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XX Dni Pola KPODR: doświadczenie i praktyka procentuje
Autor: Tomasz Kodłubański
Data: 22 czerwca 2016

18 i 19 czerwca 2016 r. na terenie Zakładu Rolnego w Grubnie odbyły
się XX, jubileuszowe Kujawsko-Pomorskie Dni Pola – Grubno 2016.
Organizatorami tej edycji imprezy były: Kujawsko-Pomorski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie Oddział w Przysiersku,
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Praktycznego w Grubnie,
Starostwo Powiatowe w Chełmnie, Agro-Sieć Chełmno oraz AgroSieć Maszyny. Dni Pola rokrocznie odbywają się na terenie
Prywatnego Gospodarstwa Rolnego Janiny Madej w Działowie
o powierzchni ok. 5 ha.
Organizatorzy przygotowali kolekcję odmian roślin uprawnych podzieloną na 9 bloków tematycznych,
pokaz pracy maszyn, wystawę oraz kiermasz. W części handlowej brało udział ok. 100 firm
związanych z rolnictwem.

Bogata oferta odmian zbóż prezentowana na poletkach w Działowie
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– Rokrocznie na pole w Działowie przybywa coraz więcej gości – przekonuje z zadowoleniem Maria
Sikora z KPODR w Minikowie. – Z satysfakcją rozdajemy informatory o Dniach Pola
i udzielamy czasem bardzo szczegółowych informacji, jeśli chodzi o uprawy roślin
hodowlanych. Ta jubileuszowa impreza jest wyjątkowo udana. Odwiedziło nas znacznie więcej
gości niż rok temu.
Goście, którzy przybyli z całego woj. kujawsko-pomorskiego podczas Dni Pola mogli zapoznać się
z większością nowych propozycji odmianowych z poszczególnych grup: zbóż, roślin oleistych,
takich jak rzepak, kukurydzy, okopowych – buraki cukrowe i pastewne oraz ziemniaki i roślin
bobowatych. Na poletkach można było obejrzeć nowe odmiany roślin poplonowych
i energetycznych.
– Przyjeżdżam na Dni Pola do Grubna by zobaczyć na własne oczy nowe odmiany zbóż oraz by
dowiedzieć się jak powinno się je uprawiać – mówi z uśmiechem Marek Jarczak z woj.
Mazowieckiego. – Zyskuję na poletkach doświadczalnych nowe doświadczenie szczególnie
w uprawie zbóż i rzepaku. To najlepiej przygotowana prezentacja polna roślin uprawnych jaką
znam.
Z satysfakcją rozdajemy informatory o Dniach Pola i udzielamy czasem bardzo
szczegółowych informacji, jeśli chodzi o uprawy roślin hodowlanych.
Maria Sikora, KPODR w Minikowie

Na terenie wystawy odbywają się także polowe konferencje i warsztaty. W tym roku odbyła się
konferencja polowa pt.„Problemy agrotechniki ziemniaka związane z warunkami
agrometeorologicznymi”, podczas której znani naukowcy m.in. dr inż. Wojciech Nowacki
z Zakładu Agronomii Ziemniaka IHAR w Jadwisinie przedstawił trudną sytuację producentów
ziemniaków w związku z brakiem wody w glebie oraz proponowanymi wysokimi stawkami za
korzystanie z wody do nawadniania gleby, a prof. dr hab. Józefa Kapsa z IHAR PIB w Jadwisinie
mówiła o stanie upraw ziemniaka po zimnej wiośnie i chorobach jakie atakują uprawy.
Niemniejsze zainteresowanie wzbudzała wystawa rolnicza podczas której goście mogli
porozmawiać z przedstawicielami firm prezentujących ciągniki i maszyny rolnicze czy wyposażenie
budynków inwentarskich. Nowoczesne maszyny były mocno oblegane przez zainteresowanych
zwiedzających zarówno starszych jak i dzieci, które najchętniej same zasiadały za kierownicą
traktora czy kombajnu.
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Dr inż. Wojciech Nowacki przedstawił trudną sytuację producentów ziemniaka w związku
z niedoborem wody w glebie.

– Zainteresowanie sprzętem rolniczym jest bardzo duże – potwierdza Przemysław Jaroszyk z firmy
AGROECOPOWER. – Co nas szczególnie cieszy to fakt, iż tak wiele dzieci interesuje się
techniką. Przychodzą całymi rodzinami i zadają czasami nawet dość fachowe pytania na które my
staramy się w ramach naszych kompetencji i doświadczenia odpowiedzieć.
Wszystkie rośliny mają na poletkach w Działowie zapewnione podobne warunki wzrostu i rozwoju
– poprzez wybór pola, uprawę roli, termin siewu, ochronę i nawożenie.
– Takie wielomiesięczne prowadzenie upraw konkretnych gatunków roślin daje możliwość
porównania stanu wegetacji i wyciągnięcia odpowiednich wniosków, które można potem
wykorzystać we własnym gospodarstwie – chwali pomysł ciągłej uprawy roślin Ryszard Biber ze
Stolna.
Na stoisku WCHiRZ w Tulcach Sp. z o.o. Adam Komasa propaguje wśród gości program
Hodowca+, który zyskuje coraz większą popularność na wsi.
– Hodowcy korzystający z tego programu zyskują dostęp do najlepszej genetyki na rynku
w niższych cenach – mówi Komasa. – Hodowcy są chętni do uczestniczenia w tym programie
i mogą dowiadywać się tego poprzez kontakt z naszymi terenowymi inseminatorami, którzy mają
niezbędne doświadczenie i praktykę w tej dziedzinie oraz oddziałami WCHiRZ-U w całej Polsce.

3/4

agrofakt.pl
agrofakt
https://www.agrofakt.pl

Maszyny rolnicze wzbudzały zainteresowanie gości Dni Pola

– Dociekliwość uczestników Dni Pola i chęć wzbogacenia swojej wiedzy zachęca nas do jeszcze
aktywniejszego działania i corocznego uczestnictwa w tej imprezie – podsumowuje wystawę Jan
Gurzyński z firmy Intermag.

Zachęcamy również do obejrzenia zdjęć z wydarzenia!
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