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Zielone Pola 2017 Pawłowice - zobacz jak było!
Autor: Katarzyna Szponar
Data: 8 czerwca 2017

Rozpoczął się cykl spotkań polowych Zielone Pola 2017. Pawłowice koło
Leszna są pierwszą miejscowością inaugurującą to wydarzenie. Wydarzenie
to w Pawłowicach koło Leszna zostało organizowane przez firmę Osadkowski
SA wraz z Zakładem Doświadczalnym w Pawłowicach.
Podczas spotkania w Pawłowicach można było poznać różne programy ochrony zbóż i rzepaków
oraz zobaczyć efekty siewu punktowego rzepaku. Ważnym punktem spotkania były wykłady znanych
w środowisku rolniczym prelegentów oraz możliwość skorzystania z konsultacji naukowych.

Poletka różniły się ochroną roślin oraz rodzajem siewu
Bardzo zależało nam na tym, żeby te imprezy były w jak największym stopniu obiektywne
Wojciech Osadkowski

Na terenie Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego Zakładu Doświadczalnego
Pawłowice (IZ PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice) w dniu 01.06.2017 r. rozpoczęły się Zielone
Pola 2017. Na przybyłych gości czekały atrakcje (gry, quizów, posiłek), ale przede wszystkim spora
dawka wiedzy. A wiedza połączona z praktyką to sukces. Organizatorzy Zielonych Pól, wiedzą o tym
doskonale. „To już drugi rok, gdzie swoje technologie ochrony prezentują niezależne gospodarstwa.
Bardzo zależało nam na tym, żeby te imprezy były w jak największym stopniu obiektywne” mówi
Wojciech Osadkowski – Prezes firmy Osadkowski SA.

Jak wygląda pozycja firmy Osadkowski na rynku dystrybucji?
W rozmowie z przedstawicielem firmy Osadkowski SA Prezesem Wojciechem Osadkowskim,
kilkukrotnie padło słowo: pracowitość, współpraca, uczciwość i partnerstwo. Sam Prezes o pozycji
firmy na tle pozostałych dystrybucji mówi: Nasza firma zajmuje w Polsce jedną z czołowych pozycji.
Na rynku Polskim mamy wiele silnych firm, ale my bardzo się staramy i działamy intensywnie, żeby
ciągle być w czołówce. Rynek dystrybucyjny jest wciąż mocno rozdrobniony i przewidujemy
w dalszym czasie większą koncentrację tego rynku.
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„Jesteśmy na każdym polu” – jak należy to odczytać
„Jesteśmy na każdym polu” to jedno z haseł, które określa firmę Osadkowski SA.

„Jesteśmy na każdym polu” to jedno z haseł, które określa firmę Osadkowski SA. Co ono w sobie
kryje i jak można je interpretować? Zielone Pola 2017 Pawłowice to także spotkanie, stanowiące
pretekst do rozmów. Podczas jednej z nich o znaczeniu hasła opowiedział nam pan Wojciech
Osadkowski. Podkreśla przy tym, przede wszystkim kompleksowość obsługi gospodarstw przez
firmę Osadkowski SA. To hasło można czytać w wielu perspektywach – mówi Prezes
firmy Osadkowski SA. – Jako firma sprzedajemy środki ochrony roślin, nawozy, nasiona, ale także
skupujemy płody rolne od naszych klientów. Również sprzedajemy maszyny, a od niedawna
wspieramy również produkcję zwierzęcą. Współpraca na każdym polu dotyczy tego jak chcemy
budować te relacje z naszymi klientami. Stąd to hasło ma symbolizować, że czasami niezależnie od
jakiś trudnych, wyjątkowych sytuacji staramy się być z tym naszym klientem i razem przechodzić
przez lepsze i gorsze czasy.

Zielone Pola 2017 Pawłowice – ocena wystawiona przez gości
Zielone Pola to spotkania polowe, które poruszają wiele płaszczyzn rolnictwa. Tematyka imprezy jest
niezwykle rozległa. Obejmuje ona porównanie różnych sposobów ochrony roślin i nawożenia, pokaz
przekroju odmian roślin rolniczych, pokaz maszyn, a także wykłady prowadzone przez czołowych
naukowców związanych z rolnictwem.

Pierwsza wizyta i rachunek ekonomiczny
A na koniec sprawdzenie jaki jest rachunek ekonomiczny tych wszystkich zabiegów
w odniesieniu do plonu.

Na stanowisku z odmianą Hondia spotkałam dwóch mężczyzn, żywo zainteresowanych tą odmianą.
Jak się okazało, odmianę tą mają w tym roku po raz pierwszy na swoim gospodarstwie. Pszenicę tą
porównywali pomiędzy stanem plantacji własnej z tą na poletkach Zakładu Doświadczalnego,
prezentowanego na spotkaniu Zielone Pola 2017 Pawłowice. Stan porównywalny. Pan Marek Wójcik
wraz kolegą pochodzą z województwa Wielkopolskiego byli na Zielonych Polach po raz pierwszy.
Chociaż z firmą Osadkowski SA współpracują od 10 lat to dopiero w tym roku udało im się
uczestniczyć w spotkaniach polowych. Firma Osadkowski jest ich głównych, chociaż nie jedynym
dystrybutorem. Dla Pana Marka najważniejszym punktem spotkania są poletka doświadczalne –
Chciałem przede wszystkim zobaczyć, jak wyglądają te doświadczenia. Czy faktycznie warto
inwestować w te wszystkie fungicydy i herbicydy czy nie. Jaka jest ich efektywność. A na
koniec sprawdzenie jaki jest rachunek ekonomiczny tych wszystkich zabiegów w odniesieniu do
plonu.
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Nauka na błędach
Kolejnym rozmówcą był pan Janusz Kudlarczyk, który był związany przez ponad 40 lat z Ośrodkiem
Hodowli Zarodowej „Garzyn” Sp. z o.o., obecnie pracuje w hodowli nasiennej Coussade Polska.
O Zielonych Polach 2017 mówił z wielkim entuzjazmem. – Na Zielonych Polach co roku są
prezentowane jakieś nowości. Co roku są nowe firmy, które wystawiają różne warianty, jeśli chodzi
o nawożenie, ochronę herbicydową czy fungicydową roślin – zawsze można zobaczyć coś nowego.
Jest to bardzo ważne, ponieważ dzisiaj musimy patrzeć z punktu widzenia ekonomicznego. Tym
większa jest wartość prezentowanych na Zielonych Polach poletek doświadczalnych
z uwzględnieniem różnych rozwiązań ochrony roślin, żeby było tanio i efektywnie. Myślę, że z tych
doświadczeń przybyli goście mogą skorzystać i przenieść niektóre z nich do swoich
gospodarstw. Bo wiemy, że ekonomia odgrywa dzisiaj bardzo ważną rolę. Są wśród
nas doskonali wykładowcy, jest prof. Grzebisz – specjalista w zakresie nawożenia. Jeżeli chodzi
o ochronę fungicydową jest z Instytutu Ochrony Roślin prof. Korbas. Zielone Pola 2017 Pawłowice
to okazja, żeby zobaczyć każdą odmianę, każdą plantację jak wygląda, co tu jest zrobione dobrze,
a co źle. Bo na Zielonych Polach też są pokazywane błędy, jakie popełniamy. A ten co pracuje
może popełniać błędy… oby było ich jak najmniej.

Charakter edukacyjny i towarzyski
Zielone Pola 2017 Pawłowice, ma wielopłaszczyznowy charakter. Zarówno edukacyjny jak
i towarzyski. Można się tu spotkać ze znajomymi, wymienić się swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniami.
Zbigniew Grabski

Pan Zbigniew Grabarski, kierownik produkcji roślinnej Hodowla Zwierząt Zarodowych Osowa
Sień – Jestem na każdym spotkaniu w ramach Zielonych Pól organizowanych przez firmę
Osadkowski. Współpracujemy z tą firmą już od wielu lat, jeszcze zanim powstała idea Zielonych
Pól. Dzisiejsze spotkanie polowe, Zielone Pola 2017 Pawłowice, ma wielopłaszczyznowy charakter.
Zarówno edukacyjny jak i towarzyski. Można się tu spotkać ze znajomymi, wymienić się swoimi
spostrzeżeniami i doświadczeniami. Jeżeli chodzi o aspekt organizacyjny – to wzbudza on mój
podziw dla osób, które brały udział w przygotowaniu tego spotkania i ich ogromu pracy. – Na
pytanie, czy jakaś odmiana zbóż czy rzepaku wybitnie wpadła w oko pan Zbigniew odpowiada – N
a razie obserwuję i notuję – ale jeszcze nie podjąłem decyzji. Spodobały mi się dwie odmiany
rzepaku i jedna odmiana pszenicy. Myślę, że w tym roku wezmę Hondię na próbę.
Sprawdź relację ze spotkania Zielone Pola 2017 w Zielinie
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