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Zielone Pola 2018 Osadkowski SA – ruszyły!
Autor: Małgorzata Srebro
Data: 17 czerwca 2019

Zielone Pola to cykl spotkań polowych organizowanych przez firmę
Osadkowski SA. 4 czerwca 2018 w Jakubowicach w woj. opolskim odbyło się
pierwsze z nich, które zapoczątkowało cykl imprez polowych. Sprawdź,
dlaczego warto odwiedzić Zielone Pola!
Zielone Pola w Jakubowicach otworzyły cykl dziesięciu spotkań polowych organizowanych w różnych
częściach kraju. Podczas kolejnych imprez organizowanych przez firmę Osadkowski SA będzie
można obejrzeć doświadczenia łanowe. Będzie można również sprawdzić technologie ochrony oraz
nawożenia roślin rolniczych, a także uczestniczyć w pokazach najnowszych maszyn rolniczych. Radą
będą służyć eksperci oraz doradcy agrotechniczni. Ponadto, będzie można zapoznać się z ofertą
producentów środków do produkcji rolnej.

Zielone Pola w Jakubowicach

fot. Małgorzata Srebro
Zielone Pola rozpoczęto od wykładów

Spotkanie zapoczątkowały wykłady. Poruszono tematy dotyczące sytuacji oraz trudnych warunków,
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z którymi przyszło zmierzyć się rolnikom w obecnym sezonie wegetacyjnym. Mokra jesień, niskie
temperatury wiosną, przedłużająca się zima, oraz szybkie lato bez typowej wiosny to
ekstremalne warunki dla roślin uprawnych. W Jakubowicach zboża i rzepaki nie miały łatwego
startu zarówno jesienią, jak i wiosną. Podczas warsztatów polowych można było zobaczyć efekty
zastosowanych technologii ochrony oraz nawożenia upraw w ekstremalnych warunkach.

Pokazy ciągników i nie tylko…
Podczas Zielonych Pól w Jakubowicach zaprezentowano ciągniki marki New Holland oraz
maszyny do uprawy bezorkowej. Jak podkreślał kierownik oddziału działu maszyn w Namysłowie
pan Tomasz Maszaj – Chcieliśmy się skupić na maszynach do uprawy bezorkowej oraz
poprawiających strukturę gleby. Wśród prezentowanych maszyn są m.in. głębosze, kultywatory oraz
talerzówki, gdyż te maszyny są najczęściej wykorzystywane w gospodarstwach. Rolnicy, którzy
wolą tradycyjne metody uprawy, także mogli znaleźć coś dla siebie.

fot. Małgorzata Srebro
O maszynach dostępnych w ofercie Osadkowski SA, opowiedział pan Tomasz Maszaj, kierownik
oddziału, działu maszyn Namysłów

Podczas pokazów pojawiły się również agregaty do uprawy orkowej. Można było także zobaczyć jak
pracują maszyny do nawożenia oraz siewu nasion. Wyróżniającą się maszyną był rozsiewacz firmy
Kverneland. Jak wspomniał pan Tomasz – Cechami, które odznaczają ten rozsiewacz na tle innych,
są przede wszystkim sterowanie dawką oraz szerokością wysiewu nawozów. Pokazy maszyn
cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem obecnych. Każdy z rolników miał możliwość
indywidualnego przejazdu, sprawdzenia ciągnika i systemów GPS – dodał pan Tomasz.
Obejrzyj więcej zdjęć z wydarzenia:
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Uprawa, nawożenie i nowości
W trakcie Zielonych Pól w Jakubowicach można było zobaczyć kilkanaście odmian z portfolio firmy
Osadkowski. Nie zabrakło nowości, zarówno w uprawie zbóż jak i rzepaku. W doświadczeniach
łanowych zaprezentowano efekty oraz porównano cztery technologie ochrony zbóż. Jak
mówił pan Marcin Kaczmarek z działu doradztwa i rozwoju – Dzięki doświadczeniom łanowym, a nie
jak to zwykle bywa mikropoletkowym, można zauważyć jak zachowuje się cały łan o konkretnej
powierzchni, co daje spory obraz jak działają wybrane preparaty.

fot. Małgorzata Srebro
O odmianach zbóż w portfolio firmy opowiedział Pan Marcin Kaczmarek z działu doradztwa i rozwoju
Osadkowski SA

W zbożach można było sprawdzić efekty działania programów: standard, standard plus,
premium oraz premium plus. Zaprezentowano dobrze znane rolnikom odmiany pszenic – Ostrogę
czy Hondię – a także nowości. Można było również zobaczyć odmiany pszenicy durum. Wśród
rzepaków pojawiły się nowości odmian Chopin F1 z hodowli Rapool oraz SY Florian z Syngenty.

Zagrożenia – jak rozpoznać najgroźniejsze choroby?
O zagrożeniach, które pojawiły i mogą się pojawić (zarówno w uprawach zbożowych jak i rzepaku)
można było porozmawiać z panią dr Ewą Jajor i panem mgr. Jakubem Danielewiczem z IOR BIP
Poznań. Podczas warsztatów zwrócono uwagę na choroby liści zbóż. Głównym tematem
była rdza żółta i septorioza paskowana liści. Jak podkreślał pan Jakub Danielowicz – Rdza żółta
jest sporym zagrożeniem, nie należy jej lekceważyć, ponieważ oprócz liści może ona atakować
kłosy zbóż. W odróżnieniu od innych typów rdzy może się rozwijać niezależnie od warunków
pogodowych. Omówiono i zaprezentowano, w jaki sposób rozpoznać najgroźniejsze
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choroby liści zbóż. Pokazano również jak wykonać test na obecność patogenów. Dzięki niemu
można poprawnie wyznaczyć termin zabiegu fungicydowego.

fot. Małgorzata Srebro
Pani dr Ewa Jajor zaprezentowała prosty test do wykrywania chorób kłosów

Podkreślono również konieczność wykonania zabiegu T3 w najbliższym czasie, ze względu
na panujące warunki. – Aktualnie oczekujemy na fuzariozę kłosów, która na pewno nadejdzie,
jeśli nadal będzie ciepło i wilgotno. Z pewnością będzie konieczny zabieg T3, a nawet T4 jeśli takie
warunki się utrzymają – mówił Pan Jakub Danielewicz.

Co rolnicy sądzą o Zielonych Polach?
Zapytaliśmy także rolników, co sądzą o dniach pola w Jakubowicach. Jak mówił Pan Jan
Mielczarek, rolnik z Domaniowa – Takie pokazy są potrzebne, aby móc się przekonać jakie
odmiany posiać w przyszłym sezonie oraz czym je chronić. Nie wszystko da się sprawdzić we
własnym gospodarstwie.
Zielone Pola harmonogram:
ZIELONE POLA OSADKOWSKI S.A. 2018
Data Miejscowość Województwo
4-5.06
6-7.06
8.06
12.06

Jakubowice
Pawłowice
Sulin
Rudziczka

opolskie
wielkopolskie
wielkopolskie
opolskie
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18.06
19.06
20.06
21.06
22.06
26.06

Pasłęk
Kierwałd
Sadki
Zielin
Nowa Wieś
Wasylów

warmińsko-mazurskie
pomorskie
kujawsko-pomorskie
zachodniopomorskie
lubuskie
lubelskie
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