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Przez cały czerwiec w różnych miejscach Polski trwają Zielone Pola – impreza
organizowana przez firmę Osadkowski. 6 czerwca, odbyło się spotkanie Zielone Pola
Jakubowice 2017 w województwie opolskim.

Zielone pola – połączenie teorii i praktyki

Zielone Pola stanowią doskonałą okazję do rozmów i wymiany doświadczeń. Nie inaczej było
w Jakubowicach.

Zielona Pola to cykl spotkań na których rolnicy mogą wspólnie z przedstawicielami firmy
podsumować miniony sezon oraz planować kolejny. Impreza skupia się bowiem m.in. na ocenie
i porównaniu różnych technologii ochrony czy nawożenia. Rolnicy mogą również podczas Zielonych
Pól zapoznać się z ofertą odmianową zbóż, rzepaku oraz kukurydzy. W czasie organizowanych przez
firmę Osadkowski dni pola można zapoznać się także z najnowszymi trendami w technice rolniczej.
Zielone Pola są więc nie tylko przeglądem poletek – to przede wszystkim spotkanie
praktyki z teorią i możliwość wspólnej wymiany doświadczeń branży zaopatrującej
rolnictwo pomiędzy rolnikami oraz przedstawicielami .

Zielone Pola Jakubowice 2017
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Zielone Pola są więc nie tylko przeglądem poletek – to przede wszystkim spotkanie praktyki
z teorią i możliwość wspólnej wymiany doświadczeń.

6 czerwca w Jakubowicach w gminie Wilków (powiat namysłowski) na Opolszczyźnie
odbyło się drugie spotkanie z cyklu Zielonych Pól. Miejscem imprezy był malowniczo położony
ośrodek należący do firmy Osadkowski. Goście mogli podczas spotkania obejrzeć nie tylko
plantacje, maszyny czy oferty. Gospodarz spotkania – firma Osadkowski – przygotował na
tę okazję również coś szczególnego. Po parkurze znajdującym się na terenie obiektu odbył się
przejazd maszyn New Holland. Połączony został on z pokazem skoków przez przeszkody,
który zaprezentowany został przez jeźdźców miejscowego klubu KJ Jakubus.
Oczywiście meritum programu stanowiły prezentacje polowe, gdzie można było sprawdzić stan
plantacji, ale też porównać skuteczność poszczególnych technologii.

Podczas Zielonych Pól rolnicy mogli m.in. sprawdzić propozycje odmian na kolejny sezon.

Spotkania, takie jak Zielone Pola Jakubowice 2017, stanowią platformę wymiany
doświadczeń i stanowią ogniwo łączące rolników z producentami. Na spotkaniu
w Jakubowicach plantatorzy mogli porozmawiać i skonfrontować swoją wiedzę oraz
doświadczenia z przedstawicielami wiodących producentów w kraju, jak również z doradcami firmy
Osadkowski, którzy na bieżąco utrzymują kontakt z gospodarstwami gości, którzy pojawili się na
imprezie. Poprzez Zielone Pola firma Osadkowski udowadnia, że jest otwarta na rolników
i sugestie z ich strony. Solidna dawka wiedzy zaaplikowana podczas takich spotkań znaczy często
więcej aniżeli wiele godzin wykładowych – tu bowiem sprawdzamy rośliny w ich naturalnym
środowisku.
Sprawdź, jak przebiegły kolejne spotkania:
Zielone Pola 2017 w Nowej Wsi
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Zielone Pola 2017 w Zielinie
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