Polní den „NA STOJÁKA“
Tak jako každý rok, byla i letos políčka kolem polního
letiště nedaleko od Radovesic, kde se koná tradičně
největší polní den společnosti AgroZZN, a.s., vzorně
připravena na prezentaci polních pokusů. Letos
jsme však s napětím očekávali, jak se situace vyvine.
Pandemie, která vypukla na jaře, ovlivnila život lidí
na celém světě a všechno se jí muselo kvůli zachování
zdraví přizpůsobit.
Vývoj situace nás přiměl k rozhodnutí, že se tradiční
polní den zřejmě nebude moci uskutečnit v té podobě, na kterou jsme byli zvyklí. Byla by to ale velká škoda nejen z pohledu mnoha našich kolegů, kteří věnovali svůj čas, spoustu práce a energie tomu, aby bylo
na co se dívat a čím se pochlubit, ale také z pohledu
návštěvníků, kteří se každoročně velmi těší na setkání
lidí ze stejné branže, na výměnu zkušeností a cenných poznatků a celkově na příjemně strávený den.
Letos nás totiž čekal jubilejní, již desátý ročník.
Protože jsme se těšili na přivítání nejen obchodních
partnerů, ale všech zemědělců a farmářů, kteří se
chtějí dozvědět nové informace o jednotlivých agrotechnických vstupech do porostů a prozkoumat si
výsledky pokusů z minulých let, zvolili jsme variantu
tak zvaně„na stojáka“.
Na polním dnu, který proběhl ve dnech 10. a 11.
6.2020 byly prezentovány již dobře známé a nejvíce
pěstované odrůdy, ale také novinky v nabídce odrůdy
řepky a pšenice ozimé. Na dalším honu byla jako vždy
zaseta kukuřice. Jednalo se o tzv. Oseva hybrids, tedy
odrůdy, které zastupuje naše sesterská firma Oseva
a.s. se sídlem ve Bzenci. Tyto hybridy se jako jediné
šlechtí na území České republiky. Poslední hon byl věnován zlepšující plodině, tento rok vyšla řada na sóju.
Největšímu zájmu zemědělců se pokaždé těší odrůdové pokusy s jednotlivými odrůdami pšenice ozimé.
K dispozici je vlastně celý vzorník, který dobře poslouží k výběru vhodné odrůdy pro zásev v konkrétním
podniku. I letos bylo v demonstračních pokusech
zaseto více než dvacet odrůd této plodiny a na každé
z nich byly připraveny také výživové pokusy s použitím různých dávek a druhů hnojiv.

Porosty řepky ozimé byly již odkvetlé a na rostlinách
byly dobře patrné odrůdové rozdíly v habitu rostliny.
Návštěvníci si samostatně prohlédli porosty, mohli
porovnat vzhled, zdravotní stav a výnosotvorné prvky na 20 odrůdách této olejniny. K dispozici jim byli
odborní pracovníci a poradci z dodavatelských firem.
Jsme opravdu moc rádi, že i přesto, že jsme se nemohli pozdravit jako vždy podáním ruky a popovídat
si při občerstvení ve stínu stanu, tato forma polního
dne neodradila odbornou veřejnost, která se sešla
v hojném počtu. Všichni pochopili a ocenili, že i v současné situaci se udělalo maximum pro to, aby veškerá
práce nepřišla nazmar a mohli jsme odprezentovat
to, co je pro práci hospodáře důležité – výběr vhodné
odrůdy a veškerých agro vstupů do porostů plodin.
Zdraví je totiž to nejcennější, co máme.

