DNI POLA UTU W Gospodarstwie Rolnym Grzegorza Ożga

Program spotkania : 11.10.2016
 08:15 – 8:30 Powitanie gości - zaproszenie na mały poczęstunek i kawę
 08:30-09:00 Prezentacja programu X edycji Dni Pola UTU
- organizator spotkania Thibault Perrier
- Powitanie Gospodarza Pana Grzegorza Ożga

09:00-9:30 Prezentacja Sylwester Lipski:






- co mam zrobić z mapami zasobności gleb ?
- kiedy wapnowanie może przynieść szkody
- o co chodzi z tą próchnicą ?
- zmienne dawkowanie fosforu i potasu, azotu a podstawy żywienia roślin i nawożenia gleb
- jeśli mam wysoką zawartość składników w glebie, to po co mam wydawać kasę na nawozy do
listne ?
 - po co mam stosować te biostymulatory ?!

 9:30-10:00 Prezentacja Karolina Ożga
 W jakim stopniu ingerować w naturalne procesy zachodzące w glebie?
Jak utrzymać właściwą strukturę gleby i rozwój znajdujących się w niej pożytecznych
mikroorganizmów?
 Czy można ograniczyć dawkowanie ŚOR i nawozów mineralnych?
Wyeliminowanie kondycjonerów wody na rzecz witalizacji przy pomocy Plocher agrokatalizatora.
Czy jest możliwe utrzymanie poziomu plonu przy równoczesnym wzroście jakości, mającej
bezpośredni wpływ na produkcję zdrowszych pasz dla zwierząt oraz żywności?

 10:00-11:15 Prezentacja Thibault Perrier
Dyskusja na najczęściej zadawane pytania przez rolnika, który chce zaczynać uprawiać technologią
Uproszczonej Techniki Uprawy:

 Zastanawiam się, aby pójść w kierunku uprawy bez orkowej. Jaką technologię najlepiej wybrać?
 Jakie są rozwiązania chemiczne, aby walczyć z chwastami w metodzie Uproszczonej Techniki
Uprawy?
 Czy można stosować Strip Till na wszystkich rodzajach gleb?

 10:45-11:30 Prezentacja pól
 Profil glebowy: bardzo ciekawy przykład u Pana Ożga na polu nie zaoranym od
ponad 15 lat,
 Siew rzutowy zboża po rzepaku,
 Pokaz siewu rzutowego pszenicy po kukurydzy,
 Oglądanie pól rzepaku po siewie ze Strip Tillem
 Pokaz siewu pszenicy Strip-Tillem 6m połączony z belką siewną Duro France
 11:30-12:00 Śniadanie
 12:30-15:30 Lustracja pól
 15:30– 17:00 Obiad w Gospodarstwie Państwa Ożga
 Dyskusja i podsumowanie dnia

Dni Pola” to spotkanie między rolnikami aby podzielić doświadczenia
od rolnika dla rolnika.
Grupa będzie zawsze silniejsza niż najmocniejsza osoba w grupie.

