Położenie stacji i poletek doświadczalnych

Dni Pola 2018
2018
Bild 14,8
breit6 czerwca, 7 czerwca, 12. czerwca, 19
24 cm
maja,

22 czerwca, 26 czerwca, 28 czerwca, 3 lipca

Reihenfolge ganz nach hinten stellen

Osoba do kontaktu:
Beatrix Trapp
Abteilung Landwirtschaft/Referat Multifunktionale Versuchsbasis
Pflanzenbau
Telefon: + 49 35242 631-7700
Telefax: + 49 35242 631-7099
E-Mail: Beatrix.Trapp@smul.sachsen.de
Wydawca i organizator:
Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie
Pillnitzer Platz 3, 01326 Dresden
Telefon: + 49 351 2612-0
Telefax: + 49 351 2612-1099
E-Mail: lfulg@smul.sachsen.de
www.smul.sachsen.de/lfulg

czerwca, 20 czerwca,

Saksoński Urząd Krajowy ds. Środowiska, Rolnictwa i Geologii (LfULG) zaprasza na

Dni Pola 2018
2018
Także w 2018 roku LfULG prezentuje w swoich stacjach i na poletkach doświadczalnych
doświadczenia uprawowe dla najważniejszych gatunków uprawnych. W Stacji
Dydaktyczno - Doświadczalnej Köllitsch możecie Państwo na Dniu Pola (06.06.) zasięgnąć
informacji na temat rolnictwa, w powiązaniu z wdrażaniem "planu przyrodniczego dla
gospodarstwa" oraz (12.06.) wziąć udział w wyjeździe terenowym po polach.
W Stacji Doświadczalnej Nossen prezentacja poletek w 2018 roku również zostanie
podzielona na 2 części:
22.06. zostaną zaprezentowane przede wszystkim doświadczenia związane z ochroną
roślin i nawożeniem, a 26.06. doświadczenia odmianowe dla zbóż, roślin oleistych i
białkowych. Jest to odpowiedź na zapotrzebowanie wyrażone ze strony praktyków.
Tematyce ochrony wód jest poświęcony wykład podczas Dnia Pola w Salbitz (19.06.).
Pokazany zostanie tu sposób funkcjonowania koryta biologicznego, w celu biologicznego
oczyszczania pozostałości oprysków i wyjaśniony zostanie wkład tego urządzenia
w ochronę wód powierzchniowych. Ten aspekt jest szczególnie istotny dla obszaru
Lommatzscher Pflege, ponieważ w wodach powierzchniowych ciągle są tam znajdowane
pozostałości środków ochrony roślin.
Dni Pola wspierają rolników w podejmowaniu decyzji, np. w zakresie doboru odmian
dopasowanych do lokalizacji i klimatu, różnorodnego płodozmianu, uprawy gleby
chroniącej wody oraz nawożenia zgodnego z zapotrzebowaniem. Przekazane zostaną też
neutralne, niepowiązane z żadną firmą rekomendacje dotyczące zastosowania środków
ochrony roślin, które spełniają wymogi narodowego planu działań w zakresie
zrównoważonego stosowania środków ochrony roślin.
LfULG prezentuje ponownie poletka demonstracyjne z mieszankami roślin kwitnących
różnych producentów, w celu zobrazowania programu rolno-środowiskowego oraz
programu ochrony przyrody.
Główne tematy Dnia Pola dla rolnictwa ekologicznego w dniu 20.06. w Stacji
Doświadczalnej Nossen to testy odmianowe i doświadczenia w zakresie konserwującej
uprawy gleby oraz regulacji zachwaszczenia i transferu mulczu.
Norbert Eichkorn

Dr. Uwe Bergfeld

Dyrektor Krajowego Urzędu

Dyrektor Wydziału Rolniczego

Środowiska, Rolnictwa
i Geologii

Program
Data

Godzina

Dzień Pola

Miejsce

24.05.

09.00 12.00

Doświadczenia odmianowe,
ochrony roślin i nawożenia dla
zbóż, roślin oleistych i białkowych
oraz inne wybrane doświadczenia

Poletko doświadczalne
Baruth
w 02694 Malschwitz
OT Dubrauke

06.06.

09.30 12.00

Dzień Pola z przejazdem po
polach: rolnictwo w LVG w
powiązaniu z wdrażaniem "planu
przyrodniczego w gospodarstwie "

Gospodarstwo Dydaktyczno - Doświadczalne,
Am Park 3, 04886 Köllitsch

07.06.

09.00 12.00

Doświadczenia odmianowe,
ochrony roślin i nawożenia dla
zbóż, roślin oleistych i białkowych
oraz inne wybrane doświadczenia

Stacja Doświadczalna
Pommritz nr 1
02627 Hochkirch, OT
Pommritz

12.06.

18.00 20.00

Przejazd po polach: prezentacja
uprawy polowej w LVG

Gospodarstwo Dydaktyczno - Doświadczalne,
Am Park 3, Köllitsch

19.06.

09.00 12.00

Wykład na temat nowo
utworzonego koryta biologicznego
wraz ze zwiedzaniem poletek
doświadczalnych z uprawą zbóż
ozimych i soi

Byłe poletko
doświadczalne Salbitz,
przy B 169 w kierunku
na Riesa, przy wyjeździe
z Salbitz

20.06.

09.00 13.00

Dzień Pola - rolnictwo
ekologiczne, doświadczenia
odmianowe w rolnictwie
ekologicznym, konserwująca
uprawa gleby i odchwaszczanie
oraz transfer mulczu

Stacja Doświadczalna
Nossen
Waldheimer Str. 219
01683 Nossen

22.06.

09.00 12.00

Ochrona roślin i nawożenie

Stacja Nossen, Waldheimer Str. 219

26.06.

09.00 12.00

Doświadczenia odmianowe zboża, rośliny oleiste i białkowe

Stacja Nossen, Waldheimer Str. 219

28.06.

09.00 12.00

Doświadczenia odmianowe,
ochrony roślin i nawożenia dla
zbóż, roślin oleistych i białkowych
oraz inne wybrane doświadczenia

Stacja Doświadczalna
Christgrün
Nr. 13
08543 Pöhl

03.07.

09.00 12.00

Doświadczenia odmianowe,
ochrony roślin i nawożenia dla
zbóż, roślin oleistych i białkowych
oraz inne wybrane doświadczenia

Poletko doświadczale
Forchheim
Wernsdorfer Str. 23
09509 Pockau-Lengefeld

Zwiedzanie poletek doświadczalnych w zakresie tematyki »ochrona roślin«
odbywa się w regionach Dresden, Chemnitz oraz Leipzig w okresie od maja
do lipca. Dokładne terminy zostaną opublikowane w Internecie. Te oraz
więcej informacji na temat wydarzeńorganizowanych przez LfULG znajdziecie
Państwo na stronie www.smul.sachsen.de/vplan.

