
ORGANIZACJA „DNI POLA” 

 „Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem wdrażania  

Europejskiego Zielonego Ładu” 

 

W 2022 roku, podobnie jak w latach poprzednich, w większości punktów 

doświadczalnych COBORU planowana jest organizacja „DNI POLA”. W tym roku planuje 

się ich organizacje pod hasłem „Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem 

wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu”.  

 Cel: Przybliżenie zebranym założeń „Europejskiego Zielonego Ładu” w tym znaczenia 

nowych odmian roślin uprawnych w jego wdrażaniu. Ponadto promocja tworzonych przez 

COBORU ”List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ)” - 

najlepszych odmian rekomendowanych do uprawy na obszarze poszczególnych 

województw.  

Ważnym elementem „Dni Pola” będzie również, podobnie jak w dwóch poprzednich 

sezonach, popularyzacja i promocja uprawy gatunków roślin bobowatych 

grubonasiennych i soi. Do tego celu zostaną m.in. wykorzystane poletka demonstracyjne 

z odmianami roślin bobowatych grubonasiennych i soi zalecanymi do uprawy w 

poszczególnych województwach, które zostały założone w tych miejscowościach.  

Ponadto podczas imprez planowana jest również prezentacja znaczenia prowadzenia 

ścisłych doświadczeń odmianowych oraz ich wyników dla praktyki rolniczej. 

 Opis: Imprezy typu „Dni Pola”, podobnie jak w roku 2020 i 2021, zaplanowane są w 

większości jako imprezy wyłącznie polowe, rozciągnięte w czasie  (odbywające się przez 

kilka dni) W trakcie powyższych imprez zaprezentowana zostanie cała działalność 

doświadczalna SDOO/ZDOO, w tym m.in. innowacje doświadczalne prowadzone w 

ramach tzw. Inicjatywy białkowej COBORU oraz promocja gatunków i odmian roślin 

białkowych. Uczestnicy będą mieli możliwość porównania ze sobą odmian na poletkach 

pokazowych oraz w doświadczeniach odmianowych z różnymi grupami roślin 

uprawnych.  

Dodatkowo w trakcie imprez udzielane będą informacje dotyczące założeń 

„Europejskiego Zielonego Ładu” oraz porady z zakresu doboru odmian do uprawy, 

agrotechniki i ochrony chemicznej roślin uprawnych, a także objaśnienia dotyczące 

zasady tworzenia „List odmian zalecanych do uprawy na obszarze województw (LOZ)” i 

dlaczego warto z nich korzystać. 

 Lokalizacja: „Dni pola” zostaną zorganizowane w 39 SDOO i ZDOO, w tym w 

przypadku SDOO w Szczecinie Dąbiu na polach w miejscowości Nowe Linie. Mapka z 

lokalizacją „Dni Pola” znajduje się poniżej na rys. 1. 

 Termin realizacji: „Dni Pola” zostaną zorganizowane w terminie od trzeciej dekady 

maja do końca pierwszej dekady lipca. Dokładne terminy zostaną ustalone do końca 

kwietnia br. 

 

 

 



Rys. 1.  

Lokalizacja „Dni Pola” pod tytułem „Nowe odmiany roślin uprawnych ważnym elementem 

wdrażania Europejskiego Zielonego Ładu” w 2022 r. 

(łącznie w 39 SDOO/ZDOO) 

 

 

 

 
 


