
Targi i Sadownictwa i  Warzywnictwa 19 stycznia 2023 r. Kielce

Uczniowie klasy 1BO i 2BO uczyli się na Targach poznając nowe technologie i
firmy działające w branży ogrodniczej.

Wejście na targi możliwe było po elektronicznym zarejestrowaniu każdego
uczestnika na platformie organizatora. Uczniowie zarejestrowali się

samodzielnie przed wyjazdem.

Instytucją działającą na rzecz ogrodnictwa jest INSTYTUT OGRODNICTWA
z siedzibą w Skierniewicach (Instytut Ogrodnictwa - Państwowy Instytut Badawczy jest

unikalną jednostką naukową, w której badania realizowane są we współpracy z

przedsiębiorcami z sektora ogrodniczego. Wdrażane wyniki prac B+R przynosząc korzyści

ekonomiczne polskim gospodarstwom.) prowadzący badania podstawowe
i stosowane. Uczniowie spotkali się z wystawcami, przedstawili się  i
powiedzieli   o swoich potrzebach edukacyjnych. Dowiedzieli się, że Instytut to
światowa marka ,z której dorobku korzysta wiele firm ogrodniczych polskich i
zagranicznych
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Zgodnie z zasadami targów uczniowie otrzymali materiały informacyjne do
dalszego wykorzystania w nauce i upominki firmowe.

We wrześniu 2022 r. znowelizowano Ustawę o Nawozach i Nawożeniu
wprowadzając do prawa „Biologiczne preparaty nawozowe”. Na stoisku
firmowym uczniowie poznawali te preparaty , zalety ich stosowania oraz
zasady Zrównoważonego rolnictwa z coraz większym udziałem metod
i środków ekologicznej produkcji owoców i warzyw. Do nauki własnej
o nawozach biologicznych ,uczniowie otrzymali materiały informacyjne
i upominki za duże zaangażowanie.
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Linie kroplujące i taśmy kroplujące w rzędowej uprawie roślin warzywnych
i sadowniczych serbskiej firmy Gerovit , uzupełniają niedobory wody roślinom
i dają też możliwość fertygacji czyli dostarczania roślinom nawozów
rozpuszczonych wodzie. Do nauki i ćwiczeń uczniowie otrzymali materiały
z informacjami technicznymi np. odległościami pomiędzy emiterami i
wydatkach  ( w litrach na 1 godzinę) emiterów co umożliwi przeprowadzenie
praktycznych obliczeń.

Szymon prezentuje taśmę kroplującą o długości 2500 m  i folie do
zabezpieczania przed chwastami i parowaniem wody z nawadnianej ziemi.
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Mikrobiologiczne preparaty dla roślin  powodują znaczny wzrost odporności
roślin a poprzez to wzrost plonów . Preparaty te są nieszkodliwe dla ludzi,
zwierząt i środowiska . Ich stosowanie znacznie zmniejsza potrzeby chemicznej
ochrony.

Przedstawiciel firmy omówił właściwości  produktów mikrobiologicznych i
przekazał uczniom katalogi ze szczegółowymi informacjami. Informacje te
uczniowie wykorzystaj ą na lekcjach dobierając preparaty przy nauce uprawy
roślin sadowniczych, warzywniczych i ozdobnych. W nagrodę za aktywność
uczniowie otrzymali upominki.
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Targi miały bardzo dużą ofertę ciągników ,maszyn i urządzeń dla ogrodnictwa.
Szymon prezentuje kosiarkę sadowniczą z uchylną częścią do koszenia

murawy w sadzie i równocześnie w rzędach drzew. Część uchylna kosi trawę
wzdłuż rzędu drzew a kiedy natrafi na drzewo uchyla się do tyłu i kosi

półkoliście wokoło drzewa.

Ciągnikowa kosiarka bijakowa służy do koszenia murawy w międzyrzędziach
upraw sadowniczych.
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Do skróconej uprawy gleby (przed sadzeniem roślin) służy agregat uprawowy
wieloczynnościowy współpracujący z ciągnikiem o mocy co najmniej 50 koni
mechanicznych. W pierwszej konieczności glebę uprawia brona rotacyjna
o pionowej osi obrotów zębów uprawowych. W drugim rzędzie maszyna
posiada wał krusząco ugniatający, Wał ugniata ziemię po to aby delikatne
korzenie  posadzonych roślin sadowniczych nie były obrywane przez
naturalnie osiadającą spulchnioną glebę.

Trzysekcyjna glebogryzarka z siewnikiem nawozów do uprawy gleby miedzy
rzędami roślin sadowniczych np. truskawek. Szymon rozpoznał  maszynę
czego nie potrafiło wielu rolników , co spotkało się z uznaniem szefa firmy.
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Opryskiwacze sadownicze przyczepiane do ciągnika wyposażone są w
wentylatory wytwarzające pomocniczy strumienie powietrza , daleko unoszące
ciśnieniowo rozpylaną ciecz ( wodny roztwór chemicznego środka ochrony
roślin). Oprysk może być dwustronny lub czterostronny  co zwiększa
dwukrotnie wydajność pracy i zmniejsza ilość stosowanych środków
chemicznych.

Maszyna wieloczynnościowa do zbioru i załadunku jabłek przemysłowych.
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Spotkanie z przedstawicielem firmy zajmującej się montażem urządzeń
chłodniczych w chłodniach owoców i warzyw. Chłodnie z kontrolowaną
atmosferą komór przechowalniczych obniżają temperaturę i zawartość tlenu
aby spowolnić procesy oddychania przechowywanych do 8 miesięcy owoców
i warzyw.

Uczniowie na stoisku firmy produkującej rośliny metodą IN-VITRO
(rozmnażanie roślin z merystemu stożka wzrostu w sterylnych warunkach na
sztucznym podłożu) zostali zaproszeni na zajęcia w plantacji i do laboratorium.
Dzięki temu, że uczniowie opowiedzieli o poznanych w szkole metodach
rozmnażania roślin , pracownicy docenili uczniów i zaproponowali współpracę.
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Opracował i fot. Jacek Kowalczyk
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