Практичні дні поля HORSCH 2018 - зосередження уваги на технологіях землеробства

Практичні дні поля HORSCH, які проходили з середини травня до середини липня, мали
величезний успіх. Даний захід компанія HORSCH проводить кожні два роки. Всі фермери
зареєструвалися заздалегідь через своїх дилерів. Щодня кільком групам відвідувачів
представляли ексклюзивну програму. Одним з ключових аспектів Практичних днів поля
було побачити техніку HORSCH безпосередньо в роботі .
Практичні дні поля завжди починалися з промови про землеробство. Частіше сам Міхаель
Хорш розповідав про заснування компанії HORSCH Maschinen GmbH і презентував
аудиторії своє бачення майбутнього сільського господарства, а також розробки, на яких
HORSCH зосередить увагу в найближчі роки. Після виступу гості вирушали на прилеглі
поля, щоб побачити демонстрацію машин в роботі. На практиці було показано широкий
спектр техніки HORSCH для обробітку ґрунту та посіву - відповідно до регіональних умов,
клімату та розмірів господарств гостей. Індивідуальний підхід до клієнта завжди був
основною перевагою компанії HORSCH. Після демонстрації машин проходила екскурсія по
демонстраційних полях. Що стосується кукурудзи, особливий інтерес представляли
досліди, пов'язані з підготовкою насіннєвого ложа, міжряддям, тиском на сошник та
викладанням насіння у посівне ложе. Крім того, гостям презентували нову цікаву тему:
точний висів пшениці. Тут основну увагу було приділено розмірам насіння, добривам та
регуляторам росту. Підживлення молодих рослин завжди є величезною проблемою,
тому клієнти отримали загальну інформацію про різні варіанти внесення добрив під час
посіву. Проведені польові випробування з використанням технології вирощування двох
культур одночасно, призвели до цікавих дискусій про майбутнє землеробства.
Потім гості обідали в ресторані компанії "HORSCH" "Le Café", після чого поверталися до
полів, щоб подивитися демонстрацію обприскувачів. Фермери з усього світу були в захваті
від обприскувачів HORSCH Leeb, а особливо від BoomControl, унікальної системи
управління штангою. Загалом площа демонстраційних полів дорівнювала 13 га. Було
продемонстровано 28 різних машин загальною робочою шириною 286 м. Потужність усіх
тракторів, які використовувалися для демонстрацій, становила вцілому 5630 к.с.
Той факт, що HORSCH Maschinen GmbH є глобальним гравцем на ринку сільгосптехніки,
доводить кількість гостей з-за кордону. Близько 70% відвідувачів приїхали з різних країн
світу, щоб взяти участь в Практичних днях поля. Найбільші групи - з Франції, України та
Чехії, відповідно - понад 200 відвідувачів з кожної країни. Були навіть невеликі групи з
Австралії та Нової Зеландії.
Протягом цих 8 тижнів бул заброньовано близько 2800 готельних номерів для
відвідувачів Практичних днів поля. Загалом 74 працівника компанії HORSCH брали участь
в організації та проведенні зазоду.

