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8.30-9.00 Rejestracja gości 

9.00-10.05 

Sesja agrotechniczna – w walce o jakość (cz.1) 

10.05-10.20 Przerwa kawowa 

10.20-12.00 

Sesja agrotechniczna – w walce o jakość (cz. 2) 

12.00-12.20 Przerwa kawowa 

12.20-14.25 

Sesja rynkowa – Kondycja polskiego sadownictwa i warzywnictwa 

14.25-15.00 Przerwa obiadowa 

15.00-16.30 

Sesja finansowa – spotkanie szefów największych grup producentów owoców i warzyw w Polsce 

 

 

I SESJA 09.00-12.00 

09.00-10.05 Sesja agrotechniczna – w walce o jakość (cz. 1) 

 

09.00-09.10 Wstęp 

  

09.10-09.30 Prezentacja  

 Nawożenie / biostymulatory: Zapobieganie skutkom stresu roślin  

 

09.30-09.45 Prezentacja firmy Agrii Polska: Optymalizacja nawożenia dolistnego  

 

09.45-10.05 Prezentacja  

 Ochrona sadu: Parch jabłoni – największy wróg sadownika?  

 

10.05-10.20 Przerwa kawowa 

 

10.20-12.00 Sesja agrotechniczna – w walce o jakość (cz. 2) 

 

10.20-11.00 Prezentacje  

 

 Warzywnictwo: Jak chronić plantacje warzyw w sezonie, aby zapobiec stratom podczas 

przechowywania? 

 

 Ochrona roślin jagodowych – Drosophila suzukii – realne zagrożenie plantacji jagodowych w 

Polsce. Nowoczesna ochrona 

 

11.00-11.10 Prezentacja firmy TIMAC Agro Polska  

 



 
 

 

11.10-11.50 Prezentacje  

 Przechowalnictwo: Wydłużyć sezon sprzedaży jabłek bez utraty jakości  

 

 Technika i maszyny: Dogoniliśmy zachodnich farmerów? Innowacyjne techniki uprawy owoców i 

warzyw; nowoczesny sprzęt  

 

11.50-12.00  Pytania z sali 

 

12.00-12.20  Przerwa kawowa 

 

II SESJA 12.20-14.25 

12.20-14.00 Sesja rynkowa – Kondycja polskiego sadownictwa i warzywnictwa 

 Podsumowanie i ocena sezonu 

 Finansowanie i rozwój sektora ogrodniczo-warzywniczego 

 Problemy i wyzwania sadowników i warzywników w Polsce 

 Sprzedaż plonów – przemysł, eksport, sieci handlowe, rynki hurtowe – kierunki rozwoju 

 Szanse na rozwój sektora – w którym kierunku będzie podążał? 

 

14.00-14.15 Prezentacja firmy SGB-Bank  

 

14.15-14.25 Pytania z Sali 

 

14.25-15.00 Przerwa obiadowa 

 

III SESJA  15.00-16.30 

Sesja finansowa – spotkanie szefów największych grup producentów owoców i warzyw w Polsce 

 Bez pomocy z Unii ani rusz? Kondycja finansowa sektora grup producentów owoców  

i warzyw 

 Perspektywy rozwoju tego sektora – finansowanie inwestycji, zakładanie nowych grup, tworzenie 

konsorcjów, dotacje i dopłaty 

 Największe problemy polskich grup producentów owoców i warzyw 

 Nie tylko grupy „jabłkowe”. Integracja innych sektorów owoców i warzyw 

 Razem na dalekie rynki – większa integracja to sukces polskiego eksportu owoców  

i warzyw 

 

 


