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Konferencja „Farmera” 

Nowoczesna produkcja mleka 
27 lutego 2018 r. 

Hotel Belfort, Piątnica 
 

 
 
8.30 rejestracja gości 
9.15  rozpoczęcie konferencji, słowo wstępne 
 
9.30-11.00 debata 
Świadomy rozwój gospodarstwa 

o Jak funkcjonować na rynku, którym rządzą górki i dołki ekonomiczne? 
o Podejmować kolejne inwestycje czy spłacić posiadane zadłużenie? 
o Zmiany prawne ograniczające możliwość swobodnego inwestowania 

Propozycje panelistów:  
• dr Marek Balcerak, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli 

Zwierząt, SGGW w Warszawie 
• Piotr Domagała, dyrektor ds. strategii, produktów i rozwoju agrobiznesu, Bank 

Zachodni WBK 
• Dorota Śmigielska, analityk rynku mleka, PFHBiPM  

 
10.30-10.50 Finansowanie gospodarstwa – o czym należy pamiętać planując 
inwestycję i przygotowując biznesplan  

• Piotr Domagała, dyrektor ds. strategii, produktów i rozwoju agrobiznesu, Bank 

Zachodni WBK 

 
10.50-11.05 Rynek mleka – ceny, prognozy, sytuacja na rynku krajowym 
i europejskim  

• Grzegorz Rykaczewski, analityk agrobiznesu, Bank Zachodni WBK 
 
11.05-11.20 Automatyczne systemy karmienia przeżuwaczy – przykłady 
zastosowań w praktyce 

• Grzegorz Kędzierski, Pellon 
 
11.30-12.00 przerwa na kawę 
 
 
10.00-13.30 wykłady cz. 1 
12.00-12.10 Wpływ czasu eksploatacji wozów paszowych na koszty produkcji 

najwyższej jakości TMRu 
• Szymon Paterka, Product Manager, KUHN-Maszyny Rolnicze 
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12.10-12.55 Jak podwoić zyski z użytków zielonych?  
o Właściwy skład botaniczny – fundament użytków zielonych 
o Nawożenie łąk – nie tylko azot jest potrzebny 
o Kiedy i czym, czyli jak efektywnie zbierać zielonkę 
• prof. dr hab. Piotr Goliński, Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
 

12.55-13.05 Maszyny zielonkowe  
• Piotr Cebeliński, kierownik handlu krajowego, SaMASZ 

 

13.05-13.15 Nawożenie dolistne traw pastewnych  
• Michał Kochański, Product Manager, ADOB Sp. z o.o. Sp. k. 

 
13.15-13.25 Polski rolnik zasługuje na najlepsze rozwiązania na użytkach 
zielonych  

• Paweł Zakrzewski, dyrektor zarządzający, DLF Seeds 
 
13.25-14.15 Zdrowe racice = długowieczne krowy  

o Jakie są główne przyczyny występowania kulawizn w stadzie krów mlecznych? 
o Jak zadbać o zdrowotność racic i poprawną lokomocję krów? 
o Jak schorzenia racic wpływają na produkcję mleka? 
• dr Marcin Gołębiewski, Wydział Nauk o Zwierzętach, SGGW w Warszawie 

 
14.15-15.00 lunch 
 
15.00-15.45 wykłady cz. 2 
Zdrowe wymię = wysoka jakość  

o Czy mastitis zawsze widać? 
o Problem antybiotykooporności – jak sobie z nim radzić? 
o Profilaktyka występowania stanów zapalnych gruczołu mlekowego 
• prof. dr hab. Jan Twardoń, Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich, 

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 


