VI edycja cyklu konferencji regionalnych Farmera
„Przez innowacyjność do sukcesu“
9 lutego 2017
Hotel Zamek Pułtusk
ul. Szkolna 10, 06-100 Pułtusk

8.30

Rejestracja gości

9.00-9.15

Uroczyste rozpoczęcie konferencji

9.15-10.20

FINANSE I UBEZPIECZENIA

9.15-10.00

Jak zarządzać finansami gospodarstwa w trudnych czasach?
•

Jak inwestować, żeby nie przeinwestować, skąd wziąć pieniądze na rozwój?

•

Sposoby zabezpieczenia przychodów

•

Gdzie szukać oszczędności, czyli dokładna księgowość

•

Ubezpieczenia – zabezpieczenie przed zdarzeniami losowymi

dr Mariusz Tatka – Specjalista Ekonomiki Rolnictwa
10.00-10.20

Planowanie i płynność finansowa w gospodarstwie rolnym
Agnieszka Galanciak – Ekspert ds. Agro, BGŻ BNP Paribas

10.20-10.40

Przerwa kawowa

10.40-12.10

AGROTECHNIKA cz.1

10.40-11.00

Zaprawy nasienne i biostymulatory dla nowoczesnego rolnika
Maciej Lenkiewicz – Arysta LifeScience Polska

11.00-11.40

Jak sporządzać mieszaniny zbiornikowe?
•

Wpływ mieszanin na koszty zabiegów i czas wykonania

•

Co z czym można mieszać, na jakich informacjach rolnik powinien bazować

•

Wpływ mieszanin na skuteczność zabiegów

prof. dr hab. Marek Korbas – Zakład Mikologii, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy
Instytut Badawczy

11.40-11.50

Dobre rozwiązania nie muszą być drogie – ulepszamy to, co znane i sprawdzone
Witold Dzitkowski – Doradca ds. Sprzedaży i Promocji , INNVIGO

11.50-12.10

Przerwa kawowa

12.10-13.20

AGROTECHNIKA cz. 2

12.10-12.20

Innowacyjna technologia nawożenia azotem upraw ozimych i jarych

Arkadiusz Sławiński – Menedżer ds. Rozwoju, Agrii Polska
12.20-13.15

Podnosimy żyzność gleby pod zboża i rzepak
•

Jak poprawić produktywność gleby – co o tym decyduje?

•

pH gleby – dlaczego to takie ważne?

•

Jak i czym nawozić – nawozy mineralne, dolistne, organiczne i metody biologiczne

dr hab. Witold Szczepaniak – Katedra Chemii Rolnej, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii,
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

13.15-14.00

Przerwa obiadowa

14.00-14.45

TECHNIKA ROLNICZA

14.00-14.45

Kombajny zbożowe. Tanie młócenie, czyli pozorna oszczędność
•

Dlaczego warto korzystać z nowoczesnych kombajnów zbożowych?

•

Rozwiązania i ustawienia wpływające na wysokość i jakość zbiorów

•

Ile tracimy na nie zebranym w porę ziarnie?

dr hab. inż. Jarosław Chlebowski – Wydział Inżynierii Produkcji, Katedra Maszyn
Rolniczych i Leśnych, SGGW w Warszawie

14:45

Zakończenie z konkursem

