	
  

Przez innowacyjność do sukcesu – IV edycja
Agenda Konferencji „Farmera”
Lidzbark Welski
9:00-9:30 Rejestracja
9:30-9:45
•
Uroczyste otwarcie konferencji
Marek Bojarski – Dyrektor, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
•
Prezentacja założeń i przedstawienie programu spotkania
Wojciech Konieczny – z-ca redaktora naczelnego, miesięcznik Farmer, portal farmer.pl
I SESJA
9:45-10:30
Finanse w gospodarstwie
•
Finansowanie inwestycji w gospodarstwie: budynki, maszyny, środki produkcji.
•
Co lepsze kredyt, czy leasing?
•
Sposoby stabilizacji przychodów gospodarstwa: ubezpieczenia, grupy producenckie
Wystąpienie: Finansowanie i bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych
Monika Fałdowska – Ekspert ds. Ubezpieczeń Agro, Bank BGŻ; Anna Zielińska – Ekspert ds. Finansowania
Agrobiznesu, Bank BGŻ
10.10-10.20 – Pytania z sali
10:20-10:50
Technika opryskiwania w kontekście wymagań skutecznej i bezpiecznej ochrony roślin
•
Rodzaje, dobór i prawidłowe stosowane rozpylaczy
•
Nowe rozwiązania służące bezpieczeństwu i precyzji nanoszenia środków ochrony roślin
•
Sposoby ograniczania strat środków ochrony roślin
•
Regulacje i dobór parametrów pracy opryskiwaczy
•
Bezpieczne postępowanie ze środkami ochrony roślin w świetle nowych regulacji prawnych
Wystąpienie: dr Grzegorz Doruchowski – Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
10.50-11.00 Pytania z sali
11:00-11:30 Przerwa kawowa
II SESJA
11:30-13:00
Intensywna uprawa rzepaku ozimego
Nawożenie wysokoprodukcyjnej plantacji rzepaku
•
Wymagania glebowe rzepaku ozimego
•
Wymagania pokarmowe rzepaku ozimego
•
Nawożenie rzepaku ozimego
Wystąpienie: dr Witold Szczepaniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Wystąpienia:
•
Kizeryt – naturalne źródło magnezu
Radosław Pogłodziński – K+S Polska
•
Możliwość zwiększania efektywności zabiegów agrotechnicznych poprzez zastosowania dokarmiania
dolistnego mikroelementami
Marcin Oleszczak – Dyrektor ds. Rozwoju Nawozów FoliQ, Kazgod
•
Agravita® Wiedza. Technologia. Kompleksowość.
dr Aneta Mierzejewska – Dyrektor ds. Naukowo – Badawczych, Caldena; Kamil Skrobiszewski – Dyrektor ds.
Rozwoju Rynku, Caldena Sp. z o.o. Sp. k.
•
Nie tylko dokarmianie
Jan Narkiewicz-Jodko – Dyrektor ds. Marketingu, Intermag

	
  

	
  

13.00-13.15 Pytania z sali
13:15-14:00 Przerwa obiadowa
III SESJA
14:00-14:30
Nawożenie wysokoprodukcyjnej pszenicy ozimej
•
Wymagania glebowe pszenicy ozimej
•
Wymagania pokarmowe pszenicy ozimej
•
Nawożenie pszenicy ozimej
Wystąpienie: dr Witold Szczepaniak – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
14:30-15:00
Ochrona rzepaku przed chorobami grzybowymi
•
Ochrona zaczyna się przed siewem – kiła kapusty jako choroba płodozmianowa
•
Jesienne zwalczanie chorób (ze zwróceniem uwagi na dodatkową funkcję regulatora wzrostu)
•
Wczesnowiosenne „czyszczenie” rzepaku
•
Oprysk na zielony pąk, czy na kwiatek?
Wystąpienie: prof. Marek Korbas – Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu
15.00-15.30 Pytania z sali

	
  

