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INAUGURACJA  
 
Polska na globalnym rynku producentów żywności 

• Największe wyzwania i szanse dla Polski, czyli co, komu i za ile będziemy w przyszłości sprzedawać? 

• Wspólna Polityka Rolna po 2020 r.  

• Jak zachować konkurencyjność gospodarstw rodzinnych? 
 

FINANSE I ZARZĄDZANIE 
 
Sposób na sukces w gospodarstwie rolnym 

• Nowoczesne trendy w zarządzaniu przy wykorzystaniu rozwiązań cyfrowych 

• Ilość czy jakość – czy skala produkcji to jedyna gwarancja zysków? 

• Wykwalifikowana siła robocza – jak lub czym uzupełnić braki? 
 
Dźwignia finansowa, czyli jak finansować rozwój gospodarstwa? 

• Rolnik finansista, czyli co warto wiedzieć o pieniądzach? 

• Najczęściej popełniane błędy przy planowaniu inwestycji 

• PROW po 2020 r. – na co można jeszcze liczyć? 
 

AGROTECHNIKA 
 
Uczmy się od najlepszych – gość specjalny z jednego z największych gospodarstw w Unii Europejskiej 

• Przedstawienie gospodarstwa 

• Dominujące uprawy i uzyskiwane plony 

• Stosowane systemy uprawy, nawożenia i ochrony 
 
Nauka i praktyka – nawożenie zbóż i rzepaku 

• Praktyczna wymiana doświadczeń i poglądów na temat nawożenia zbóż i rzepaku między 
przedstawicielami świata nauki i praktykami 

 
Jak zabezpieczyć się przed suszą? 

• Jak agrotechnicznie przygotować się na coraz częściej występujące niedobory wody (uniezależnić się od 
pogody) 

• Sposoby na gospodarowanie z suszą w tle 
 
Jak chronić uprawy przy ograniczaniu substancji czynnych? 

• Do jakich decyzji zmuszają rolnika w ochronie roślin nowe regulacje (nowe patogeny, wycofywane s.cz., 
problemy w ochronie)? 

 
BEZ PŁUGA 

 
Uprawa bezorkowa – sposób na bogate życie glebowe i zdrową glebę 

• Francuskie doświadczenia z uprawą bezorkową  
 
Sztuka nieorania 

• Jak uniknąć błędów w uprawie roli bez pługa? 

• Na co zwrócić uwagę, zmieniając system uprawy roli? 
 
Uprawa bezorkowa sposobem na ograniczenie utraty wody w glebie 

• Wpływ uprawy bezorkowej na właściwości (fizyczne/biologiczne/chemiczne) gleby 



 

 

• Reakcja roślin na uprawę w systemie bezorkowym 
 

TECHNIKA ROLNICZA 
 
Kupić maszynę, skorzystać z usług, a może wynająć? 

• Co w dzisiejszych czasach i w jakim przypadku jest najbardziej opłacalne?  

• Największe bariery przy wspólnych zakupach maszyn, wynajęciu usługi lub maszyny 

• Jak wygląda w Polsce i w Europie Zachodniej rynek usług i wynajmu maszyn – z jakich wzorców można 
skorzystać w polskich warunkach? 

 
Usługi rolnicze – od czego zacząć i czy na tym da się zarobić? 

• Wybór rodzajów działalności usługowych – podstawowe uwarunkowania do prowadzenia usług 
rolniczych (region, rodzaj i wielkość gospodarstw lub innych podmiotów związanych z rolnictwem) 

• Formalności związane z prowadzeniem takiej działalności 

• Jak pozyskać środki na zakup sprzętu (dotacje, kredyty, finansowanie fabryczne)? 

• Zarządzanie i finanse u usługodawcy 
 
10 innowacji, które zrewolucjonizują gospodarstwa rolnicze 

• Przegląd i opis najbardziej spektakularnych, najciekawszych rozwiązań, które pojawiły się na świecie w 
ostatnich latach i mają wpływ m.in. na: zwiększenie efektywności uprawy, ograniczenie kosztów, 
ochronę środowiska, ograniczenie pracy ludzkiej, np. automatyzacja itp. 

 
Bizon – legendarne, polskie kombajny 

• Wykład o kwestiach związanych z historią Bizonów oraz dyskusja  
 

PRODUKCJA TRZODY CHLEWNEJ 
 
Jak odnaleźć się na dzisiejszym rynku trzody chlewnej 

• Przykład dwóch odmiennych gospodarstw rodzinnych, przedstawiających opłacalną produkcę w typie 
intensywnym, jak i ekstensywnym 

• Tucz bez GMO 

• Jak dostosować typ produkcji świń do charakterystyki gospodarstwa, tak by opłacalnie funkcjonować 
nawet w dobie kryzysu 

 
Zarządzanie stadem: podnoszenie skuteczności krycia loch 

• Organizacja produkcji podczas przeprowadzania inseminacji i późniejszej weryfikacji ciąży 

• Jak skutecznie lokalizować lochy powtórkowe? 

• Działania niwelujące straty 

• Właściwe żywienie loch 
 
Dumping cenowy na rynku wieprzowiny 

• Propozycja wprowadzenia cen referencyjnych na półtusze 

• Czy jesteśmy skazani na import wieprzowiny? 

• Jak korzystać z ustawy o przewadze kontraktowej? 
 
Bioasekuracja w praktyce 

• Skuteczna dezynfekcja chlewni, procedura i dobór preparatów 
 
 


