
 

 

V edycja Konferencji Sady i Ogrody –  
impreza towarzysząca VII edycji Narodowych Wyzwań w Rolnictwie 

 
7 listopada 2019 r. 

Warszawa, Global Expo 
 

8:30-9:00 Rejestracja 

9:00-11:05 

INAUGURACJA 

9:30-10:35 
Debata: Polska na globalnym rynku producentów żywności 

10:35-10:45 
Polski producent na globalnym i europejskim rynku środków ochrony roślin – CIECH 
Sarzyna, producent marki CHWASTOX, wykorzystanie w ochronie zbóż w Polsce i na 

świecie 

10:45-10:55 
Inwestycje w gospodarstwach rolnych trendy, korzyści, błędy 

10:55-11:05 
Wyzwania w hodowli roślin 

11:05-11:20 Przerwa kawowa 

11:20-12:35 

OCHRONA, NAWOŻENIE, TRENDY W SZKÓŁKARSTWIE 

Skuteczne i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin w ogrodnictwie 

Pierwiastki korzystne, kluczem do utrzymania jakości 

Zmiany klimatyczne a problemy z ochroną roślin przed szkodnikami 

Szkółkarstwo: odmiany jabłoni – co sadzić? 

12:35 -12:50 Przerwa kawowa 

12:50-14:00 

OCHRONA, BLOK JAGODOWY 

Szkodniki upraw ogrodniczych w sezonie wegetacyjnym 2019 

Ekonomiczne uwarunkowania dla opłacalnej produkcji truskawek, malin, borówki 
amerykańskiej w Polsce 

Najważniejsze problemy agrotechniczne w mijającym i nadchodzącym sezonie 

Sprawdzone technologie w uprawie truskawek, przed nowym sezonem – dlaczego 
warto? 

14:00-14:45 Przerwa obiadowa 

14:45-15:30 
RYNEK 

Debata: Polskie ogrodnictwo – kłody pod nogami na drodze do sukcesu 

 
 
 

9.00-11.05  
INAUGURACJA  

wspólnie z konferencją redakcji Farmera „Narodowe wyzwania w rolnictwie“ 
 
9.00-9.30 
Uroczyste rozpoczęcie konferencji 
 
Wystąpienie: Jan Krzysztof Ardanowski*, minister rolnictwa i rozwoju wsi 
 
9:30-10:35  
Debata: 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? 
 
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): 
Witold Boguta, prezes, Krajowy Związek Grup Producentów Owoców i Warzyw 
Waldemar Guba*, dyrektor, Departament Strategii i Analiz, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
dr Marian Kamyczek, dyrektor, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Doświadczalny 
Pawłowice 
dr hab. Dorota Konopacka, prof. IO, dyrektor, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 
Rafał Mładanowicz, prezes, Krajowa Federacja Producentów Zbóż 
Grzegorz Pięta*, p.o. dyrektora generalnego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
Jacek Strzelecki, ekspert ds. chińskiego rynku rolno-spożywczego 
Przedstawiciel: Komisja Europejska 
Moderacja: Wojciech Denisiuk, redaktor naczelny, „Farmer”, farmer.pl 
 
10:35-10:45  
Polski producent na globalnym i europejskim rynku środków ochrony roślin – CIECH Sarzyna, producent 
marki CHWASTOX, wykorzystanie w ochronie zbóż w Polsce i na świecie  
Wystąpienie: Jacek Skwira, dyrektor marketingu strategicznego i zarządzania portfelem produktów, CIECH 
Sarzyna 
 
10:45-10:55  
Inwestycje w gospodarstwach rolnych trendy, korzyści, błędy 
Wystąpienie: Joanna Karpińska-Klukowska,  ekspert, Departament Klienta Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw, PKO Bank Polski   
 
10:55-11:05  
Wyzwania w hodowli roślin 
Wystąpienie: Krzysztof Piłat, kierownik regionu, IGP Polska 
 

11.05-11.20  
Przerwa kawowa 

 
11.20-12.35  

OCHRONA, NAWOŻENIE, TRENDY W SZKÓŁKARSTWIE 
 
11.20-11.40 
Skuteczne i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin w ogrodnictwie 

• Wybór odpowiednich rozpylaczy 

• Dobór parametrów roboczych opryskiwacza 

• Precyzja i bezpieczeństwo zabiegu 
Wystąpienie: dr hab. inż. Grzegorz Doruchowski, kierownik, Pracownia Techniki Ochrony i Nawożenia, 
Zakład Agroinżynierii, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 
 
11.40-11.55 
Pierwiastki korzystne, kluczem do utrzymania jakości 
Wystąpienie: Hubert Konarski, specjalista ds. ogrodnictwa, Agrii Polska 
 
11.55-12.15 
Zmiany klimatyczne a problemy z ochroną roślin uprawnych przed szkodnikami 

• Dłuższy okres wegetacyjny – większa presja szkodników i chorób 

• Ochrona upraw ogrodniczych/rolniczych 

• Mniej substancji czynnych do ochrony upraw – co dalej? 
Wystąpienie: prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut 
Badawczy 
 



 

 

 
12.15-12.35 
Szkółkarstwo: Odmiany jabłoni – co sadzić? 

• Zmiany w strukturze odmianowej w ostatnich latach 

• Nowości odmianowe zagranicznej hodowli 

• Polskie nowe odmiany jabłoni w ofercie szkółek 
Wystąpienie: Maciej Lipecki, prezes, Stowarzyszenie Polskich Szkółkarzy 
 

12.35-12.50  
Przerwa kawowa 

 
12.50-14.00   

OCHRONA, BLOK JAGODOWY 
 
12.50-13.15 
Szkodniki upraw ogrodniczych w sezonie wegetacyjnym 2019 

• Nowe/stare szkodniki dla wybranych roślin ogrodniczych w Polsce 

• Wpływ pogody na występowanie i szkodliwość fitofagów w roku 2019 

• Rola monitoringu agrofagów w analizie zmian zachodzących w agrocenozach 
Wystąpienie: dr hab. inż. Paweł K. Bereś, ekspert z zakresu ochrony roślin, założyciel bloga „Działka i ogród 
naszą pasją“ (DIONP) 
 
13.15-13.40 
Ekonomiczne uwarunkowania dla opłacalnej produkcji truskawek, malin i borówki amerykańskiej w Polsce 

• Sytuacja na europejskim i światowym rynku truskawki, maliny i borówki – wnioski dla polskich 
producentów 

• Opłacalność produkcji truskawek i malin (deserowe i przemysłowe ) oraz borówki – podsumowanie 
sezonu 2019 

• Perspektywy i zagrożenia dla opłacalnej produkcji owoców jagodowych w sezonie 2020 
Wystąpienie: dr inż. Dariusz Paszko, adiunkt, Pracownia Ekonomiki Ogrodnictwa, Uniwersytet Przyrodniczy 
w Lublinie 
 
13.40-13.50 
Najważniejsze problemy agrotechniczne w mijającym i nadchodzącym sezonie 

• Nawożenie, biostymulacja, ochrona truskawek w minionym sezonie 

• Perspektywy na nadchodzący sezon 
Wystąpienie: dr hab. inż. Zbigniew Jarosz, kierownik, Zakład Żywienia Roślin, Uniwersytet Przyrodniczy w 
Lublinie, współwłaściciel, Doradca Jagodowy Sp. z o.o. 
 
13.50-14.00 
Sprawdzone technologie w uprawie truskawek, przed nowym sezonem – dlaczego warto? 

• Opłacalna uprawa truskawek – jakie technologie wybrać? 

• Dobór odmiany truskawek do uprawy 

• Agrotechnika – najczęściej popełniane błędy w sezonie 2019 
Wystąpienie: Albert Zwierzyński, współwłaściciel, Doradca Jagodowy Sp. z o.o. 
 

14.00-14.45  
Przerwa obiadowa 

 
14.45-15.30  

RYNEK 
 
14:45-15:30  
Debata: Polskie ogrodnictwo – kłody pod nogami na drodze do sukcesu 

• Export owoców, nowe rynki, nowe perspektywy – czy branża ogrodnicza ogrodnicza odrobiła lekcję z 



 

 

rosyjskiego embarga? Jak radzi sobie pięć lat to wprowadzeniu zakazu? 

• Pracownicy sezonowi – czy brak rąk do pracy będzie corocznym problemem?   

• Susza, podtopienia, gradobicia – jak ciężkie warunki atmosferyczne wpływają na produkcję owoców i 
warzyw? 

• Największe wyzwania i szanse w produkcji ogrodniczej – czy duża produkcja ma szansę na opłacalne 
zagospodarowanie? Czy zrównoważanie popytu i podaży jest możliwe? 

• Trudny dialog na linii przetwórca – producent.  Czy umowy kontraktacyjne są szansą na uzdrowienie 
relacji między przetwórcami a producentami? 

 
Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni (wykaz osób w kolejności alfabetycznej): 
Arkadiusz Gaik, prezes, Stowarzyszenie Polskich Dystrybutorów Owoców i Warzyw „Unia Owocowa” 
Michał Kołodziejczak, prezes zarządu, Stowarzyszenie Polskich Producentów Ziemniaków i Warzyw Unia 
Warzywno-Ziemniaczana, lider AGROunii 
Dominika Kozarzewska, prezes zarządu, Grupa Producentów Owoców „Polskie Jagody” Sp. z o.o. 
Michał Lachowicz, prezes zarządu, La-Sad Sp. z o.o. 
dr Tomasz Lipa, przewodniczący zarządu, Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych 
Mirosław Łuska, prezes zarządu, Zrzeszenie Producentów Papryki Rzeczypospolitej Polskiej 
Mirosław Maliszewski, prezes, Związek Sadowników Rzeczypospolitej Polskiej 
dr hab. Bożena Nosecka, kierownik, Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy 
Julian Pawlak, prezes zarządu, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków (KUPS) 
 
 
 
 
 
* w trakcie potwierdzania obecności   

 


