KONGRES PRZEDSIĘBIORCÓW ROLNYCH

„Rolnictwo oparte na innowacjach”

Przasnysz
21 kwietnia 2018 rok
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AGENDA KONGRESU:
9.00-10.00 - Rejestracja kongresowa
Pierwsza godzina zarezerwowana jest na rejestrację. Podczas zapisów otrzymacie
Państwo od nas, materiały kongresowe. To będzie chwila na poznanie się i poczęstunek!

10.00-10.15
Oficjalne otwarcie Kongresu
Prowadzenie:
 dr Elżbieta Sternal – Rektor Uczelni Lingwistyczno-Technicznej
 mgr Martyna Sternal – koordynator Kongresu
 Mirosław Koźlakiewicz - Gość honorowy - Przewodniczący Rady
Nadzorczej spółki CEDROB S.A.

 Wiesława Krawczyk - Radna Sejmiku Mazowieckiego
 mgr inż. Agata Sosińska –Prezes Zarządu Mazowieckiego Parku
Naukowo Technologicznego w Płońsku
10.15-10.45
Perspektywy uprawy dzikiej róży
Prowadzenie:
Agnieszka Michalska – firma Polska Róża Jest to całkowicie polska firma, obecna
na rynku od ponad 35 lat. Idea firmy od początku łączyła w sobie współdziałanie
plantacji róż owocowych, zakładu przetwórczego oraz prac naukowo
popularyzatorskich fundacji.

11.15-12.45
Możliwość uprawy konopi włóknistych w Polsce
Prowadzenie:
dr Katarzyna Wielgusz – wybitny naukowiec, pracujący w Instytucie
Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich zajmujący się szeroko pojętą
tematyką badawczą z zakresu rolnictwa
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10.45-11.15
Zasady rolnictwa ekologicznego
Prowadzenie:
Mieczysław Babalski – firma Bio Babalscy z pasją zajmująca się rolnictwem
ekologicznym , specjalizująca się makaronem ekologicznym w wielu
odmianach oraz produktami zbożowymi.

12.45-13.15
Przerwa kawowa / poczęstunek
Czas ten zarezerwowany jest na wymianę kontaktów.

13.15-13.45
Uprawa roślin – czy jest tu miejsce na innowacje?
Prowadzenie:
dr hab. inż. Marcin Smiglak - prowadzi badania z zakresu podnoszenia
odporności roślin uprawnych. Opracowana przez niego metoda ma szansę
zrewolucjonizować rynek ochrony roślin i zostać nowoczesną strategią
ochrony przed grzybami, wirusami oraz bakteriami.
13.45-14.15
Strategia turystyki winiarskiej jako marka turystyczna Mazowsza
Prowadzenie:
Paweł Wieczorek – firma Winnica Wieczorków, zajmująca się profesjonalną
uprawą winnicy oraz produkcją niepowtarzalnych win
14.15-14.30
Przerwa kawowa/poczęstunek
Czas ten zarezerwowany jest na wymianę kontaktów.
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14.30-15.00
Dr inż. Witold Rzepiński- Znaczenie nanocząsteczek Ag, Au, Cu w
poprawie dobrostanu bydła

15.00-15.30
Wsparcie prawne dla gospodarstw rolnych
Prowadzenie:
dr Dariusz Gibasiewicz - Ekspert prawa podatkowego. W kancelarii
odpowiada za prowadzenie postępowań przed organami podatkowymi oraz
sądami administracyjnymi.
15.30-16.00
Doradztwo rolnicze – kwestie finansowe
Prowadzenie:
Lech Durski – specjalista ds. doradztwa i konsultingu, były zastępca
dyrektora w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
16.00-16.15- Zakończenie
Prowadzenie:
 Wiesława Krawczyk - Radna Sejmiku Mazowieckiego
 mgr inż. Agata Sosińska –Prezes Zarządu Mazowieckiego Parku
Naukowo Technologicznego w Płońsku

Uczelnia Lingwistyczno-Techniczna w Świeciu
Wydział Zamiejscowy w Przasnyszu
ul. Szosa Ciechanowska 6
06-300 Przasnysz
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