
Piątek 6.09

9.00 rejestracja zwiedzających

10.00 otwarcie wystawy

10.00 - 16.00
zwiedzanie poletek odmianowych ziemniaków zarejestrowanych w Polsce, 

programów ochrony i nawożenia

10.00 - 16.00
STREFA WIEDZY - porady ekspertów w zakresie: chorób ziemniaka, 

najnowszych metod identyfikacji chorób kwarantannowych,

pokazy precyzyjnego rolnictwa i cyfryzacji w uprawie ziemniaków: 

stacje pogodowe w monitorowaniu chorób, szkodników oraz nawadniania - METOS 

Polska Sp. z o.o.

Prosta i sprytna dokumentacja ścieżki produkcji ziemniaków - od pola do magazynu - 

system 365FarmNet - AGROCOM Polska

Możliwości teledetykcyjnego zbioru danych za pomocą dronów i ich wykorzystania w 

profesjonalnej produkcji ziemniaków – AGROCOM Polska

Optymalizacja nawadniania ziemniaków poprzez precyzyjne rozpoznanie 

właściwości fizycznych gleby za pomocą elektromagnetycznego skanera – 

AGROCOM Polska

Program KORE solution – satelitarne badanie plonu ziemniaków z dokładnością do 

4% - Bosscher Precision Farming

System wizyjny do mapowania plonów ziemniaków - bazujący na algorytmach 

sztucznej inteligencji - dr hab. Jacek Reiner prof. Politechnika Wrocławska

Konferencja Naukowo - Techniczna - patronat medialny topAgrar Polska

Referat wprowadzający prof. Gera van Os Uniwersytet Wageningen Zarządzanie 

glebą - przeszłość-teraźniejszość-przyszłość

dr Wojciech Nowacki, Prezes Stowarzyszenia "Polski Ziemniak" "Produkcja 

ziemniaka w Polsce i jej potencjał eksportowy"

Panel dyskusyjny moderator Karol Bujoczek red. naczelny topAgrar Polska 

Perspektywy rozwoju produkcji ziemniaka w Polsce

12.00 - 16.00 pokaz kulinarny potraw z ziemniaka

pokazy zbioru ziemniaka - porównanie kombajnów różnych marek przy zastosowaniu 

„elektronicznego ziemniaka” - prowadzenie PROFI Polska

pokaz polowy pracy maszyn do sadzenia i pielęgnacji ziemniaka

18.00 wieczór dla wystawców i zaproszonych gości

10.00 - 16.00

11.00 - 12.30

12.00 - 16.00



Sobota 7.09

9.00 rejestracja zwiedzających

10.00 - 16.00
zwiedzanie poletek odmianowych ziemniaków zarejestrowanych w Polsce, 

programów ochrony i nawożenia

10.00 - 16.00
STREFA WIEDZY - porady ekspertów w zakresie: chorób ziemniaka, 

najnowszych metod identyfikacji chorób kwarantannowych,

pokazy precyzyjnego rolnictwa i cyfryzacji w uprawie ziemniaków: 

stacje pogodowe w monitorowaniu chorób, szkodników oraz nawadniania - METOS 

Polska Sp. z o.o.

Prosta i sprytna dokumentacja ścieżki produkcji ziemniaków - od pola do magazynu - 

system 365FarmNet - AGROCOM Polska

Możliwości teledetykcyjnego zbioru danych za pomocą dronów i ich wykorzystania w 

profesjonalnej produkcji ziemniaków – AGROCOM Polska

Optymalizacja nawadniania ziemniaków poprzez precyzyjne rozpoznanie 

właściwości fizycznych gleby za pomocą elektromagnetycznego skanera – 

AGROCOM Polska

Program KORE solution – satelitarne badanie plonu ziemniaków z dokładnością do 

4% - Bosscher Precision Farming

System wizyjny do mapowania plonów ziemniaków - bazujący na algorytmach 

sztucznej inteligencji - dr hab. Jacek Reiner prof. Politechnika Wrocławska

Konferencja Naukowo - Techniczna - patronat medialny topAgrar Polska

Jakie są oczekiwania przetwórców wobec producentów ziemniaków? - McCain 

Polska

Syngenta w ochronie ziemniaków –najważniejsze zagrożenia i rozwiązania 

dr hab. Katarzyna Rębarz, SYNGENTA

Wyzwania w ochronie w towarowej produkcji ziemniaka 

Radosław Suchorzewski, Bayer

Produkty firmy ADAMA w ochronie ziemniaków – firma ADAMA

Innowacyjne rozwiązania dla rolnictwa. Ładowarki teleskopowe i przegubowe 

marki Manitou - Marek Gozdur, Wojciech Mańkiewicz MANITOU

Innowacyjny fungicyd Allstar® w technologii uprawy ziemniaka – Jarosław 

Komar, BASF Polska

Program nawożenia i ochrony ziemniaka - Krzysztof Zachaj, Maciej Mokrzan 

AGROSIMEX

12.00 - 16.00 pokaz kulinarny potraw z ziemniaka

pokazy zbioru ziemniaka - porównanie kombajnów różnych marek przy zastosowaniu 

„elektronicznego ziemniaka” - prowadzenie PROFI Polska

pokaz polowy pracy maszyn do sadzenia i pielęgnacji ziemniaka

17.00 Zakończenie wystawy

10.00 - 12.30

13.00 - 15.00

10.00 - 16.00


