
Środa, 24. lutego Czwartek, 25. lutego
Pielenie zboża | Pierwsze doświadczenia 
w pieleniu zboża ekologicznego przy 
szerokości międzyrzędzi 25 cm (Dt)
Moritz Lampe (rolnik z Dolnej Saksonii)

11 MC (Karbonizacja mikrobiologiczna) 
Kompost - zagospodarowanie gleby 
magazynujące węgiel (Dt)
Walter Witte (Witte Bio Consult)

12 Siew bezpośredni w środkowych  
Niemczech od ponad 20 lat (Dt)
Ulrich Zink (rolnik)

Live Talk | Czy olej napędowy pozosta-
nie nośnikiem wydajności polowej? (Dt)
Werner Kübler (kierownik działu MAN  
Engines), Michael Horsch
Werner Kübler jest w MAN kierownikiem 
działu badawczo-rozwojowego. Główne 
obszary jego działań to przemysł morski, 
kolejowy, energetyka, inżynieria rolna.

13 Jak rolnictwo zrównoważone może po-
móc sprostać krótko- i długoterminowym 
wyzwaniom w rolnictwie? (En)
Julien Senez (rolnik z północnej Francji, 
założyciel „Kiwi Agronomy”)

14 Ochrona roślin - technologia przyszłości 
(Dt)

To tylko stal – krótkie spojrzenie za kulisy 
działań na rzecz zapewniania jakości (Dt)

Maszyna jest tylko tak dobra, jak jej 
części zamienne i ścieralne! (Dt) Techniczna inteligencja (Dt)

15 Prezentacja maszyn Finer SL,  
Transformer VF, Cura ST (Dt)

Strategia uprawy soi 2021 (Dt)
Ferenc Kornis (dyrektor zarządzający N.U. 
Agrar)

16 Biologiczna kontrola szkodników i cho-
rób w przedsiębiorstwie Progresso (En)
Gregory Sanders (dyrektor operacyjny
Grupo Progresso)

Spostrzeżenia dotyczące uprawy 
współrzędnej (En)
Joel Williams (Niezależny doradca w temacie 
zdrowia roślin uprawnych i gleb)Wtorek, 23. lutego

17 Wkład biokontroli w rolnictwo 
zrównoważone w Brazylii (En)
Gustavo Herrmann (dyrektor handlowy w 
Systemy biologiczne Koppert)

Uprawy współrzędne oraz żywieniowe 
zależności bio- i ekosystemów w  
rolnictwie (En)
Joe Wecker (Rolnik z Regina Plains, Kanada)

18 Co to jest AgroVation? Jakie aktualne
i przyszłe wyzwania czekają na 
rozwiązanie na tej farmie? Jakie zmia-
ny w Czechach okażą się dla nas w 
przyszłości wyzwaniam. (Dt)
Constantin Horsch (rolnik i dyrektor 
zarządzający AgroVation Kněžmost a.s)

Live Talk | Europejski Zielony Ład - Co 
on oznacza dla gospodarki,  
a w szczególności dla rolnictwa? (DT)
Guido Höner (redaktor naczelny top agrar) 
w rozmowie z Michaelem Horsch, Philippem 
Horsch i Theo Leeb

Live Talk | Urynkowianie ekologicznego 
zboża / produkty ekologiczne dzisiaj i w 
przyszłości. Jakie szanse i zagrożenia niesie 
ze sobą znaczny wzrost areału organicznego? 
(Dt)
Stefanie Strebel (dyrektor zarządzający KS 
Agrar), Jörg Große-Lochtmann (członek zarządu 
firmy handlowej Naturland Bauern AG), Klaus
Bergmann (dyrektor zarządzający Bergmann 
GmbH), Christof Mross (dyrektor zarządzający 
Food Lidl Niemcy) i Michael Horsch
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