Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych, Lublin
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Sadowniczą
z okazji Jubileuszu 30-lecia Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych

PRZEMIANY W POLSKIM SADOWNICTWIE W OSTATNIM XXX-leciu
I WYZWANIA NA PRZYSZŁOŚĆ
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która odbędzie się pod honorowym patronatem

Marszałka Województwa Lubelskiego
w dniu 12 grudnia 2019 r. w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, ul. Akademicka 15

W ostatnich latach nastąpiła bardzo szybka modernizacja polskiego sadownictwa i szkółkarstwa, a jej
efektem był znaczny wzrost wielkości zbiorów oraz poprawa jakości owoców produkowanych w naszym kraju.
Staliśmy się jednym z największych producentów i eksporterów jabłek na świecie. Duże zmiany nastąpiły
również w produkcji innych gatunków roślin sadowniczych. Sukces ten jest dziełem wielu osób, a także instytucji
i organizacji związanych z ogrodnictwem, wśród których szczególne miejsce zajmuje prof. dr hab. Eberhard
Makosz oraz Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych. Od początku swojej działalności Towarzystwo było
inicjatorem zmian w sadownictwie, które miały na celu dostosowanie produkcji do oczekiwań zmieniającego się
rynku. Głównym celem działalności TRSK było wdrożenie do praktyki produkcyjnej sadów na podkładkach
wegetatywnych, zmiana w doborze odmian i optymalizacja technologii produkcji. Cele te były realizowane na
kilka sposobów. Liczne konferencje, seminaria (Limanowa, Lublin), szkolenia (wprowadzenie nowych metod
formowania i cięcia), publikacje, wyjazdy do głównych ośrodków produkcji jabłek na świecie - przyniosły
wymierne korzyści nie tylko członkom Towarzystwa. Zmieniająca się rzeczywistość stawia przed nami nowe,
trudne wyzwania. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawę jakości owoców, sposobu dystrybucji i kierunku
eksportu oraz lepsze zorganizowanie nie tylko producentów, ale całej branży ogrodniczej.
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Tomasz Lipa
Towarzystwo Rozwoju Sadów Karłowych

Program konferencji
9.00 Rejestracja uczestników
10.30 Otwarcie konferencji
JM Prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
10.40 Rola Towarzystwa Rozwoju Sadów Karłowych w rozwoju sadownictwa w Polsce
Dr Tomasz Lipa TRSK, UP w Lublinie
11.10 Profesor Eberhard Makosz we wspomnieniach (TRSK zarząd - inicjatywa budowy pomnika)
11.45 Wystąpienia zaproszonych gości
12.15 Przerwa obiadowa
13.00 Kreacja odmianowa: jak stworzyć nową odmianę jabłek? Jaki rodzaj odmiany na jutro?
Jak je wprowadzać na rynek? Thierry Ligonnière, Dalival
14.00 Biostymulacja w jakościowej produkcji jabłek- przyszłościowe rozwiązania
Marie Le Neouanic, Roullier Group
14.30 Jak wyprodukować owoce najwyższej jakości i dostarczyć na rynek
Przemysław Badowski, Agrofresh
15.00 Czy polskie jabłka mają szansę powrócić na rynki wschodnie?
Dr Mirosław Korzeniowski, Bayer
15.25 Rynki azjatyckie nadal wyzwaniem dla polskiego sadownictwa
Adam Paradowski, Plantpress
15.50 Panel dyskusyjny: Przyszłość grup producenckich (4 dyskutantów)
16.20 Występ Zespołu Pieśni i Tańca „JAWOR”
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Honorowy Patronat:

JAROSŁAW STAWIARSKI

Partnerzy Główni:

Partnerzy:

Patronat Medialny:
WSTĘP BEZPŁATNY
Obiad oraz uczestnictwo w wieczornym spotkaniu są płatne - więcej informacji: TRSK.PL, tel. 608 127 770, mkolodziejek@op.pl

