Informacja prasowa

O wyzwaniach współczesnego ogrodnictwa na konferencji
„Sady i Ogrody”
Wyzwania dla współczesnego ogrodnictwa, problematyka małych
gospodarstw, zarządzanie finansami i ryzykiem w gospodarstwie, nowe
rozwiązania IT w produkcji – to wybrane zagadnienia konferencji „Sady
i ogrody”, która odbędzie się 7 listopada 2019 r. w Global Expo
w Warszawie. W wydarzeniu wezmą udział naukowcy, praktycy
ogrodnictwa oraz autorytety ze świata nauki, polityki i biznesu, a także
sadownicy i plantatorzy owoców i warzyw. Konferencja towarzyszy
spotkaniu branży rolniczej pod nazwą „Narodowe wyzwania
w rolnictwie”.
Program piątej już edycji konferencji „Sady i Ogrody” obejmuje liczne
prezentacje i dyskusje z udziałem wybitnych naukowców i praktyków.
Konferencja jest źródłem najbardziej aktualnych informacji dotyczących
rynku owoców i warzyw – ich cen, przetwórstwa, porad z zakresu nawożenia,
ochrony roślin oraz technik sadowniczo-ogrodniczych.
– Wiele zmian czeka w najbliższych latach polski sektor owocowo-warzywny.
W gronie profesjonalistów przyjrzymy się najbardziej aktualnym tematom
związanym z branżą – mówi Magdalena Brzózka, redaktor prowadząca
serwisu sadyogrody.pl. – Gośćmi wydarzenia będą eksperci rynkowi, prezesi
czołowych polskich grup producenckich oraz naukowcy z dziedziny
warzywnictwa i sadownictwa. Na uczestników czekają ciekawe wykłady,
debaty i spotkania z przedstawicielami branży – dodaje Paulina Mroziak,
redaktor prowadząca serwisu sadyogrody.pl.
Konferencję otworzy debata inauguracyjna o znaczeniu i roli polskiego
rolnictwa na globalnym rynku producentów żywności oraz sposobach na
zachowanie konkurencyjności gospodarstw rodzinnych.
W części agrotechnicznej „Sadów i Ogrodów” naukowcy i specjaliści z branży
ogrodniczej przedstawią tematy związane z nawożeniem upraw oraz
tegorocznymi problemami w ochronie owoców i warzyw, a także prezentacje

dotyczące techniki i maszyn oraz opłacalności produkcji. W rynkowej części
konferencji, wraz z zaproszonymi gośćmi, zaplanowano dyskusję
o największych wyzwaniach sektora produkcji owoców i warzyw.
Podczas gali towarzyszącej V edycji konferencji „Sady i Ogrody” oraz VII edycji
konferencji „Farmera” – „Narodowe wyzwania w rolnictwie”, ogłoszone
zostaną wyniki IV edycji konkursu „Innowacyjny Produkt Ogrodniczy 2019”.
Uroczystość z wręczeniem wyróżnień odbędzie się 7 listopada o godz. 19.00
w hotelu Sheraton, a nagrody otrzymają firmy z branży ogrodniczej, których
produkty odznaczają się innowacyjnością.
Udział w konferencji jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie
wcześniejszej rejestracji na stronie:
https://konferencje.ptwp.pl/pl/konferencja,329 .
Organizatorem wydarzenia jest Grupa PTWP.
Więcej informacji o konferencji „Sady i Ogrody”:
http://www.sadyogrody.pl/konferencje/
###
Informacje o Grupie PTWP:
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości jest firmą działającą w obszarze
zintegrowanych rozwiązań w zakresie komunikacji i nowych mediów, jej aktywność skupia
się na rynku internetowym. Posiada 80 proc. udziałów w PTWP–ONLINE Sp. z o.o., do której
należą
branżowe
portale
m.in.:
wnp.pl,
propertynews.pl,
rynekzdrowia.pl,
portalspozywczy.pl, dlahandlu.pl, portalsamorzadowy.pl, pulsHR.pl, farmer.pl. Obecnie
zarządza 20 portalami branżowymi, realizując strategię wiodącego internetowego medium w
tematach dotyczących różnych sektorów gospodarki i przemysłu, w oparciu o rozwój
własnych serwisów, tworzenie treści na potrzeby czytelników i budowę nowych serwisów
internetowych. Grupa PTWP posiada także 100 procent udziałów w spółce Publikator
wydającej m.in. tytuły takie jak: Dobrze Mieszkaj, Świat Łazienek i Kuchni, Meble Plus,
Łazienka oraz dobrzemieszkaj.pl. Grupa PTWP jest wydawcą m.in.: magazynu gospodarczego
Nowy Przemysł, czasopisma Rynek Spożywczy, magazynu Rynek Zdrowia i miesięcznika
Farmer.
Grupa PTWP zajmuje się organizacją kongresów, konferencji, seminariów i wydarzeń
specjalnych na czele z Europejskim Kongresem Gospodarczym – European Economic
Congress (EEC) – jedną z najbardziej prestiżowych imprez odbywających się w Europie
Centralnej.
W skład Grupy PTWP wchodzi także spółka PTWP Event Center zarządzająca
Międzynarodowym Centrum Kongresowym i Halą Widowiskowo-Sportową Spodek
w Katowicach.

W kwietniu 2013 r. Grupa PTWP zadebiutowała na rynku NewConnect.
Polskie Towarzystwo Wspierania Przedsiębiorczości powstało w Katowicach w 1995 r.
Zapraszamy na stronę: www.ptwp.pl.
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