
Program 

Krajowy Dzień Kukurydzy w Szepietowie – 12 września 2021 r. 

 

10.00 Otwarcie Krajowego Dnia Kukurydzy 

– Wojciech Mojkowski – Dyrektor Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie 

– Tadeusz Michalski – Prezes Polskiego Związku Producentów Kukurydzy w Poznaniu 

10.30 Lustracja kolekcji odmian kukurydzy – 122 odmiany, oferta 20 firm (indywidualnie)  

10.30 Konferencja „Kukurydza ziarnem przyszłości” w ramach unijnego programu Seeds for 

Future 

10.30 Wykład – „Sukces uprawy kukurydzy zależy od odmiany i europejskiej 

jakości nasion” – prof. dr hab. Tadeusz Michalski 

11.00 Wykład – „Europejski zielony ład, a ochrona kukurydzy przed chwastami, 

chorobami i szkodnikami” – dr hab. Paweł Bereś, prof. IOR-PIB 

11.30 Wykład – „Wyzwania współczesnego producenta mleka czyli jak 

wykorzystać potencjał europejskiej kukurydzy” – dr inż. Robert Mikuła 

12.00 Występ Zespołu Pieśni i Tańca „PODLASIE” z Szepietowa 

12.10 Konkurs –- dedykowany uczestnikom sesji wykładowej oraz wręczenie nagród – scena 

12.20 Lustracja kolekcji odmian kukurydzy – 122 odmiany, oferta 20 firm (grupowo) oraz 

konsultacje w zakresie produkcji kukurydzy – doradztwo agrotechniczne, doradztwo 

żywieniowe – namiot wykładowy 

12.30 Pokaz – Zbiór kukurydzy na wysokoenergetyczną kiszonkę – Tomasz Krakowiak – 

Farmsaat Polska Sp. z o.o. 

13.00 Pokaz z prelekcją – „Smart farming – wykorzystanie dronów i robotów w nowoczesnym 

rolnictwie” – Łukasz Matuszelański – scena 

13.30 Pokaz – zabiegi agrotechniczne, prezentowane przez firmy: Roltoma & HORSCH oraz  

AGRO Frankopol & KRONE 

 

PIERWSZY POKAZ W POLSCE  

HORSCH ROADSHOW - STACJA BADAWCZA NA KOŁACH  - Sekcja siewnika 

punktowego gdzie można na żywo sprawdzić swój materiał siewny – kukurydza, słonecznik, 

rzepak. 

 

 

 



W programie również:  

• Ekspozycje targowe maszyn, urządzeń i środków do produkcji rolniczej 

• Stoisko i pokaz sprzętu I Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej i WKU Bielsk 

Podlaski pod hasłem Zostań Żołnierzem RP 

• Stoisko i prezentacja firmy Mechanika Maszyn i Urządzeń Rolniczych Zygmunt 

Babiński – Innowacyjny siewnik do siewu bezpośredniego traw 

• Stoiska informacyjno-promocyjne instytucji wspierających rolnictwo  

• Grochówka dla uczestników 

 


