Narodowe Wyzwania w Rolnictwie OnLine
28-29 października 2020 r.
I DZIEŃ_28 października
9:0010:45

INAUGURACJA. FINANSE I PRAWO
Temat przewodni: WPR w nowej odsłonie

9:0010:30

Rozmowa: Aktualne kierunki zmian we
Wspólnej Polityce Rolnej UE

Rozmowa: Jak zacząć uprawiać bezorkowo?

Debata: Dotacje unijne na wsparcie rolnictwa

Prezentacja: Kultywator – kluczowa maszyna w
gospodarstwie

Rozmowa: Szanse, wyzwania i problemy
polskiego rolnictwa

Prezentacja: Znaczenie płodozmianu i próchnicy w
gospodarstwie

Debata: Zielony Ład w praktyce
10:4511:15

Przerwa (30 min)

11:1512:30

WYDARZENIE SPECJALNE
Jubileusz 25-lecia Grupy Top Farms cz. 1
Debata: Wyzwania w rolnictwie, czyli jak
współpracować, by zarabiać na produkcji
rolnej?

12:3013:00

Przerwa (30 min)

Debata: Jak zbudować prostą i tanią maszynę do uprawy
bezorkowej?
10:3010:50

Wykład: Za błędy w ochronie płaci się słono

14:5015:20

10:5012:20

12:2012:40

12:4013:40

Przerwa (30 minut)

13:4014:00

Prezentacja: Elastyczność nowych odmian
rzepaku w dostosowaniu się do zmiennych
warunków pogodowo-agrotechnicznych

Debata: Wybór gatunku i odmiany a nawożenie

Przerwa (20 minut)
WYDARZENIE SPECJALNE
Jubileusz 25-lecia Grupy Top Farms cz. 2
Debata: Rewolucja technologiczna w rolnictwie w XXI w. –
Rolnictwo 4.0

Przerwa (20 minut)
PRODUKCJA ZWIERZĘCA – BYDŁO
Temat przewodni: Jak generować zyski w chowie i
hodowli bydła?

14:0015:00

Wykład: Błędy nawozowe mszczą się cały
sezon
15:2016:50

Debata: Skąd wziąć pieniądze na maszyny?

Debata: Serwis współczesnych maszyn rolniczych
Wykład: Rozwiązania w maszynach usprawniające uprawę,
siew i wschody

Prezentacja: PROCAM – ochrona roślin w
nowej rzeczywistości
Rozmowa: Nielegalne środki ochrony roślin
Debata: Trafić w punkt. Jak nie popełnić błędu
na etapie wyznaczenia optymalnego terminu
zabiegu ochrony roślin?
Rozmowa: Kompleksowe ubezpieczenie upraw
rolnych. Likwidacja szkód i produkt

AGROTECHNIKA cz. 2
Temat przewodni: Jak unikać błędów w
agrotechnice?
Nawożenie

Przerwa (20 minut)
TECHNIKA ROLNICZA
Temat przewodni: Mniej pracuj – zarabiaj więcej

AGROTECHNIKA cz. 1
Temat przewodni: Jak unikać błędów w
agrotechnice? Ochrona roślin

13:0014:50

II DZIEŃ_29 października
BEZ PŁUGA
Temat przewodni: Od rolnika dla rolnika o uprawie
bezorkowej

15:0015:20

15:2016:20

Rozmowa: Budować czy modernizować? Oto jest pytanie
Debata: Wyzwania w produkcji bydła mięsnego w obliczu
pandemii, Zielonego Ładu oraz rosnących wymogów dot.
ochrony zwierząt

Przerwa (20 minut)

PRODUKCJA ZWIERZĘCA – TRZODA CHLEWNA
Temat przewodni: Szanse i zagrożenia na rynku
wieprzowiny

Rozmowa: Podsumowanie tegorocznego „sezonu ognisk
ASF“
Debata: Produkcja świń w potrzasku COVID-19 i ASF – jak
kształtuje się przyszłość produkcji świń w Polsce?
16:2016:40
16:4017:20
17:2017:30

Przerwa (20 minut)
INSTALACJE OZE
Temat przewodni: Odnawialne źródła energii – inwestycja
w przyszłość
Prezentacja: Fotowoltaika dla rolnictwa
Debata: Dlaczego warto inwestować w OZE?
E-COMMERCE W ROLNICTWIE
Temat przewodni: Jak handlować w internecie
Prezentacja: Kupuj i sprzedawaj bezpiecznie

DZIEŃ_30 października
13:00

Przyznanie wyróżnień Innowacyjny Produkt Rolniczy i Innowacyjny Produkt Ogrodniczy

_I dzień_28 października 2020 r._
28 października | 9.00-10.45 | FINANSE I PRAWO
Inauguracja. WPR w nowej odsłonie
9.00-9.05 | Uroczyste rozpoczęcie konferencji
9.05-9.25 | Rozmowa 1:1 (20’)
Aktualne kierunki zmian we wspólnej polityce rolnej UE
•
Budżet na WPR w latach 2021-27
•
Zmiany w systemie planowania i rozliczeń budżetu oraz realizowania celów WPR
•
Skutki zmian dla rolnika
o
o

Moderacja: Marzena Pokora-Kalinowska, dziennikarz, Farmer.pl
Janusz Wojciechowski, komisarz UE ds. rolnictwa

9.25-9.55 | Debata (30’)
Dotacje unijne na wsparcie rolnictwa
•
Zmiany w systemie finansowania, aktualne rodzaje wsparcia
•
Dalsze "zazielenianie" rolnictwa czy ograniczanie produkcji?
•
Czy rolnik może dobrze pracować i dobrze zarabiać w nowym unijnym okresie budżetowym?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
o Moderacja: Marzena Pokora-Kalinowska, dziennikarz, Farmer.pl
o Krzysztof Jurgiel, poseł do Parlamentu Europejskiego
o Jarosław Sachajko, poseł na sejm RP, zastępca przewodniczącego, Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
9.55-10.10 | Rozmowa 1:1 (15’)
Szanse, wyzwania i problemy polskiego rolnictwa
•
Sytuacja na rynkach rolnych w czasie pandemii - bieżące skutki i perspektywy
•
Wpływ strategii "od pola do stołu" na perspektywy rozwoju rynku rolno-spożywczego
o
o

Moderacja: Iwona Dyba, redaktor naczelna, Farmer.pl
Waldemar Guba, dyrektor, Departament Przetwórstwa i Rynków Rolnych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

10.10-10.45 | Debata (35’)
Zielony Ład w praktyce
•
Założenia Zielonego Ładu

•
•

Wpływ Zielonego Ładu na poszczególne działy produkcji roślinnej
Strategia „od pola do stołu“. Szanse i zagrożenia dla polskiego rolnictwa

Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
o Moderacja: dr Małgorzata Powałka, redaktor naczelna, miesięcznik „Farmer”
o Mirosław Marciniak, niezależny analityk rynków rolnych, InfoGrain
o Marcin Mucha, dyrektor, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin [online]
o Wiktor Szmulewicz, prezes zarządu, Krajowa Rada Izb Rolniczych
o Tomasz Zdziebkowski, prezes zarządu, Top Farms Sp. z o.o.
28 października | 11.15-12.30 | WYDARZENIE SPECJALNE
Jubileusz 25-lecia Grupy Top Farms część I: Wyzwania w rolnictwie, czyli jak współpracować, by zarabiać na
produkcji rolnej?
11.15-12.30 | Debata (75’)
Wyzwania w rolnictwie, czyli jak współpracować, by zarabiać na produkcji rolnej? Opłacalność rolnictwa w Polsce
dziś i jutro.
•
Wyzwania zewnętrzne, czyli konkurencja, zmiany w legislacji oraz wewnętrzne takie, jak rosnące koszty pracy,
niska opłacalność produkcji, którym musi sprostać polskie rolnictwo
•
Jak współpracować w otoczeniu rosnących wymagań konsumenckich, prawnych i ekonomicznych, by utrzymać
opłacalność produkcji i konkurencyjność
•
Zrównoważony rozwój – czy to korzystna droga dla polskiego rolnictwa?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
o Moderacja: Iwona Dyba, redaktor naczelna, Farmer.pl
o Mieczysław Babalski, Wytwórnia Makaronu BIO Aleksandra i Mieczysław Babalscy [online]
o Jan Borowski-Komenda, kierownik programu Agro, PepsiCo [online]
o prof. dr hab. Edward Majewski, Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji
Przedsiębiorstw, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
o dr hab. Arkadiusz Sadowski, prof. UPP, Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Wydział
Ekonomiczny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu [online]
o Tomasz Zdziebkowski, prezes zarządu, Top Farms Sp. z o.o.
28 października | 13.00-14.50 | AGROTECHNIKA
Część I: Jak unikać błędów w agrotechnice? Ochrona roślin
13.00-13.30 | Wykład (30’)
Za błędy w ochronie płaci się słono
•
Najczęstsze błędy w ochronie minionego sezonu
•
Wybór substancji czynnych, mieszaniny zbiornikowe
•
Znaczenie warunków oprysku, pH wody
o

prof. dr hab. Marek Korbas, Zakład Mykologii, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy [online]

13.30-13.55 | Prezentacja (25’)
PROCAM – ochrona roślin w nowej rzeczywistości
o

dr Dariusz Wyczling, dyrektor, Dział Sprzedaży i Agronomii, PROCAM Polska [online]

13.55-14.05 | Rozmowa 1:1 (10’)
Nielegalne środki ochrony roślin
•
Jak rozpoznać fałszywy środek ochrony roślin, na co rolnik powinien być wyczulony? Gdzie zwrócić się o pomoc?
•
Jakie rozwiązania proponują firmy, żeby wspomóc rolników w ochronie upraw przy ograniczającej się puli
substancji czynnych?
o
o

Moderacja: Wojciech Konieczny, dziennikarz, Farmer.pl
Michał Ciszak, prezes zarządu, Procam Polska [online]

14.05-14.35 | Debata (30’)
Trafić w punkt. Jak nie popełnić błędu na etapie wyznaczenia optymalnego terminu zabiegu ochrony roślin?
•
Narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji wykorzystywane w ochronie roślin
•
Doradztwo
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
o Moderacja: Anna Kobus, redaktor prowadząca, Dział AGROTECHNIKA, Farmer.pl
o prof. dr hab. Marek Korbas, Zakład Mykologii, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy [online]
o prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor, Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy [online]
o dr Dariusz Wyczling, dyrektor, Dział Sprzedaży i Agronomii, PROCAM Polska [online]
14.35-14.50 | Rozmowa 1:2 (15’)
Kompleksowe ubezpieczenie upraw rolnych. Likwidacja szkód i produkt
o
o
o

Moderacja: Anna Kobus, redaktor prowadząca, Dział AGROTECHNIKA, Farmer.pl
Krzysztof Mrówka, dyrektor, Biuro Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska TU SA [online]
Bernard Mycielski, zastępca dyrektora, Biuro Likwidacji Szkód, Concordia Polska TU SA [online]

28 października | 15.20-16.50 | AGROTECHNIKA
Część II: Jak unikać błędów w agrotechnice? Nawożenie
15.20-15.50 | Wykład (30’)
Błędy nawozowe mszczą się cały sezon
•
Najczęściej popełniane błędy nawozowe
•
Omówienie tematu na przykładzie ostatnich sezonów
o

dr hab. Witold Szczepaniak, Zakład podstaw i systemów nawożenia, Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii
Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu [online]

15.50-16.00 | Prezentacja (10’)
Elastyczność nowych odmian rzepaku w dostosowaniu się do zmiennych warunków pogodowo-agrotechnicznych
o

Artur Kozera, manager produktu i marketingu, Rapool Polska Sp. z o.o. [online]

16.00-16.50 | Debata (50’)
Wybór gatunku i odmiany a nawożenie
•
Jak precyzyjnie dopasować nawożenie do wymagań konkretnej odmiany
•
Jak modyfikować nawożenie w zależności od przebiegu warunków wegetacyjnych
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
o Moderacja: Anna Kobus, redaktor prowadząca, Dział AGROTECHNIKA, Farmer.pl
o Artur Kozera, manager produktu i marketingu, Rapool Polska Sp. z o.o. [online]
o Jarosław Suszek, specjalista agronomii, PROCAM Polska [online]
o dr hab. Witold Szczepaniak, Zakład podstaw i systemów nawożenia, Katedra Chemii Rolnej i Biogeochemii
Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu [online]

_II dzień_29 października 2020 r._
29 października | 9.00-10.30 | BEZ PŁUGA
Od rolnika dla rolnika o uprawie bezorkowej
9.00-9.30 | Rozmowa 1:3 (30’)
Jak zacząć uprawiać bezorkowo?
•
Na co zwrócić uwagę, przechodząc na uprawę bezorkową?
•
Wybór systemu uprawy
•
Znaczenie prawidłowego płodozmianu, zarządzanie resztkami pożniwnymi, poplony, pH gleby
o

Moderacja: dr Małgorzata Powałka, redaktor naczelna, miesięcznik „Farmer”

o
o
o

Marcin Gryn, rolnik Sitaniec Kolonia
Wojciech Mantaj, Pöttinger Polska Sp z o.o. [online]
Michał Wagner, rolnik Lubotyń Kolonia

9.30-9.40 | Prezentacja (10’)
Kultywator – kluczowa maszyna w gospodarstwie
o

Wojciech Mantaj, Pöttinger Polska Sp z o.o. [online]

9.40-10.05 | Prezentacja (25’)
Znaczenie płodozmianu i próchnicy w gospodarstwie
•
Znaczenie materii organicznej w glebie; jak zwiększyć jej ilość w glebie?
•
Wpływ sposobu uprawy, zmianowania, międzyplonów na zawartość próchnicy
•
Jak ułożyć prawidłowy płodozmian?
o
o

Moderacja: Michał Wołosowicz, dziennikarz, Farmer.pl
Piotr Zdziarski, rolnik Łabiszyn Wieś

10.05-10.30 | Rozmowa 1:1 (25’)
Jak zbudować prostą i tanią maszynę do uprawy bezorkowej?
•
Jak wybrać system uprawy roli
•
Na co zwracać uwagę w budowie maszyn
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
o Moderacja: Michał Wołosowicz, dziennikarz, Farmer.pl
o Andrzej Suszek, rolnik, Stryjno Pierwsze
29 października | 10.50-12.20 | TECHNIKA ROLNICZA
Mniej pracuj – zarabiaj więcej
10.50-11.20 | Debata (30’)
Skąd wziąć pieniądze na maszyny?
•
Różne sposoby finansowania zakupu sprzętu: kredyty, finansowanie fabryczne, jakie dotacje UE, leasing, wynajem
długoterminowy, ubezpieczenia
•
Plusy i minusy poszczególnych rozwiązań
•
Co i kiedy jest lepszym rozwiązaniem?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
o Moderacja: Karol Hołownia, redaktor prowadzący, Dział TECHNIKA ROLNICZA, Farmer.pl
o Mariusz Gilicki, dyrektor, Biuro Ubezpieczeń Komunikacyjnych, Concordia Polska TU SA [online]
o Mariusz Tatka, dyr. oddziału w Poznaniu, Centrum Doradztwa Rolniczego [online]
11.20-11.50 | Debata (30’)
Serwis współczesnych maszyn rolniczych
•
Serwis nowoczesnych ciągników; czy rzeczywiście obsługa serwisowa jest tak skomplikowana i kosztowna?
•
Serwis i naprawy takich elementów, jak: DPF, komputery, CR, SCR
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
o Moderacja: Karol Hołownia, redaktor prowadzący, Dział TECHNIKA ROLNICZA, Farmer.pl
o dr inż. Mirosław Czechlowski, Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii
Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
o Mariusz Zdanowski, właściciel, Agro-Mechanika [online]
11.50-12.20 | Wykład (25’) i rozmowa (5 minut)
Rozwiązania w maszynach usprawniające uprawę, siew i wschody
•
W jakim kierunku idzie produkcja tego typu maszyn?
•
Komputerowe zarządzenie siewem, głębokością pracy itp., pojedynkowanie nasion

o
o

Moderacja: Karol Hołownia, redaktor prowadzący, Dział TECHNIKA ROLNICZA, Farmer.pl
prof. dr hab. inż. Jacek Przybył, kierownik, Katedra Inżynierii Biosystemów, Wydział Inżynierii Środowiska i
Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu [online]

29 października | 12.40-13.40 | WYDARZENIE SPECJALNE
Jubileusz 25-lecia Grupy Top Farms część II: Rewolucja technologiczna w rolnictwie w XXI w. – Rolnictwo 4.0:
cyfryzacja i biologizacja
12.40-13.40 | Debata (60’)
Rewolucja technologiczna w rolnictwie w XXI w. – Rolnictwo 4.0: cyfryzacja i biologizacja
• Jak wykorzystać potencjał najnowszych technologii dla zwiększenia konkurencyjności produkcji rolnej?
• Jak zwiększyć żyzność gleb i poprawić wydajność produkcji dbając o środowisko naturalne?
• Optymalizacja i zrównoważenie produkcji przy jednoczesnym obniżeniu kosztów funkcjonowania gospodarstwa.
Czy to możliwe?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
o Moderacja: Karol Hołownia, redaktor prowadzący, Dział TECHNIKA ROLNICZA, Farmer.pl
o dr inż. Krzysztof Gawęcki, członek zarządu, Fundacja Rozwoju Rolnictwa "TERRA NOSTRA"
o Paweł Kaczmarek, członek zarządu, Top Farms Wielkopolska
o prof. dr hab. Mariusz Matyka, zastępca dyrektora ds. naukowych w zakresie badań środowiskowych, Instytut
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy [online]
o Krzysztof Sadowski, specjalista opryskiwaczy samojezdnych i rolnictwa precyzyjnego, Agrifac [online]
o Stanisław Wolski, dyrektor serwisu, John Deere Polska [online]
29 października | 14.00-15.00 | PRODUKCJA ZWIERZĘCA – BYDŁO
Jak generować zyski w chowie i hodowli bydła?
14.00-14.20 | Rozmowa 1:1 (20’)
Budować czy modernizować? Oto jest pytanie
• Czy przy rosnących cenach materiałów budowlanych łatwiej zmodernizować budynek czy postawić nowy?
• Jakie są możliwości i ograniczenia w modernizacji starych obiektów?
• W jakiej technologii budować oborę?
o Moderacja: Łukasz Chmielewski, dziennikarz, Farmer.pl
o dr Marcin Gołębiewski, Wydział Nauk o Zwierzętach, Katedra Szczegółowej Hodowli Zwierząt, Szkoła Główna
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie [online]
14.20-15.00 | Debata (40’)
Wyzwania w produkcji bydła mięsnego w obliczu pandemii, Zielonego Ładu oraz rosnących wymogów dot. ochrony
zwierząt
• Perspektywy produkcji bydła mięsnego w zmieniających się realiach rynkowych
• Jakie szanse i ograniczenia przyniesie nowa WPR dla produkcji zwierzęcej?
• Czy ograniczenie uboju religijnego zniszczy rynek wołowiny?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
o Moderacja: Łukasz Chmielewski, dziennikarz, Farmer.pl
o Witold Choiński, prezes zarządu, Związek Polskie Mięso [online]
o Leszek Hądzlik, prezydent, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
o Jerzy Wierzbicki, prezes zarządu, Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego [online]
o Jacek Zarzecki, prezes, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego
29 października | 15.20-16.20 | PRODUKCJA ZWIERZĘCA – TRZODA CHLEWNA
Szanse i zagrożenia na rynku wieprzowiny
15.20-15.40 | Rozmowa 1:1 (20’)
Podsumowanie tegorocznego „sezonu ognisk ASF“
•
Co zawodzi w krajowych gospodarstwach trzody chlewnej?
•
Czy hodowcy w praktyce realizują wdrożone zasady bioasekuracji?

•

Czy bioasekuracja musi być kosztowna?

o
o

Moderacja: Iwona Dyba, redaktor naczelna, Farmer.pl
dr lek. wet. Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii [online]

15.40-16.20 | Debata (40’)
Produkcja świń w potrzasku COVID-19 i ASF – jak kształtuje się przyszłość produkcji świń w Polsce?
•
Rynek po pandemii COVID – jakie perspektywy; czy i kiedy opanujemy problem ASF?
•
Jak produkować w niepewnej sytuacji epidemiologicznej i rynkowej?
•
Gdzie szukać oszczędności? Zwiększanie skali czy dywersyfikacja produkcji?
Do udziału w sesji zostali zaproszeni (kolejność alfabetyczna):
o
Moderacja: Iwona Dyba, redaktor naczelna, Farmer.pl
o
Aleksander Dargiewicz, prezes, Krajowy Związek Pracodawców Producentów Trzody Chlewnej POLPIG [online]
o
dr lek. wet. Bogdan Konopka, Główny Lekarz Weterynarii [online]
o
Marek Pudełko, rzecznik prasowy, Polski Związek Łowiecki
o
lek. wet. Paweł Wróbel, specjalista chorób trzody chlewnej i rozrodu zwierząt, niezależny konsultant produkcyjnoweterynaryjny, Swine Vet Consulting [online]
29 października | 16.40-17.20 | INSTALACJE OZE
Odnawialne źródła energii – inwestycja w przyszłość
16.40-16.50 | Prezentacja (10’)
Fotowoltaika dla rolnictwa
o Michał Gondek, dyrektor ds. Pionu Techniczno-Inwestycyjnego, Columbus Energy [online]
16.50-17.20 | Debata (30’)
Dlaczego warto inwestować w OZE
•
Trwa boom na instalacje fotowoltaiczne. Czy w równym stopniu objął on branżę rolniczą?
•
Dotacje i ulgi, a czas zwrotu inwestycji w instalacje fotowoltaiczne
•
Ubezpieczenia instalacji OZE
o
o
o
o

Moderacja: Radosław Zieniewicz, dziennikarz, Farmer.pl
Michał Gondek, dyrektor ds. Pionu Techniczno-Inwestycyjnego, Columbus Energy [online]
Sergiusz Lenhardt, menedżer produktu, Biuro Ubezpieczeń Rolnych, Concordia Polska TU SA [online]
Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu, EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o. [online]

29 października | 17.20-17.30 | E-COMMERCE W ROLNICTWIE
Jak handlować w Internecie?
17.20-17.30 | Prezentacja (10’)
Jak handlować w Internecie? Kupuj i sprzedawaj bezpiecznie
o
o

Wojciech Denisiuk, dziennikarz, Farmer.pl
Sylwia Kraus, dyrektor operacyjna, Grupa PTWP

_30 października 2020 r._
30 października | 13.00 | INNOWACYJNY PRODUKT ROLNICZY I OGRODNICZY
13.00 | Przyznanie wyróżnień Innowacyjny Produkt Rolniczy i Innowacyjny Produkt Ogrodniczy

