HORTI-TECH Targi Technologii Sadowniczych i Warzywniczych
PROGRAM
21-22 listopada 2017
21 listopada – wtorek (I dzień)
10.00-16.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności
11.00

Uroczyste otwarcie Targów i Konferencji Sadowniczo-Warzywniczej - sala konferencyjna w hali F

10.00-16.00 Porady i spotkania branżowe na stoiskach instytucji współpracujących: KRUS, ŚODR, AMiRR,
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
10.00-16.00 Miasteczko Wózkowe - prezentacja wózków widłowych, przejazdy z instruktażem – firma POLSAD –
hala F
10.00-16.00 HortIntegra- strefa spotkań. Informacje w zakresie wymagań i możliwości wdrożenia w
gospodarstwie zasad: integrowanej produkcji roślin, systemu bezpieczeństwa żywności Global
G.A.P., produkcji ekologicznej. Na stoisku HortIntegra w strefie spotkań będzie można porozmawiać
przy kawie z prelegentami konferencji sadowniczej- Strefa Spotkań hala E, stoisko E-25
11.00–14.00 Branżowe spotkania match-makingowe dla przedsiębiorców z regionu świętokrzyskiego - sala E3
11.15-14.30 Konferencja Sadowniczo-Warzywnicza. Sytuacja na rynku owoców i nowe perspektywy; Sytuacja i
perspektywy dla grup producentów owoców i warzyw; Bezpieczeństwo żywnościowe; Wystąpienia
przedstawicieli producentów i przetwórców-dyskusja. Org. Urząd Marszałkowski Woj.
Świętokrzyskiego- Sala Konferencyjna w hali F
15.30

Rozstrzygnięcie Konkursu dla Wystawców – Sala Konferencyjna, hala F TK
- rozstrzygnięcie konkursu dla wystawców- wręczenie medali TK
- wręczenie nagród innych partnerów Targów

22 listopada – środa (II dzień)
10.00-16.00 Ekspozycja otwarta dla publiczności
10.00-16.00 HortIntegra- strefa spotkań. Informacje w zakresie wymagań i możliwości wdrożenia w
gospodarstwie zasad: integrowanej produkcji roślin, systemu bezpieczeństwa żywności Global
G.A.P., produkcji ekologicznej – Strefa Spotkań hala E, stoisko E-25
10.00-16.00 Porady i spotkania branżowe na stoiskach instytucji współpracujących: KRUS, ŚODR, AMiRR,
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
10.00-16.00 Miasteczko Wózkowe - prezentacja wózków widłowych, przejazdy z instruktażem – firma POLSAD –
hala F
10.30-11.30 Spotkanie inspektorów rolnictwa ekologicznego i integrowanej produkcji roślin – spotkanie
zamknięte, sala E3
11.00-14.00 Konkurs dla Operatorów Wózków Widłowych – firma POLSAD – hala F
12.00-13.00 Szkolenie z zakresu systemu bezpieczeństwa żywności Global G.A.P – sala E3
12.00-13.00 Prezentacje dla uczniów szkół rolniczych – sala konferencyjna, hala F
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