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 8 lutego 2021 

7 Europejski Kongres Menadżerów 

Agrobiznesu  
 

 

Cyfryzacja, biologizacja, nowe technologie produkcji rolnej to przyszłość 

naszego rolnictwa. O tych perspektywach będzie można porozmawiać w 

ramach Europejskiego Kongresu Menadżerów Agrobiznesu. Tradycja, 

która sięga 8 lat, w tym roku zaskoczy nową formułą. 

Padną ważne słowa na temat naszego rolnictwa 

Wszyscy, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu nowoczesnego rolnictwa, 

powinni zainteresować się tym wydarzeniem. Zeszłoroczna edycja, ze względu na 

pandemię COVID-19, nie doszła do skutku. W tym roku szykuje się spotkanie, jakiego nie 

było, przedsięwzięcie na niespotykaną dotychczas skalę. Ze względu na bezpieczeństwo 

uczestników tegoroczny Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu będzie wyglądał 

inaczej. Wszystko za sprawą nowych technologii. 

 

Nowa formuła 

O przyszłości naszego rolnictwa będziemy rozmawiać w dniach 3–4 marca 2021 roku. W 

wydarzeniu wezmą udział najważniejsze postaci nauki, polityki i biznesu. Spotkanie obejmie 

5 paneli tematycznych i 5 debat, które będą transmitowane w jakości telewizyjnej ze 

Studia 7 EKMA w Bydgoszczy. Transmisja będzie dostępna również w mediach 

społecznościowych oraz na multiportalu rolnym agropolska.pl. Zaawansowana platforma 

umożliwi zadawanie pytań na żywo oraz prezentacje partnerów w wirtualnym katalogu. 

  

Merytoryczne prelekcje 

Jedyny w Polsce kongres gospodarstw wielkoobszarowych zgromadzi specjalistów, 
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przedsiębiorców rolnych, naukowców i przedstawicieli firm związanych z rolnictwem. 

Podczas 5 paneli dyskusyjnych, w których udział wezmą najlepsi w swojej dziedzinie 

praktycy, zostaną omówione tematy dotyczące obecnej i przyszłej kondycji rolnictwa. 

Prelekcje odnosić się będą do roli środków ochrony roślin i nawozów w redukcji 

negatywnego oddziaływania na przyrodę, a także wpływu skutków zmiany klimatu na 

produkcję zbóż, kukurydzy, rzepaku i buraka. Nie zabraknie treści poruszających 

kwestie priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej, zwiększenia wydajności pracy i wielu 

innych. Przeszło 300 minut zamkniętych w 5 sesjach tematycznych da ponad 15 

wyjątkowych wystąpień. 

 

Dzięki nowym technologiom aktywny udział w konferencji jeszcze nigdy nie był tak łatwy i 

ogólnodostępny. Wszyscy zainteresowani tymi tematami – sympatycy i działacze – mogą 

dołączyć do spotkania online. 

 

Wystarczy być razem.

 

 

 

 

https://kongresagrobiznesu.pl/rejestracja/

