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08:00-09:00 Rejestracja uczestników 

09:00-09:15 Rozpoczecie Konferencji 

09:15-09:40 Nowe choroby borówki – obserwacje z plantacji 
Streszczenie: Dotychczas zwracano szczególną uwagę na choroby występujące najczęściej na
plantacjach tego gatunku w naszym kraju, m.in.: bakteryjną plamistość liści, guzowatość korzeni i
pędów borówki, szarą pleśń, antraknozę, zgorzel pędów czy zamieranie pędów borówki wysokiej.
Niewiele natomiast, mówi się o chorobach powodowanych przez wirusy, które są także wykrywane w
Polsce. Prelegentka omówi również wyniki prowadzonych od kilku lat lustracji upraw borówki wysokiej,
które wykazały występowanie nie notowanych wcześniej nowych chorób bakteryjnych.

09:40-10:05 Misecznik – groźny szkodnik borówki. Czy możemy mówić o pladze?
Rozwój szkodników w obrębie gatunków uprawnych, w tym borówki wysokiej, w dużej mierze zależy od
warunków klimatycznych. W ostatnich latach występują zimy z coraz wyższymi temperaturami i
okresami bezdeszczowymi. Takie warunki pogodowe stymulują rozwój i nasilenie występowania
misecznika w niespotykanej dotąd skali. Szkodnik ten preferuje środowiska ciepłe i suche, w których
rozwija się bardzo dobrze.

10:05-10:30 Jak dostosować produkcję owoców borówki wysokiej do potrzeb najbardziej wymagających
odbiorców
Wraz ze wzrostem popytu na borówkę wysoką, wzrastają również wymagania konsumentów dotyczące
jakości tych owoców. Muszą one być atrakcyjne wizualnie i smakowo, ale coraz częściej kupujący
zwracają również uwagę na sposób produkcji jagód. Aby znaleźć się na półkach i stołach najbardziej
wymagających klientów, owoce te muszą spełnić szereg warunków jakościowych. Dlatego tak ważne
jest obecnie zastosowanie właściwej strategii w procesie produkcji tych jakże pożądanych i
docenianych na całym świecie owoców.

10:30-10:55 Przymrozki i jak z nimi walczyć? Praktyczne doświadczenia producentów
Okresowe spadki temperatury w okresie wegetacji są powszechnym zjawiskiem w wielu regionach
świata i jednocześnie jednym czynników powodujących najczęściej ogromne straty w uprawach roślin.
Dotyczy to bardzo wielu gatunków uprawnych, począwszy od sadów cytrusowych na Florydzie, przez
plantacje kawy w Brazylii, winnice w Kalifornii, po większość upraw wieloletnich w Europie. Nic więc
dziwnego, że farmerzy na całym świecie ciągle poszukują najbardziej efektywnych metod ochrony
przed przymrozkami. W przypadku upraw borówki istnieje kilka rozwiązań, które dają zadowalające
efekty i są w stanie uchronić rośliny przed skutkami działania niskich temperatur.

10:55-11:10 Dyskusja

11:10-12:10 Przerwa kawowa 

12:10-12:45 Uprawa i nawadnianie w pojemnikach
Uprawa borówek to wysokonakładowe przedsięwzięcie. Początkowe koszty są wyższe niż w przypadku
większości innych gatunków sadowniczych, a okres inwestycyjny relatywnie długi. Decyzja o uprawie w
pojemnikach (kontenerach) dodatkowo jeszcze podnosi nakłady. Pozawala jednak odnieść liczne
korzyści, choć margines błędu jest w tym przypadku minimalny. Jest to więc system z bardzo dużym
potencjałem, ale nietolerujący pomyłek – każdy popełniony błąd i usuwanie jego skutków związane
jest z odczuwalnymi konsekwencjami.

12:45-13:10 Nawożenie dopasowane do faz fenologicznych
Fenologia zajmuje się powiązaniem zmian pogodowych w ciągu roku z cyklicznymi fazami w
funkcjonowaniu roślin w sezonie wegetacyjnym. Polska ma duże doświadczenie w tej dziedzinie, której
korzenie sięgają ok. roku 1500, kiedy w Akademii Krakowskiej zanotowano pierwsze obserwacje
dotyczące kwitnienia i owocowania roślin użytkowych. W uprawie roślin fenologia ułatwia ustalenie
terminów zabiegów ochroniarskich, nawożenia oraz czasu zbiorów. Najczęściej wyróżnia się 8 pór
fenologicznych, które możemy przełożyć na fazy w cyklu sezonowym borówki.



13:10-13:35 Odmiany borówki a wymagania rynku
Dobór właściwej odmiany borówki to jeden z kluczowych elementów przyszłego powodzenia na rynku,
który jest coraz bardziej konkurencyjny i stawia nowe wymagania wobec towaru trafiającego do
obrotu. Hodowcy nie ustają w wysiłkach zmierzających do zapewnienia jak najlepszego genetycznie
materiału nasadzeniowego. Dzięki temu cała branża może w dalszym ciągu dynamicznie się rozwijać w
różnych częściach świata.

13:35-14:00 Off type borówki wysokiej. Problemy i przyczyny
Chcę przedstawić raport o zmianach w charakterystyce wzrostu krzewów niektórych odmian borówki
wysokiej. Już w 2015 roku zaobserwowaliśmy różnice w wyglądzie i wzroście roślin, poważne
ograniczenia w indukcji pąków kwiatowych, a co się z tym wiąże – znaczne obniżenie zbiorów. Dane,
jakimi dysponuję, opierają się na obserwacji nasadzeń z lat 2012-2013. Początkowo różnice we
wzroście poszczególnych roślin były dobrze widoczne w obrębie odmiany ‘Duke’, niestety wkrótce
podobne zmiany zaobserwowaliśmy na krzewach odmian ‘Draper’, ’Liberty’, a także ‘Aurora’. Spróbuję
wyjaśnić i odpowiedzieć na kilka pytań, co pomoże wyjaśnić mechanizmy zwyrodnień, tzw. off type.

14:00-14:15 Dyskusja

14:15-15:15 Przerwa obiadowa

15:15-15:40 Zbiór mechaniczny – alternatywa czy konieczność
Jeśli wierzyć prognozie IBO, konsumpcja borówek na całym świecie w ciągu kolejnych 7-10 lat się
podwoi i może osiągnąć 2 mln ton. Liczba ta wygląda abstrakcyjne, ale jeśli porównać ją z rocznym
spożyciem bananów (12,6 kg na osobę) lub truskawek (1,64 kg na osobę), przyszłe prognozowane
globalne spożycie borówek w Europie na poziomie 650 000 ton to nadal tylko 860 g na osobę rocznie.

15:40-16:05 Perspektywy uprawy borówki w Rosji. Wnioski z pierwszych plantacji
W Rosji ludzie zmieniają podejście do życia i zaczynają poważnie myśleć o swoim zdrowiu. Rząd
aktywnie promuje program tworzenia warunków dla wychowania fizycznego i sportu – buduje
kompleksy sportowe i place zabaw. Doprowadziło to do prowadzenia zdrowego stylu życia, a co się z
tym wiąże – również zdrowego odżywiana. W ten trend bardzo dobrze wpisuje produkcja owoców
borówki, na które jest duże zapotrzebowanie na rodzimym rynku.

16:05-16:30 Zasada Niebieskiej Królowej
„Trzeba biec ile sił, żeby utrzymać się w tym samym miejscu” – przypominała Królowa, jedna z
bohaterek przygód „Alicji w Krainie Czarów”. Borówka wymaga zaangażowania nas wszystkich.
Potrzebna jest dobra komunikacja, która nadąży za rosnąca podażą. Uprawa borówki jest dziś
najszybciej rozwijającą się produkcją sadowniczą w Polsce. Według GUS, wielkość produkcji 2018 r.
vs. 2017 r. wzrosła o ponad 55%. W sezonie 2019 zanotowaliśmy jej wzrost na poziomie ok. 30%,
mimo szacunkowego zmniejszenia plonów w ogólnej uprawie jagodowych o 17-20%. Jest to efektem
wchodzenia w okres pełnego owocowania dużych areałów młodych nasadzeń. Według ekspertów,
powierzchnia uprawy nadal się zwiększa. Popyt jest duży, ale podaż może być jeszcze większa.

Przed nami sezon 2020  .....

16:30-16:55 Jak zabezpieczyć się przed reklamacjami borówki
Jednym z problemów, które wystąpiły w sezonie 2019 w przypadku producentów borówki, była duża
liczba reklamacji towaru od odbiorców. Często reklamacje te były niezasadne, a producenci stali przed
nie lada problemem – jak udowodnić, że wysłany towar był dobrej jakości i zgłaszana reklamacja jest
wątpliwa. Warto zapoznać się z poniższymi rekomendacjami, aby uniknąć podobnych problemów w
nadchodzącym sezonie 2020.



16:55-17:20 Zmiany na rynku borówki. Wymagania odbiorców teraz i w przyszłości
Szybki globalny rozwój produkcji owoców zmienia branżę borówkową. Dostawcy na całym świecie będą
wywierać jeszcze większą presję na tym, i tak bardzo już konkurencyjnym, rynku. Dobra wiadomość
jest taka, że stale zachodzące zmiany w oczekiwaniach i nastawieniu konsumentów stwarzają
możliwości szerszego zbytu owoców w Europie Południowej, gdzie potencjał wzrostu produkcji jest
ogromny, ze względu na niski jeszcze stopień konsumpcji owoców. Konsumenci ogólnie oczekują teraz
produktów najwyższej jakości i pochodzących z gospodarstw, które realizują programy
zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Można jednak zakładać, że w przyszłości bardziej ostrożny i
dobrze poinformowany konsument będzie wymagał transparentności i pewnych informacji w całym
łańcuchu wartości dotyczących nabywanych owoców.

17:20-17:35 Dyskusja

17:35-18:15 Debata: Kto będzie zbierał borówki w Europie? 
Za zbiór borówki możemy dobrze zapłacić, ale czy będzie komu? Warto porównać dwie liczby. W 2018
r. zezwoleń dla cudzoziemców na pracę sezonową, czyli m.in. przy zbiorze owoców (ale też w
gastronomii czy turystyce) wydano 121 tys. (dane MRPiPS). Biorąc pod uwagę, że powierzchnia w
pełni owocujących plantacji może wkrótce osiągnąć 15000 ha, będziemy potrzebować około 200 tys.
pracowników do zbioru. To armia ludzi. Ludzi, którzy według badań są coraz mniej zadowoleni z pracy
w Polsce (spadek z 80 proc. w 2018 r. do niemal 60 proc. w 2019 r.), głównie ze względu na coraz
bardziej skomplikowane procedury związane z legalizacją pobytu (wg najnowszego raportu NIK, jej
czas w ciągu czterech lat wydłużył się ponad trzykrotnie – z 64 do 206 dni). Jeżeli nie chcemy
rezygnować z naszej głównej przewagi konkurencyjnej wynikającej z ręcznego zbioru, czas bić na
alarm!

18:15-18:30 Zakończenie Konferencji 
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