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Postęp techniczny w przetwórstwie mleka TECHMILK 2018 – zapowiedź 

Seminarium TECHMILK jest obecnie największym i najważniejszym spotkaniem przedstawicieli polskich zakładów 

mleczarskich z przedstawicielami wiodących firm inżynieryjnych działających na rzecz polskiego mleczarstwa.  

Jest ono kierowane przede wszystkim do kadry kierowniczej polskich zakładów mleczarskich, lecz biorą w nim 

udział również goście zagraniczni i przedstawiciele branż pokrewnych. Celem Seminarium jest integracja wszyst-

kich środowisk zainteresowanych technicznymi aspektami przerobu mleka i intensyfikacją rozwoju sektora mle-

czarskiego w Polsce. 

W dniach od 6 do 9 lutego 2018 roku odbędzie się w Hotelu 
Gołębiewski w Mikołajkach XIX Seminarium „Postęp tech-
niczny w przetwórstwie mleka TECHMILK 2018”. Głównym 
organizatorem Seminarium jest Katedra Inżynierii i Aparatu-
ry Procesowej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  
w Olsztynie, a współorganizatorami - firmy pracujące na 
rzecz polskiego mleczarstwa. W 2017 roku wzięły udział  
w Seminarium 462 osoby, w tym przedstawiciele 66 firm 
produkujących maszyny i urządzenia dla przemysłu mle-
czarskiego oraz zaproszeni goście z zakładów mleczarskich. 
Seminarium towarzyszy ekspozycja najnowszej aparatury 
oraz maszyn i urządzeń proponowanych przez przemysł.  
W ubiegłym roku obecne były 64 stanowiska ekspozycyjne. 
W czasie trwania Seminarium wygłoszono 44 referaty sesyj-
ne. W Seminarium wzięli udział przedstawiciele Krajowego 
Stowarzyszenia Mleczarzy i Federacji Związków Zawodo-

wych Pracowników Przemysłu Mleczarskiego. Obsługą pra-
sową Seminarium zajmowały się czasopisma branżowe: 
Agro Industry, Agro Przemysł, Forum Mleczarskie, Nowy 
Przegląd Mleczarski, portalspożywczy.pl i Przegląd Mleczar-
ski. Głównym współorganizatorem TECHMILK 2018 będzie 
firma Schwarte-Milfor z Olsztyna, producent zbiorników 
magazynowych do mleka i śmietany.  

Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest 
dr hab. inż. Jan Limanowski, prof. nadzw. 
(jan.limanowski@uwm.edu.pl, tel. 89 5233578),  
a sekretarzem dr inż. Fabian Dajnowiec 
(fabian.dajnowiec@uwm.edu.pl, tel. 89 5234792) 

Więcej informacji na: www.uwm.edu.pl/techmilk . 

KALENDARIUM KONFERENCJI 

III Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Rolnictwo 
XXI wieku - problemy i wyzwania” 
Krzyżowa, 20 – 21 marca 2018 r. 

Organizatorzy: 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Tematyka konferencji: 
 Agroekologia, 
 Produkcja roślinna, 
 Produkcja zwierzęca, 
 Agroenergetyka, 
 Przechowalnictwo płodów rolnych, 
 Przetwórstwo płodów rolnych, 
 Agromechatronika, 
 Inżynieria rolnicza, 
 Rolnictwo precyzyjne, 
 Perspektywy rozwoju rolnictwa. 

XXXIV Konferencja Naukowa Rośliny Oleiste - Postępy  
w genetyce, hodowli, technologii i analizie lipidów 
Poznań, 10 – 11 kwietnia 2018 r.  

Organizatorzy:  
Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowy Instytut 
Badawczy oddział w Poznaniu oraz Zakład Chemii Żywności  
i Analizy Instrumentalnej ITŻPR Wydział Nauk o Żywności  
i Żywieniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 

Tematyka konferencji: 
 genetyka i hodowla, 
 biotechnologia i biologia molekularna, 
 agrotechnika, 

 choroby i szkodniki, 
 metody analityczne i technologia przerobu, 
 wartość biologiczna oleju i śruty. 

XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa  
Chromatografia Jonowa i Techniki Pokrewne 2018 
Zabrze, 17 – 18 kwietnia 2018 r. 

Organizatorzy: 
Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w Zabrzu oraz 
Katedra Chemii Środowiska i Bioanalityki, Wydziału Chemii 
UMK w Toruniu we współpracy z firmami Metrohm Polska 
i A.G.A Analytical 

Tematyka konferencji: 
W ramach Konferencji zostaną wygłoszone referaty i ko-
munikaty dotyczące chromatografii jonowej oraz metod 
pokrewnych i ich zastosowań w analizie próbek ciekłych, 
stałych i gazowych. Przewidziano także sesje poświęcone 
odczynnikom i sprzętom pomiarowym.  

XIX CIGR World Congress 2018, 
XIX Światowy Kongres Międzynarodowej Komisji ds. 
Rolnictwa i Inżynierii Biologicznej 
Cypr Północny, Kyrenia, 22 – 26 kwietnia 2018 r. 

Organizatorzy: 
The Union of the Chamber of Turkish Engineers and Archi-
tects UCTEA Chamber of Agricultural Engineers, Department 
of Agricultural Machinery and Technologies Engineering,  
EU Faculty of Agriculture Department of Agricultural Engi-
neering and Technologies 

 

jan.limanowski@uwm.edu.pl
fabian.dajnowiec@uwm.edu.pl
www.uwm.edu.pl/techmilk
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Tematyka konferencji 
Kongres to doskonała okazja do przedstawienia aktualnego 
stanu wiedzy i nowych pomysłów oraz nawiązania kontak-
tów między naukowcami, badaczami, programistami, inży-
nierami, ekspertami i praktykami z zakresu: 
 inżynierii lądowej i wodnej; 
 produkcji roślinnej;  
 energii w rolnictwie;  
 zarządzania i organizacji pracy;  
 bioprocesów; 
 systemów informacyjnych. 

Konferencja Naukowa Współczesne problemy inżynierii 
produkcji. Przemysł Rolno-Spożywczy - Transport - Energia 
i Środowisko 
Gawrych Ruda, 16 – 18 maja 2018 r. 

Organizatorzy: 
Zakład Inżynierii Rolno-Spożywczej i Leśnej Wydziału Bu-
downictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostoc-
kiej, Katedra Energetyki i Środków Transportu Wydziału 
Inżynierii Produkcji Uniwersytetu Przyrodniczego w Lubli-
nie oraz Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Prze-
twórstwa Spożywczego „SPOMASZ” 

Tematyka konferencji: 
 operacje jednostkowe i technologie w przetwórstwie rol-
no-spożywczym,  
 maszyny i urządzenia przemysłu rolno-spożywczego – 
budowa i eksploatacja, 
 jakość i bezpieczeństwo surowców i produktów rolno-
spożywczych, 
 problemy gospodarki energią i odpadami w przetwórstwie 
rolno-spożywczym,  
 fizyczne i chemiczne właściwości surowców i produktów 
rolno-spożywczych,  
 gospodarka energią i OŹE,  
 ekonomiczne i logistyczne zarządzanie transportem i dys-
trybucją, 
 produkcja i zarządzanie w przemyśle, innowacyjność pro-
cesów i produktów,  
 proekologiczne środki transportu,  
 recykling i gospodarka odpadami,  

 zastosowanie wysoko efektywnych technologii w ochronie 
i kształtowaniu środowiska. 
Więcej informacji: www.wpip.uci.pb.edu.pl. 

VI Sympozjum Inżynierii Żywności 
Warszawa, 26-27 czerwca 2018 r. 

Organizatorzy: 
Wydział Nauk o Żywności SGGW Komitet Nauk o Żywności 
i Żywieniu PAN, Oddział Warszawski Polskiego Towarzy-
stwa Technologów Żywności oraz Oddział Warszawski 
Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego 

Tematyka konferencji: 
 operacje jednostkowe w przetwórstwie żywności 
 właściwości fizyczne surowców i produktów żywnościo-

wych  
 higiena produkcji żywności 
 energetyka i ochrona środowiska w przemyśle spożyw-

czym 
 organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym 
 wykorzystanie biotechnologii do zagospodarowania pro-

duktów odpadowych przemysłu spożywczego 
Więcej informacji: http://kizop.sggw.pl/siz2018  

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Meat in technology and human nutrition  
nt.: Meat as a functional and pro-healthy part of our diet 
Tarnowo Podgórne k. Poznania, 27 – 29 czerwca 2018 r. 

Organizatorzy: 
Polskie Towarzystwo Technologów Żywności we współ-
pracy z Katedrą Technologii Mięsa Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Poznaniu 

Tematyka konferencji: 
 produkcja mięsa w zmieniającym się świecie; 
 mięso – źródło bioaktywnych związków i jego funkcjo-

nalne właściwości; 
 innowacje w nauce o mięsie i jego przetwarzaniu; 
 postęp w ocenie jakości mięsa, bezpieczeństwa zdrowot-

nego i autentyczności żywności. 
 
 

Opracowała: Sylwia Mierzejewska 
 

 

 

file:///J:/format/www.wpip.uci.pb.edu.pl
http://kizop.sggw.pl/siz2018
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Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY 2018 – zapowiedź

Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY obędą się w dniach 18 – 21 stycznia 2018 roku. Wśród 

firm, które potwierdziły już swój udział znajdują się niekwestionowani liderzy. Nie zabrakuje też nowych marek, 

które planują swoje wejście na rynek. 

Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY obę-
dą się w dniach 18 – 21 stycznia 2018 roku. – Już niedługo 
będziemy mogli zaprezentować wstępną listę wystawców, 
którzy pokażą swoje PREMIERY w Poznaniu – zapewnia 
Jakuba Patelka, dyrektor projektu. – Cały czas prowadzimy 
rozmowy z firmami, zgłoszenia na bieżąco do nas spływają. 
Mając na uwadze owocne kontakty z dotychczasowymi wy-
stawcami Targów POLAGRA-PREMIERY liczymy, że na Mię-
dzynarodowych Targach Poznańskich będzie można zoba-
czyć około 400 producentów, dystrybutorów i dealerów  
z branży rolniczej – dodaje. Wzorem lat ubiegłych Targi po-
dzielone będą na technikę, hodowlę i uprawę. – To trzy naj-
ważniejsze sektory w rolnictwie, wokół których budujemy 
ekspozycję wystawienniczą – tłumaczy Jakub Patelka. – To 
rozwiązanie wprowadziliśmy już kilka la temu i podział ten 
dobrze się sprawdza – pointuje.  

Czas na biznes  
Międzynarodowe Targi Rolnicze POLAGRA-PREMIERY to 
doskonały czas na biznes. Światowe nowości, które już nieba-
wem będzie można zobaczyć na AGRITECHNICE w Hanowe-
rze, swoją pierwszą odsłonę na polskim runku będą mieć 
właśnie w Poznaniu.  Uczestnicy Targów zobaczą tysiące NO-
WYCH pozycji asortymentowych z kategorii maszyn, sprzętu  
i narzędzi rolniczych, nawozów, nasion, środków ochrony 
roślin, pasz czy dodatków paszowych. Wśród wystawców nie 
zabraknie też wyposażenia serwisów maszyn rolniczych, 
sprzętu zootechnicznego i weterynaryjnego. Ekspozycję do-
pełnią przedstawiciele prasy branżowej oraz najważniejszych 
w branży rolniczej związków i stowarzyszeń. 

Nowość: Program Hosted Buyers 
Nawiązanie jak największej liczby kontaktów handlowych, 
które przełożą się na późniejszą sprzedaż to główny cel 
obecności na Targach Rolniczych POLAGRA PREMIERY. 
Organizatorzy proponują wystawcom działania, które mają 
na celu zaproszenie zagranicznych kontrahentów do udziału 
w Targach. – Po raz pierwszy, przy POLAGRA-PREMIERY 
został uruchomiony program HOSTED BUYERS, którego 
celem jest rozwój wymiaru handlowego pomiędzy polskimi 
producentami i kontrahentami z zagranicy, poprzez aranżo-
wanie indywidualnych spotkań kluczowych kupców zagra-
nicznych z wybranymi przez nich wystawcami. Dzięki czemu 
Targi odwiedzi ściśle wyselekcjonowana grupa kupców  
i kadra zarządzająca z całej Europy, w szczególności dealerzy 
maszyn rolniczych i importerzy – podkreśla Jakub Patelka. 
Korzyść dla wystawców? Większa efektywność wystąpienia 
na Targach POLAGRA-PREMIERY i skrócenie czasu dotarcia 
do zagranicznych kontrahentów. 

Złoty Medal: termin zgłoszeń mija 30 listopada 
Targi POLAGRA-PREMIERY to miejsce spotkań dla branży 
rolniczej, rozmów, pokazów innowacyjnych maszyn i urzą-
dzeń, produktów i usług dla rolnictwa. To również szereg 
wydarzeń specjalnych i możliwość promocji wśród profesjo-
nalnej publiczności. Ważnym elementem wspierającym 
obecność firm rolniczych na Targach POLAGRA-PREMIERY 
jest wyróżnienie w konkursie o Złoty Medal Międzynarodo-
wych Targów Poznańskich. Termin zgłoszeń mija 30 listopa-
da. Podczas edycji 2016 aż 38 produktów otrzymało to pre-
stiżowe wyróżnienie.  

Wiedza i praktyka  
Dopełnieniem Targów POLAGRA-PREMIERY będzie bogaty 
program merytoryczny, podczas którego przedstawiciele 
branży rolniczej będą mogli poszerzyć wiedzę i kwalifikację. 
Bogaty panel merytoryczny składający się z cyklu konferen-
cji, seminariów, szkoleń i wykładów będzie bardzo dobrym 
miejscem do bezpośrednich rozmów biznesowych i nawią-
zania nowych kontaktów. Skrupulatnie dobrany do potrzeb 
branży program merytoryczny umożliwi zapoznanie się  
z nowymi trendami w poszczególnych sektorach rolniczych, 
regulacjami czy zmianami zachodzącymi w przepisach. Oso-
by poszukujące porad na temat nowych inwestycji również 
będę usatysfakcjonowane. Interesująco zapowiada się też 
forum hodowlane. 

Zaangażowanie ze strony branży  
Atmosfera, jaka panuje podczas każdej edycji Targów POLA-
GRA-PREMIERY jest zawsze imponująca. Siłę wydarzenia  
i jego pozycję dostrzegają związki i stowarzyszenia z branży 
rolniczej, które objęły Targi POLAGRA-PREMIERY swoim 
patronatem oraz zaangażują się w tworzenie programu me-
rytorycznego. Wsparcia udzieliły Krajowa Rada Izb Rolni-
czych, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów 
Mleka, Federacja Związków Producentów-Dzierżawców  
i Właścicieli Rolnych, Krajowe Zrzeszenie Producentów Rze-
paku i Roślin Białkowych i Wielkopolska Izba Rolnicza. 

Bezpłatne bilety wstępu na POLAGRA-PREMIERY   
Właściciele gospodarstw i gruntów rolnych oraz hodowcy 
planujący przyjazd do Poznania mogą skorzystać z bezpłat-
nych biletów wstępu dostępnych po rejestracji on-line na 
mtp24.pl. Organizatorzy przewidują również korzystne dofi-
nasowanie przejazdu dla grup zorganizowanych. Grupę li-
czącą minimum 15 osób należy zgłosić najdalej do 15 stycz-
nia 2018 roku.  
Więcej informacji na www.polagra-premiery.pl 

 

 

mtp24.pl
http://www.polagra-premiery.pl/
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Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra Food 2018 – zapowiedź 

W dniach 8 – 10 maja 2018 odbędzie się kolejna edycja Międzynarodowych Targów Wyrobów Spożywczych Polagra 

Food w Poznaniu. Kolejna Polagra Food już wiosną. Nowa data i nowa formuła wydarzenia ma sprzyjać rozwiąza-

niom dającym realne korzyści producentom żywności i sprawić, że Polagra Food będzie marką o jeszcze większej sku-

teczności, szerokim zasięgu działania i celu istotnym z punktu widzenia polskiego sektora spożywczego.  

Za nami wrześniowe spotkanie branży spożywczej, czyli 
Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych Polagra 
Food. To były owocne cztery dni, które upłynęły pod zna-
kiem biznesowych rozmów, prezentacji nowości i innowa-
cyjnej żywności. Zgodnie z zapowiedzią organizatorów przy-
szłoroczna edycja targów odbędzie się w nowym terminie  
i w formule, która w jeszcze większym stopniu będzie wspie-
rała działania proeksportowe polskich przedsiębiorców. 

POLAGRA FOOD, co roku przyciąga liczne grono zwiedzają-
cych, kusząc doskonale znanymi markami produktów spo-
żywczych, żywnością innowacyjną, a także egzotycznymi 
smakami z całego świata. W tym roku, na targach w Poznaniu, 
można było zapoznać się z ofertą ponad 200 wystawców  
z 22 krajów, m.in. z Białorusi, Egiptu, Korei Południowej, Ru-
munii, Turcji, Ukrainy, Włoch, Finlandii, Bułgarii, Niemiec, 
Węgier, Litwy, a także Malezji i Sri Lanki. Na stoiskach prezen-
towano produkty doskonale znane z półek sklepowych,  
ale także wiele nowości jak np. sery bez laktozy, wędliny przy-
gotowywane na bazie domowych receptur, zaskakujące po-
mysły na niskokaloryczne przekąski i wiele innych produktów 
stanowiących odpowiedź na oczekiwania konsumentów. 

W 2018 roku Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożyw-
czych Polagra Food odbędą się w dniach 8 – 10 maja. Jak 
informują organizatorzy wydarzenia, decyzja o zmianie ter-
minu została podjęta po szerokich konsultacjach z branżą. 
Ma ona na celu nie tylko umożliwienie uczestnictwa w tar-

gach sektorom, które w okresie jesiennym, z racji kumulacji 
prac, nie mogły prezentować się na targach, jak np. produ-
cenci win. Przede wszystkim zmiana ma zaowocować do-
prowadzeniem do rozmów na linii przedsiębiorca - dystry-
butor, których efekty byłby widoczne jeszcze w tym samym 
roku. Majowa edycja targów rozszerza także możliwość pre-
testingu nowych produktów jeszcze w pierwszej połowie roku 
i jest szansą na zakontraktowanie ich sprzedaży na drugą 
połowę roku, w szczególności na okres Świąt Bożego Naro-
dzenia – objaśnia Filip Bittner, Dyrektor Grupy Produktów. 

Targi Polagra Food 2018, to także formuła mocno nastawio-
na na rozwój biznesowych relacji z kupcami z zagranicy. 
Organizatorzy wydarzenia będą koncentrować działania na 
rynkach perspektywicznych dla polskiej branży spożywczej 
poprzez współpracę z ambasadami i instytucjami branżo-
wymi. Kluczową rolę ma jednak odegrać autorski program 
Hosted Buyers, w ramach którego, już od kilku lat, Poznań 
odwiedza kadra kierownicza dużych grup hurtowni, sieci 
supermarketów, importerów lub dystrybutorów produktów 
spożywczych z całego świata. 

Więcej informacji: www.polagra-food.pl. 

Kontakt: Katarzyna Świderska  
e-mail: katarzyna.swiderska@mtp.pl,  
tel. 691 033 850 

 

KALENDARIUM TARGÓW 

PIWOWARY 2018 
Targi Piw Regionalnych 
Polska – Łódź, 9 – 10 marca 2018 r. 

IFEX 2018 
Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów 
Wielka Brytania – Belfast, 9 – 12 marca 2018 r. 

INTERNORGA 2018 
Międzynarodowe Targi Cateringu i Żywności 
Niemcy – Hamburg, 9 – 13 marca 2018 r. 

TAR ECO 2017 
Targi Ekologicznej Żywności i Zdrowego Stylu Życia 
Polska – Wrocław, 11 – 12 marca 2018 r. 

CFIA 2018 
Międzynarodowe Targi Opakowań, Dodatków do Żywno-
ści oraz Przetwórstwa 
Francja – Rennes, 14 – 15 marca 2018 r. 

AGRITEK 2018 
13 Międzynarodowe Targi Rolnicze 
Kazachstan – Astana, 14 – 16 marca 2018 r. 

 

WORLD FOOD UZBEKISTAN, AGRO WORLD, IPACK 2018 
Międzynarodowe Targi Żywności, Rolnictwa i Opakowań 
Uzbekistan – Taszkient, 14 – 16 marca 2018 r. 

SweetTARG 2018 
Śląskie Targi Piekarnicze, Cukiernicze i Lodziarskie 
Polska – Katowice, 17 – 19 marca 2018 r. 

FOODEXPO, PACKEXPO 2018 
Międzynarodowe Forum Przemysłu Spożywczego i Opa-
kowań 
Ukraina – Kijów, 18 – 20 marca 2018 r. 

EUROGASTRO 2018 
Międzynarodowe Targi Gastronomiczne 
Polska- Warszawa, 21 – 23 marca 2018 r. 

MDD EXPO 2018 
International Private Label Food Exhibition 
Francja – Paryż, 30 – 31 marca 2018 r. 

WorldFood Warsaw 2018 
V Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów EXPO XXI  
Polska – Warszawa, 10 – 12 kwietnia 2018 r. 

 

http://www.polagra-food.pl/
mailto:katarzyna.swiderska@mtp.pl
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ALIMENTARIA 2018 
23 Międzynarodowe Targi Żywności i Napojów 
Hiszpania – Barcelona, 16 – 19 kwietnia 2018 r. 

AGROBALT 2018 
21 Międzynarodowe Specjalistyczne Targi Rolnictwa, 
Przemysłu Spożywczego i Hodowli Zwierząt 
Litwa – Kowno, 24 – 26 kwietnia 2018 r. 

Polagra Food 2018 
Międzynarodowe Targi Wyrobów Spożywczych  
Polska –Poznań, 8 – 10 maja 2018 r. 

BIOcontracting 2018 
Międzynarodowe Targi Kontraktacji dla Branży Ekolo-
gicznej 
Polska – Nadarzyn, 11 –12 maja 2018 r. 

 

 

 

FREE FROM FOOD 2018 
Międzynarodowe Targi Zdrowej Żywności 
Szwecja – Sztokholm, 16 – 17 maja 2018 r. 

WORLD FOOD 2018  
Międzynarodowe Targi Przemysłu Spożywcze i Opakowań  
Azerbejdżan – Baku, 16 – 18 maja 2018 r. 

SIAL CHINA 2018 
Międzynarodowe Targi Żywności 
Chiny – Szanghaj, 17 – 19 maja 2018 r. 

INTERFOOD ASTANA 2018  
20 Międzynarodowe Targi Spożywcze 
Kazachstan – Astana, 29 – 31 maja 2018 r. 

FOOD & DRINKS, FOOD TECHNOLOGY, PACKAGING 2018  
25 Międzynarodowe Targi Spożywcze 
Mołdawia – Kiszyniów, 17 – 20 maja 2018 r. 

AGRO 2018 
30 Międzynarodowe Targi Przemysłu Rolniczego 
Ukraina – Kijów, 6 – 9 czerwca 2018 r. 
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