Instalacje nawadniaj ce
PPHU „DODO” Wojciech Ginter
ugie Stare ul. Graniczna 6, 64-100 Leszno
tel. 601 761 449 e-mail: pphudodo@wp.pl

ugie Stare, 28.01.2019

Szanowni Pa stwo,
Ju od ponad 10 lat mamy zaszczyt organizowa dla Pa stwa spotkania dotycz ce
terenów zieleni. VII edycja konferencji odb dzie si 13.02.2019 r. w Leszczy skim Centrum
Biznesu Inkubatorze Przedsi biorczo ci, przy ul. Geodetów 1 w Lesznie.
Formu a wydarzenia, które skupia przedstawicieli wiata nauki, samorz dów,
producentów oraz firmy z bran y ogrodniczej, sprzyja nawi zywaniu relacji, wymianie wiedzy
i do wiadcze oraz zdobywaniu biznesowego know-how.
Jak co roku zaproszeni go cie b
starali si przybli
Pa stwu nowe trendy, wa ne
zmiany i przydatne nowo ci, jakie pojawi y si ostatnio w bran y ogrodniczej i w
architekturze krajobrazu.
Tegoroczne tematy to:
1. Place zabaw – trendy w budowie, normy i bezpiecze stwo, partycypacja spo eczna w
projektowaniu i realizacji
2. Zagospodarowanie wody deszczowej
3. Warunki pogodowe a potrzeby rozwojowe ro lin
4. Innowacyjne rozwi zania w systemach automatycznego nawadniania – „inteligentne”
sterowniki wspó dzia aj ce z platform internetow i ich zastosowanie m.in. na
terenach publicznych
5. Ochrona zieleni – nowe zagro enia; czenie metod ochrony biologicznej i chemicznej
6. Obowi zki firm wykonuj cych zabiegi ochrony ro lin, wymagane uprawnienia
7. Co jest teraz modne w ogrodach? Trendy w europejskim ogrodnictwie
8. Ubezpieczenia odpowiedzialno ci cywilnej dla firm bran y ogrodniczej
Szczegó owy program konferencji, krótki opis zagadnie oraz formularz zg oszeniowy znajd
Pa stwo w za czeniu.
Koszt uczestnictwa wynosi 200,00 z netto/osoby – 246,00 z brutto
Dla uczestników poprzednich edycji – cena specjalna 150,00 z netto – 185,00 z brutto.
Formularz zg oszeniowy prosimy przes do 05.02.2019 r.
W przypadku pyta jeste my do Pa stwa dyspozycji pod adresem e-mail: pphudodo@wp.pl i
nr telefonu 601 761 449.

Serdecznie zapraszamy do udzia u i zach camy do spotkania i rozmowy z naszymi
prelegentami, którzy s najwy szej klasy specjalistami w swoich dziedzinach .

Z wyrazami szacunku,
Arleta i Wojciech Ginter
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PROGRAM Leszno 13.02.2019 r.
Leszczy skie Centrum Biznesu
Inkubator Przedsi biorczo ci sala Azja
ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno
8.30

Powitanie, agenda

8.40 -9.30

Place zabaw- tendencje, normy, ziele
Aneta Miko ajczyk – LANDAME
Nowe trendy w budowie placów zabaw w Polsce i Europie, normy i
bezpiecze stwo na placach zabaw. Nawierzchnie i ziele . Naturalne place
zabaw. Partycypacja spo eczna w projektowaniu i budowie placów zabaw
oraz krótki przegl d firm produkuj cych urz dzenia na place zabaw
dost pne na naszym rynku.

09.30 10.15

Rozwi zania zagospodarowania wody deszczowej
w oparciu o systemy firmy WAVIN
Agnieszka Wrzesi ska - WAVIN Polska S.A.
Nowe prawo wodne, a systemy zagospodarowania wody deszczowe .
Wymagania co do warunków gruntowo-wodnych. Sposób doboru urz dze .
Podstawowe zalecenia monta owe i eksploatacyjne.
Przerwa

10.30 11.15

11.15 –
11.45

11.45 –
12.15

Bilans wody w rodowisku. Jak efektywnie gospodarowa wod .
dr hab. in . Piotr Stachowski Wydzia In ynierii rodowiska I Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Warunki pogodowe i potrzeby wodne ro lin. Elementy bilansu wody maj ce
wp yw na prawid owy wzrost i rozwój zieleni.
Inteligentne sterowniki nawadniania
Mariusz Lewandowski - MILEX sp. z o.o.
Sterowniki wspó dzia aj ce z platform internetow Hydrawise HUNTER,
które wykrywaj awarie i informuj o tym u ytkownika i pozwalaj na
zdalne modyfikacje harmonogramu. Automatyczna korekta ilo ci podanej
wody w oparciu o wybran stacj pogodow oraz zaawansowane funkcje
pozwalaj ce oszcz dza wod .
Inteligentne sterowniki nawadniania w praktyce
Wojciech Ginter - DODO
Spostrze enia z terenów publicznych w miglu, G ogowie, Grodzisku Wlkp. i
w Gostyniu oraz z inwestycji prywatnych. Najcz ciej wykorzystywane
funkcje, dost pne dla firmy opiekuj cej si tymi sterownikami u klientów.
Przerwa

12.30 12.45

Ubezpieczenia dzia alno ci gospodarczej –
OC dla ma ych i rednich firm
Jacek Springer – SPRIMAT sp. z o.o.
Zagro enia i sposoby zabezpieczenia dla osób wykonuj cych us ugi na
terenie zleceniodawcy.

12.45 –
13.45

Ochrona zieleni. Nowe zagro enia.
chemicznych.

czenie metod biologicznych i

dr in . Krzysztof Palot
Katedra Metod Ochrony Ro lin
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Piel gnacja, ci cie. Spotykane b dy w piel gnacji. ma bukszpanowa,
mszyca wierkowa. P draki a zniszczenia powodowane przez dziki i krety.
Zaczynamy od gleby aby stworzy dogodne warunki do rozwoju i
od ywiania ro lin. Naturalne sposoby podnoszenia zdrowotno ci ro lin.

13.45 –
14.00

Obowi zki firm wg ustawy o ochronie ro lin. Wymagane
uprawnienia.
Micha Pi tek - Pa stwowy Inspektorat Ochrony Ro lin i
Nasiennictwa w Lesznie
Jakie s ustawowe obowi zki? Co jest zabiegiem ochrony ro lin? Jakie
uprawnienia do stosowania zabiegów chemicznych s wymagane i gdzie
mo na je uzyska ?
Poniewa temat jest szeroki ewentualne pytania z tego tematu prosimy
przes
do nas, a my prze lemy je wcze niej do PIORiNu.
Obiad

14.50 –
15.20

Nowo ci w systemach nawadniania. Elementy u atwiaj ce prac

15.20 –
15.50

Co jest modne w ogrodach? Zmiany i trendy w ogrodach
przydomowych i na terenach zieleni w Europie.

awomir Sositko „MILEX”
Nowe produkty HUNTER na runku polskim. Standardy jako ciowe linii
kropluj cych Watermill i kontrola firmy RIVULIS. Urz dzenia i narz dzia
atwiaj ce prace w budowie i serwisowaniu instalacji nawadniaj cych.

Tomasz Ciesielski – www.bankfoto.net ,
cz onek Garden Media Guild, Professional Garden Photographers Assotiation`s i

Royal Horticultural Society. Specjalizuje si w fotografii ogrodów, kwiatów i wn trz.
Wspó pracuje z wiod cymi czasopismami o tematyce ogrodniczej i wn trzarskiej.
Czas na rozmowy
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Idea ycia w zgodzie z natur i filozofia slow life – zwolni tempo ycia, odetchn
i
zrelaksowa si , ciesz si rosn
popularno ci . Ma to równie wp yw na szeroko
rozumian bran
ogrodnicz i sposób podej cia do zagospodarowania terenów w
przestrzeni publicznej i prywatnej. Nacisk na tworzenie nowych terenów rekreacyjnych,
parków, placów zabaw, cie ek rowerowych jest coraz silniejszy i towarzysz mu rosn ce
wymagania jako ciowe. Nawet w budownictwie indywidualnym ziele uwzgl dnia si cz sto
ju na etapie projektowym.
Tegoroczn konferencj po wi cimy dlatego tematowi nowych trendów w
projektowaniu i piel gnacji zieleni na terenach rekreacyjnych i w ogrodach przydomowych.
Uwzgl dnimy te tematy istotne w prowadzeniu dzia alno ci us ugowej - uprawnienia
niezb dne dla wykonawców i ubezpieczenie OC dzia alno ci gospodarczej.
Pani Aneta Miko ajczyk z firmy LANDAME omówi nowe trendy w budowie placów
zabaw, normy i kwestie bezpiecze stwa, dost pne nawierzchnie i problem zieleni na placach
zabaw. Zajmie si równie problemem partycypacji spo ecznej w projektowaniu i budowie
placów zabaw. Dokona te krótkiego przegl du firm produkuj cych urz dzenia na place
zabaw dost pne na naszym rynku.
Nast pnie zajmiemy si efektywnym gospodarowaniem wod . Pan dr hab. in . Piotr
Stachowski z Zak adu Kszta towania rodowiska i Zasobów Wodnych, Wydzia u In ynierii
rodowiska Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, przedstawi okresow dost pno
wód opadowych na terenie Wielkopolski oraz potrzeby wodne ro lin, warunki konieczne do
prawid owego rozwoju ro linno ci.
Okresowym nadmiarem wody opadowej zajmie si Pani Agnieszka Wrzesi ska, która
zaprezentuje rozwi zania zagospodarowania wody deszczowej w oparciu o systemy firmy
WAVIN Polska. Zapozna Pa stwa z warunkami gruntowo-wodnymi oraz krótko z zaleceniami
monta owymi i eksploatacyjnymi.
Innowacyjne rozwi zania uzupe nienia niedoborów wody i nowo ci wprowadzane w
systemach nawadniania to temat dla Panów Mariusza Lewandowskiego i awomira Sositko
z firmy MILEX. Jak mo liwo sta ej kontroli i zdalne sterowanie przez Internet wykorzysta w
nadzorze nad publicznymi terenami zielonymi? Co oferuj inteligentne sterowniki
nawadniania dla firm wykonawczych i serwisuj cych ziele ?
Osobi cie chcia bym podzieli si
z Pa stwem moimi spostrze eniami i
do wiadczeniem ze sterownikami programowanymi poprzez platform internetow
Hydrawise HUNTER na terenach publicznych w wi ciechowie, G ogowie, miglu, Gostyniu i
w Grodzisku Wlkp. oraz u inwestorów prywatnych.
Zadbane tereny zielone przyci gaj i zach caj spo ecze stwo do aktywnego
wypoczynku. S one jednak atrakcyjne nie tylko dla ludzi, ale tak e dla ptaków, owadów i
mikroorganizmów. Znajduj one tam swój dom i po ywienie. Niekiedy w takich sprzyjaj cych
warunkach ich populacja rozwija si nadmiernie. Cz sto nie zdajemy sobie sprawy np. z
obecno ci p draków, eruj cych na korzeniach trawy, dopóki nie zainteresuj si nimi ich
naturalni wrogowie – krety i dziki. Dlatego o przedstawienie nowych zagro , najnowszych

metod biologicznej i chemicznej ochrony ro lin oraz sposobów podnoszenia naturalnej
zdrowotno ci ro lin poprosili my dr in . Krzysztofa Palota z Katedry Metod Ochrony Ro lin
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, który oprócz dzia alno ci naukowej posiada du e
do wiadczenie praktyczne w piel gnacji i ochronie terenów zieleni w Poznaniu i okolicy.
Wiele pyta rodzi nadal ustawa o ochronie ro lin. Jakie obowi zki nak ada ona na
firmy wykonawcze i serwisuj ce tereny zielone? Co jest zabiegiem ochrony ro lin? Jakie
uprawnienia do stosowania zabiegów chemicznych s wymagane i gdzie mo na je uzyska ?
Mamy nadziej , e w tpliwo ci te rozwieje wyst pienie Pana Micha a Pi tka, kierownika
leszczy skiej delegatury Pa stwowej Inspekcji Ochrony Ro lin i Nasiennictwa. Poniewa
temat jest szeroki, natomiast czasu na odpowied niewiele, ewentualne pytania z tego
tematu prosimy przes do nas, a my zbierzemy je i prze lemy wcze niej do PIORiNu.
Kilka minut po wi cimy te niezwykle istotnemu tematowi ubezpieczenia od
odpowiedzialno ci cywilnej, tzw. OC w dzia alno ci gospodarczej. Zagro enia i sposoby
zabezpieczenia na wietli nam pan Jacek Springer z firmy SPRIMAT.
Ca
zako czy pokaz zdj i filmów Tomasza Ciesielskiego. Wielu z Pa stwa zna go z
naszych poprzednich spotka . Jest on uznanym autorytetem, wspó pracuj cym z wiod cymi
czasopismami o tematyce ogrodniczej i wn trzarskiej nie tylko w Polsce, ale i w Europie,
cz onkiem Garden Media Guild, Professional Garden Photographers Assotiation`s i Royal
Horticultural Society. Tym razem okiem jego aparatu fotograficznego zobaczymy ogrody i
parki Europy, co stanowi rzetelne ród o wiedzy o trendach w bran y ogrodniczej.
Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

13.02.2019 r. godz. 8.30
Leszczy skie Centrum Biznesu
Inkubator Przedsi biorczo ci sala Azja
ul. Geodetów 1, 64-100 Leszno
Z powa aniem,
Arleta i Wojciech Ginter

