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Przyszłość branży nasiennej na jubileuszu Top Farms Agro
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Z okazji dziesięciolecia obecności firmy Top Farms Agro na polskim rynku,
Top Farms Agro, właściciel marki nasiennej Top Farms Nasiona, przy
współpracy z profesorem dr hab. Sławomirem Podlaskim oraz firmą Martin &
Jacob opracowały raport nasienny zawierający ocenę stanu polskiego
nasiennictwa oraz perspektyw rozwoju branży. W piątek, 10 sierpnia, podczas
spotkania w hotelu Polonia Palace w Warszawie, opublikowane zostaną
wnioski z opracowanego raportu. Jaka będzie przyszłość branży nasiennej?
– Branża nasienna w Polsce ma bogatą historię, z okazji naszego jubileuszu dziesięciolecia na
polskim rynku, postanowiliśmy spróbować wnieść własny wkład w jego rozwój. Zadaliśmy trudne
pytania naszym partnerom i przeprowadziliśmy własne badania. Mamy nadzieję wywołać dyskusję,
która może przyczyni się do rozwoju nasiennictwa w Polsce – mówi Leszek Lipski, prezes Top
Farms Agro.

Przyszłość branży nasiennej
Profesor Podlaski, który jest jednym z autorów raportu stwierdza – Ze wszystkich krajów
postsocjalistycznych Polska ma najgorszy bilans w handlu nasionami (eksport minus import)
wynoszący około 150 tys. USD. Co roku Polska importuje nasiona za kwotę 200-235 tys.
USD w których dominują nasiona kukurydzy warzyw buraków cukrowych i sadzeniaków ziemniaka.
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Podczas konferencji zostanie zaprezentowany raport nasienny

Teza, którą postawiono przed opracowaniem raportu mówi, że polski rynek nasienny po 1989 roku
nie uległ pełnej transformacji. Obecny model rynku nasiennego jest dysfunkcjonalny, niskie ceny
nasion nie uwzględniają kosztów hodowli, firm nasiennych oraz firm handlowych. Stanowi to blokadę
rozwoju oraz inwestycji. Brakuje również pozytywnej współpracy między hodowcami, producentami
nasion a firmami dystrybucyjnymi. O ocenę tak sformułowanej tezy i stanu rynku nasiennego oraz
wskazanie czynników blokujących rozwój poproszono hodowców oraz dystrybutorów materiału
siewnego. Na podstawie tak zebranych danych oraz badań rynkowych przeprowadzonych z rolnikami
została opracowana licząca ponad 40 stron publikacja, której limitowany nakład zostanie wręczony
zaproszonym gościom oraz przedstawicielom mediów.

Jubileuszowe spotkanie Top Farms
Wyniki raportu zostaną zaprezentowane przez prof. dr. hab. Sławomira Podlaskiego oraz Leszka
Lipskiego, prezesa Top Farms Agro. Po prezentacji wniosków, przewidziano panel dyskusyjny
dotyczący ewolucji rynku nasiennego, w którym udział wezmą przedstawiciele hodowli nasiennych,
firm dystrybucyjnych oraz prasy rolniczej.
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Zwieńczeniem jubileuszowego spotkania w hotelu Polonia Palace będzie wręczenie przez zarząd
Top Farms Agro, specjalnie przygotowanych wyróżnień dla partnerów biznesowych oraz osób
przyczyniających się do rozwoju branży.
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