
PROGRAMME

28 February
9.00 Exhibition opening
9.30 International Conference “Development of  
 Hemp Fiber Business: Disseminating Good  
 Practice and Innovation in Promoting  
 Business Partnerships”
11.00 Fair of forward contracts of seeds for sowing 
13.00 Fair of forward contracts for harvest purchasing 
14.00 Tasting of cannabis products
15.00 B2B (machinery, technology, etc.)

29 February
9.00 International Conference “Development of  
 Hemp Fibre Business: Disseminating Good  
 Practice and Innovation in Promoting  
 Business Partnerships”
11.00 Fair of forward contracts of seeds for sowing
13.00 Fair of forward contracts for harvest  
 purchasing
14.00 Tasting of cannabis products
15.00 B2B (machinery, technology, etc.)

DIRECTIONS

•	 Specialized agricultural machinery (seeders, 
harvesting machinery, etc.).

•	 Certified seeds of industrial hemp and modern 
cultivation technologies.

•	 Organic fertilizers, plant protection products and 
biostimulants.

•	 Equipment and technologies for seed and 
biomass processing.

•	 Equipment and technology for drying and 
storing fibre hemp products.

•	 Utilization of fibre hemp (construction, animal 
husbandry, food, cosmetics, etc.). 

•	 Labour tourism and recreation services on hemp 
farms.

•	 Institutions administering and supporting the 
development of the industrial hemp business.

•	 Selection, research and consultancy services of 
industrial hemp.

PROGRAMA

Vasario 28 d.
9.00 Parodos atidarymas
9.30 Tarptautinė konferencija  
 „Pluoštinių kanapių verslo vystymas:  
 gerosios patirties ir inovacijų sklaida  
 skatinant verslo partnerystę“
11.00 Sėklų, skirtų sėjai, išankstinių sandorių mugė
13.00 Derliaus supirkimo išankstinių sandorių mugė
14.00 Kanapių produktų degustacija
15.00 B2B (technika, technologijos ir kt.)

Vasario 29 d.
 9.00 Tarptautinė konferencija  
 „Pluoštinių kanapių verslo vystymas:  
 gerosios patirties ir inovacijų sklaida  
 skatinant verslo partnerystę“
11.00 Sėklų, skirtų sėjai, išankstinių sandorių mugė
13.00 Derliaus supirkimo išankstinių sandorių mugė
14.00 Kanapių produktų degustacija
15.00 B2B (technika, technologijos ir kt.)

EKSPOZICIJOS KRYPTYS

•	 Specializuota žemės ūkio technika (sėjamosios, 
derliaus nuėmimo technika ir kt.).

•	 Pluoštinių kanapių sertifikuotos sėklos ir 
šiuolaikinės auginimo technologijos.

•	 Ekologinės trąšos, augalų apsaugos priemonės ir 
biostimuliatoriai.

•	 Sėklų ir biomasės perdirbimo įranga ir 
technologijos.

•	 Pluoštinių kanapių produktų džiovinimo bei 
sandėliavimo įranga ir technologijos.

•	 Pluoštinių kanapių panaudojimas (statyba, 
gyvulininkystė, maisto produktai, kosmetika ir kt.). 

•	 Kanapių ūkių darbo turizmo ir rekreacijos 
paslaugos.

•	 Pluoštinių kanapių verslą administruojančios ir 
plėtrą remiančios institucijos.

•	 Pluoštinių kanapių selekcijos, mokslo tyrimų ir 
konsultavimo paslaugos.

Informacija ir dalyvių registracija puslapyje  
www.cannabishub.lt

Information and registration of participants  
www.cannabishub.lt
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Agriculture Academy  
of Vytautas Magnus University 

Universiteto str. 10B,  
Akademija, Kaunas distr., Lithuania
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Vasario mėn. 

28–29 d. 
9.00–17.00

Vytauto Didžiojo universiteto  
Žemės ūkio akademija
 
Universiteto g. 10B,  
Akademija, Kauno r.


