Targi Sadownictwa i Warzywnictwa TSW 2014
W dniach 19 i 20 lutego w Warszawskim Centrum EXPO XXI odbyła się czwarta edycja
Targów Sadownictwa i Warzywnictwa pod patronatem merytorycznym Instytutu
Ogrodnictwa.
Uroczystego otwarcia targów dokonał dyrektor Instytutu Ogrodnictwa prof. dr hab. Franciszek
Adamicki.
W trakcie Targów wręczono po raz pierwszy nagrody imienia prof. Szczepana Aleksandra Pieniążka
dla najbardziej innowacyjnych, korzystnych dla ogrodnictwa, środowiska i społeczeństwa produktów.
Kapituła konkursu przyznała 3 równorzędne nagrody. Nagrodami uhonorowano następujące
produkty:
●
●
●

prasę zbierająco-rolującą do ściętych gałęzi z drzew owocowych – firmy Agroenergia z Komorowa
urządzenie do zbierania wiśni Gacek – firmy Jagoda J.P.S. ze Skierniewic.
Vilfo Cal S – płynny koncentrat nawozowy – firmy Agrosimex Sp. z o.o. z Golian.

Kapituła nagrody postanowiła przyznać dodatkowo jedno wyróżnienie za produkt: Nawóz dolistny
Nano Active firmy PHU Chemirol Sp. z o.o z Mogilna.

Odwiedzjący targi mogli nie tylko odwiedzić stoiska wystawców ale również wziąć udział w
Konferencjach towarzyszących TSW adresowanych dla sadowników, producentów truskawek i
producentów warzyw polowych.

Pracownicy naukowi Instytutu Ogrodnictwa wygłosili referaty na następujące tematy:
• Skuteczne i bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin według zasad Integrowanej Ochrony Upraw – dr
Grzegorz Doruchowski,
• Stymulatory wzrostu w uprawie papryki i sałaty – dr Agnieszka Stępowska
• Choroby papryki – zapobieganie i zwalczanie – dr hab. Czesław Ślusarski, prof. IO
• Skażenia mikrobiologiczne warzyw w różnych systemach upraw – dr Magdalena Szczech, dr Beata Kowalska, dr
hab. Urszula Smolińska, prof. IO
• Najważniejsze aspekty ochrony roślin przed chorobami w systemie uprawy integrowanej w produkcji warzyw pod
osłonami – prof. dr hab. Józef Robak
• Biznesowy model sadu czereśniowego dla Polski – odmiany, podkładki, cięcie – dr Mirosław Sitarek
• Jak uniknąć błędów z ochroną truskawek – dr hab. Beata Meszka, prof. IO
• Krótkotrwałe składowanie warzyw przygotowanych do obrotu i spożycia – dr Małgorzata Grzegorzewska
• Najważniejsze aspekty ochrony roślin przed chorobami w systemie uprawy integrowanej w produkcji warzyw
polowych – prof. dr hab. Józef Robak.

Stoisko wystawowe Instytutu Ogrodnictwa odwiedziło liczne grono sadowników i producentów
warzyw, którzy mieli okazję zapoznać się z najważniejszymi osiągnięciami naukowymi i projektami
badawczymi realizowanymi w Instytucie oraz najnowszą ofertą Ośrodka Elitarnego Materiału
Szkółkarskiego w Prusach. Można tam było również nabyć ciekawe wydawnictwa IO z zakresu
ogrodnictwa.

Organizatorem targów była firma wydawnicza Oikos Sp. z o. o. Na powierzchni 7200 m2 swoje
produkty zaprezentowało 193 wystawców. Na jednej z hal Centrum EXPO XXI prezentowano głównie
ciągniki i maszyny, na drugiej nawozy i biostymulatory, środki ochrony roślin, podłoża, tunele. itp.

Komunikat prasowy

