Konferencja Upowszechnieniowo-Wdro¿eniowa
Nauka-Praktyce
Program Wieloletni „Dzia³ania na rzecz poprawy konkurencyjnoœci
i innowacyjnoœci sektora ogrodniczego
z uwzglêdnieniem jakoœci i bezpieczeñstwa ¿ywnoœci
oraz ochrony œrodowiska naturalnego” – aktualnoœci 2017
24 listopada 2017 r.
Instytut Ogrodnictwa, Skierniewice, ul. Pomologiczna 18, sala 233
PROGRAM
08.30 – 09.00

Rejestracja uczestników

09.00 – 09.15

Otwarcie Konferencji – prof. dr hab. Ma³gorzata Korbin, Dyrektor IO

09.15 – 09.30

Ocena cech u¿ytkowych linii hodowlanych oraz eksperymentalnych
mieszañców F1 marchwi, pomidora i ogórka
– dr Piotr Kamiñski, dr Marzena Nowakowska, dr Urszula K³osiñska,
prof. dr hab. El¿bieta Kozik, mgr Wojciech Szczechura,
mgr in¿. Katarzyna Nowak, dr Anna Wrzodak,
dr Justyna Szwejda-Grzybowska (zadanie 1.1)

09.30 – 09.45

Hodowla odpornoœciowa, jakoœciowa i adaptacyjna roœlin sadowniczych
uprawianych w warunkach Polski: tworzenie i wdra¿anie postêpu
biologicznego w 2017 roku – prof. dr hab. Edward ¯urawicz (zadanie 1.2)

09:45 – 10.00

Elitarny materia³ szkó³karski roœlin sadowniczych: wytwarzanie
i utrzymywanie zdrowego materia³u przedbazowego w 2017 roku
– dr Pawe³ Bielicki, mgr Barbara Kowalik (zadanie 1.3)

10.00 – 10.15

Nowe gatunki dla poszerzenia produkcji ogrodniczej: wartoœæ prozdrowotna
i przetwarzanie owoców je¿yny
– mgr Jan Piecko, dr hab. in¿. Jaros³aw Markowski,
dr in¿. Monika Mieszczakowska-Fr¹c, dr in¿. Micha³ Sójka,
dr Dorota Kruczyñska (zadanie 1.4)

10.15 – 10.30

Zastosowanie kultur in vitro w produkcji wysokiej jakoœci materia³u
rozmno¿eniowego czosnku
– dr Waldemar Kiszczak, prof. dr hab. Krystyna Górecka,
mgr in¿. Urszula Kowalska, prof. dr hab. Teresa Orlikowska,
dr Tadeusz Malinowski (zadanie 1.5)

10.30 – 10.45

Agrotechniczne i organizacyjne metody ograniczania ryzyka zwi¹zanego ze
stosowaniem œrodków ochrony roœlin
– dr Grzegorz Doruchowski, prof. dr hab. Ryszard Ho³ownicki,
dr Artur Godyñ, dr Waldemar Œwiechowski
(zadanie 2.4)

10.45 – 11.00

Nowe i zaktualizowane metodyki integrowanej ochrony roœlin i Integrowanej
Produkcji Roœlin oraz poradniki sygnalizatora i ekspertyzy dotycz¹ce
eksportu owoców i warzyw
– prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr hab. Miros³awa Cieœliñska, prof. IO
(zadanie 2.1)

11.00 – 11.15

HortiOchrona – system doradczy dla ogrodnictwa
– dr Zbigniew Anyszka, dr Ma³gorzata Tartanus, mgr Daniel Sas (zadanie 2.2)

11.15 – 11.30

Zagro¿enie ma³oobszarowych upraw ogrodniczych przez inwazyjne roztocze
i owady w 2017 r. na podstawie danych z bazy „Agrofagi”
– prof. dr hab. Gabriel £abanowski, mgr Dariusz Rybczyñski (zadanie 2.3)

11.30 – 11.45

Ocena nieprawid³owoœci w stosowaniu œrodków ochrony roœlin w uprawach
ogrodniczych i rolniczych w œwietle urzêdowej kontroli PIORiN,
przeprowadzonej w 2016 roku w oparciu o analizy laboratoryjne
pozosta³oœci œ.o.r.
– dr Artur Miszczak, mgr in¿. Joanna Kiciñska, mgr Piotr Sikorski,
mgr in¿. Katarzyna Zagibaj³o, mgr in¿. Ilona Kuœmierska,
dr in¿. Jolanta Szymczak (zadanie 2.5)

11.45 – 12.30

Przerwa kawowa i sesja posterowa

12.30 – 12.45

Wp³yw doœwietlania lampami LED na wzrost i rozwój rozsady papryki
– dr hab. Jadwiga Treder, prof. IO, mgr in¿. Anna Borkowska,
prof. dr hab. Waldemar Treder (zadanie 3.1)

12.45 – 13.00

Nawo¿enie ró¿ szklarniowych uprawianych w pod³o¿ach organicznych
– dr Jacek Nowak (zadanie 3.2)

13.00 – 13.15

Efekty mechanicznego ciêcia drzew jab³oni i œliwy a termin wykonania
zabiegu – dr Halina Morgaœ (zadanie 3.3)

13.15 – 13.30

Wzrost, plonowanie i jakoœæ owoców borówki wysokiej, borówki brusznicy,
¿urawiny wielkoowocowej i aronii, w warunkach uprawy ekologicznej
– dr hab. El¿bieta Rozpara, prof. IO (zadanie 3.4)

13.30 – 13.45

Innowacyjne technologie przechowywania œwie¿ych i ma³o przetworzonych
owoców i warzyw – dr Krzysztof Rutkowski (zadanie 3.5)

13.45 – 14.00

Analiza i charakterystyka realizacji zasobów wzi¹tku na terytorium Polski
w sezonie pszczelarskim 2017
– dr hab. Ma³gorzata Bieñkowska, prof. IO, dr Beata Panasiuk,
dr Dariusz Gerula, dr Dariusz Teper, mgr in¿. Pawe³ Wêgrzynowicz,
mgr Miko³aj Borañski, Ewa Skwarek, Tomasz Bia³ek (zadanie 4.1)

1

14.00 – 14.15

Ocena bioró¿norodnoœci owadów zapylaj¹cych na terenach intensywnych
upraw ogrodniczych i rolnych – dr Dariusz Gerula (zadanie 4.2)

14.15 – 14.30

Jakoœæ produktów pszczelich odzwierciedleniem umiejêtnie prowadzonej
gospodarki pasiecznej
– dr Piotr Skubida, dr hab. Teresa Szczêsna, prof. IO, dr Piotr Semkiw,
dr Ewa Waœ, mgr in¿. Krzysztof Jeziorski, mgr Katarzyna Jaœkiewicz,
mgr in¿. Monika Witek, Urszula Koœka, Andrzej Pioœ (zadanie 4.3)

14.30 – 14.45

Ocena stopnia zaprószenia produktów pszczelich py³kiem kukurydzy
– dr Dariusz Teper, dr Piotr Skubida, dr Piotr Semkiw,
dr hab. Zbigniew Ko³towski, prof. IO, mgr Miko³aj Borañski (zadanie 4.4)

14.45 – 15.00

Œwiatowy rynek czereœni - szanse i zagro¿enia dla Polski
– dr Krzysztof Zmarlicki, dr Piotr Brzozowski (zadanie 5.1)

15.00 – 15.30

Dyskusja i podsumowanie Konferencji
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7.
8.
9.

10.

Ocena to¿samoœci genetycznej wybranych roœlin ogrodniczych rozmna¿anych metod¹
in vitro – mgr Monika Markiewicz (zadanie 1.5)
Wp³yw auksyn na wzrost i rozwój roœlin jagody kamczackiej (Lonicera caerulea) w kulturach
in vitro – dr Justyna Góraj-Koniarska, dr hab. Eleonora Gabryszewska (zadanie1.5)
Ocena skutecznoœci œrodków Agro-Sorb L-Amino, Timorex Gold 24 EC oraz Vaxiplant SL
w ochronie bratka ogrodowego przed plamistoœci¹ liœci – prof. dr hab. Adam T. Wojdy³a,
dr Magdalena Ptaszek, dr Anna Jarecka-Boncela, mgr in¿. Agnieszka Czajka (zadanie 2.3)
Kontrola pozosta³oœci œrodków ochrony roœlin w wodach powierzchniowych
– mgr in¿. Katarzyna Zagibaj³o, mgr in¿. Piotr Sikorski, dr Artur Miszczak (zadanie 2.5)
Internetowa platforma wspomagania decyzji nawodnieniowych
– prof. dr hab. Waldemar Treder, dr Krzysztof Klamkowski, mgr Anna Tryngiel-Gaæ,
mgr Katarzyna Wójcik (zadanie 3.1)
Wybrane parametry mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne gleb intensywnie
wykorzystywanych w uprawie warzyw
– dr Magdalena Szczech, dr hab. Urszula Smoliñska, prof. IO, dr Beata Kowalska,
mgr in¿. Micha³ Oskiera, dr Waldemar Kowalczyk, dr Jacek Nowak, Jolanta Winciorek,
Anna Michalska (zadanie 3.2)
Mo¿liwoœci diagnostyczne od¿ywiania jab³oni z u¿yciem analizy liœci i kwiatów
– dr hab. Pawe³ Wójcik, dr Jacek Filipczak (zadanie 3.2)
Wp³yw wieloletniego, jednostronnego nawo¿enia gleby na gromadzenie siê depozytów
nawozowych w uprawach papryki pod os³onami – dr Agnieszka Stêpowska (zadanie 3.2)
Zastosowanie ró¿nych œció³ek w ekologicznej uprawie ogórka i cukinii w celu ochrony roœlin
przed chwastami oraz wzbogacenia gleby w sk³adniki pokarmowe
– prof. dr hab. Stanis³aw Kaniszewski, mgr in¿. Teresa Sabat, Dorota Marcinkowska
(zadanie 3.4)
Wyró¿niki fitomonitoringu dla papryki w tunelach nieogrzewanych
– dr Agnieszka Stêpowska, mgr in¿. Artur Kowalski, mgr in¿. Teresa Sabat

