
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instytut Ogrodnictwa, Oddział Sadownictwa 

 w Skierniewicach 
 

 

 

 

uprzejmie informuje o 

57 Ogólnopolskiej Konferencji  

Ochrony Roślin Sadowniczych 
która odbędzie się w dniach 

11 – 12 lutego 2014 

w Centrum Konferencyjno – Szkoleniowym 

Hotelu Ossa k/ Rawy Mazowieckiej 
 

 

 

 

Głównym tematem konferencji będzie : 
 

Integrowana ochrona roślin gwarancją owoców 

wysokiej jakości  
 

 

Organizatorzy konferencji: 

 

 

    

 

 

 

INSTYTUT OGRODNICTWA 

W Skierniewicach 

 



SZANOWNI PAŃSTWO 
 

W programie Konferencji przewidziane są referaty wiodące, 

doniesienia i plakaty dotyczące aktualnych problemów ochrony 

sadów i plantacji roślin jagodowych przed chorobami, szkodnikami 

i chwastami, ze szczególnym uwzględnieniem integrowanej 

ochrony roślin. Poruszone zostaną również zagadnienia 

odporności agrofagów na środki ochrony roślin, sygnalizacji 

pojawu agrofagów, ekonomiki i techniki ochrony roślin oraz 

nowości na polskim rynku środków ochrony roślin. 

Zwracamy się do Państwa z prośbą o zgłaszanie propozycji 

prezentacji ustnych i plakatowych dotyczących tematyki związanej 

z ochroną roślin sadowniczych. Jednocześnie informujemy, że na 

referaty wiodące przewidziano 25 minut, zaś na doniesienia 

10-15 minut. Na każdy plakat przewidziana jest tablica o 

wymiarach 1,0 x 1,2 m. Prosimy o dostosowanie plakatów do 

podanych wymiarów oraz zwrócenie uwagi, by prezentowany 

materiał był czytelny z odległości 1.5 m. Autorów uprzejmie 

prosimy o podanie informacji o sposobie prezentacji materiału 

(doniesienie czy poster), co ułatwi przygotowanie ostatecznego 

programu Konferencji  

Tytuły doniesień i plakatów prosimy przesyłać e-mailem 

na adres monika.kaluzna@inhort.pl lub 

malgorzata.gruchala@inhort.pl albo listownie na adres Zakład 

Ochrony Roślin Sadowniczych, Instytut Ogrodnictwa, 96-100 

Skierniewice, ul. Pomologiczna 18, do dnia 30 listopada 2013 

roku, natomiast teksty do druku w nieprzekraczalnym terminie 

6 stycznia 2014 roku. 

 

Prezentowane doniesienia i postery będą wydrukowane w 

materiałach z Konferencji. Objętość opracowania łącznie z 

tabelami, wykresami itp. nie  powinna  przekraczać 6 stron dla 

referatów  wiodących, 4 stron dla doniesień i 2 stron dla posteru. 

Materiały należy przygotować w programie MS Word i przesłać na 

dyskietce lub e-mailem na podane wyżej adresy. 

Prace, spełniające wymagania publikacji naukowych, mogą 

być wydrukowane w recenzowanych Zeszytach Naukowych 

Instytutu Ogrodnictwa (w języku polskim), lub Journal of 

Horticultural Research (w jęz. angielskim) po nadesłaniu do Działu 

Wydawnictw IO na płycie CD/DVD lub e-mailem na adres 

Barbara.Nowak@inhort.pl. 

Komitet Programowy zastrzega sobie prawo doboru 

materiałów oraz zmiany sposobu prezentacji z doniesienia na 

poster i odwrotnie. O ewentualnej zmianie powiadomimy Autorów 

oddzielnym pismem. 

Powyższe informacje dostępne są na stronie internetowej IO: 

www.inhort.pl. 

 

 

                                                        Za Komitet Organizacyjny 

                                                             

                                                      Prof. dr hab. Piotr Sobiczewski 

 

Skierniewice  16.10.2013 
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