
   

Szkolenia online  
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia 
pandemii koronawirusa, mając na względzie bezpieczeństwo uczestników, Instytut Ogrodnictwa przygotował 
specjalną ofertę szkoleń online. Szkolenia prowadzone będą w formie webinariów, wideokonferencji, prezentacji, 
konsultacji w trybie czat oraz innych, przyjaznych dla odbiorcy interaktywnych zajęć e-learning, dzięki którym będą 
oni mogli poszerzyć zakres swojej wiedzy dotyczącej ogrodnictwa bez konieczności wychodzenia z domu. 

 

 
4 listopada  2020 r. od godz. 11.00 

 

Instytut Ogrodnictwa zaprasza na szkolenie online pt. 
 

„Czy możliwe są innowacje w ekologicznej produkcji owoców?  
Przykłady nowych praktyk zwalczania szkodników i zarządzania glebą  

w świetle strategii Zielonego Ładu” 
 
 
Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli posłuchać komentarzy i zaleceń specjalistów, skorzystać z konsultacji 
online oraz zapoznać się z postępami prac prowadzonych w ramach projektów: „Badania na rzecz rolnictwa 
ekologicznego”, DOMINO, Excalibur, Danstar i BiofruitNET.  

 
Koordynatorzy szkolenia: dr hab. Eligio Malusa, prof. IO, dr Małgorzata Tartanus 
Autorzy wystąpień: dr hab. Eligio Malusá, prof. IO, dr Małgorzata Tartanus, dr Ewa M. Furmańczyk, 
dr Dawid Kozacki, mgr Wojciech Piotrowski 
 
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 2 listopada 2020 r. Agnieszka Bielenin z Zakładu Upowszechniania i Promocji IO: 
e-mail: Agnieszka.Bielenin@inhort.pl, tel. 46 8345450, 509707069 
 

 Po zarejestrowaniu uczestnik szkolenia otrzyma drogą elektroniczną link do transmisji w czasie której 
będzie mógł włączyć się w dyskusję na czacie live. 

 Czas trwania szkolenia – ok. 150 min. 

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny 
 

Pogram ramowy 
 

10.00 – 10.10  Wprowadzenie: Nowa koncepcja rolnictwa ekologicznego w ramach strategii 
Zielonego Ładu 

10.10 – 10.25  Nasionnice – jak rozwiązać ten problem? 
10.25 – 10.40 Muszka plamoskrzydła – niespodziewany atak i możliwe rozwiązania 
10.40 – 10.55  Metody ograniczania populacji larw chrabąszcza majowego – prezentacja filmu 
10.55 – 11.15  Dyskusja 
11.15 – 11.30  Uprawy współrzędne – nowa strategia zarządzania sadem (projekt DOMINO) 
11.30 – 11.45  Wzmacnianie bioróżnorodności w glebie jako czynnik wpływający na jakość plonu 

(projektów Excalibur i Danstar) 
11.45 – 12.00  Silna Sieć Wiedzy w ekologicznym systemie produkcji – wyniki z przeglądu sytuacji 

w sieciach państw EU (projekt BiofruitNET) 
12.00 – 12.30  Dyskusja i zakończenie 
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