
   

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. 

 
 
 

26 października 2020 r. od godz. 11.00 
 

Instytut Ogrodnictwa zaprasza na szkolenie online pt. 
 

„Integrowana ochrona roślin ogrodniczych” 
 
 
przygotowane w ramach realizacji zadań 2.1, 2.3, i 5.1 Programu Wieloletniego IO (2015-2020) 
„Działania na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego 
z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego”. 
 
 
Podczas szkolenia uczestnicy będą mogli zapoznać się z: 
- zasadami i wymaganiami integrowanej ochrony roślin,  
- najważniejszymi chorobami i szkodnikami wybranych gatunków roślin sadowniczych i warzywnych, 
- chwastami zagrażającymi uprawom roślin ogrodniczych, 
- metodami integrowanej ochrony stosowanymi w zwalczaniu chorób, szkodników i chwastów.   
 
Uczestnicy szkolenia będą mogli posłuchać komentarzy i zaleceń specjalistów, skorzystać z konsultacji online oraz 
zapoznać się z postępami prac prowadzonych w ramach zadań 2.1, 2.3, PW IO (2015-2020).  

 
 
Koordynatorami szkolenia będą: dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO − kierownik zadania 2.1 
„Aktualizacja i opracowanie metodyk integrowanej ochrony roślin i Integrowanej Produkcji Roślin oraz 
analiza zagrożenia fitosanitarnego ze strony organizmów szkodliwych dla roślin” oraz dr hab. Grażyna 
Soika, prof. IO − kierownik zadania 2.3 „Analiza możliwości integrowanej ochrony wybranych roślin 
ogrodniczych dla upraw małoobszarowych”. 
 
 
Zgłoszenia przyjmuje do dnia 22 października 2020 r. mgr Ewelina Kolis-Mikina z Zakładu Upowszechniania 
i Promocji IO: e-mail: ewelina.kolis@inhort.pl, tel. 46 8345451 
 
 

 W szkoleniu ze względów technicznych może uczestniczyć tylko 50 osób, o zakwalifikowaniu się na 
zajęcia online decyduję kolejność zgłoszeń. 

 Po zarejestrowaniu uczestnik szkolenia otrzyma drogą elektroniczną link do pobrania programu 
TrueConf oraz niezbędne dane logowania, pozwalające na dołączenie do grupy. Uczestnik szkolenia 
będzie mógł włączyć się w dyskusję na czacie live. 

 Czas trwania szkolenia – ok. 180 min. 

 Udział w szkoleniu jest bezpłatny 
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Pogram ramowy 
 

11:00 – 11:10 Otwarcie szkolenia 

11:10 – 11:40 

     

Integrowana ochrona sadów przed najważniejszymi chorobami 
– dr Agata Broniarek-Niemiec  

11:40 - 12:10 

 

Elementy integrowanej ochrony warzyw przed wybranymi chorobami 
– dr Jan Sobolewski 

12:10 – 12:30 Najgroźniejsze choroby wirusowe w sadach i na plantacjach roślin jagodowych 
– dr hab. Mirosława Cieślińska, prof. IO 

12:30 – 12:50 

 

Najważniejsze problemy w ochronie roślin warzywnych przed szkodnikami  
– dr hab. Grażyna Soika   

12:50 – 13:20 Aktualne zagrożenia roślin jagodowych przez szkodniki i możliwości ich zwalczania 
– mgr Wojciech Piotrowski 

13:20 – 13:40 

 

Integrowana ochrona roślin sadowniczych przed chwastami 
 – dr hab. Jerzy Lisek, prof. IO 

13:40 – 14:00 Chwasty w uprawach warzyw i metody ich zwalczania 
 – dr Zbigniew Anyszka 

 
 


