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Prof. dr hab. Bożena Łozowicka, 
Dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – 
PIB, witając gości podkreśliła ważną 
rolę Instytutu Ochrony Roślin – PIB 
w polskim rolnictwie, który od ponad 
60 lat dba o wysokie i dobrej jakości 
plony. Zaznaczyła, iż fundamentem 
rozwoju sektora rolnictwa jest właści-
wa współpraca pomiędzy wszystkimi 
jego podmiotami. Instytut współ-
pracuje z Ministerstwem Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, Ministerstwem Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Minister-
stwem Środowiska, uniwersytetami, 
Państwową Inspekcją Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa, ośrodkami doradztwa 
rolniczego, firmami fitofarmaceutycz-
nymi oraz jednostkami, których dzia-
łalność związana jest z rolnictwem 
w Polsce i za granicą, a także rolnikami 
indywidualnymi.

Goście mieli możliwość zwiedzenia 
nowoczesnego Laboratorium Badania 
Bezpieczeństwa Żywności i Pasz, które 
utrzymuje System Zarządzania zgodny 
z wymaganiami normy PN-EN ISO/

IEC 17025. Nowoczesna aparatura 
badawcza i wysoko wykwalifikowana 
kadra gwarantują Laboratorium pra-
widłową i zgodną z wymaganiami re-
alizację badań. W ramach programu 
,,7 dni z IOR-em” zostały wygłoszone 
trzy referaty: ,,Platforma Sygnalizacji 
Agrofagów – nauka dla praktyki rolni-
czej” (dr hab. Anna Tratwal, IOR-PIB), 
,,Działania doradcze i wdrożeniowe 
w zakresie ochrony upraw okopo-
wych przed szkodnikami glebowymi 
(dr Magdalena Jakubowska, IOR-PIB), 
,,Wybrane aspekty problematyki szkód 
łowieckich w Polsce” (prof. dr hab. 
Paweł Węgorek, IOR-PIB). Podczas 
indywidualnych konsultacji z pracow-
nikami naukowymi Instytutu zaintere-
sowane osoby mogły uzyskać fachowe 
porady.

W czwartek 7 czerwca w Terenowej 
Stacji Doświadczalnej w Białymstoku 
zorganizowano dni otwarte dla uczniów 
szkół podstawowych i rolniczych. 

Laboratorium Badania Bezpieczeń-
stwa Żywności i Pasz odwiedziło po-

nad 100 uczniów szkoły podstawowej, 
którzy zapoznali się z nowoczesnymi 
metodami przygotowywania próbek do 
badań pozostałości środków ochrony 
roślin. W ramach warsztatów ucznio-
wie przygotowali przyniesione przez 
siebie próbki owoców i warzyw.

Pracownię Doświadczalnictwa Polo-
wego odwiedziło 20 uczniów szkoły rol-
niczej w Białymstoku. Przeprowadzono 
warsztaty dotyczące metod i narzędzi 
monitowania organizmów szkodliwych 
w uprawach rolniczych.

prof. dr hab. Bożena Łozowicka
dyrektor IoR-PIB w Poznaniu 

Kierownik Stacji  IoR-PIB w Białymstoku

Dni otwarte w Instytucie Ochrony 
Roślin – Państwowym Instytucie 
Badawczym
W Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badaw-
czego w Białymstoku 6 czerwca odbyło się seminarium naukowe zorganizowane w ramach cyklu 
spotkań ,,7 dni z IOR-em”, na której obecni byli m.in. doradcy z Podlaskiego Ośrodka Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie.
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„7 dni z IoR-em” to inicjatywa, która 
została zorganizowana, aby zaprezento-
wać prace naukowe prowadzone przez 
pracowników Instytutu oraz przedstawić 
przydatność tych prac do praktyki rol-
nej. takie spotkania zorganizowaliśmy 
po raz pierwszy w Instytucie ochrony 
Roślin. Bardzo zależało nam na tym, aby 
uczestniczyły w nich różne grupy środo-
wiskowe w tym praktycy, czyli rolnicy, 
doradcy rolni i przedstawiciele instytu-
cji związanych z rolnictwem, ale również 
dzieci, nawet te najmłodsze, uczniowie, 
studenci – wszyscy Ci, dla których edu-
kacja rolnicza jest ważna. Uważam, że 
podjęte przez nas działania są dużym 
sukcesem. Świadczy o tym zainteresowa-
nie dorosłych nasza inicjatywą. Również 
dzieci wykazały duże zaangażowanie. to 
dla nich przygotowaliśmy warsztaty pod 
hasłem czy nasza żywność jest zdrowa?  
dzieci zostały  wyposażone w podstawo-
we akcesoria laboratoryjne np. w gumo-
we rękawiczki, okulary i białe fartuszki. 
tak przygotowane pracowały z owocami 
i warzywami. Krojąc i miksując przygo-
towywały pseudo próbki do badań, po 
czym w sposób przystępny przekazywa-
liśmy im informację jakie zagrożenia mo-
gą powodować np. środki ochrony roślin 
pozostałe w truskawkach lub jabłkach. 
Nasze spotkania miały różnorodny cha-
rakter od prelekcji i wykładów dla doro-
słych oraz zwiedzania laboratorium, po 
warsztaty dla najmłodszych, a wszystko 
po to, aby pokazać, że rolnictwo jest 
przyjazne dla wszystkich” – powiedziała 
profesor Bożena Łozowicka podsumo-
wując spotkanie w Białymstoku.

/A.F./ Na dni otwarte przybyli także rolnicy

Zwiedzanie Laboratorium Badania Bezpieczeństwa Żywności i Pasz

Największe zainteresowanie wzbudził pokaz sprzętu używanego w doświadczalnictwie polowym 

Pracownicy naukowi przedstawili najnowsze badania prowadzone 
w Instytucie ochrony Roślin 


