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W uroczystej inauguracji udział 
wzięli Prezydent Rzeczypospolitej Pol-
skiej Andrzej Duda, Minister Rolnictwa 
i  Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanow-
ski, Wiceminister Klimatu Małgorzata 
Golińska, Komisarz Unii Europejskiej 
ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski, 
zastępca Dyrektora Generalnego Eu-
ropejsko-Śródziemnomorskiej Orga-
nizacji Ochrony Roślin Francois Petter 
oraz Główny Inspektor Ochrony Roślin 
i Nasiennictwa Andrzej Chodkowski. 
Komisję sejmową Rolnictwa i Rozwo-
ju Wsi reprezentowali: przewodniczą-
cy Robert Telus, wiceprzewodniczący 
Jarosław Sachajko i Zbigniew Dolata, 
komisję senacką – przewodniczący Je-
rzy Chróścikowski.

 Województwo podlaskie repre-
zentował Wojewoda Podlaski Boh-
dan Paszkowski, prof. dr hab. Boże-
na Łozowicka – Instytut Ochrony 
Roślin – PIB TSD w Białymstoku 
pełniąca jednocześnie funkcję prze-
wodniczącej Rady Konsultacyjnej 
Państwowej Inspekcji Ochrony Ro-
ślin i Nasiennictwa oraz Wojewódzki 
Inspektor Andrzej Stanisław Zaman 
reprezentujący Wojewódzki Inspek-
torat Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
w Białymstoku.

Warunki życia ludzi zależą 
od roślin i ich zdrowia

Prezydent RP w swoim wystąpieniu 
zwrócił uwagę, iż rośliny i woda to ele-
menty, bez których nie można wyobra-
żać sobie życia. Nawiązał do usytuowa-
nia miejsca konferencji w Belwederze, 
znajdującym się w bezpośrednim są-
siedztwie Parku Łazienkowskiego, wy-
różniającego się bogactwem roślinności 
i wieloma pomnikami przyrody. Roślin-
ność, lasy i ich zdrowie przekładają się 
na ochronę powietrza i klimatu, jeżeli 
będzie ich coraz mniej i będą w gorszej 
kondycji może to w efekcie doprowa-
dzić do wyginięcia cywilizacji ludzkiej. 
Warunki życia ludzi zależą od roślin 
i ich zdrowia – stwierdził Prezydent. 

Zachęcił do aktywnego uczest-
nictwa w akcji 24-25 kwietnia sa-
dzenia lasów „sadziMy”, wspierającej 
działania na rzecz lepszego klimatu, 
prowadzonej przez Kancelarię Pre-
zydenta i Lasy Państwowe. W tych 
dniach, w nadleśnictwach całego kra-
ju, w  tym również w Nadleśnictwach 
Lasów Państwowych w województwie 
podlaskim, zostanie rozdanych milion 
sadzonek drzew, które zainteresowa-
ni będą mogli zasadzić np. w swoich 
ogrodach czy działkach. Roślinność, 
bioróżnorodność, czy zwiększanie 
lesistości aktywnie wspierają wal-
kę o lepszy klimat. Rośliny oprócz 
tego, że pochłaniają dwutlenek wę-
gla, przyczyniają się do ogranicze-
nia szkodliwych pyłów w powietrzu 
– zauważył Prezydent i zachęcał do 
sadzenia drzew.

Choroby roślin nie 
biorą się z niczego

Minister Rolnictwa Jan Krzysztof 
Ardanowski zgodził się z tym stano-
wiskiem i podkreślił, że choroby ro-
ślin nie biorą się z niczego, a często 
są skutkiem działań człowieka. Tro-
ska o rośliny, ich bujny rozwój i zdro-
wie jest troską de facto o przyszłość 
człowieka na kuli ziemskiej – wyraził 
przekonanie Minister. Podkreślił ko-
nieczność przyjęcia zrównoważonego 
podejścia do rolnictwa tak, by stosowa-
nie chemicznych środków przeciwko 
chorobom i szkodnikom w uprawach 
ograniczyć do minimum. Wskazał na 
znaczenie prawidłowej uprawy i troski 
o glebę, wiedzy na temat zmianowania 
i współistnienia roślin do prowadzenia 
nowoczesnego rolnictwa, w tym rolnic-
twa ekologicznego.

Strategie Unii Europejskiej

Komisarz ds. rolnictwa Janusz 
Wojciechowski wskazał na szanse dla 
rolnictwa europejskiego, wynikające 
z przyjętych priorytetów. – Rolnictwo 
europejskie jest w przełomowym mo-
mencie, a jego szansą jest przestawie-
nie się na zrównoważone produkcje 
żywności, nadeszła pora na wypraco-
wanie nowego spojrzenia na rolnictwo 
– stwierdził. Mają w tym pomóc dzia-
łania określone w dwóch strategiach UE 
w obszarze rolnictwa: „Nowy zielony ład 
dla Europy” oraz kompleksowa strategia 
bezpieczeństwa żywności „Od pola do 
stołu”. Komisarz dodał, że w projekcie 
budżetu UE na lata 2020-2027 przewi-
dziano 10 mld euro na badania nauko-
we, a zdrowie roślin to jeden z obszarów, 
w  którym potrzebujemy badań.

Gatunki inwazyjne groźne dla 
rodzimych ekosystemów

Wiceminister Klimatu Małgorzata 
Golińska podkreśliła, że zagrożenie dla 
zdrowia roślin i dla rodzimych ekosys-
temów, jakie wiąże się z introdukcją 
nowych gatunków szkodników i orga-

Inauguracja obchodów Międzynarodowego 
Roku Zdrowia Roślin 2020 w Belwederze
 „Zdrowie roślin w dobie zmian klimatu” to tytuł konferencji, która zainicjowała w Polsce obchody 
proklamowanego przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych Międzynarodowego Roku 
Zdrowia Roślin. Spotkanie odbyło się 7 stycznia 2020 roku w Belwederze.

przedstawiciele giorin, Wiorin-ów 
z  maskotką szkodnikiem; Francois petter 
zastępca dyrektora generalnego eppo, prof. dr 
hab. Bożena Łozowicka; piotr doligalski polski 
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nizmów chorobotwórczych dla roślin, 
nasila się w warunkach zmian klima-
tycznych i związanych z nimi gwał-
townych zjawisk pogodowych. Dlatego 
potrzebne jest wypracowanie nowych 
rozwiązań dotyczących spowalniania 
zmian klimatu, także w kontekście 
zdrowia roślin, w celu wzmacniania 
i zachowania ekosystemów.

Chrońmy rośliny, 
przyrodę i klimat

Zastępca Dyrektora Generalnego 
Europejsko-Śródziemnomorskiej Orga-
nizacji Ochrony Roślin Francoise Petter 
podkreśliła, że do wzrostu zagrożenia 
zdrowia roślin przyczyniają się zmiany 
klimatyczne i działalność człowieka. 
Zmiany ekosystemów i ograniczenie 
bioróżnorodności powoduje tworzenie 
nowych nisz, w których mogą rozwijać 
się szkodniki i organizmy chorobotwór-
cze dla roślin. 

Rośliny są bardzo ważne 
dla naszego życia 

Konferencję podsumował Główny 
Inspektor Andrzej Chodkowski wystą-
pieniem pt. „Zdrowie roślin i jego wpływ 
na rolnictwo oraz gospodarkę”. Wskazał 
na potrzebę przyjęcia holistycznego 
podejścia do zagadnień zdrowia: ludzi, 
zwierząt i roślin jednocześnie podkre-
ślając, że najbardziej skuteczną metodą 
ochrony zdrowia jest prewencja. W  za-
kresie zdrowia roślin działania prewen-
cyjne są realizowane przez krajowe 
służby ochrony roślin, Państwową In-
spekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, 
która m.in. wykonuje zadania kontrolne 
mające na celu zmniejszenie zagrożenia 
ze strony organizmów szkodliwych dla 
roślin, przyczyniając się do podnoszenia 
standardów zdrowia roślin, z korzyścią 
dla polskiej gospodarki. Wskazał także 
na wiodącą rolę Instytutu Ochrony Ro-
ślin – Państwowego Instytutu Badaw-
czego w ochronie roślin. 

Andrzej Chodkowski podziękował 
prelegentom i uczestnikom, zaprasza-
jąc ich do odwiedzenia strony interne-
towej Międzynarodowego Roku Zdro-
wia Roślin w Polsce: www.RokRoslin.pl, 
gdzie można znaleźć informacje o wielu 
interesujących wydarzeniach. Obcho-
dy Międzynarodowego Roku Zdrowia 
Roślin są niepowtarzalną okazją do 
zwiększenia świadomości społeczeń-
stwa, polityków i  decydentów na całym 
świecie, co do znaczenia zdrowia roślin, 
ochrony zrównoważonego środowiska 
oraz bezpieczeństwa żywnościowego 
i przypominania, że rośliny są bardzo 
ważne dla naszego życia i jak wiele im 
zawdzięczamy.

Podlaski Festiwal Zdrowia Roślin

Mieszkańców województwa podla-
skiego zachęcamy do aktywnego udziału 
w Podlaskim Festiwalu Zdrowia Roślin 
organizowanym w ramach obchodów 
Międzynarodowego Roku Zdrowia Ro-
ślin 2020 przez Wojewódzki Inspektorat 
Ochrony Roślin Nasiennictwa w Bia-
łymstoku oraz Instytut Ochrony Roślin 
– Państwowy Instytut Badawczy TSD 
w Białymstoku. Wydarzenia w  ramach 
Podlaskiego Festiwalu Zdrowia Roślin 
honorowym patronatem objął Woje-
woda Podlaski Bohdan Paszkowski, 
Marszałek Województwa Podlaskiego 
Artur Kosicki i Europoseł Krzysztof 
Jurgiel. Więcej informacji o kalendarium 
imprez Podlaskiego Festiwalu Zdrowia 
Roślin można znaleźć na stronach www.
ior.bialystok.pl. oraz https://piorin.gov.
pl/wiorin/podlaskie.

prof. dr hab. Bożena Łozowicka,
kierownik TSd w Białymstoku 
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