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Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam na Konferencję Ochrony Roślin ‒ 62. Sesję Naukową 
Instytutu Ochrony Roślin ‒ PIB, która odbędzie się w dniach 16 – 18 lutego 
2022  roku w Poznaniu. Jej uroczyste otwarcie nastąpi 16 lutego 2022 roku 
o  godz. 10:00 w Centrum Kongresowym IOR ‒ PIB. W związku z sytuacją 
epidemiologiczną podjęliśmy decyzję o zorganizowaniu Konferencji w formule 
hybrydowej. Mamy nadzieję, że sprosta ona oczekiwaniom wszystkich 
uczestników.

Tematyka przewodnia Konferencji ‒ „Europejski Zielony Ład a przyszłość 
ochrony roślin” ‒ nawiązuje bezpośrednio do nowej unijnej strategii rozwoju, 
która zakłada osiągnięcie neutralności klimatycznej Unii Europejskiej do 
2050 roku. Realizacja tak ambitnego celu stawia istotne wyzwania różnym 
dziedzinom gospodarki, także rolnictwu. W ramach Europejskiego Zielonego 
Ładu dziedzinie tej dedykowane są dwie wzajemnie uzupełniające się strategie: 
„Od pola do stołu” oraz „Na rzecz bioróżnorodności”, które stanowią kluczową 
część planowanej transformacji. Ich głównym celem jest rozwój rolnictwa 
zrównoważonego, z ograniczonym stosowaniem pestycydów oraz nawozów, 
gwarantującego produkcję zdrowej żywności oraz bezpieczeństwo środowiska. 
W najbliższych latach taki kierunek rozwoju rolnictwa będzie determinował 
rozwój ochrony roślin w Polsce, dlatego podczas obrad Konferencji poświęcimy 
uwagę zagadnieniom, które są bezpośrednio związane z realizacją unijnych 
strategii. Ochrona roślin w uprawach ekologicznych, stosowanie metod 
biologicznych, problem uodparniania się agrofagów na środki ochrony roślin, 
rolnictwo precyzyjne, wykorzystanie cyfryzacji i robotyzacji w ochronie roślin 
– to tylko nieliczne przykłady z bogatej oferty tematycznej, która będzie 
przedmiotem obrad 62. Sesji Naukowej IOR ‒ PIB.

Oczywiście, jak co roku, proponujemy Państwu uczestnictwo w sesjach refera-
towej i posterowej oraz w panelach tematycznych, które od kilku lat towarzyszą 
obradom Konferencji i cieszą się dużym zainteresowaniem uczestników.

Pandemiczna rzeczywistość nie ułatwia działania organizatorom, ale dołożymy 
starań, aby Konferencja Ochrony Roślin ‒ 62. Sesja Naukowa IOR – PIB stała 
się wartościowym wydarzeniem naukowym, które daje szansę zaprezentowa-
nia najnowszych wyników badań, stwarza możliwość ich konfrontowania 
i  dyskutowania z praktykami, inspiruje do podejmowania nowych wyzwań 
i nawiązywania współpracy między różnymi podmiotami.

Zachęcamy do opublikowania wyników prac naukowych prezentowanych na 
Konferencji w czasopismach wydawanych przez Instytut Ochrony Roślin – PIB: 
Journal of Plant Protection Research oraz Progress in Plant Protection.

W imieniu Komitetu Naukowego i Organizacyjnego
p.o. Dyrektora Instytutu Ochrony Roślin – PIB

Dr hab. Roman Kierzek, prof. IOR – PIB



Ważne terminy

26.10.2021 r.
Otwarcie rejestracji on-line – formularz zgłoszeniowy 
dostępny na stronie internetowej  
https://snior.pl/zglos-rejestracje/

6.12.2021 r. Ostateczny termin zgłaszania referatów/posterów i ich 
streszczeń

10.01.2022 r. Termin akceptacji zgłoszonych referatów/posterów

17.01.2022 r. Publikacja programu Konferencji on-line

16 – 18.02.2022 r. Konferencja Ochrony Roślin 
62. Sesja Naukowa Instytutu Ochrony Roślin – PIB

Sekretariat Konferencji
mgr Natalia Jarenczuk, mgr Agnieszka Kalinowska,

mgr inż. Hanna Kazikowska, mgr Ewelina Świgoń

tel. +48 61 864 90 90

e-mail: kor-sesja@iorpib.poznan.pl

Koordynator ds. mediów,  
stoisk reklamowych i sponsoringu

mgr Szymon Konarski

tel. +48 61 864 91 14

e-mail: s.konarski@iorpib.poznan.pl

Opłata rejestracyjna/Koszty uczestnictwa
Opłata udziału on-line: 350 PLN

Opłata udziału stacjonarnego: 800 PLN

Opłata uwzględnia 23% VAT

Opłata udziału on-line obejmuje: udział w panelach, sesjach referatowych i posterowych, 
materiały w formie elektronicznej, certyfikat uczestnictwa oraz certyfikat wystąpienia 
na Konferencji.

Opłata udziału stacjonarnego obejmuje: udział w panelach, sesjach referatowych 
i posterowych, materiały konferencyjne, certyfikat uczestnictwa oraz certyfikat wystąpienia 
na Konferencji, serwis kawowy, uroczystą kolację (16.02), lunch (16 – 18.02).

Potwierdzenie rejestracji wraz z informacją o płatnościach zostaną przesłane drogą 
e-mailową.

Strona internetowa Konferencji Ochrony Roślin – 62. Sesji Naukowej IOR – PIB 
http://www.snior.pl


