Program konferencji
Dzień pierwszy: piątek, 27 września 2019 r.
10:00 – oficjalne otwarcie
10:05 - Tomasz Skorupski - zastępca dyrektora Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego
i Wojciech Banaszczak – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Oddział
Płock
10:10

- Piotr Mrówka - główny specjalista ds. hodowli pszczół Krajowego Centrum Hodowli
Zwierząt w Warszawie – „Sektor pszczelarski w Polsce w ciągu ostatnich lat”
Przedstawienie aktualnych danych dotyczących pszczelarstwa w Polsce np. w zakresie
liczby rodzin pszczelich, liczby pszczelarzy, ich struktury wiekowej oraz struktury pasiek.
Gatunki pszczół, czy są zagrożone wyginięciem?

10:40 - prof. dr hab. Jerzy Demetraki-Paleolog - Katedra Zoologii, Ekologii Zwierząt Uniwersytet
Przyrodniczy w Lublinie – „Znaczenie pszczół i elementy ich biologii”
11:25 - dr hab. Ewa Trzaskowska, Katedra Przyrodniczych Podstaw Architektury Krajobrazu KUL
"Czy krajobraz miasta i jego różnorodność siedliskowa sprzyjają występowaniu owadów
zapylających? Co można zrobić w tym kierunku? Miasto jako środowisko życia
dla pszczołowatych”.
12:15 - przerwa kawowa
12:30 - Adam Tworkowski – dyrektor Biura Ochrony Środowiska PKN ORLEN
13:00 - dr inż. Piotr Michalik – MODR Oddział Płock – „Życie pszczół w pasiece MODR oraz
jakość miodu”
13:30 - mgr inż. Katarzyna Dytrych, przyrodnik i pedagog. "Dobre praktyki w ochronie pszczół”
Co można jeszcze zrobić ?
13:50 - podsumowanie konferencji
14:00 - poczęstunek

Dzień drugi: sobota, 28 września 2019 r.
9:00 – dr inż. Piotr Michalik – MODR Oddział Płock, przedstawienie prelegentów
*************
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9:15 - Sławomir Trzybiński właściciel pasieki zawodowej, wykładowca, autor książek pszczelarskich.
„Dobre wykorzystanie wiosennych pożytków, wynikiem właściwego przygotowania rodzin
pszczelich do zimy".
12:15 - prof. Małgorzata Bieńkowska - pracownia hodowli pszczół - Zakład Pszczelnictwa z Puław.
„Zwalczanie warrozy przy minimalnym stosowaniu środków leczniczych”
14:30 - przerwa obiadowa
15:15 - prof. Zbigniew Kołtowski - pracownia zapylania roślin - Zakład Pszczelnictwa z Puław.
„Ocena pory kwitnienia i wydajności nektarowania wybranych gatunków roślin”.
Wydarzenia towarzyszące:
- stoisko informacyjne MODR , stoisko wydawnictw MODR, wystawa eksponatów pszczelarskich
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