Krótka relacja z 59. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej
W bieżącym roku odbyła się 59. Naukowa Konferencja Pszczelarska. Po raz
kolejny ze względu na stan epidemii w Polsce wywołanej wirusem SARS
CoV-2, odbyła się ona w formule on-line. Komitet naukowy i organizacyjny
dołożył wszelkich starań aby konferencja odbyła się bez przeszkód.
Konferencję zaplanowano na dzień 8. i 9. marca 2022 z wykorzystaniem
platformy do spotkań zdalnych. Dziś już możemy powiedzieć w imieniu
organizatorów, tj. Pszczelniczego Towarzystwa Naukowego oraz Instytutu
Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego, Zakładu Pszczelnictwa
w Puławach, że Konferencja odbyła się zgodnie z planem i zakończyła się
sukcesem.
Patronat honorowy nad Konferencją objęły takie osobistości jak: Minister
Edukacji i Nauki Pan Przemysław Czarnek, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Pan Henryk Kowalczyk, Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego Pan
Tadeusz Dylon, Wojewoda Lubelski Pan Lech Sprawka, Marszałek
Województwa Lubelskiego Pan Jarosław Stawiarski, Starosta Puławski Pani
Danuta Smaga i Prezydent Miasta Puławy Pan Paweł Maj. Patronat
medialny nad naszą Konferencją objęły Redakcje ogólnopolskich czasopism
pszczelarskich, tj. Pszczelarstwo, Pasieka 24 i Pszczelarz Polski.
W 59. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej udział wzięło wielu znamienitych
Gości. Swoją obecnością zaszczycili nas między innymi Główny Lekarz
Weterynarii Pan Paweł Niemczuk, Dyrektorzy Departamentów Ministerstwa
Rolnictwa, zaprzyjaźnionych Instytutów Badawczych, Lubelskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego i Technikum Pszczelarskiego w Pszczelej Woli oraz
Prezesi organizacji pszczelarskich. W tegorocznej Konferencji udział wzięło
wielu pszczelarzy praktyków zainteresowanych najnowszymi osiągnięciami
nauki pszczelarskiej.
Swoje uczestnictwo w 59. Naukowej Konferencji Pszczelarskiej poprzez
formularz rejestracyjny zgłosiło 136 osób. Ponadto udział wzięło kilkunastu
gości zaproszonych. Na konferencję zgłoszono 40 doniesień naukowych. W
pięciu sesjach tematycznych wygłoszono 25 referatów, a w trzech sesjach
posterowych zaprezentowano 15 plakatów, które były dostępne dla
uczestników na dysku wirtualnym „w chmurze” na kilka dni przed
konferencją. Doniesienia obejmowały zagadnienia z szeroko rozumianego
pszczelnictwa w kilku blokach tematycznych, takich jak: Biologia pszczół
hodowla i genetyka, Choroby, szkodniki i zatrucia pszczół, Gospodarka
pasieczna i ekonomika, Pożytki pszczele, zapylanie roślin i inne owady
zapylające oraz Produkty pszczele.
W imieniu organizatorów, składamy serdeczne podziękowania za zdalne
uczestnictwo wszystkim Gościom Honorowym, Prelegentom i pozostałym
uczestnikom konferencji. Dziękujemy również sponsorom, których materiały
reklamowe były prezentowane podczas przerw między sesjami plenarnymi
oraz znajdują się w drukowanych Materiałach Konferencyjnych, a byli to:

Firma Biowet Puławy,
Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik,
Spółdzielnia Pszczelarska Apis z Lublina, Przedsiębiorstwo Pszczelarskie
Tomasz Łysoń, Firma Vet-Animal, Firma Ratajczak oraz Wojewódzki Związek
Pszczelarzy w Lublinie.
Organizatorzy konferencji dołożyli wszelkich starań aby 59. Naukowa
Konferencja Pszczelarska, mimo trwającego stanu epidemii jednak się
odbyła. W naszej ocenie przebiegła ona bardzo sprawnie i cały program
konferencji został zrealizowany w 100% i bez żadnych przeszkód. Mamy
nadzieję, że kolejna edycja konferencji będzie jeszcze lepsza i odbędzie się
już w trybie stacjonarnym, a wszystkich chętnych już dzisiaj serdecznie
zapraszamy na to cykliczne wydarzenie.
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