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20 lat działalności Centralnego Laboratorium
w Toruniu
Dnia 6 września 2010 roku w siedzibie Centralnego Laboratorium Głównego Inspektoratu Ochrony
Roślin i Nasiennictwa w Toruniu odbyło się seminarium pt. „Wsparcie diagnostyczne w nowoczesnej
służbie ochrony roślin i nasiennictwa. Doświadczenia 20 lat działalności Centralnego Laboratorium,

możliwości i wyzwania”, z okazji 20-lecia tej jednostki.
W seminarium wzięło udział około 60 osób. Wśród zaproszonych gości byli: podsekretarz stanu
w Ministerstwie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pan Marian Zalewski, Dyrektor
Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin, Pani Małgorzata Surawska, dyrektorzy i pracownicy
IOR-PIB i IHAR-PIB, obecne i byłe Kierownictwo Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin
i Nasiennictwa oraz wojewódzcy inspektorzy ochrony roślin i nasiennictwa.
Długoletni pracownicy Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa: Pani Elżbieta
Boniecka, Pani Bożena Jaźwińska, Pani Hanna Bagińska, Pani Grażyna Szkuta, Pani Barbara
Langowska, Pan Wiesław Cieślak oraz Pan Witold Karnkowski zostali wyróżnieni odznaką honorową
„Zasłużony dla Rolnictwa”.
W trakcie seminarium zostały wygłoszone referaty, w których przedstawiono zadania realizowane
przez polską służbę ochrony roślin w odniesieniu do diagnostyki laboratoryjnej na podstawie
doświadczeń ostatnich 20 lat oraz perspektywy funkcjonowania bazy diagnostycznej;
zaprezentowano przykłady przechwyceń agrofagów kwarantannowych i wykryć organizmów
szkodliwych na terenie kraju w latach 1990–2010, podkreślając znaczenie kontroli fitosanitarnej dla
ochrony terytorium kraju przed wprowadzeniem i rozprzestrzenieniem się groźnych agrofagów.
Przedstawiono również aktualne wymagania i główne kierunki rozwoju fitosanitarnych laboratoriów
badawczych.
Uczestnicy seminarium mieli możliwość zapoznania się z warunkami pracy Centralnego
Laboratorium, w strukturze którego funkcjonują trzy pracownie: Pracownia Diagnostyki
Fitosanitarnej, Pracownia Badania Tożsamości Odmianowej i Analiz GMO oraz Pracowania Badania
Pozostałości Środków Ochrony Roślin.
Przedstawiciele gości złożyli na ręce Kierownika Centralnego Laboratorium, Pani Janiny
Butrymowicz serdeczne gratulacje, podkreślając rolę diagnostyki fitosanitarnej jako ważnego
elementu działalności urzędowej służby ochrony roślin w dziedzinie kontroli zdrowotności roślin.
http://piorin.gov.pl/index.php?pid=1771
http://laboratoria.net/aktualnosci/4806.html
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Wirus podobny do SARS-CoV-2 może zakażać
ludzi
Badacze odkryli, że wirus - Khosta-2 może zakażać komórki człowieka.

28-09-2022

Odporność na niektóre alergeny pokarmowe
może chronić przed COVID-19
Informuje pismo „Frontiers in Immunology“.
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Mózg zawodników MMA ma szansę na
regenerację
Mogą zauważyć poprawę swojej pamięci po zaprzestaniu walk.
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Polska na jednym z ostatnich miejsc pod
względem innowacyjności
Wynika z najnowszej edycji Europejskiego Rankingu Innowacyjności.
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Szczepionka donosowa lepiej ograniczyłaby
SARS-CoV-2
Broniłaby nas w miejscu wnikania wirusa.
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Władze UAM zapowiadają oszczędzanie
energii elektrycznej
Przygotowywany jest w tej chwili plan oszczędnościowy.
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NCN zaprasza zagranicznych naukowców do
Polski
Trwa ostatni nabór programu POLONEZ BIS.
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Terapia lodami pacjentów w trakcie
chemioterapii
Lody zmniejszają cierpienie chorego.
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