
MINISTER ROLNICTWA 
I ROZWOJU WSI 

Krzysztof Jurgiel 

HORkor/0781/ IOR/6/2016 

<Pani 
proj ar lia6. <Danuta Sosnows{a 
<DyreR]or Instytutu Oclirony ~śtin
<Państwowego Instytutu (J3aaa.wczego 

Z ok,azji cfoniosfego Ju6ifeuszu 65 - fecia Instytutu Ochrony <R.pśEin - Państwowego Instytutu 

<Badawczego w Poznaniu s/ijadam Pani <Dyref?Jor, czfonl<9m ~efy :Nauk,owej oraz wszystf&m pracownil<9m 
6arazo serdeczne gratulacje wraz z najfepszymi życzeniami dafszycfz suf{sesów. 

Instytut ma na swoim l<9ncie niezmiernie 6ogaty cforo6eR,, na f?Jóry s/ifacfa się między innymi 
uczestnictwo w projef?Jach i 6acfaniach naul<9uych na rzecz ocfirony rośfin, czy też uycfawanie ef<Jpertyz 
i opinii w tej dziedzinie. :Miarą ak,tywności ośrod/(g 6adawczego jest również ci.ągfy wzrost jego rofi. 

W ostatnim czasie szczegófne znaczenie zysRg,Ey zadania związane z poprawą 6ezpieczeństwa żywności oraz 
zdrowotnością rośfin. 

Instytutowi dzięfu wiefofetniemu doświadczeniu, dosl<9nafe przygotowanej Rgcfrze 6adawczej oraz 
nowoczesnemu zespofowi al{!ecfytowanycfi [a6oratoriów ~efa :Ministrów w podjętej ucfiwafe w sprawie 
ustanowienia programu wiefofetniego na {ata 2016-2020 powierzyfa do rea{izacji szereg zadań cfotyczących 
ochrony rośCin uprawnycfi. Wśród [icznych zadań na szczegófn4 uwagę zasfuguje uyl<9nywanie 6acfań 

pozostafości śrocfk,ów ochrony rośfin w pfocfacfi ro[nycfi i w wocfacfz oraz l<9ntrofi jal<9ści tycfi preparatów. 
Jvafeży też pocfl{!eśfić cfziafania na rzecz ucfosl<9nafenia systemu transferu wiedzy o ochronie rośfin, 

f?Jóry zwięf<Jzy świadomość i podniesie l<9mpetencje producentów ro[nych, doradców oraz inspef?Jorów ochrony 
rośfin i nasiennictwa. <Efef?Jem rea{izacft cfziafań w tym zal{!esie jest opracowanie p[atjormy sygnafizacji 

organizmów szl<9cffiuych oraz monitorowanie ważnycfi gospodarczo agrofagów rośfin ro[niczych. 
Instytut od wie[u {at jest cenionym i wiarygodnym partnerem cf[a wie[u instytucji, w tym cf[a 

:Ministerstwa <Ęp[nictwa i <J?J)zwoju Wsi. O prestiżu Instytutu uymownie świadczą Ciczne pu6Ci/(gcje, 
uycfawane periocfyf<j, seminaria i szl<9fenia z zal{!esu ocfirony rośun. 

Przed Instytutem Oe/irony <R.pśCin - Państwouym Instytutem <Badawczym stoją o6ecnie nowe 6arcfzo 
ważne i ocfpowiecfzia[ne zadania. Jednym z uyzwań jest sprostanie potrz e6om zapewnienia innowacyjności 
europejslijego rofnictwa. Innowacyjność oparta na wiedzy i 6acfaniacfz naui<9·wycfi wzmocni l<9nk,urencyjność 
pofsfuego ro[nictwa na gfo6a[nym rynk,u. 

Wszystf<jm Pracownil<9m Instytutu Oe/irony <J?J)śfin - Państwowego Instytutu <Badawczego 
w <Poznaniu życzę twórczych inicjatyw, wspaniaEycfz osiągnięć w pracy, a wraz z nimi cfafszego rozwoju 

p[acówf&. 

Warszawa, czerwiec 2016 r. 


