
Wiosna na start. Targi Ogrodnicze i Targi Pszczelarskie w Szepietowie już 
wkrótce. 

 

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na 
Wiosenne Targi Ogrodnicze Targi Pszczelarskie, które odbędą się 21-22 kwietnia 2018 roku.  Nasze 
Targi są idealną okazją do wiosennych zakupów ogrodniczych i sadowniczych na najbliższy sezon. 
Będzie możliwość zapoznania się z ofertami wielu wystawców, porównaniu cen i jakości produktów 
przez nich oferowanych oraz odmian roślin, które nas interesują.  

Wszyscy  pszczelarze i osoby interesujące się tą profesją również znajdą wiele ciekawych dla siebie 
rzeczy. Przede wszystkim będzie możliwość zakupu różnego rodzaju miodów i akcesoriów 
pszczelarskich.  

Nie zawiodą się Ci, którzy nastawią się na zdobycie dodatkowej wiedzy. Podlaski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Szepietowie przygotował szereg wykładów o chowie królików i pszczół oraz o ogrodach 
terapeutycznych.   

Bardzo ciekawym punktem targów będzie wystawa królików, gdzie będzie można podziwiać 
najpiękniejsze okazy tych puchatych zwierząt. Przewidziane są również konkursy z nagrodami. 

Spotkajmy się w Szepietowie w ten wiosenny weekend. 

 

 



Program Wiosennych Targów Ogrodniczych  
i Targów Pszczelarskich 

   

Sobota 21 kwietnia 2018 r. 

9.00  Konferencja: Nowoczesny chów królików - prof. dr hab. Paweł Bielański, Instytut 
Zootechniki – PIB w Krakowie (budynek główny, sala nr 4) 

10.00  Otwarcie targów – Adam Niebrzydowski, Dyrektor PODR Szepietowo 

10.30 Otwarcie stacji meteorologicznej - prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, IUNG - PIB w 
Puławach 

13.00  Praktyczny pokaz oceny królików – Tadeusz Kwiatkowski, Grzegorz Otulakowski – 
Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie (tereny wystawowe, ring główny) 

 

Niedziela 22 kwietnia 2018 r.  

10.00  Wykład: Przydatność ula korpusowego we współczesnej gospodarce pasiecznej – 
dr hab. Krzysztof Olszewski, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie (ośrodek 
szkoleniowy) 

11.00 Wykład: Zakładanie ogrodu terapeutycznego – Izabela Targ, PODR Szepietowo 
(budynek główny, sala nr 4) 

12.30  Rozstrzygnięcie konkursów (tereny wystawowe) 
 Hit Targów, Najatrakcyjniejsze stoisko, Najbogatsza oferta i Najlepszy produkt 

pszczelarski 
 

W PROGRAMIE RÓWNIEŻ 

− Wystawa królików 
− Doradztwo rolnicze 
− Produkty regionalne i ekologiczne 
− Bogata oferta targowa 
− Konkurs: „Dziecko bezpieczne na wsi” (namiot PODR); 
− Konkurs: „Zgadnij co to za roślina?” (sobota, namiot PODR) 

8.00 – 16.00 Zwiedzanie stoisk wystawienniczych 
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