
 

1 

I Międzynarodowe Targi Pszczelarskie w Hali 

Rogów, 21-22 marca 2020 

 

 

 

 

“Doskonalimy polskie pszczelarstwo – dla środowiska i dla ludzi!” 

Organizatorzy I Międzynarodowych Targów Pszczelarskich w Hali – APIRogów 2020, które odbędą się 21-22 marca 

2020 roku zapraszają na jedyne takie Targi w Polsce, które dają możliwość aktywnego przeciwdziałania 

niekorzystnym zmianom klimatu. Dbając o doskonalenie polskiego pszczelarstwa, a tym samym promując Polskie 

tradycje, wspomagamy pszczoły i inne owady zapylające niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

ekosystemów na Ziemi. Biorąc udział w Targach uczestnicy włączają się w działania na rzecz ochrony środowiska 

naturalnego.  

Miejsce Targów: obiekty Leśnego Zakładu Doświadczalnego SGGW w Rogowie przy ul. Akademickiej 20, oraz Strefa 

Dziecka i Salon Apiurody w przedszkolu Gminnym w Rogowie przy ul. Targowej 3 

21 marca (sobota) 10:30-11:00 – Uroczyste otwarcie Targów APIRogów 2020 i Konferencji 

10:30 – 18:00 – zwiedzanie ekspozycji oraz Konferencja 

JEDEN BILET – WIELE ATRAKCJI 

Zimna Hala – prezentacja firm oferujących: sprzęty, produkty i usługi związane z pszczelarstwem m.in ule, miodarki, 

odzież ochronną, ofertę zajęć edukacyjnych i wiele innych. Tu usytuowana będzie także scena na której podczas 

dwudniowego wydarzenia odbywać się będą prezentacje wystawców, pokazy, panele dyskusyjne. Więcej informacji 

na stronie : http://lzdrogow.sggw.pl/targi-pszczelarskie/dla-wystawcow/tematyka/panele-dyskusyjne/ 

Sortownia –  Zapraszamy na I Konferencję z cyklu APIRogów  która odbywać się będzie w dniach 21-22 marca 2020 

roku. Temat przewodni: DOSKONALIMY POLSKIE PSZCZELARSTWO – DLA LUDZI I DLA ŚRODOWISKA. Wstęp  

w ramach biletu targowego (tylko w czasie przerw). Więcej informacji na stronie : http://lzdrogow.sggw.pl/targi-

pszczelarskie/konferencja/ 

Wełniarka – W tej hali odbędzie się giełda pn. „Zdrowie z Natury” w której zostaną zaprezentowane: miody 

 i produkty pszczele, tradycyjne produkty regionalne, przetwory domowe, zdrowa żywność, ręcznie wytwarzane 

kosmetyki, inne produkty sprzyjające zdrowiu wykorzystujące składniki naturalne. 

Przedszkole – Dla rodzin z dziećmi odwiedzających targi APIRogów przygotowaliśmy wiele atrakcji w Strefie 

Dziecka: Viki – jedyna w Polsce Interaktywna, ogromna pszczoła z APILANDII, Animatorzy z APILANDII i firma ŁYSOŃ 

przygotowała atrakcyjną ofertę edukacyjną oraz Minikonkursy i z nagrodami. W Przedszkolu odwiedzający będą 

mogli skorzystać salonu Apiurody. Więcej informacji na stronie: http://lzdrogow.sggw.pl/targi-pszczelarskie/dla-

odwiedzajacych/atrakcje-targowe/przedszkole/ 

Rośliny Miododajne – Dla odwiedzających Targi APIRogów przygotowaliśmy bogatą ofertę roślin miododajnych, 

które będzie można nabyć w punkcie sprzedaży roślin miododajnych zlokalizowanym na terenie targowym.   

Arboretum i Muzeum Lasu i Drewna – W cenie biletu targowego wliczone jest wejście do naszych obiektów 

turystycznych : Arboretum, które znajduje się ok 600 m od hal targowych, przy ul. Leśnej 5a, gdzie mogą Państwo 

zabrać swoją rodzinę na godzinny spacer do jednego z najciekawszych ogrodów botanicznych 

 w Europie. Muzeum Lasu i Drewna gdzie mogą Państwo zajrzeć na chwilę do świata zwierząt, na co dzień ukrytego 

w leśnych ostępach. W Muzeum czekają na odwiedzających bogate kolekcje: zwierząt występujących w Polsce, 

 w tym oddzielna wystawa poświęcona owadom i nietoperzom, kolekcja wyrzynków drewna, szyszek. 

http://lzdrogow.sggw.pl/targi-pszczelarskie/dla-wystawcow/tematyka/panele-dyskusyjne/
http://lzdrogow.sggw.pl/targi-pszczelarskie/konferencja/
http://lzdrogow.sggw.pl/targi-pszczelarskie/konferencja/
http://lzdrogow.sggw.pl/targi-pszczelarskie/dla-odwiedzajacych/atrakcje-targowe/przedszkole/
http://lzdrogow.sggw.pl/targi-pszczelarskie/dla-odwiedzajacych/atrakcje-targowe/przedszkole/
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22 marca (niedziela) 2020 – drugi dzień Targów APIRogów 2020 i Konferencji 

10:30 – 16:00 – zwiedzanie ekspozycji oraz Konferencja 

12:00 –14:00 – Bieg dla Zapylaczy 

Bieg dla Zapylaczy – celem biegu jest promocja w społeczeństwie potrzeby ochrony owadów zapylających i roli 

zapylania jako świadczenia ekosystemowego niezbędnego do funkcjonowania rolnictwa i leśnictwa, 

upowszechnianie kultury fizycznej, a w szczególności popularyzowanie idei biegania, jako najprostszej formy 

aktywności fizycznej, promocja lasów, parków i ogrodów jako miejsc przyjaznych ludziom i środowisku. 

 

Patronat honorowy 

 Grzegorz Schreiber – Marszałek Województwa Łódzkiego 

 Prof. dr hab. Wiesław Bielawski – Jego Magnificencja Rektor SGGW w Warszawie 

 Tadeusz Dylon – Prezydent Polskiego Związku Pszczelarskiego 

 dr lek. wet. Bogdan Konopka – Główny Lekarz Weterynarii 

Organizatorzy: 

 Leśny Zakład Doświadczalny SGGW w Rogowie 

 Polski Związek Pszczelarski 

 Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Łodzi 

 Przedsiębiorstwo Pszczelarskie Tomasz Łysoń 

 Fundacja Apikultura 

 Instytut Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie 

 Gmina Rogów 

Patronat medialny: TVP; Polskie Radio; Pszczelarz Polski; Pasieka; Gazeta Leśna, Pszczelarstwo 

 

 

https://www.sggw.pl/
https://pzp.biz.pl/
https://www.wetgiw.gov.pl/

