
Uprzejmie zapraszam na konferencję

„Program wieloletni IUNG-PIB jako wsparcie rozwoju biogospodarki”, 

która odbędzie się dnia 22. 01. 2019 r. w IUNG-PIB w Puławach

                Dyrektor IUNG-PIB

     prof. dr hab. Wiesław Oleszek

Konferencja jest finansowana ze środków na realizację programu wieloletniego,  
a udział w niej jest bezpłatny. Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdów  
i noclegów. 
Noclegi można rezerwować indywidualnie.

Proszę o potwierdzenie uczestnictwa: 
 e-mail: michalk@iung.pulawy.pl, tel. 81 4786 720 − do dnia 15.01.2019 r.
  

  
Komitet Organizacyjny:

prof. dr hab. Wiesław Oleszek
prof. dr hab. Teresa Doroszewska
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz
mgr Barbara Jóźwicka-Kozak
mgr inż. Małgorzata Stachyra
mgr inż. Katarzyna Bartuzi
mgr Iwona Oczkowska
Maria Michałkiewicz



Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy  
w Puławach realizuje program wieloletni pn. „Wspieranie działań w zakresie ochrony 
i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz kształ-
towania jakości surowców roślinnych na lata 2016-2020”.

Program ten został ustanowiony uchwałą Rady Ministrów nr 223/2015 z dnia  
15 grudnia 2015 r.

Jednym z jego zadań jest doskonalenie współpracy nauki, doradztwa i praktyki rol-
niczej. Wyniki realizacji programu IUNG-PIB popularyzuje organizując konferencje  
i warsztaty.

Celem konferencji jest podsumowanie realizacji programu wieloletniego w roku 
2018 oraz wykazanie, że prowadzone prace stanowią wsparcie dla rozwoju biogospo-
darki w skali całego kraju i poszczególnych regionów.

Miejsce: IUNG-PIB Puławy, Sala Kongresowa

PROGRAM KONFERENCJI

 „PROGRAM WIELOLETNI IUNG-PIB  
JAKO WSPARCIE ROZWOJU BIOGOSPODARKI”

9.30-10.00 Rejestracja 
10.00-10.10 OTWARCIE KONFERENCJI 
prof. dr hab. Wiesław Oleszek, Dyrektor IUNG-PIB, 
Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
10.10-10.30 Ogólna charakterystyka realizacji programu wieloletniego IUNG-
-PIB w roku 2018
prof. dr hab. Stanisław Krasowicz, prof. dr hab. Wiesław Oleszek, 
mgr Barbara Jóźwicka-Kozak
10.30-10.50 Główne problemy ochrony i racjonalnego wykorzystania gleb w Polsce
dr Bożena Smreczak, dr Grzegorz Siebielec, dr Jan Jadczyszyn
10.50-11.10 Bioróżnorodność funkcjonalna gleb i możliwości jej kształtowania
dr Jacek Niedźwiecki, dr hab. Anna Gałązka
11.10-11.30 Aktualne problemy gospodarki nawozowej w Polsce
dr Tamara Jadczyszyn, dr Agnieszka Rutkowska
11.30-11.50 Rola postępu biologicznego i technologicznego w kształtowaniu 
jakości surowców roślinnych
prof. dr hab. Janusz Podleśny, dr hab. Jerzy Grabiński

11.50-12.10 Dyskusja i przerwa kawowa

12.10-12.30 Integrowana ochrona chmielu i tytoniu jako wsparcie decyzji producentów
dr Urszula Skomra, prof. dr hab. Teresa Doroszewska
12.30-12.50 Ocena i prognozowanie skutków Wspólnej Polityki Rolnej  i jej 
wpływu na środowisko przyrodnicze w regionach 
dr hab. Mariusz Matyka, dr hab. Jerzy Kopiński, mgr Artur Łopatka
12.50-13.10 Bilans emisji gazów cieplarnianych i amoniaku w aspekcie mity-
gacji zmian klimatu
dr Zuzanna Jarosz, dr Robert Borek
13.10-13.30 Rola RZD IUNG-PIB w kreowaniu postępu technologicznego  
i innowacji w rolnictwie
dr Mariusz Zarychta, prof. dr hab. Stanisław Krasowicz

13.30-14.00 Dyskusja i podsumowanie konferencji

14.15 Obiad w restauracji Sybilla


