
 

Puławy,  2 lutego 2015 r. 

KOMUNIKAT  I 

Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia 

Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  

Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach 

zaprasza na Konferencję Naukową: 

Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska 

która odbędzie się w dniach 15-16 czerwca 2015 r. w IUNG-PIB w Puławach  

 

Racjonalne zarządzanie fosforem w rolnictwie stanowi obecnie kluczowe 

wyzwanie współczesnej agronomii. Nieefektywne gospodarowanie tym 

składnikiem powoduje straty ekonomiczne dla rolników, a jednocześnie stwarza 

realne ryzyko zanieczyszczenia wód.  Celem konferencji jest przedstawienie 

wyników najnowszych badań z tego zakresu oraz analiza aktualnych problemów 

dotyczących gospodarki fosforem w rolnictwie, jak również zaproponowanie 

możliwości i rozwiązań jakie daje współczesna nauka. W trakcie konferencji 

przedstawiony zostanie również środowiskowy aspekt gospodarowania tym 

składnikiem: zostaną omówione aktualne zagadnienia dotyczące emisji fosforu 

do środowiska, techniki ich monitorowania i modelowania oraz rozwiązania 

przeciwdziałające stratom fosforu do środowiska.  
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W ramach konferencji planowane są następujące sesje tematyczne:  

 

W ramach poszczególnych sesji konferencyjnych przewiduje się prezentacje 
ustne (komunikaty  - 15 min) oraz sesję posterową.  Ostateczną decyzję o 

sposobie prezentacji zgłoszonych prac podejmą Organizatorzy Konferencji. 

 

Zapraszamy do nadsyłania:  

• zgłoszeń (załącznik 1) do dnia 15 kwietnia 2015r.  

• streszczeń proponowanych prezentacji, nieprzekraczających 2 stron 

maszynopisu (załącznik 2), do 30 kwietnia 2015 r.  

na adres: fosfor2015@iung.pulawy.pl, wpisując w tytule wiadomości imię i 

nazwisko Uczestnika.  

 

Organizatorzy zapewniają możliwość bezpłatnej publikacji (po uzyskaniu 

pozytywnych opinii recenzentów) w czasopiśmie IUNG-PIB – Polish Journal of 

Agronomy (4 pkt MNiSW).  

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy konferencji otrzymają 
streszczenia zgłoszonych prezentacji  (materiały konferencyjne),  poczęstunek w 

czasie przerw kawowych, obiady oraz kolację. 
 

Uczestnicy konferencji pokrywają koszty dojazdu oraz  zakwaterowania we 

własnym zakresie.  Istnieje możliwość rezerwacji pokoju w Centrum 

Szkoleniowo-Kongresowym  IUNG-PIB  http://csk.iung.pulawy.pl/. Dla 

uczestników konferencji została przygotowana specjalna oferta! 

 

 

 

Dokładny program Konferencji i informacje uzupełniające  zostaną podane w 

komunikacie II.  

 

 I sesja    Fosfor w żywieniu roślin 

 II sesja   Źródła fosforu we współczesnym rolnictwie 

 III sesja   Gospodarowanie fosforem w rolnictwie 

 IV sesja  Środowiskowe aspekty gospodarowania fosforem 

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń - do zobaczenia w Puławach! 


