
  9.00-10.00
  9.00-10.00

10.00-10.15

10.15-11.00

11.00-11.30

11.30-12.00

12.00-12.30

12.30-13.00

13.00-13.30

13.30-14.00

14.00-14.30

14.30-15.00

15.00-16.00

16.30-19.00

19.00-22.00

6 czerwca 2019 (czwartek)

SESJA NAUKOWA I
„Systemy produkcji roślinnej – aspekty regionalne”
(Sala Pompejańska, Starostwo Powiatowe w Puławach)

Rejestracja uczestników (Starostwo Powiatowe)
Zawieszanie na tablicach posterów (Restauracja „Sybilla”)

Powitanie gości – prof. dr hab. Wiesław Oleszek – dyrektor IUNG-PIB 

Skutki produkcyjne i środowiskowe różnych systemów produkcji 
roślinnej 
– prof. dr hab. Jan Kuś, IUNG-PIB Puławy 

Kierunki rozwoju różnych systemów produkcji rolniczej w regio-
nach 
– dr hab. Jerzy Kopiński, IUNG-PIB Puławy

Przerwa kawowa

Ocena zdrowotności roślin uprawianych w ekologicznym i konwen-
cjonalnym systemie produkcji roślinnej 
– dr hab. Leszek Lenc, UTP Bydgoszcz

Wartość technologiczna ziarna odmian pszenicy z różnych systemów 
produkcji roślinnej 
– dr hab. Grażyna Cacak-Pietrzak, SGGW Warszawa

Produkcyjność i jakość ziemniaka w ekologicznym i integrowanym 
systemie produkcji roślinnej 
– dr hab. Krystyna Zarzyńska, IHAR-PIB Jadwisin

Mikroorganizmy i ich aktywność jako wskaźniki żyzności gleby  
w różnych systemach produkcji roślinnej 
– prof. dr hab. Stefan Martyniuk, IUNG-PIB Puławy

Dyskusja

Sesja posterowa (Restauracja „Sybilla”)

Obiad (Restauracja „Sybilla”)

Sesja terenowa (RZD IUNG-PIB w Osinach)

Kolacja (Dziedziniec IUNG-PIB)

    8.30-9.30

 9.30-10.30

10.30-11.00

11.00-12.00

7 czerwca 2019 (piątek)

SESJA NAUKOWA II
„Nowe wyzwania w badaniach nad rolnictwem ekologicznym”

(Sala Kongresowa IUNG-PIB)

Sesja posterowa (Restauracja „Sybilla”)

Sesja I – Produkcyjność i agrotechnika 
moderator: dr Krzysztof Jończyk

Badania nad doborem odmian zbóż dla rolnictwa ekologicznego – 
wdrożenie Ekologicznego Doświadczalnictwa Odmianowego (EDO)
– dr Krzysztof Jończyk, IUNG-PIB Puławy

Płodozmian jako węzłowe ogniwo polowej produkcji roślinnej  
w rolnictwie ekologicznym
– prof. dr hab. Marek Marks, UWM Olsztyn  

Konwersja uprawy roślin z systemu konwencjonalnego na ekolo-
giczny
– dr hab. Tadeusz Sadowski, UWM Olsztyn    

Ocena plonowania lędźwianu uprawianego ekologicznie w zależno-
ści od sposobu siewu
– prof. dr hab. Jerzy Księżak, IUNG-PIB Puławy
   
Przerwa kawowa

Sesja II – Jakość i rynek
moderator: dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk

Jakość surowców roślinnych i zwierzęcych z produkcji ekologicznej 
i ich wpływ na zdrowie
– dr Dominika Średnicka-Tober, SGGW Warszawa  

Kierunek rozwoju gospodarstw ekologicznych w Polsce
– dr Wioletta Wrzaszcz, IERiGŻ-PIB Warszawa  

Zawartość związków bioaktywnych w oleju z lnianki siewnej
– dr Danuta Kurasiak-Popowska, UP Poznań

Wpływ nitraginy na wielkość i jakość plonu nasion soi (Glycine  
max L. Merr.)
– dr hab. Wacław Jarecki, UR Rzeszów  



12.00-13.00

13.00-14.00

14.00-15.00

Sesja III – Środowisko 
moderator: dr Jarosław Stalenga

Efektywność zadrzewień śródpolnych w ograniczaniu zanieczysz-
czeń obszarowych krajobrazu rolniczego
– prof. dr hab. Lech Szajdak, IŚRiL PAN Poznań 

Ocena różnorodności gatunkowej dżdżownic w pszenicy uprawia-
nej w różnych systemach produkcji roślinnej
– dr Paweł Radzikowski, IUNG-PIB Puławy 

Zmiany w metagenomice i bioróżnorodności funkcjonalnej gleb 
pod wpływem oddziaływania biowęgla
– dr hab. Anna Gałązka, IUNG-PIB Puławy    

Ocena różnorodności zbiorowisk segetalnych w ekologicznej upra-
wie lędźwianu w zależności od sposobu siewu
– dr Jolanta Bojarszczuk, IUNG-PIB Puławy

Dyskusja i podsumowanie konferencji

Obiad (Restauracja „Sybilla”)

INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA I GLEBOZNAWSTWA 
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

SYSTEMY PRODUKCJI ROŚLINNEJ 

produkcyjność – jakość – środowisko
25 lat badań w IUNG-PIB

Konferencja Naukowa 

6-7 czerwca 2019
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