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Zgłoszenie udziału w konferencji należy przesyłać 
do 15 maja 2019 r. 

na adres:
ZAKŁAD SYSTEMÓW I EKONOMIKI PRODUKCJI ROŚLINNEJ

ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786801, 81 4786807
ewam@iung.pulawy,pl

Streszczenia do druku w materiałach konferencyjnych należy przesłać 
do 30 kwietnia 2019 r. 

na adres:
DZIAŁ UPOWSZECHNIANIA I WYDAWNICTW
ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, tel. 81 4786722

kliza@iung.pulawy,pl

Miejsce wykładów: Sala kongresowa IUNG-PIB 
Pałac Czartoryskich, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy

Udział w konferencji jest bezpłatny.
Uczestnicy we własnym zakresie rezerwują nocleg i pokrywają koszty zakwatero-
wania i dojazdów.

Proponowane hotele:
CSK „Sybilla” – Aleja Królewska 17, Puławy, tel. 81 478 69 03
SCSK „Pół Ławy” – Czartoryskich 6, Puławy, tel. 81 886 81 10
Hotel Oskar**** – Dęblińska 3, Puławy, tel. 533 256 117
Hotel „Trzy Korony”*** – 6 Sierpnia 43B, Puławy, tel. 81 886 44 44
Hotel „Prima*** – Aleja Partyzantów 44, Puławy, tel. 81 886 38 24

Konferencja organizowana i finansowana jest w ramach zadania 2.1 i 2.7 
Programu Wieloletniego IUNG-PIB

Szczegółowy program konferencji i informacje uzupełniające zostaną podane w komunikacie II
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6 czerwca 2019 (czwartek)

Sesja naukowa I
„Systemy produkcji roślinnej – aspekty regionalne”

Organizacja konferencji wiąże się z jubileuszem 25 lat badań nad systemami 
produkcji roślinnej w IUNG-PIB oraz funkcjonowaniem obiektu doświad-
czalnego w Osinach. Na obiekcie prowadzone są badania nad skutkami pro-
dukcyjnymi i środowiskowymi różnych sposobów gospodarowania (eko-
logicznym, konwencjonalnym, integrowanym). Zainicjowanie badań oraz 
stworzenie bazy doświadczalnej umożliwiło realizacje licznych prac badaw-
czych w ramach projektów krajowych i międzynarodowych oraz współpracę  
z wieloma ośrodkami naukowymi i doradztwem rolniczym. 

Powitanie gości – dyrektor IUNG-PIB 

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

Kierunki rozwoju różnych systemów produkcji rolniczej w regionach 
– dr hab. Jerzy Kopiński

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 Wojciech Nowacki, IHAR Radzików

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

Dyskusja

Sesja posterowa

Obiad

Sesja terenowa (RZD IUNG-PIB w Osinach)

Kolacja (RZD IUNG-PIB w Osinach)

7 czerwca 2019 (piątek)

Sesja naukowa II
„Nowe wyzwania w badaniach nad rolnictwem ekologicznym”

Od lat 90. XX w. rolnictwo ekologiczne przeżywa na całym świecie, a zwłaszcza 
w krajach wysoko rozwiniętych, imponujący rozwój. Rynek produktów ekolo-
gicznych wzrasta rocznie o kilkanaście procent. Rośnie również liczba gospo-
darstw i powierzchnia. Jednak sektor ten boryka się z wieloma trudnościami 
wynikającymi, m.in. z małej wydajności powodującej wciąż niską konkuren-
cyjnością rolnictwa ekologicznego w stosunku do dominującego rolnictwa 
konwencjonalnego. Istnieje pilna potrzeba ukierunkowania badań w rolnic-
twie ekologicznym, zwłaszcza w stronę ekologicznej intensyfikacji zwiększa-
jącej wydajność produkcji roślinnej i zwierzęcej, jednocześnie nie pogarszając 
walorów jakościowych surowców oraz stanu środowiska przyrodniczego.

Sesja posterowa

Sesja I – Produkcyjność i agrotechnika 
moderator: dr Krzysztof Jończyk

Ocena produkcyjności roślin; doskonalenie różnych elementów agrotechniki 
(płodozmian, nawożenie, siew, uprawa roli, ochrona roślin); innowacyjne roz-
wiązania w agrotechnice (konserwująca uprawa roli, siew pasowy, rolnictwo 
precyzyjne, itd.) (4 referaty po 15 min każdy).

Przerwa kawowa

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

Jakość surowców roślinnych i zwierzęcych z upraw ekologicznych; kształto-
wanie jakości produktów ekologicznych; ocena postaw konsumentów; rynek 
żywności ekologicznej (4 referaty po 15 min każdy) 

Sesja III – Środowisko 
moderator: dr Jarosław Stalenga

Wpływ rolnictwa ekologicznego na jakość wód, fizyczne, chemiczne i biolo-
giczne właściwości gleby, emisję gazów cieplarnianych, różnorodność biolo-
giczną; efektywność energetyczna rolnictwa ekologicznego (4 referaty po 15 
min każdy)

Dyskusja i podsumowanie konferencji

Obiad


