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Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi




Prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska
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Szczegółowy program konferencji:
15 września (poniedziałek)
8.00 - Rejestracja uczestników
9.00-11.30 - Centrum Kongresowe UP w Lublinie, ul. Akademicka 15


9.00-9.20 – powitanie gości - Dziekan prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk



9.20-9.30 – wystąpienie JM Rektora UP w Lublinie prof. dr hab. Mariana Wesołowskiego



9.30-9.50 - Wydział Agrobioinżynierii – historia i jego wkład w badania naukowe i rozwój
dydaktyki – prodziekan dr hab. Cezary Kwiatkowski, prof. nadzw.



9.50-10.50 – wręczenie medali pamiątkowych



10.50 – 11.30 – wystąpienia okolicznościowe

11.30-12.00 – przerwa kawowa
12.00-14.00 – Sesja plenarna – Nauka wobec wyzwań współczesnego rolnictwa i ochrony
środowiska – przewodniczący: prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk, prof. dr hab. Stefania
Jezierska-Tys (Centrum Kongresowe UP w Lublinie, ul. Akademicka 15)


12.00-12.30 – prof. dr hab. Stanisław Baran – Zmiany w finansowaniu badań naukowych w
Polsce



12.30-13.00 – mgr Bogdan Kawałko - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu
Marszałkowskiego w Lublinie - Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 20142020 - kontekst badań, rozwoju, innowacji



13.00-13.20 – dr Bogusława Jaśkiewicz –Uwarunkowania produkcji zbóż konsumpcyjnych w
Polsce



13.20-13.40 – dr Anna Gałązka – Biologiczne metody rekultywacji gleb skażonych
substancjami ropopochodnymi i pierwiastkami śladowymi



13.40-14.00 – dr Edyta Paczos-Grzęda – Wykorzystanie genomiki w hodowli roślin

14.00-15.30 – przerwa obiadowa
15.30 -17.00 Sesje plenarne I i II

Sesja plenarna I – Postęp agrotechniczny i biologiczny w produkcji roślinnej –
przewodniczący prof. dr hab. Wiesław Koziara, prof. dr hab. Barbara Kołodziej, sala 101
Agro II, ul. Akademicka 15


15.30-15.45 - dr Agnieszka Ziernicka-Wojtaszek – Warunki pluwiotermiczne wegetacji

ważniejszych roślin uprawnych na obszarze Polski południowo-wschodniej w okresie 19012010


15.45-16.00 - mgr inż. Robert Cabaj – Produktywność użytków zielonych w województwie
pomorskim w latach 2009-2013



16.00-16.15 - dr Danuta Sugier - Czynniki wpływające na zawartość substancji czynnych w
surowcach wybranych gatunków roślin leczniczych



16.15-16.30 – prof. dr hab. Grażyna Podolska – Wpływ odmiany i warunków siedliska na
wartość technologiczną ziarna pszenicy ozimej



16.30-16.45 – dr Agnieszka Stokłosa – Wpływ mikrokapsułkowanego olejku eterycznego z
kminu na zachwaszczenie kukurydzy i aktywność biologiczną gleby



16.45-17.00 - dr hab. Marzena Brodowska - Szarłat – roślina o cennych właściwościach
prozdrowotnych

Sesja plenarna II – Research for modern bioeconomy – przewodniczący prof. dr hab. Ewa
Spychaj-Fabisiak, prof. dr hab. Tadeusz Filipek, sala 301 Agro II, ul. Akademicka 15


15.30-15.45 – dr hab. Magdalena Frąc - Heat-resistant fungi in soil and plant - risk for human
health



15.45-16.00 – dr Justyna Bohacz – Estimation of biotransformation of keratin waste by
keratinophilic soil fungi



16.00-16.15 – dr Rafał Pudełko - Soil conservation vs. Bioegergy production: case of manure
usage



16.15-16.30 – prof. asoc. Danica Fazekašová - The quality and health of soil in terms of
sustainable land use



16.30-16.45 - mgr Magdalena Zapalska –Cisgenesis as new tool in bioproducts development



16.45-17.00 – dr Anna Matras-Bolibok - Biotechnology performance and their influence on
economic development

17.00-17.30 – przerwa kawowa
17.30-18.30 – Sesja posterowa I
19.00 Uroczysta kolacja - Centrum Kongresowe UP, Agro II, ul. Akademicka 15

16 września (wtorek)
9.00 -10.30 Sesje plenarne III i IV
Sesja plenarna III – Postęp agrotechniczny i biologiczny w produkcji roślinnej –
przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Lepiarczyk, prof. dr hab. Czesław Szewczuk, sala 101
Agro II, ul. Akademicka 15


9.00-9.15 - dr Stanisław Pużyński - Wpływ systemów gospodarowania na plon i jakość
orkiszu ozimego



9.15-9.30 – mgr Justyna Szeremet - Wpływ zeolitów na przyrost biomasy i zawartość białka
w gorczycy białej (Sinapis alba)



9.30-9.45 – prof. dr hab. Henryk Bujak - Zmienność plonowania mieszańców kukurydzy



9.45-10.00 - dr Zuzanna Jarosz – Model prosumencki dla gmin rolniczych w Polsce



10.00-10.15 – dr Krzysztof Bartoszek - Uwarunkowania cyrkulacyjne przezimowania rzepaku
w Polsce Wschodniej



10.15-10.30 – ing PhD Jana Chovancová – Model of drying of a wet porous sample and its
parametric temperature dependence.

Sesja plenarna IV – Postęp badań w ochronie i kształtowaniu środowiska – przewodniczący
prof. dr hab. Andrzej Mocek, prof. dr hab. Halina Smal, sala 301 Agro II, ul. Akademicka 15


9.00-9.15 – prof. dr hab. Jerzy Dziejowski – Wykorzystanie metod kalorymetrycznych do
badania procesów biodegradacji glukozy w glebach rdzawych różnie użytkowanych



9.15-9.30 – dr hab. Waldemar Spychalski – Wpływ wieloletniej rekultywacji na zawartość
form fosforu i potasu w glebach tworzących się z gruntów pogórniczych



9.30-9.45 – dr Paweł Wiśniewski – Stan i potrzeby ochrony zasobów glebowych i wodnych w
kształtowaniu i zagospodarowaniu obszarów wiejskich na podstawie wskaźnikowej oceny
ładu środowiskowego



9.45-10.00 – prof. dr hab. Myrosława Soroka – Рідкісні елементи рослинного вкриття
української частини біосферного резервату «Розточчя»



10.00-10.15 – dr hab. Grażyna Żukowska - Technologie rekultywacji gleb zanieczyszczonych
chemicznie



10.15-10.30 – dr Barbara Bujanowicz-Haraś - Polskie rolnictwo w kontekście oddziaływania
na środowisko przyrodnicze w warunkach członkostwa w Unii Europejskiej

10.30-11.00 - Przerwa kawowa
11.00-12.00 Sesja posterowa II
12.00-12.30 – Podsumowanie sesji posterowych sala 101 Agro II, ul. Akademicka 15
12.30-13.00 – Zamknięcie Konferencji – przewodniczący: JM. Rektor UP w Lublinie prof. dr
hab. Marian Wesołowski, prof. dr hab. Krzysztof Kowalczyk
13.00 – obiad

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.
Przedsięwzięcie realizowane przy współpracy SR KSOW Województwa Lubelskiego. Instytucja Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

