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TEZY
1. Innowacja w rolnictwie to działalność, która wiąże
się z wprowadzeniem zmian technologicznoorganizacyjnych i upowszechnianiem nowości
w celu zwiększenia wydajności, poprawy jakości,
zmniejszenia zagrożeń dla środowiska i obniżenia
kosztów produkcji oraz osiągania wyższych
dochodów z produkcji rolniczej.

2. Innowacyjność jest przesłanką zwiększania
konkurencyjności, która jest kategorią ekonomiczną.
3. IUNG-PIB w Puławach poprzez swoją działalność
wspiera procesy zwiększania konkurencyjności
i innowacyjności polskiego rolnictwa
z uwzględnieniem zróżnicowania regionalnego.

IUNG-PIB – tradycje i nowe wyzwania
1862 - Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny
1869-1914 Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach
(Nowej Aleksandrii) z rosyjskim językiem wykładowym

1917 - Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW)
1950 - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG)
2005 - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy

Główne przesłanki nowych wyzwań dla nauki,
doradztwa i praktyki rolniczej
 regionalne zróżnicowanie uwarunkowań przyrodniczych i organizacyjnoekonomicznych produkcji rolniczej,
 stan aktualny, poziom i struktura produkcji rolniczej,
 zasady WPR i zmiany w rolnictwie,
 adaptacja rolnictwa do zmian klimatu,
 koncepcja biogospodarki,
 ograniczanie niekorzystnego wpływu działalności człowieka na
środowisko,
 wzrost innowacyjności i konkurencyjności produkcji rolniczej,
 poprawa efektywności wykorzystania zasobów (ziemi, pracy, kapitału),
 wdrażanie postępu technologicznego,
 poprawa efektywności transferu wyników badań naukowych do praktyki
rolniczej,
 regionalizacja polityki wsparcia i działalności doradczej,

Nowe, współczesne wyzwania
Nowe wyzwania są widoczne w różnych sferach
i obszarach działalności IUNG-PIB, takich jak:
•
•
•
•
•
•
•
•

kierunki badań;
struktura (wielopłaszczyznowość) działalności;
źródła finansowania;
struktura organizacyjna IUNG-PIB;
doświadczenia i wdrożenia;
monitoringi;
funkcjonowanie i zadania RZD;
transfer wiedzy i współpraca – kształcenie ustawiczne.

Główne kierunki badań IUNG
Gleboznawstwo i kartografia gleb;
Badania agrometeorologiczne, nawożenie
i gospodarka nawozowa;
Gospodarka niskoemisyjna;
Tematyka uprawy roli i gospodarki
płodozmianowej, uprawa zbóż, roślin pastewnych,
roślin energetycznych, biogospodarka;
Organizacja i ekonomika produkcji roślinnej;
Regulacja zachwaszczenia upraw rolniczych;
Hodowla i uprawa chmielu oraz tytoniu;
Wybrane zagadnienia z mikrobiologii rolniczej
i biochemii (fitochemii).

Kierunki badań środowiskowych
1. Rozpoznanie i ocena przyrodniczych warunków produkcji rolnej.
2. Opracowanie zasad i metod ochrony gleb oraz rekultywacja
gruntów.
3. Określenie roli drobnoustrojów w kształtowaniu żyzności gleby.
4. Rozpoznanie stanu agrochemicznego gleb kraju oraz opracowanie
zasad i technik nawożenia.

5. Opracowanie systemów uprawowych efektywnych ekonomicznie
i zwiększających żyzność gleby.
6. Ocena wpływu działalności człowieka na środowisko, wyznaczanie
obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW)
i obszarów problemowych rolnictwa (OPR).
7. Racjonalne wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
wdrażanie koncepcji biogospodarki.

Kierunki badań agrotechnicznych IUNG
I. Charakteryzujący się opracowaniem podstawowych zaleceń
agrotechnicznych dla roślin uprawy polowej publikowanych
w formie wydawanych cyklicznie „Zaleceń Agrotechnicznych
IUNG” (poczynając od lat 50.);
II. Wyróżniający się opracowaniem i upowszechnianiem
kompleksowych technologii produkcji zbóż i roślin pastewnych
(lata 70 i 80.);
III. Przypadający na lata 90., cechujący się dostosowaniem
technologii do wymagań produkcji rynkowej, zróżnicowanej
kondycji ekonomicznej gospodarstw i wymogów ochrony
środowiska oraz pozostający pod wpływem procesów
integracyjnych z UE i Wspólnej Polityki Rolnej;
IV. Lata 2000-2015 rozszerzenie badań o aspekty jakości plonów,
bezpieczeństwo żywnościowe, optymalizację technik i technologii
produkcji rolniczej.
V. Lata 2016-… kształtowanie jakości surowców roślinnych, wdrażanie
technologii niskoemisyjnych i systemów wspierania decyzji.

Czynniki wpływające na produkcję
roślinną
Działalność IUNG-PIB w Puławach to 2 główne nurty;
agrotechniczny i środowiskowy, powiązane szeregiem
zależności i sprzężeń zwrotnych.
Uwarunkowania organizacyjno-ekonomiczne
Innowacyjność,
zrównoważony rozwój

Wiedza, informacje
Doświadczenia

Technologie - efektywność
Oddziaływanie na środowisko przyrodnicze

Źródło: T. Doroszewska, 2012, oraz opracowanie własne

Struktura organizacyjna IUNG-PIB
Kategoria A

RZD są integralną częścią złożonego systemu jakim jest IUNG-PIB

PROGRAM DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ IUNG-PIB

Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej
i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski
Rozpoznawanie procesów wzrostu i rozwoju roślin oraz możliwości
kształtowania jakości ziemiopłodów
Opracowanie oraz doskonalenie efektywnych i bezpiecznych dla
środowiska systemów i technologii produkcji podstawowych
ziemiopłodów

Ocena i wspieranie procesów kształtowania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej na różnych poziomach zarządzania z uwzględnieniem
uwarunkowań przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych

„Wspieranie działań w zakresie ochrony
i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej w Polsce oraz kształtowania jakości
surowców roślinnych”
Cel główny programu wieloletniego to wspieranie działań w zakresie
ochrony i racjonalnego wykorzystania rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, ograniczanie niekorzystnego wpływu rolnictwa na
środowisko oraz kształtowanie jakości surowców roślinnych
z uwzględnieniem zasad WPR i zmian klimatu.
Wykonawca: IUNG-PIB w Puławach
Dyrektor: prof. dr hab. Wiesław Oleszek
Okres realizacji: 2016-2020

Struktura programu wieloletniego
Obszar I (9 zadań)
Wykorzystanie i ochrona rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski
z uwzględnieniem zasad WPR
Obszar II (7 zadań)
Wspieranie postępu technologicznego i innowacyjności produkcji
roślinnej w Polsce

Program wieloletni „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka
paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w
warunkach zrównoważonego rozwoju” realizowany jest przez:
Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa – Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
w Falentach

Instytut Genetyki Roślin Polskiej
Akademii Nauk w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

20 zadań w ramach 6 obszarów badawczych
Koordynacja: IUNG-PIB w Puławach
Zakres merytoryczny:
 hodowla, ocena jakościowa roślin strączkowych i traw;
 agrotechnika – doświadczenia polowe;
 żywienie zwierząt – doświadczenia żywieniowe;
 aktualne i perspektywiczne możliwości wykorzystania
rodzimych (krajowych) źródeł białka (łubiny, bobik, soja);

 możliwości zwiększenia potencjału produkcyjnego trwałych
użytków zielonych;
 ocena ekonomiczna i obrót rynkowy;

 Współpraca: doradztwo, rolnicy, szkoły rolnicze, producenci
pasz;
 upowszechnianie: publikacje, wykłady, szkolenia, instrukcje,
ekspertyzy, konferencje, warsztaty.

Kierunki i płaszczyzny działalności naukowej
i innowacyjnej IUNG-PIB

działalność statutowa Instytutu;
programy wieloletnie;
projekty badawcze i badawczo-rozwojowe;
monitoringi na poziomie kraju: suszy, skażenia gleb,
wód i powietrza;
• oceny stanu agrochemicznego gleb;
• wyznaczanie ONW, OPR;
• ocena skutków WPR.
• współpraca z innymi instytutami, uczelniami, szkołami
rolniczymi oraz rolnikami i ich organizacjami;
• współpraca z przemysłem (nawozowym, maszynowym,
chemicznym – środki ochrony roślin);
• współpraca z samorządami lokalnymi.
Efektem działalności jest tworzenie i wzbogacanie wiedzy.
•
•
•
•

Wyznaczniki roli RZD IUNG-PIB
• statut i regulamin organizacyjny IUNG-PIB

• lokalizacja w różnych regionach Polski
• zasady WPR
• tradycje i dotychczasowe dokonania
RZD 11 (w tym 2 w dzierżawie)
Powierzchnia ogółem – 4805 ha
użytki rolne – 3697 ha
grunty orne – 3042 ha
Zatrudnienie ogółem – 94 osoby
zatrudnienie na 100 ha – ok. 3 osoby
Liczba doświadczeń – 360

Funkcje RZD IUNG-PIB jako regionalnych centrów
innowacji i postępu w rolnictwie
a)prowadzenie prac z zakresu doświadczalnictwa polowego
i adaptacyjno-wdrożeniowych sprawdzających nowe technologie
produkcji i inne innowacje w praktyce;
b)prowadzenie działalności gospodarczej w określonych,
zróżnicowanych
warunkach
organizacyjno-ekonomicznych
i siedliskowych, zgodnie z postępem nauk rolniczych w zakresie
technologii i ekonomiki produkcji rolniczej;
c)spełnianie roli ośrodków kultury rolnej, propagujących zasady
dobrej praktyki rolniczej i upowszechniających osiągnięcia nauki
rolniczej w najbliższej okolicy i rejonie swojego działania.
RZD współpracują z ODR w regionach.

Rola nauki we wspieraniu innowacyjności
i konkurencyjności rolnictwa sprowadza się do:
- umiejętności obiektywnej diagnozy stanu aktualnego rolnictwa;

- krytycznej oceny przydatności wyników badań naukowych
w praktyce;
- oferowania nowych technologii produkcji, uwzględniających
wymagania jakościowe konsumentów i przetwórców oraz
wpływ na środowisko przyrodnicze;
- dostrzegania barier i czynników ograniczających wdrażanie
postępu technologicznego;
- kompleksowej oceny skutków zastosowania nowych rozwiązań
w praktyce;
- propozycji instrumentów organizacyjno-systemowych, prawnych
i finansowych wspierających procesy innowacyjności
i zwiększania konkurencyjności.

Technologia - całokształt zagadnień związanych
z pozyskiwaniem produktu
Technologia produkcji roślinnej to proces odbywający się
w określonych warunkach, składający się z działań i zabiegów,
wykonywanych w określonej kolejności, prowadzący do
uzyskania efektów w postaci plonu, o pożądanych
parametrach jakościowych.
W technologii produkcji roślinnej wielkość i jakość produktu
zależy od genotypu rośliny i układu czynników zewnętrznych
kształtujących warunki jej życia.
Podstawą skuteczności tych działań jest doskonała znajomość
roślin uprawnych.

Czynniki wpływające na technologię produkcji roślin
i kształtujące jej innowacyjność
Czynniki biologiczne
dobór gatunków i odmian wykorzystujący potencjał biologiczny:
Czynniki siedliskowe: (klimat, gleba, przedplon).
Czynniki agrotechniczne:
 uprawa roli,
 terminy siewu,
 obsada roślin,
 zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne,
 nawożenie,
 regulacja zachwaszczenia,
 ochrona przed chorobami i szkodnikami,
 zbiór roślin,
Czynniki organizacyjno-ekonomiczne

Poziomy badań
podstawowe - biologiczne (tworzenie nowych
genotypów, określenie cech biologicznych odmian
istniejących)

doświadczenia
ścisłe
łanowe
wdrożeniowe
(agrotechniczne i siedliskowe)
Wyniki badań są podstawą tworzenia nowych innowacyjnych
technologii (wariantów technologii) lub doskonalenia
dotychczas stosowanych.

Badania technologiczne prowadzone
w IUNG-PIB w zakresie roślin:
― zbożowych (pszenica, żyto, jęczmień, pszenżyto, owies,
gryka);
― pastewnych (kukurydza, łubin, groch siewny, bobik,
festulolium [mieszaniec kostrzewy łąkowej i życicy wielokwiatowej],
mieszanki zbożowo-strączkowe, motylkowato-trawiaste,
trawy z lucerną);
― przemysłowych (tytoń, chmiel);
― energetycznych.

Badania technologiczne prowadzone w IUNG-PIB obejmują:
― określenie wymagań siedliskowych;
― zabiegi uprawowe, regulacja zachwaszczenia, gospodarka
składnikami mineralnymi w oparciu o stan agrochemiczny
gleb i zapotrzebowanie;
― ocenę efektywności (minimalizacja lub optymalizacja)
nakładów środków produkcji;
― określenie bezpieczeństwa technologii dla środowiska
przyrodniczego;
― stosowanie technologii zapewniających bezpieczeństwo
żywności i pasz (metody ochrony i zdrowotność roślin oraz
produktów roślinnych);
― tworzenie nowych odmian o pożądanych cechach
odporności, plonowania i dobrej jakości surowca;
― uzyskiwanie produktów roślinnych o wysokich
parametrach jakościowych i użytkowych.

Technologia = przesłanka efektywności produkcji
Technologia produkcji – czynnik decydujący o
efektywności ekonomicznej danego kierunku (gałęzi)
produkcji

W
E 
K
N b  W  K bezpośred.
W- wartość efektów
K- nakłady środków
Nb –nadwyżka bezpośrednia = wartość danej produkcji (W) pomniejszona
o koszty bezpośrednie danej produkcji (K)

Technologia = czynnik decydujący
o efektach ekonomicznych całego
gospodarstwa tj. o poziomie dochodu
rolniczego (Dr)
Dr = Nb poszczególnych
działalności w gospodarstwie

Technologia = czynnik kształtujący relacje
człowiek – środowisko przyrodnicze
Współczesne technologie produkcji roślinnej
to prawdziwe receptury, wymagające bardzo
precyzyjnego i terminowego wykonywania
wszystkich czynności i zabiegów.
/B. Klepacki/

Pożądane zmiany w technologiach












postęp w hodowli roślin uprawnych –
ukierunkowany na odporność roślin, jakość plonu oraz
spełniający wymagania technologiczne z powodów
środowiskowych i ekonomicznych;
wykorzystanie postępu biologicznego (hodowli) –
poprawa
w zakresie zaopatrzenia w nasiona nowych odmian,
stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego;
tendencje w ochronie roślin – możliwość ograniczania
zabiegów (progi szkodliwości)oraz stosowania środków
ochrony mniej szkodliwych dla środowiska;
optymalizacja nawożenia mineralnego –
dostosowana do zasobności gleby i potrzeb roślin;
poprawa odczynu gleb i zasobność w glebową
materię organiczną;
kierunki zmian w mechanizacji produkcji np. wzrost
wydajności maszyn roboczych, informatyzacja.

Rodzaje innowacji proponowanych przez
IUNG-PIB :
 nowe techniki i systemy agrotechniki (uprawy);
 nowe, przyjazne dla środowiska i efektywne ekonomicznie
technologie;
 systemy organizacji produkcji roślinnej oraz różne systemy
gospodarowania;
 nowe odmiany chmielu i tytoniu;
 elektroniczne
systemy
i technologicznego);

doradztwa

(nawozowego

 stosowanie nowych nawozów i substancji użyźniających;
 produkcja szczepionek bakteryjnych;
 wykorzystanie substancji specyficznych roślin w rolnictwie
i przemyśle.

Konkurencyjność a rolnictwo
Konkurencyjność w rolnictwie to dążenie do obniżania
kosztów produkcji.
Podstawowe sposoby obniżania kosztów produkcji to:

1. Postęp organizacyjny, techniczny, technologiczny i
biologiczny, innowacyjne technologie.
2. Rejonizacja produkcji – ograniczanie ryzyka, lepsze
wykorzystanie potencjału.
3. Wzrost skali produkcji – zmniejszenie kosztów stałych.

Regionalne zróżnicowanie
polskiego rolnictwa a konkurencyjność
i innowacyjność
O konkurencyjności i innowacyjności polskiego
rolnictwa, m.in., decyduje jego zróżnicowanie
regionalne, które jest pochodną warunków
przyrodniczych i organizacyjno-ekonomicznych.
Możliwości wdrażania nowych, innowacyjnych
rozwiązań (technologie, techniki, systemy produkcji)
należy oceniać uwzględniając zróżnicowanie
rolnictwa według regionów i grup gospodarstw.

Niektóre działania na rzecz poprawy
konkurencyjności polskiego rolnictwa
Działania na rzecz poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa
wg IUNG-PIB, realizowane także przez RZD:
• optymalizacja wykorzystania gleb użytkowanych rolniczo;
• podniesienie poziomu produkcyjnego gleb przez racjonalne stosowanie
nawożenia mineralnego, a zwłaszcza wapnowania;
• systematyczne wzbogacanie gleb w substancję organiczną, w tym również
przez poprawną gospodarkę nawozami organicznymi (odchody zwierząt);
• właściwy dobór uprawianych gatunków roślin oraz odmian dostosowanych
do miejscowych warunków (rejonizacja);
• wykorzystanie potencjału produkcyjnego trwałych użytków zielonych przez
koncentrację produkcji zwierzęcej (przeżuwacze) na tych obszarach;
• wdrażanie efektywnych ekonomicznie, przyjaznych dla środowiska
technologii.

Schemat transferu wyników badań naukowych

WODR

Administracja
i samorządy

Izby Rolnicze

CDR

IUNG-PIB

OSCHR

Doradztwo prywatne

Studenci i uczniowie
szkół rolniczych

Rolnicy
i przeds. rolni

W transferze wyników badań uczestniczą także RZD IUNG-PIB

Przykłady działalności innowacyjno-wdrożeniowej IUNG-PIB
za lata 2015-2017
Lp. Temat wdrożenia
1

Osiągnięte/zakładane do osiągnięcia/społeczne i
uwagi
ekonomiczne efekty wdrożonego przedsięwzięcia
Opracowanie i
 zmniejszenie nakładów paliwa i pracy na uprawę Zastępowanie systemu
wdrożenie
roli o 20-30%
uprawy płużnej
konserwujących
systemami
 zmniejszenie tempa mineralizacji próchnicy
systemów uprawy
bezorkowymi,
 zmniejszenie strat azotu z gleby powstających w
roli oraz przyjaznych
współpraca z
warunkach wymywania azotanów
dla środowiska i
przemysłem,
technologii produkcji  ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
doradztwem i praktyką
roślinnej w
rolniczą.
 ograniczenie strat wody i lepsze jej
warunkach glebowowykorzystanie
klimatycznych
 ochrona gleb przed erozja wodną i wietrzną
Polski
 zwiększenie biologicznej aktywności gleb


zmniejszenie zagrożeń dla środowiska



poprawa jakości uzyskiwanych surowców
roślinnych



wdrożenie niskonakładowego i bezpiecznego dla Projekt AZOMAIS
środowiska systemu nawożenia i siewu
realizowany w ramach
kukurydzy
konsorcjum

Przykłady działalności innowacyjno-wdrożeniowej IUNG-PIB
za lata 2015-2017
2

Wdrożenie praktyk
rolniczych
sprzyjających ochronie
bioróżnorodności na
użytkach rolnych



ocena wpływu różnych praktyk
rolniczych na środowisko
przyrodnicze



wsparcie działalności edukacyjnej i
kształtowanie świadomości
ekologicznej społeczeństwa



wsparcie działań rolników
gospodarujących na obszarach
cennych przyrodniczo



wsparcie decyzji w zakresie ochrony
przyrody na obszarach wiejskich



opracowanie i wdrożenie Kodeksu
dobrych praktyk rolniczych
sprzyjających bioróżnorodności
(2016 r.)

W ramach
szwajcarskiego programu
współpracy z nowymi
członkami UE.
Współpraca z innymi
ośrodkami naukowymi,
doradztwem oraz
organizacjami
pozarządowymi.

Przykłady działalności innowacyjno-wdrożeniowej IUNG-PIB
za lata 2015-2017
3 Wyhodowanie i
wdrożenie do uprawy
wysokogoryczkowej
odmiany chmielu
Magnat





uzyskanie odmiany chmielu przewyższającej
dotychczas uprawiane pod względem
potencjału plonowania i zawartości alfa
kwasów

Współpraca z
przemysłem i
związkami
plantatorów
opracowanie molekularnej metody określania chmielu
tożsamości odmianowej roślin i surowca
chmielowego



dostarczenie producentom chmielu materiału
sadzonkowego o najwyższym stopniu
zdrowotności, tj. wolnego od patogenów w
tym wirusów i wiroidów



dostosowanie jakości materiału
sadzonkowego do standardów fitosanitarnych
stosowanych w krajach UE



wzmocnienie polskiej branży chmielarskiej



poprawa opłacalności produkcji chmielu



warsztaty i szkolenia mające na celu
podniesienie poziomu wiedzy fachowej
plantatorów

Schemat
wspierania postępu technologicznego i innowacyjności w rolnictwie
Czynniki kształtujące
(determinujące)
MRiRW
MNiSzW
CDR
WPR
współczesne
koncepcje rozwoju,
konkurencja w sferze
nauki i rynków rolnych,
zasoby informacyjne,
zróżnicowanie
rolnictwa

IUNG-PIB

Odbiorcy
(beneficjenci)

badania, ekspertyzy,
programy wieloletnie,
upowszechnianie,
propozycje wdrożeń

MRiRW
doradztwo i praktyka
rolnicza

RZD

izby rolnicze,
organizacje
rolników, samorządy,
administracja, szkoły
i uczelnie

doświadczenia, wdrożenia,
produkcja, centra innowacji
i postępu technologicznego,
edukacja (KOPS)

Pomiędzy elementami systemu istnieją sprzężenia zwrotne, kształtujące
funkcjonowanie całości, wyznaczające zakres i formy bezpośredniego
i pośredniego transferu wiedzy do różnych grup odbiorców

Biogospodarka – racjonalne gospodarowanie
zasobami naturalnymi i przestrzenią
• rozwój gospodarczy bazujący na zasobach odnawialnych
i wiedzy
• obejmuje wszystkie sektory i związane z nimi usługi, które
produkują, przetwarzają lub wykorzystują zasoby biologiczne
występujące w każdej z możliwych form
• płaszczyzna współpracy i integracji różnych środowisk
naukowych, biznesu oraz administracji.
Strategiczne obszary biogospodarki:
1. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i promowanie
zdrowia.
2. Zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych.
3. Innowacyjny rozwój procesów i produktów.
Źródło: E. K. Chyłek, M. Rzepecka 2011

Bariery transferu wiedzy i innowacji:
 duża liczba i rozproszenie odbiorców (rolników);
 zróżnicowanie chłonności grup gospodarstw na
postęp;
 zakresy merytoryczne działalności
innych
instytutów, uczelni oraz firm komercyjnych;
 sytuacja ekonomiczna polskiego rolnictwa;

 złożoność, wieloaspektowość problemów rozwoju
rolnictwa i obszarów wiejskich;
 zróżnicowanie poziomu wiedzy rolników.

KRAJOWY OŚRODEK PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA
(KOPS)
• Utworzony w ramach współpracy IUNG-PIB z CDR
w Brwinowie.
• W tworzeniu i funkcjonowaniu tego ośrodka będą
uczestniczyć: Instytut Uprawy Nawożenia
i Gleboznawstwa- PIB w Puławach, Rolniczy Zakład
Doświadczalny IUNG w Grabowie oraz Centrum
Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.
• Przedmiotem działania ośrodka będzie transfer wiedzy
do doradców rolniczych w postaci szkoleń teoretycznych
i praktycznych w zakresie tematyki realizowanej
w IUNG-PIB.

Zestawienie liczbowe publikacji
w latach 2014-2018
Lp.
Wyszczególnienie
I. Publikacje recenzowane
1. Publikacje w czasopismach
wymienionych w Journal Citation
Reports (wg MNiSW) (A)
II. Monografie, rozdziały w
monografiach i podręczniki
akademickie
III. Publikacje nierecenzowane
IV. Instrukcje wdrożeniowe
i upowszechnieniowe oraz
materiały szkoleniowe
V. Publikacje popularnonaukowe
i popularne
VI. Ulotki

2018 Razem
189
844
98
356

2014
171
57

2015
137
54

2016
167
65

2017
180
82

110

119

90

91

112

522

320
21

468
43

536
56

530
30

451
16

2305
166

136

163

204

178

143

824

1

20

2

7

7

37

IUNG-PIB to:
Innowacyjność technik i technologii oraz organizacji produkcji
Użyteczność wyników badań
Naukowe wsparcie decyzji
Gospodarka zasobami naturalnymi
Partnerzy: doradztwo i praktyka rolnicza
Inspiratorzy: MRiRW, doradztwo, praktyka rolnicza, samorządy,
środowiska naukowe

Badania: środowiskowe i technologiczne
Wspieranie innowacyjności i konkurencyjności
rolnictwa w regionach

Podsumowanie

1. Badania naukowe IUNG-PIB przyczyniają się do zwiększania
konkurencyjności polskiego rolnictwa poprzez kształtowanie jakości
produkcji i racjonalizację kosztów, co w efekcie prowadzi do poprawy
efektów ekonomicznych.
2. RZD IUNG-PIB odgrywają ważną rolę we wspieraniu innowacyjności
i konkurencyjności polskiego rolnictwa oferując i realizując innowacyjne
systemy gospodarowania i technologie oraz promując postęp
technologiczny, ekonomiczny i organizacyjny w różnych regionach Polski.
3. W warunkach gospodarki rynkowej wspieranie innowacyjności
i konkurencyjności polskiego rolnictwa oraz wdrażanie koncepcji
biogospodarki wymagają stałego doskonalenia oraz współpracy różnych
środowisk naukowych, w tym również ekonomistów, ekologów oraz
specjalistów z zakresu technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej.
4. Skuteczne podejmowanie i rozwiązywanie problemów, wynikających
z nowych wyzwań wymaga stałego doskonalenia i poprawy efektywności
transferu wyników badań do doradztwa i praktyki rolniczej. Wskazane
byłoby uzyskiwanie od praktyki rolniczej informacji zwrotnych dotyczących
efektów wdrożonych innowacji i rozwiązań.

DZIAŁALNOŚĆ IUNG-PIB W PUŁAWACH JAKO WSPARCIE
INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI PRODUKCJI
ROŚLINNEJ W POLSCE

Wiesław Oleszek
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Stanisław Krasowicz
Puławy, 2019
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