POLISH JOURNAL OF AGRONOMY
Wskazówki dla autorów
Polish Journal of Agronomy obejmuje tematykę szeroko rozumianej produkcji roślinnej i rolniczych
zagadnień środowiskowych. Do druku przyjmowane są prace naukowe oryginalne i przeglądowe (zamawiane), istotnie poszerzające lub porządkujące wiedzę w dziedzinie, której dotyczą.
Prace należy przesyłać w wersji elektronicznej na adres: e-mail: aboch@iung.pulawy.pl
Każda praca musi zawierać kartę informacyjną obejmującą:
– pełne nazwiska i imiona autorów,
– pełne nazwy i adresy instytucji, z których pochodzi publikacja
– stopień/tytuł naukowy, nazwisko, adres internetowy, telefon/faks autora wyznaczonego do kontaktu
z Redakcją
– tytuł pracy + jego wersja skrócona do 40 znaków w języku wiodącym
– data wysłania publikacji do Redakcji Polish Journal of Agronomy
– propozycja 2 recenzentów spoza instytucji kierujących pracę do publikacji
Struktura pracy oryginalnej (do 12 stron standardowych):
– w języku angielskim

– w języku polskim

Tytuł
Abstract (do 200 słów)
keywords (do 6 słów/wyrażeń)
Introduction
Material and Methods
Results
Discussion
Conclusions (lista numerowana)
References

Tytuł
Abstrakt (do 200 słów)
słowa kluczowe (do 6 słów/wyrażeń)
Wstęp
Materiały i metody
Wyniki
Dyskusja
Wnioski (lista numerowana)
Piśmiennictwo
Tytuł + streszczenie pracy w języku angielskim zawierające
wszystkie najważniejsze informacje dotyczące metodyki i
wyników

Struktura artykułu przeglądowego (do 18 stron standardowych):
– w języku angielskim

– w języku polskim

Tytuł
Abstract (do 200 słów)
keywords (do 6 słów/wyrażeń)
Introduction
Rozdziały zatytułowane przez autora
Conclusions
References

Tytuł
Abstrakt (do 200 słów)
słowa kluczowe (do 6 słów/wyrażeń)
Wstęp
Rozdziały zatytułowane przez autora
Podsumowanie
Piśmiennictwo
Tytuł + streszczenie pracy w języku angielskim

Uwagi
1. Do prac w języku polskim należy dołączyć pełną wersję angielskojęzyczną tabel i rysunków.
2. Prace zgłaszane w wersji angielskiej muszą być napisane poprawną, idiomatyczną angielszczyzną,
nie wymagającą korekty językowej.
Stosowanie skrótów, nazewnictwa fachowego, jednostek miar – zgodnie z zasadami ogólnie przyjętymi
w pracach naukowych o tematyce przyrodniczej (patrz np.: https://www.agronomy.org/publications/style/).
Dodatkowe informacje nt. wymagań merytorycznych – prof. dr hab. Apoloniusz Berbeć,
tel. (081) 8863421 w. 221, e-mail: berbec@iung.pulawy.pl

Zestawienie i cytowanie literatury
Wszystkie cytowane w tekście pozycje literatury powinny być umieszczone w spisie, uszeregowane
alfabetycznie według nazwisk autorów. Prace tego samego autora – według daty publikacji, prace z tego
samego roku oznaczone kolejnymi małymi literami alfabetu łacińskiego (np. 1989a, 1989b). Dane autora w spisie literatury obejmują pełne nazwisko i pierwsze litery imion. W pracach w języku angielskim
tytuły artykułów innych niż angielsko-, niemiecko- i francuskojęzyczne należy podać w wersji angielskiej, jeżeli występuje w pracy, z zaznaczeniem w nawiasie języka oryginału; w pozostałych przypadkach podać oryginalny tytuł.
Wymagane informacje:
– prace z czasopism naukowych: autorzy, rok, tytuł artykułu, pełny tytuł czasopisma, numer, strony.
Flynn A., Moreiras O., Stehle P., Fletcher R.J., Muller D.J.G., Rolland V., 2003. Vitamins and minerals: A model for addition
to foods. European Journal of Nutrition, 42: 118-130.

– prace z wydawnictw książkowych: autorzy, rok, tytuł rozdziału, strony, redaktor książki, tytuł książki, wydawca książki, miejsce publikacji.
Petter J.J., 1965. The lemurs of Madagascar. 292-319. DeVore I., Primate behavior: ﬁeld studies of monkeys and apes. Holt,
Rinehart and Winston, New York.

– prace z materiałów konferencyjnych: autorzy, rok, tytuł pracy, strony, tytuł materiałów konferencyjnych, tytuł, miejsce i data konferencji.
Crane E., 1996. The past and present importance of bee products to man. 1-13. Proceedings of an International Conference on
Bee Products „Properties, Applications, and Apitherapy”. Tel Aviv, Israel, May 26-30, 1996.

– publikacje elektroniczne: autorzy, rok publikacji, tytuł, adres i data dostępu.
Grinden A.S., 2008. Zea mays indentata – Statistical Report, http://www.grossproﬁ t.maizepractice.pl/yields.pdf, 10.12.2008.

Przy cytowaniu literatury w tekście należy podać nazwiska autorów i rok wg schematu:
1 autor: nazwisko autora, rok
2 autorów: nazwisko I autora, nazwisko II autora, rok
ponad 2 autorów: nazwisko I autora et al., rok.

Wskazówki techniczne
Tekst – w programie Word jako pliki doc lub rtf (nie docx)
Tabele – w funkcji tworzenia tabel programu Word, numerowane cyframi arabskimi w kolejności pojawiania się w tekście, tytuł nad tabelą, objaśnienia umieszczone pod tabelą, gwiazdki używane tylko
jako oznaczenie istotności statystycznej (* 0,05, ** 0,01, *** 0,001)
Wykresy – w programie Excel, edytowalne, do 4 kolorów dodatkowych na jednym wykresie, należy
unikać stosowania bardzo cienkich linii i cieniowania
Rysunki – jako pliki eps lub graﬁka wektorowa możliwa do edycji w programie CorelDraw
Fotograﬁe – jako pliki tiff lub jpg, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, fotograﬁe kolorowe w modelu
CMYK.
Wykresy, rysunki i fotograﬁe są traktowane łącznie jako ilustracje i numerowane cyframi arabskimi
w kolejności cytowania w tekście.
Dodatkowe informacje nt. wymagań technicznych: Alina Bochniarz,
tel. (081) 8863421 w. 306, e-mail: aboch@iung.pulawy.pl

