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KOMUNIKAT I  



Organizacja Konferencji 
 
 
 

Temat przewodni konferencji nawiązuje do ustanowionego przez Zgromadzenie 

Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych roku 2020 MIĘDZYNARODOWYM ROKIEM 

ZDROWIA ROŚLIN, którego motto brzmi „Chroniąc rośliny – chronisz życie”. Głównym 

przesłaniem tej inicjatywy jest popularyzacja tematyki zdrowia roślin oraz znaczenia 

zapobiegania rozprzestrzeniania się agrofagów, w tym również chwastów, powodujących 

straty gospodarcze. 
 
 

 

W ramach organizowanej konferencji wydzielone zostaną 4 bloki tematyczne 
 

Zbiorowiska chwastów segetalnych i ich bioróżnorodność 

Wpływ chwastów na zdrowotność rośliny uprawnej i łanu 
 

Biologia i szkodliwość chwastów, ze szczególnym uwzględnieniem gatunków 

inwazyjnych 
 

Integrowane metody regulacji zachwaszczenia 
 
 
 

 

Miejsce obrad: Sala Kongresowa Pałacu Czartoryskich w Puławach, ul. Czartoryskich 8 
 
 

 

Ramowy program Konferencji: 
 

24 czerwca 
 

18.00 przyjazd uczestników, zakwaterowanie, kolacja 

 

25 czerwca  

8.00 – 9.00 rejestracja 

9.00  otwarcie Konferencji 

9.30 – 13.00 sesje referatowe 
 

13.15 – 14.15 obiad 

14.30 – 17.30 sesje referatowe i sesja posterowa 

17.30 - 18.00  dyskusja i podsumowanie konferencji 

19.00  uroczysta kolacja 

 

26 czerwca 
 

9.00 – 15.00 - sesja terenowa nt. Bioróżnorodność zbiorowisk segetalnych na glebach 

wapiennych, zakończona obiadem (Osiny, Rezerwat przyrody Skarpa Dobrska, Kazimierz, 

Janowiec nad Wisłą). 



 
Zgłoszenia na konferencję (formularz w załączeniu) prosimy przesyłać do dnia 15 kwietnia 
2020 na adres e-mail: konferencja.chwastowa@iung.pulawy.pl lub zwykłą pocztą na adres: 
 

Zakład Uprawy Roślin Pastewnych 
 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut 
Badawczy ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy 
 
 

 

Przygotowanie prezentacji: 
 

W trakcie Konferencji przewiduje się wystąpienia w formie referatów, krótkich doniesień 
oraz posterów. Czas prezentacji: 
 

Sesja referatowa: referaty - 15 min. + 5 min. na dyskusję 
doniesienia - 5 min. + 2 min na dyskusję 

 

Sesja posterowa: postery w formie plakatu 
 

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formy prezentacji. 
 

 

Streszczenia referatów, doniesień i posterów (do 2 stron formatu A4) należy przygotować 

zgodnie z załączonym wzorem - do dnia 30.04.2020 r. Streszczenia zostaną opublikowane w 

formie Materiałów Konferencyjnych, które uczestnicy otrzymają w dniu konferencji. Streszczenia 

nie będą recenzowane, za ich treść i formę odpowiadają Autorzy. Tekst streszczenia zapisany w 

formacie Microsoft Word (*.doc lub *.docx) w formie załącznika należy przesłać pocztą 

elektroniczną na adres konferencja.chwastowa@iung.pulawy.pl (telefon 81 4786 824). Plik 

prosimy nazwać nazwiskiem pierwszego autora (np. kowalski_doc). 

 

Pełne wersje prac naukowych, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w 

czasopiśmie Polish Journal of Agronomy (20 pkt w wykazie czasopism punktowanych 

MNiSW z 2019 r.). Zachęcamy uczestników konferencji, zwłaszcza młodych adeptów nauki 

oraz doktorantów, którzy są zobligowani do wykazania się aktywnością naukową i 

gromadzenia osiągnięć, do publikowania prac w czasopiśmie Polish Journal of Agronomy. 

Prace należy przygotować zgodnie z wymogami czasopisma zamieszczonymi na stronie 

internetowej wydawnictwa (www.pja.iung.pulawy.pl). Publikacja jest bezpłatna. 

 

Koszty uczestnictwa w konferencji wynoszą: pracownicy etatowi – 690 zł, doktoranci – 390 
zł, emeryci – 150 zł. W opłacie uwzględnione są koszty wyżywienia, materiałów 

konferencyjnych, organizacji wyjazdu terenowego oraz uroczystej kolacji. Uczestnicy sami 

pokrywają koszty noclegów i dojazdu.  
 

Opłatę konferencyjną należy przesłać na konto Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa  

– PIB w Puławach, z podaniem w tytule przelewu: imienia i nazwiska osoby, za którą przelew 
 

został dokonany oraz z dopiskiem: Konferencja chwastowa (np. Jan Nowak, Konferencja 
chwastowa)  

Rachunek bankowy: PEKAO SA I/O Puławy Nr 66 1240 2412 1111 0000 3610 6594 

mailto:konferencja.chwastowa@iung.pulawy.pl
mailto:konferencja.chwastowa@iung.pulawy.pl
http://www.pja.iung.pulawy.pl/


Ważne terminy 
 

Zgłoszenie uczestnictwa – do 15 kwietnia 2020 r. 
 

Opłata za udział w konferencji – do 30 kwietnia 2020 r.  
Przesyłanie streszczeń – do 30 kwietnia 2020 r. 

 

Rozesłanie komunikatu II do osób, które nadesłały zgłoszenia – do 15 maja 2020 
 
 

 

KOMITET ORGANIZACYNY 
 

Dr hab. Mariola Staniak, prof. IUNG-PIB – Przewodnicząca 
 

Dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, prof. IUNG-PIB – Z-ca przewodniczącej 
 

Dr Adam Berbeć 
 

Dr Tomasz Sekutowski 
 

Mgr Anna Stępień-Warda – Sekretarz 
 

Mgr Małgorzata Nakielska – Z-ca sekretarza 
 

Mgr Monika Antoniak 
 

Mgr Jolanta Kaźmierczak 
 
 
 

 

Kontakt i informacje: 
 

e-mail: konferencja.chwastowa@iung.pulawy.pl 
 

lub telefonicznie: 
 

Mariola Staniak: tel. (81) 4786 790, 795 lub 601 360 265 
 

Beata Feledyn-Szewczyk: tel. (81) 4786 803 lub 510 086 841 
 

Anna Stępień-Warda: tel. (81) 4786 798 
 

Noclegi: 
 
Centrum Szkoleniowo-Kongresowe IUNG-PIB 

ul. Królewska 17, 24-100 Puławy 

pokój 1-osobowy (ze śniadaniem) - 160 zł 

pokój 2-osobowy (ze śniadaniem) - 190 zł 
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