
 

 

 

Komunikat I 
 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 

Zakład Mikrobiologii oraz Zakład Upowszechniania i Promocji 

zapraszają na 

Konferencję Naukową pt.: 

„Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem  

zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń” 
 

Skierniewice 

 16 października 2019 r.  

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

ZAPROSZENIE  

Serdecznie zapraszamy pracowników naukowych, doktorantów oraz specjalistów do 

udziału w konferencji naukowej, która będzie poświęcona zagadnieniom związanym 

z ochroną gleb użytkowanych rolniczo przed ich degradacją, ze szczególnym uwzględnieniem 

znaczenia bioróżnorodności mikroorganizmów glebowych oraz ich udziału w poprawie 

jakości i żyzności gleb.  

Na terenach użytkowanych rolniczo postępują procesy degradujące środowisko 

glebowe. Złożony charakter tych procesów wymaga kompleksowych działań w celu ochrony 

zasobów glebowych. Konieczna jest integracja badań w kierunku ograniczania utraty 

i zwiększania zawartości substancji organicznej w glebach, poprawy ich struktury 

i aktywności biologicznej, a także działań prowadzących do polepszenia stanu sanitarnego 

gleb (ograniczenie występowania patogenów roślin oraz bakterii chorobotwórczych dla 

ludzi). Podczas konferencji przewidziana jest dyskusja uczestników na temat stanu zasobów 

glebowych w Polsce i możliwych sposobów zapobiegania zjawisku ich degradacji. 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. 

 

GŁÓWNE ZAGADNIENIA: 

 znaczenie bioróżnorodności i aktywności mikroorganizmów dla żyzności gleb; 

 preparaty mikrobiologiczne w nowoczesnej uprawie roślin; 

 degradacja gleb użytkowanych rolniczo – jak jej zapobiegać? 

 sposoby odbudowania warstwy próchnicznej; 

 zastosowanie odpadów organicznych w rolnictwie; 

 bezpieczne i efektywne wykorzystanie nawozów organicznych; 

 wpływ zmian klimatu na warunki upraw i mikroorganizmy w produkcji roślinnej; 

 gleba potencjalnym źródłem skażeń mikrobiologicznych produktów roślinnych. 

 
MIEJSCE KONFERENCJI 

Instytut Ogrodnictwa 

ul. Pomologiczna 18 

96-100 Skierniewice 

 

ORGANIZATOR KONFERENCJI 

Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach 

Zakład Mikrobiologii oraz Zakład Upowszechniania i Promocji 

ul. Konstytucji 3 Maja 1/3 

96-100 Skierniewice 

www.inhort.pl 

 

Konferencja jest organizowana w związku z realizacją projektu pt. „Ochrona 

bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń”, nr 

POIS.0204.00-00-0082/16-00, finansowanego przez Unię Europejską z Funduszu Spójności 

w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 oraz 

współfinansowanego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  
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WARUNKI UCZESTNICTWA 

 Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie na adres organizatorów wypełnionej karty 

zgłoszeniowej oraz deklaracji dotyczącej korzystania z noclegów i posiłków w terminie 

do 31 lipca 2019 r. 

 Osoby deklarujące prezentację w formie ustnej lub w formie posteru zobowiązane są do 

przysłania streszczenia pracy w terminie do 20 sierpnia 2019 r. 

 Streszczenia proszę przesyłać na adres: magdalena.szczech@inhort.pl 

 Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany typu prezentacji, np. z ustnej na poster 

lub odwrotnie. Uczestnicy zostaną poinformowani o zmianie droga mailową.  

 W czasie konferencji organizatorzy zapewniają bezpłatne materiały konferencyjne, środki 

audiowizualne, kawę i herbatę podczas przerw oraz obiad.  

 Dla osób, które skorzystają  z noclegu, w dniu 15 października przewidziana jest 

bezpłatna kolacja. 

 Uczestnicy ponoszą koszty dojazdu i noclegów. 
 

PREZENTACJE USTNE I POSTERY 

 Streszczenia do materiałów konferencyjnych powinny być przygotowane w formacie 

Microsoft Word. Objętość streszczenia – 1 strona tekstu w formacie A4, czcionka Times 

New Roman 12 pkt, 1,5 linii odstępu między wierszami. 

 Prezentacje ustne powinny być przygotowane w programie PowerPoint. Przewidziany 

czas trwania wystąpień 15 minut. 

 Postery powinny mieć wymiary: 80 cm szerokości i 100 cm długości. 
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ZAKWATEROWANIE 

Uczestnicy konferencji rezerwują miejsca noclegowe we własnym zakresie. 

 
Centrum Konferencyjno-Rozrywkowe Fokus S.C., NIP: 836 186 82 38 

ul. Sobieskiego 20 

96-100 Skierniewice 

Tel. 46 832 46 28 

Na hasło „Konferencja” w obiekcie tym obowiązują następujące ceny: 

Cena za pokój: 

- jednoosobowy: 120 PLN  

- dwuosobowy: 150 PLN 

- trzyosobowy: 180 PLN 

- trzyosobowy o podwyższonym standardzie: 200 PLN 

Cena śniadania: 20 PLN 

 

Inne hotele: 

Hotel Dworek 

ul. Piłsudskiego 24 

96-100 Skierniewice 

Tel. 46 832 58 82;  

www.hotel-dworek.pl 

 

Dworek „Biała Dama” 

Aleja Legionów Polskich 2 

99-416 Nieborów 

Tel. 510 060 922 

www.dworek-nieborow.pl/biala-dama.html 

 

 

Więcej informacji i karty zgłoszeń na stronie  

www.inhort.pl/biogleba 
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