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Instytut wczoraj i dziś

2005 - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy 
(IUNG-PIB)

1950 - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) -> 🎂70 lat

1917 - Państwowy Instytut Naukowy Gospodarstwa Wiejskiego (PINGW)

1869-1914 Instytut Gospodarstwa Wiejskiego i Leśnictwa w Puławach (Nowej 
Aleksandrii) z rosyjskim językiem wykładowym

1862 - Instytut Politechniczny i Rolniczo-Leśny

• Najstarsze centrum rolnicze w Polsce
• Drugie najstarsze centrum nauk rolniczych w Europie

Dla zainteresowanych więcej : http://historiaiung.pulawy.pl/

http://historiaiung.pulawy.pl/


Struktura organizacyjna IUNG-PIB (2020 r.)

Instytut w kat. A, ponad 300 pracowników, w tym ponad 100 naukowych 



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)

Główne kierunki badań IUNG-PIB 



o kierunki badań (interdyscyplinarność)

o struktura (wielopłaszczyznowość) działalności

o źródła finansowania (poszukiwanie nowych)

o struktura organizacyjna IUNG-PIB

o doświadczenia i wdrożenia

o monitoringi

o funkcjonowanie i zadania RZD

o transfer wiedzy i współpraca – kształcenie ustawiczne 

Nowe wyzwania dla IUNG-PIB



Nowe wyzwania w działalności naukowej dla IUNG-PIB

Działania w zakresie adaptacji rolnictwa do zmian klimatu; 

Ocena wpływu rolnictwa na środowisko przyrodnicze i zapobieganie jego 
degradacji, racjonalne wykorzystanie gleb, racjonalna gospodarka glebową materią 
organiczną; 

Ocena skutków produkcyjnych, ekonomicznych i środowiskowych WPR i PROW; 

Promocja i ocena różnych systemów gospodarowania w rolnictwie oraz 
konserwujących systemów uprawy roli; 

Ocena możliwości produkcji biomasy na cele energetyczne oraz wykorzystanie w 
tym celu różnych ziemiopłodów; 

Wspieranie rolnictwa niskoemisyjnego



Badania 
środowiskowe i 
technologiczne 
IUNG-PIB

program działalności statutowej

programy wieloletnie

projekty w ramach UE

projekty badawcze, krajowe, zagraniczne

monitoringi na poziomie kraju: suszy, skażenia gleb, wód i powietrza

oceny stanu agrochemicznego gleb

wyznaczanie ONW, OSN, OPR

ocena skutków WPR

Struktura działalności IUNG-PIB 



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 

Program Działalności Statutowej IUNG-PIB 

Zrównoważony rozwój produkcji roślinnej 
i kształtowanie przestrzeni rolniczej Polski 



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 

„Wspieranie działań w zakresie ochrony i racjonalnego 
wykorzystania rolniczej przestrzeni produkcyjnej w Polsce oraz 

kształtowania jakości surowców roślinnych” 

Program Wieloletni IUNG-PIB



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. 

Program Wieloletni IUNG-PIB



Schemat transferu badań

IUNG-
PIB

CDR

WODR

Doradztwo 
prywatne

Studenci i 
uczniowie 

szkół 
rolniczych

Rolnicy i 
przedsiębiorcy 

rolni

OSCHR

Izby rolnicze

Administracja i 
samorządy

W transferze wyników badań 
uczestniczą także RZD IUNG-PIB 



 lokalizacja w różnych regionach polski 
 zgodnie z zasadami WPR
 tradycje i dotychczasowe dokonania

Rolnicze Zakłady Doświadczalne

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 



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. 

Funkcje RZD IUNG-PIB jako regionalnych centrów innowacji i 
postępu w rolnictwie 



Laboratorium Zakładu Biochemii i 

Jakości Plonów

Laboratorium Zakładu Hodowli i 

Biotechnologii Roślin

Laboratorium Zakładu Mikrobiologii 

Rolniczej

Laboratorium Zakładu Gleboznawstwa 

Erozji i Ochrony Gruntów

Główne Laboratorium Analiz 

Chemicznych GLACH

Innowacyjno - Naukowe Centrum Badań Rolniczych INCBR

Puławy, ul. Krańcowa 8 



Wybrane innowacje

Wyhodowanie i wdrożenie do uprawy dwóch 
odmian chmielu, tj. Puławski i Magnat. W 
dniu 17 czerwca 2016 r. IUNG-PIB uzyskał 
Wyłączne Prawo Hodowcy do tych odmian.

Nowe odmiany tytoniu charakteryzujące 
się nie tylko wysokim plonowaniem, ale 
także odpornością na choroby czy stresy 
środowiskowe. Nowe, ulepszone odmiany, 
dobrze tolerujące słabe stanowiska 
zapewniają gospodarstwom intensywną 
produkcję tytoniu przy niskich nakładach 
finansowych

Tworzenie i wdrażanie postępu biologicznego 
w hodowli chmielu i tytoniu

Prace nad wdrożeniem słupów kompozytowych 
do konstrukcji chmielników prowadzone są w 
ramach projektu POIR.01.01.01-00-0867/16 pt. 
„Technologia produkcji chmielu wykorzystująca 
innowacyjną konstrukcję nośną oraz 
zintegrowany system optymalizacji nawadniania, 
nawożenia i ochrony roślin”, który realizowany 
jest przez firmę Energy Composites Sp. z o.o. 
oraz Instytut Uprawy Nawożenia i 
Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w 
Puławach i RZD Jastków Spółka z o.o.

Racjonalna gospodarka glebową materią 
organiczną



nowe techniki i systemy agrotechniki (uprawy); 

nowe, przyjazne dla środowiska i efektywne ekonomicznie, niskoemisyjne 
technologie; 

systemy organizacji produkcji roślinnej oraz różne systemy gospodarowania; 

nowe odmiany chmielu i tytoniu; 

elektroniczne systemy doradztwa (nawozowego i technologicznego); 

stosowanie nowych nawozów i substancji użyźniających; 

produkcja szczepionek bakteryjnych; 

wykorzystanie substancji specyficznych roślin w rolnictwie i przemyśle.

Pozostałe innowacje



1) Krajowy System 
Monitoringu Suszy; 

2)Monitoring stanu
agrochemicznego gleb

(KSCHR, OSCHR); 

3)Analizy przestrzenne 
wykonywane w oparciu o 
zasoby Zintegrowanego 

Systemu Informacji o 
Rolniczej Przestrzeni 

Produkcyjnej; 

4)Wyodrębnianie ONW, 
OSN, OPR( obszary 

problemowe rolnictwa).

Niektóre z tych działań wiążą się z możliwościami uzyskiwania przez 
rolników środków finansowych z tytułu utraconych korzyści (susza) 

i trudnych warunków gospodarowania (ONW). 
Przyczyniają się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności rolnictwa.

Wspieranie rolnictwa – merytoryczne i finansowe



System ma za zadanie wskazać 
obszary, na których wystąpiły 
straty spowodowane suszą w 
uprawach uwzględnionych w 
"Ustawie o dopłatach do 
ubezpieczeń upraw rolnych i 
zwierząt gospodarskich w 
Polsce"

Zgodnie z definicją określoną w ustawie o 
ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt 
gospodarskich, suszę oznaczają szkody spowodowane 
wystąpieniem w dowolnym sześciodekadowym okresie 
od dnia 21 marca do dnia 30 września danego roku -
klimatycznego bilansu wodnego poniżej określonej 
wartości dla poszczególnych gatunków lub grup roślin 
uprawnych oraz kategorii glebowych.

System Monitoringu Suszy Rolniczej

http://www.susza.iung.pulawy.pl/okresy/
http://www.susza.iung.pulawy.pl/progiKBW/
http://www.susza.iung.pulawy.pl/kategorie-glebowe/


 publikacje; 
 ekspertyzy (opinie); 
 działalność wydawnicza (,Polish Journal of Agronomy”, „Monografii i Rozpraw 

Naukowe IUNG-PIB, „Studia i Raporty IUNG-PIB”, wydawanie instrukcji 
wdrożeniowych, ulotek i materiałów informacyjnych; 

 promocja, upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć naukowych (organizacja 
konferencji międzynarodowych i krajowych, warsztatów naukowo-
szkoleniowych, seminariów); 

 udostępnianie publikacji naukowych, materiałów informacyjnych i wyników 
badań naukowych na stronie internetowej Instytutu (www.iung.pulawy.pl) i 
serwisach informacyjnych Instytutu; 

 działalność ekspercko-szkoleniowa (prowadzenie studiów doktoranckich, Studia 
Podyplomowe „Integrowana Produkcja Roślinna”, Studia Podyplomowe 
„Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb”, 
szkolenia prowadzone przez pracowników Instytutu na zaproszenie ODR i innych 
ośrodków; udzielanie porad indywidualnych w czasie różnych spotkań 
branżowych, a także podczas pobytu rolników w IUNG-PIB Puławy i 
telefonicznie); 

Formy i kierunki realizacji nowych wyzwań:



• prowadzenie platformy i serwisów informacyjnych (między innymi „Nauka praktyce 

rolniczej”); 

• filmy edukacyjne; 

• internetowe systemy wspomagania decyzji (między innymi w zakresie integrowanej 

ochrony roślin, doradztwa technologicznego uprawy pszenicy; 

• wspieranie służb doradczych; 

• praktyki absolwenckie, studenckie i szkolne; 

• udział w festiwalach nauki (rolniczej w CDR oraz regionalnych i krajowych, między 

innymi w Lubelskim Festiwalu Nauki); 

• organizowanie „dni otwartych” IUNG-PIB; 

• współpraca z samorządami gminnymi; 

• współpraca z 54 szkołami rolniczymi podległymi MRiRW i uczelniami rolniczymi; 

• współpraca z izbami rolniczymi oraz organizacjami zrzeszającymi rolników. 

Formy i kierunki realizacji nowych wyzwań:



Współpraca - oświata

Szkoły 
współpracujące  z 

IUNG-PIB

IUNG-PIB współpracuje od 2020 r. z 
ponad 50 średnimi szkołami 

rolniczymi



Oferta IUNG-PIB

 Programy komputerowe

 Oferta wydawnicza

 Prace kartograficzne i gleboznawcze

 Oferta nasion odmian tytoniu hodowli IUNG-PIB

 Oferta sadzonek chmielu hodowli IUNG-PIB

 NITRAGINA szczepionka dla roślin motylkowatych

 Badanie nawozów, osadów, odpadów

 Badanie i opiniowanie nawozów i środków wspomagających uprawę roślin

 Badania i opiniowanie osadów ściekowych

 Badania odpadów przeznaczonych do rolniczego wykorzystania

 Badania i opiniowanie nawozów do stosowania w rolnictwie ekologicznym

 Rolnicze wykorzystanie pofermentu



Oferta wydawnicza

Publikacje z zakresu 
roślin zbożowych

Publikacje z zakresu 
uprawy roślin 
pastewnych

Publikacje z zakresu 
uprawy roślin 
przemysłowych

Publikacje z zakresu 
uprawy roli, nawożenia 
i gleboznawstwa

Publikacje z zakresu 
systemów 
gospodarowania

Atlasy, słowniki i 
albumy

Publikacje inne
Dział Upowszechniania i Wydawnictw
Telefon: 81 4786 720
E-mail: duw@iung.pulawy.pl

mailto:duw@iung.pulawy.pl


prowadzenie platformy i serwisów 
informacyjnych (między innymi 
„Nauka praktyce rolniczej”); 

filmy edukacyjne; 

internetowe systemy wspomagania 
decyzji (między innymi w zakresie 
integrowanej ochrony roślin, 
doradztwa technologicznego uprawy 
pszenicy; 

wspieranie służb doradczych; 
praktyki absolwenckie, studenckie i 
szkolne; 

udział w festiwalach nauki (rolniczej 
w CDR oraz regionalnych i krajowych, 
między innymi w Lubelskim Festiwalu 
Nauki); 

organizowanie „dni otwartych” 
IUNG-PIB; 

współpraca z samorządami
gminnymi; 

współpraca z 23 szkołami rolniczymi 
podległymi MRiRW; 

współpraca z izbami rolniczymi oraz 
organizacjami zrzeszającymi 
rolników. 

Formy i kierunki realizacji nowych wyzwań:



 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

Bariery transferu wiedzy i innowacji: 



1. Organizacja przy współpracy z innymi instytutami badawczymi MRiRW oraz 

uczelniami konferencji, szkoleń, warsztatów dla doradztwa; 

2. Konsultacje w zakresie technologii produkcji zbóż, roślin pastewnych oraz biomasy 

na cele energetyczne; 

3. Udział pracowników IUNG-PIB w Forum Wiedzy i Innowacji oraz w Festiwalach 

Nauk Rolniczych; 

4. Udział w spotkaniach i wystawach z okazji Dnia Otwartych Drzwi i Dni Pola. 

5. Prowadzenie badań ankietowych wśród producentów rolnych. 

Zakres merytoryczny i formy współpracy IUNG-PIB z doradztwem i praktyką rolniczą 



 ekspertyzy (opinie); 
 publikacje; 
 działalność wydawnicza („Polish Journal of Agronomy”, „Monografii i 

Rozpraw Naukowe IUNG-PIB”, „Studia i Raporty IUNG-PIB”, wydawanie 
instrukcji wdrożeniowych, ulotek i materiałów informacyjnych; 

 promocja, upowszechnianie i popularyzacja osiągnięć naukowych 
(organizacja konferencji międzynarodowych i krajowych, warsztatów 
naukowo-szkoleniowych, seminariów); 

 udostępnianie publikacji naukowych, materiałów informacyjnych i 
wyników badań naukowych na stronie internetowej Instytutu 
(www.iung.pulawy.pl) i serwisach informacyjnych Instytutu; 

 działalność ekspercko-szkoleniowa (prowadzenie studiów doktoranckich, 
Studia Podyplomowe „Integrowana Produkcja Roślinna”, Studia 
Podyplomowe „Gleboznawstwo, gleboznawcza klasyfikacja gruntów i 
kartografia gleb”, szkolenia prowadzone przez pracowników Instytutu na 
zaproszenie ODR i innych ośrodków; udzielanie porad indywidualnych w 
czasie różnych spotkań branżowych, a także podczas pobytu rolników w 
IUNG-PIB Puławy i telefonicznie); 

Formy i kierunki realizacji nowych wyzwań:



Kanały kontaktowe IUNG-PIB

www.iung.pulawy.plhttps://twitter.com/iung_pib @iung_pib

https://www.facebook.com/iungpib

http://duw.iung.pulawy.pl/
Strona w ramach programu wieloletniego

 Wydarzenia krajowe i regionalna
 Targi i Drzwi Otwarte
 Lubelski Festiwal Nauki (LFN) i inne

Zdjęcia i grafiki wykorzystane w prezentacji pochodzą z zasobów unsplash.com i IUNG-PIB

http://www.iung.pulawy.pl/
https://twitter.com/iung_pib
https://twitter.com/iung_pib
https://www.facebook.com/iungpib
http://duw.iung.pulawy.pl/

