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Warsztaty dla uczniów szkół rolniczych
Przygotowano w ramach Zadania 2.7 Programu Wieloletniego „Analiza i doskonalenie metod przekazywania wyników badań naukowych do 

doradztwa i praktyki rolniczej oraz wspieranie działalności różnych typów gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych”



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/

Instytut wczoraj i dziś

http://historiaiung.pulawy.pl/


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

Struktura organizacyjna IUNG-PIB (2020 r.)



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 



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 



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 



Naukowcy

Doradcy

Firmy

Media

Organizacje

Edukacja
AKIS

Rolnik w centrum 
Zintegrowanego Systemu 

Wiedzy i Innowacji w 
Rolnictwie (AKIS) w celu 

wspierania innowacji, 
modernizacji i przepływu 

wiedzy.

Foto: Benjamin Davies, https://unsplash.com/

Czym jest AKIS

Agricultural Knowledge and 
Innovation Systems (AKIS)

Systemy Wiedzy i Innowacji w 
Rolnictwie

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/tags/akis

Kluczowe we 
wspieraniu rolników 
i wspólnot wiejskich



OBECNIE AKIS

CEL

GŁÓWNI GRACZE
Obecnie rozumiany AKIS jest otwartą 

siecią powiązań i interakcją osób, 

organizacji i instytucji, które uczestniczą 

w wytwarzaniu i wykorzystywaniu 

wiedzy i innowacji dla rolnictwa i 

powiązanych dziedzin

AKIS to: rolnicy, doradcy, naukowcy, 

jednostki edukacji rolniczej, 

organizacje rolnicze, sprzedawcy, 

media, usługi, ministerstwa ...: 

wszyscy potrzebują wiedzy czerpią 

ją od siebie nawzajem. 

Celem jest stworzenie regionalnego / 

krajowego systemu innowacji poprzez 

zwiększenie przepływów wiedzy 

pomiędzy podmiotami AKIS, a także 

wzmocnienie powiązań między 

badaniami a praktyką.

Czym jest AKIS (2)

⬇Broszura w języku ANG (brak polskiego)
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/
publications/eip-agri-brochure-
agricultural-knowledge-and

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/publications/eip-agri-brochure-agricultural-knowledge-and


Współpraca ze szkołami rolniczymi

Współpraca ze 
szkołami pod  pod
nadzorem MRiRW
(nowe umowy na 
rok 2020/2021 – 57 
szkół ) 

Również szkoły z 
nadzoru JST 
(liczba ok. 465 - lipiec 
2020 r.)

DZIAŁANIE SPOSÓB REALIZACJI

Wspieranie nauczycieli w podnoszeniu kwalifikacji 

zawodowych poprzez udostępnienie biblioteki naukowej 

Instytutu oraz księgarni internetowej.

Instytut udostępni w formie papierowej lub 

cyfrowej nowe publikacje IUNG-PIB.

Umożliwienie kadrze pedagogicznej oraz uczniom 

uczestnictwa w seminariach, warsztatach i wykładach 

organizowanych przez Instytut.

Instytut będzie informował szkołę o programach i 

terminach ich realizacji.

Popularyzowanie wiedzy rolniczej wśród nauczycieli i 

uczniów przez pracowników Instytutu .

Uczestnictwo pracowników Instytutu w wykładach 

oraz prezentacjach szkolnych (w zależności od 

możliwości finansowych IUNG-PIB).

Umożliwienie uczniom zapoznania się ze strukturą 

organizacyjną Instytutu oraz z zakresem prac zakładów 

naukowych i zakładów doświadczalnych.

W ramach Dni Otwartych 

i Lubelskiego Festiwalu Nauki przedstawienie 

wybranych zagadnień z przygotowanego 

programu.

Przekazywanie do szkolnych bibliotek materiałów 

prezentujących działalność badawczo-rozwojową 

Instytutu.

Instrukcje  upowszechnieniowe oraz wybrane 

materiały konferencyjne.

Możliwość odbywania praktyk zawodowych młodzieży 

szkolnej w jednostkach organizacyjnych Instytutu.

W Rolniczych Zakładach Doświadczalnych 

Instytutu (po wcześniejszym uzgodnieniu z 

kierownictwem RZD).

Podejmowanie wszelkich innych działań mających na 

celu wzrost poziomu wiedzy, umiejętności oraz 

podniesieniu jakości pracy szkoły

Przekazanie aktualnej oferty wydawniczej 

Instytutu oraz objęcie patronatem szkolnych kół 

zainteresowań lub kół naukowych.



Dział Upowszechniania i Wydawnictw IUNG-PIB 2019

https://mir.krakow.pl/artykuly/Szko%C5%82y-resortowe-
w-Ma%C5%82opolsce,8570.html

Wybrane szkoły współpracujące z IUNG-PIB

2020 2021



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

Nawożenie w rolnictwie ekologicznym (badania, ekspertyzy)

Rolnicze wykorzystanie pofermentu (badania, ekspertyzy)

Oferta IUNG-PIB 



Oferta programów komputerowych 

Program komputerowy InfoPlant
Program umożliwia kompleksową ocenę aktualnego stanu 
odżywienia rośliny uprawnej na podstawie wyników analizy 
chemicznej próbki roślinnej pobranej w okresie wegetacji. 

Zasadniczym elementem programu jest graficzna prezentacja 
koncentracji makro- i mikroelementów w roślinie na tle 
zakresów zawartości niskiej, optymalnej i wysokiej, co ułatwia 
diagnozowanie potrzeb nawozowych uprawianej rośliny i 
sformułowanie odpowiednich zaleceń. Uwzględniono szerokie 
spektrum roślin uprawnych z następujących grup: zboża, 
okopowe, strączkowe, motylkowe wieloletnie, rośliny specjalne 
(tytoń, chmiel) a także rośliny sadownicze, ozdobne i warzywne. 
Program do pracy w środowisku Windows.
Kontakt: tel. 71 3638707 w.114 
e-mail: e.glubiak@iung.wroclaw.pl

Program komputerowy MacroBil
Bilansowanie składników pokarmowych w gospodarstwie na 
powierzchni pola
Program MacroBil tworzy bilans składników pokarmowych 

(N,P,K) w gospodarstwie "na powierzchni pola". 
W bilansie po stronie przychodu uwzględnia się następujące 
źródła dopływu składnika do gleby: 
• nawozy mineralne, 
• nawozy naturalne, 
• nawozy organiczne, 
• przyorane produkty uboczne roślin uprawnych, 
• biologiczne wiązanie azotu (resztki pożniwne roślin 
motylkowatych, przyorane poplony motylkowate) 
• opad atmosferyczny. 
Po stronie rozchodu uwzględnia się pobranie składnika w 
plonach. 
Program pomocny i w realizacji zadań wynikających z 
Rozporządzenia Ministra środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać programy działań mających na celu ograniczenie 
odpływu azotu ze źródeł rolniczych (Dz.U. z 2003 r. nr 4, poz. 
44).
Kontakt: tel. 81 4786 830

Licencjonowanie, 
81 4786 755, 
amatczuk@iung.pulawy.pl 

Ceny programów: 250 zł netto/1 lic 
(zniżka przy zakupie większej ilość np. dla szkół)

PlanoRS i NawSalt usunięte z oferty – nie wspierane

mailto:e.glubiak@iung.wroclaw.pl


http://www.iung.pulawy.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1726&Itemid=95

Oferta PROGRAMÓW DORADCZYCH (internet)

• Programy dostępne za darmo w intrenecie
• Wejście ze strony głównej IUNG-PIB lub ze strony 

NPR
• Cześć aplikacji obecnie nie jest rozwijana i mogą nie 

odpowiadać aktualnym przepisom prawa np. Dyrektywy 
Azotanowej UE

Doradztwo 
technologiczne 
upraw pszenicy

Kalkulator ilość 
nawozów 

naturalnych w 
gospodarstwie



Oferta publikacyjna

• monografie
• Studia i Raporty IUNG-PIB
• Czasopismo naukowe: 

Polish Journal of 
Agronomy

• atlasy
• Słowniki
• Broszury
• Instrukcje 

upowszechnieniowe

Część publikacji do 
pobrania bezpłatne 



Strona nauka – praktyce rolniczej i inne serwisy

http://npr.iung.pulawy.pl/
Serwis prowadzony w ramach Zadania 2.7 PW: Analiza i 

doskonalenie metod przekazywania wyników badań naukowych do doradztwa i 
praktyki rolniczej oraz wspieranie działalności różnych typów gospodarstw i 
przedsiębiorstw rolniczych

http://pw.iung.pulawy.pl/
Aktualności i publikacje w ramach pozostałych 
zadań

System Monitoringu Suszy Rolniczej
http://www.susza.iung.pulawy.pl/

http://www.ipm.iung.pulawy.pl/Weather/Wea
ther.asp?stationType=3&parameterCode=51
Serwis testowy zawierający informacje ze stacji 
rolniczy IUNG-PIB

http://npr.iung.pulawy.pl/
http://pw.iung.pulawy.pl/
http://www.susza.iung.pulawy.pl/
http://www.ipm.iung.pulawy.pl/Weather/Weather.asp?stationType=3&parameterCode=51


Wybrane projekty IUNG-PIB

Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils,
European Joint Programme (“EJP”) Cofund action 862695 EJP
SOIL, Głównym celem projektu EJP SOIL jest zbudowanie zrównoważonego,
zintegrowanego europejskiego systemu badawczego dotyczącego gleb
rolniczych oraz opracowanie i wdrożenie reguł w zakresie zrównoważonego i
przyjaznego dla klimatu zarządzania glebami rolniczymi. Realizacja tego celu
przyczyni się do stworzenia odpowiednich warunków dla uwydatnienia roli
gleb rolniczych w kluczowych wyzwaniach społecznych, takich jak: a)
bezpieczeństwo żywności i wody, b) zrównoważona produkcja rolna, c)
dostosowanie rolnictwa do zmian klimatu oraz łagodzenie tych zmian; d)
dostarczanie usług ekosystemowych przez gleby, e) ochrona różnorodności
biologicznej i f) zdrowie ludzi.

Advancing Sustainable Circular Bioeconomy in Central and Eastern European 
countries: BIOEASTsUP
Promocja zrównoważonej biogospodarki obiegu zamkniętego w krajach Europy 
Środkowej i Wschodniej: BIOEASTsUP
IUNG-PIB jest koordynatorem projektu BIOEASTsUP.
Będzie on wspierał inicjatywę BIOEAST w realizacji jej misji do roku 2030 oraz

Planu Działania na rzecz przemian Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) w zakresie
biogospodarki.
Zapraszamy do kontaktu poprzez media społecznościowe i stronę internetową

projektu
Strona internetowa: https://bioeast.eu/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/bioeast-bioeastsup/
Twitter: https://twitter.com/bioeastsup

https://iung.pulawy.pl/
https://bioeast.eu/
https://www.linkedin.com/company/bioeast-bioeastsup/
https://twitter.com/bioeastsup


1. Współczesne wyzwania rozwoju społeczno-gospodarczego są wyznacznikiem zapotrzebowania na

wiedzę. Wiedza jest niezbędna do podejmowania decyzji oraz prowadzenia działalności

eksperckiej i edukacyjnej (nie tylko w rolnictwie).

2. Aby wiedza mogła spełniać znaczącą rolę we wspieraniu decyzji, działalności eksperckiej i

edukacyjnej powinna być stale i systematycznie wzbogacana, pogłębiana i aktualizowana w

oparciu o wyniki najnowszych badań. Powinna też uwzględniać nowoczesne technologie i formy

przekazywania informacji.

3. Wykorzystanie wiedzy sprzyja poprawie i konkurencyjności rolnictwa oraz przyczynia się do

racjonalnego wykorzystania środowiska przyrodniczego.

4. Współpraca instytutów badawczych (w tym IUNG-PIB) ze szkołami rolniczymi sprzyja doskonaleniu

transferu wyników najnowszych badań naukowych do nauczycieli i uczniów. Jest też okazją do

promocji instytutów badawczych.

5. Dla instytutów badawczych (w tym IUNG-PIB) współpraca ze szkołami rolniczymi był, jest i będzie

nadal ważnym priorytetem działalności z uwagi na misję jaką spełniają jako zaplecze naukowe

MRiRW.

6. Formy i intensywność współpracy IUNG-PIB ze szkołami jest w dużej mierze zależna od środków

MRiRW. Brak informacji o środkach dedykowanych na współpracę w 2021 r.

PODSUMOWANIE



Nowości 2020 r. w ramach PW 2.7

Nowości 2020 r. w 
ramach zad PW. 2.7



•Ocena przydatności odmian owsa do 
uprawy w rolnictwie ekologicznym -
dodano 12.10.2020 r. [pobierz pdf]
(*)„Opracowano w ramach programu

wieloletniego IUNG-PIB 2.7 i dot.
MRiRW nr HOR.re.027.4.2017/1”.

Inne nowości wydawnicze 2020 r.  w ramach PW

http://npr.iung.pulawy.pl/images/pdf/Ekologia/IU-241-owies-odmiany-internet.pdf


esklep.iung.pulawy.pl

Dr Monika Kowalik
Kierownik Działu Upowszechniania 
i Wydawnictw
mkowalik@iung.pulawy.pl
Tel. 81 4786 733

www.iung.pulawy.pl

https://www.linkedin.com/company/iung/

https://twitter.com/iung_pib

https://www.youtube.com/channel/UC-iR_jhpJP6XFJJUuXk5UFg

https://www.facebook.com/iungpib

http://www.iung.pulawy.pl/

