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Szkolenie nauczycieli organizowane przez KCER
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”



Współpraca ze szkołami rolniczymi

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

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



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 
nawożenia 

mikroelementami 
roślin uprawnych

Kalkulator ilość 
nawozów 

naturalnych w 
gospodarstwie

Kalkulator potrzeb 
pokarmowych 

roślin uprawnych



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


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/
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