
III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Współczesne dylematy polskiego 

rolnictwa” 

 W dniach 24 – 25 czerwiec 2014 roku przedstawiciele Studenckiego Koła 

naukowego wzięli udział w III MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI 

NAUKOWEJ pt. „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”, która odbyła się w 

Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.  

Konferencja odbyła się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr inż. 

Marka Sawickiego, a przewodniczącym komitetu organizacyjnego był prof. dr hab. 

Stanisław Konradzki. 

 Konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a była organizowana dla 

środowiska naukowego i praktyki rolniczej.  Tematyka sesji obejmowała
1
:  

 Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, 

 Współpracę transgraniczną w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich, 

 Problemy rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej, 

 Surowce roślinne i zwierzęce oraz ich wykorzystanie, 

 Ekonomiczne problemy rozwoju rolnictwa, 

 Rolnictwo ekologiczne i integrowane dziś i jutro, 

 Kształtowanie i ochrona środowiska przyrodniczego, 

 Bioróżnorodność genetyczna roślin i zwierząt, 

 Rozwój turystyki na obszarach wiejskich, 

 Problemy społeczne i zdrowotne na wsi. 

Konferencja była skierowana zarówno dla doktorantów jak i studentów. Można 

było wziąć udział w sesji referatowej oraz plakatowej. 

Oprócz konkursów na konferencji odbyły się także  bardzo ciekawe sesje 

plenerowe,  gdzie wystąpili zaproszeni goście: 

 prof. dr hab. Krzysztof Niemczuk, Dyrektor Państwowego Instytutu 

Weterynaryjnego - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach z wykładem pt. 

„Zadania krajowych laboratoriów referencyjnych PIWet-PIB w Puławach w 

ochronie zdrowia zwierząt i zdrowia publicznego”, 

 prof. dr hab. Piotr Stypiński, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w 

Warszawie, gdzie zaprezentował „Wpływ pastwiskowego żywienia krów na 

ilość i jakość mleka”, oraz 

 prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych  

i Technicznych PSW w Białej Podlaskiej z pracą pt.:„ Nowa metoda pomiaru 

wilgotności gleb jako narzędzie zwiększania plonów”. 

  
1Komunikat I do III Konferencji Naukowej „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa”, s.4 



Z Naszego SKNHZ w Konkursie na najlepszą prezentację referatową wystąpili: 

 Czarkowski Michał z pracą pt.: „Wpływ gospodarstw rolnych na 

zanieczyszczenia wód”, 

 Porowski Kamil z pracą pt.: ”Choroby metaboliczne bydła – ketoza i kwasica”. 

 

Natomiast w Konkursie studenckich kół naukowych na najlepszą prezentację 

plakatową udział wzięły: 

 Gajownik Magdalena z posterem pt.”Efektywny wychów cieląt ras mlecznych 

w województwie lubelskim”, 

 Łuczak Daria z plakatem pt.”Mechaniczne uszlachetnianie pasz jako istotny 

element w efektywnym żywieniu kurcząt brojlerów w Polsce”. 

W rezultacie Łuczak Daria zajęła III miejsce w Konkursie na najlepszy poster pośród 

studentów. 

 

inż. D. Łuczak 

 


