Konferencja naukowa

Europejskie wyzwania w zakresie
oceny i ochrony gleb
24 września 2021 r.

KOMUNIKAT 1
Szanowni Państwo,
zapraszamy na kolejną konferencję naukową w ramach Krajowej Platformy Glebowej, w trakcie której
chcemy zwrócić Państwa uwagę na zagadnienia dotyczące nowych inicjatyw podjętych przez Unię
Europejską, odnoszących się m.in. do monitorowania, oceny i ochrony zasobów glebowych.
W komunikacie dotyczącym strategii Europejski Zielony Ład, który ukazał się w grudniu 2019 r., Komisja
Europejska wyznaczyła krajom członkowskim ambitne celew zakresie ochrony klimatu i środowiska.
Zagadnienia te nie są nowe, ale nabrały innego wymiaru w następstwie postępujących problemów
środowiskowych i klimatycznych oraz potrzeby wdrażania dodatkowych rozwiązań zapobiegających
i ograniczających niekorzystne zmiany. Strategia Europejski Zielony Ład przedstawia holistyczne
podejście do problemu. Ekologizacja wspólnej polityki rolnej zawarta w strategii „od pola do stołu”,
zachowanie i ochrona różnorodności biologicznej, plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń
to tylko niektóre działania, w których gleba odgrywa kluczową rolę.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konferencji,
Organizatorzy

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa
Państwowy Instytut Badawczy
Zakład Gleboznawstwa Erozji i Ochrony Gruntów

Polskie Towarzystwo Gleboznawcze
Komisja Oceny Gleb i ich Użytkowania

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Katedra Gleboznawstwa

Konferencja naukowa „Europejskie wyzwania w zakresie oceny i ochrony gleb” jest organizowana w ramach
zad. 1.2 „Ochrona gleb użytkowanych rolniczo” finansowanego z dotacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Proponowany zakres tematyki konferencji:
- wskaźniki i nowe metody oceny jakości gleb,
- wartości referencyjne dla wskaźników oceny jakości gleb,
- metody i wskaźniki oceny funkcji oraz usług ekosystemowych gleb,
- monitoring właściwości gleb oraz potrzeby uzupełnienia krajowych baz danych o glebach,
- analizy wdrażania nowych strategii i dyrektyw UE w zakresie oceny i ochrony gleb,
- skutki degradacji oraz metody rekultywacji i remediacji gleb,
- upowszechnianie informacji o roli gleb dla człowieka i środowiska.
Ramowy program konferencji naukowej w dniu 24 września 2021 r.
9.00
Powitanie uczestników konferencji
SESJA 1
9.00-11.00
Referaty problemowe
11.00-11.15
Przerwa
11.15-12.00
PANEL DYSKUSYJNY 1
12.00-13.30
Przerwa
SESJA 2
13.30-15.00
Referaty problemowe i krótkie prezentacje ustne
15.00-15.15
Przerwa
15.15-16.30
PANEL DYSKUSYJNY 2
ok. 16.30
Podsumowanie i zakończenie konferencji
Organizatorzy informują, że ramowy program może ulec zmianie w przypadku organizacji konferencji
w systemie zdalnym.
Komunikat 2 wraz z końcowym programem konferencji zostanie przesłany uczestnikom oraz
zamieszczony na stronie IUNG-PIB (www.iung.pulawy.pl ) i PTG (www.ptg.sggw.pl) w pierwszej
połowie września 2021 r.
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji
Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o wypełnienie do 1 września 2021 r. formularza
rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej: https://forms.gle/madaPUBXwZxyXGs36.
Uczestnictwo w konferencji jest bezpłatne.
Siedziba konferencji
Konferencja odbędzie się w siedzibie SGGW lub w przypadku wzrostu zachorowań na Covid-19 zostanie
zorganizowana w formie webinarium, z wykorzystaniem programu ZOOM.
Łącze internetowe do uczestnictwa w konferencji zostanie podane w Komunikacie 2.
Referaty problemowe, krótkie prezentacje ustne
Ze względu na brak pewności co do możliwości organizacji konferencji w siedzibie SGGW, zapraszamy
wszystkich uczestników do zgłaszania prezentacji ustnych. Prezentacje ustne powinny być
przygotowane w programie PowerPoint 97-2003.*ppt lub wersji .pdf. Przewidywany czas trwania
referatów problemowych 30 min, krótkich prezentacji ustnych do 10 min.
Przygotowanie streszczeń
Prosimy o przygotowanie streszczeń wystąpień ustnych w formacie Microsoft Word lub innym
pozwalającym na swobodną edycję tekstu. Prace o objętości do 2500 znaków ze spacjami należy
przygotować przy zastosowaniu standardowych marginesów (2,5 cm) i pojedynczej interlinii wg
następującego schematu:
Konferencja naukowa „Europejskie wyzwania w zakresie oceny i ochrony gleb” jest organizowana w ramach
zad. 1.2 „Ochrona gleb użytkowanych rolniczo” finansowanego z dotacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

TYTUŁ
wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, 12 pkt, wielkie litery, pogrubione
Imię i nazwisko
wyśrodkowane, Times New Roman, 11 pkt, czcionka pogrubiona
prosimy podkreślić nazwisko osoby prezentującej

Adres instytucji:
pełna nazwa oraz adres instytucji, e-mail osoby prezentującej, tekst wyśrodkowany, czcionka Times
New Roman, 11 pkt
Słowa kluczowe:
tekst wyśrodkowany, czcionka Times New Roman, 11 pkt

Tekst,
czcionka Times New Roman, 12 pkt, wyjustowany, tabele i rysunki: zamieszczone w tekście
streszczenia, podpisy i nagłówki czcionka Times New Roman 10 pkt, cytowania w tekście: nazwisko(ka) autorów i rok

…………………………………………………………………………………………………
Literatura
cytowania w spisie – alfabetycznie, Times New Roman 10 pkt, pojedyncza interlinia.

Streszczenia będą zamieszone w materiałach konferencyjnych w formie przesłanej przez Autorów.
Teksty prosimy przesyłać pocztą elektroniczną do 1września 2021 r.
na adres sekretariatu konferencji: kpg2021@iung.pulawy.pl .
Materiały opracowane w formie pliku pdf, zawierające streszczenia prezentacji ustnych zostaną
przesłane uczestnikom konferencji drogą elektroniczną do 21 września 2021 r.
Ważne daty
Nadsyłanie kart zgłoszeń oraz streszczeń wystąpień ustnych
Komunikat 2 i szczegółowy program konferencji
Przesłanie uczestnikom konferencji streszczeń wystąpień ustnych

1 września 2021 r.
w I połowie września 2021 r.
do 21 września 2021 r.

Patronat naukowy konferencji:
Komisja Oceny Gleb i ich Użytkowania
Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
Komitet organizacyjny:
Dr hab. inż. Bożena Smreczak (IUNG-PIB)przewodnicząca
Dr inż. Marek Kondras (SGGW)

Dr Jacek Niedźwiecki (IUNG-PIB)
Dr Aleksandra Ukalska-Jaruga (IUNG-PIB)

Sekretariat konferencji:
Mgr Magdalena Łysiak (IUNG-PIB) – tel. 81 47 86 783; e-mail: mlysiak@iung.pulawy.pl
Mgr Urszula Wójtowicz (IUNG-PIB) - tel. 81 47 86 783; e-mail: uwojtowicz@iung.pulawy.pl
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