
 

 

 

 

 

 

 

 

  

PROBLEMY NAWADNIANIA  

I FERTYGACJI W GOSPODARSTWACH 

OGRODNICZYCH A OCHRONA WÓD 



 

 

 

 

 

Program konferencji  

„PROBLEMY NAWADNIANIA I FERTYGACJI  

W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH A OCHRONA WÓD” 
Skierniewice, Sad Doświadczalny w Dąbrowicach,  

26 czerwca 2019 r. 
 

Moderacja prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski 

 

 

9.30 Rejestracja 

 

10.00 – 10.15 Powitanie i prezentacja projektu „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem 

pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” 

Prof. IO, dr hab. Dorota Konopacka – Dyrektor Instytutu Ogrodnictwa,  

Monika Szymańska, Prezes Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

 

10.15 – 10.45 

 

Prawo wodne i „Program działań mających na celu zmniejszenie 

zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz 

zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Nowe regulacje prawne i ich 

konsekwencje dla rolników  

Marek Krysztoforski, Centrum Doradztwa Rolniczego, o/Radom 

 

10.45 –11.15 

 

Czynniki ryzyka skażenia wód gruntowych azotanami w uprawie roślin 

sadowniczych i warzywnych 

prof. Paweł Wójcik, dr inż. Agnieszka Stępowska 

 

11.15 – 11.45  

 

 

Wpływ deficytu wody na wzrost i plonowanie roślin 

dr Krzysztof Klamkowski, Instytut Ogrodnictwa 

11.45 – 12.15  

 

Znaczenie oszczędnej gospodarki wodą w ogrodnictwie i jakość wody 

prof. dr hab. Waldemar Treder, Instytut Ogrodnictwa  

 

12.15 – 12.45  

 

Współczesne trendy w stosowaniu nawodnień w warzywnictwie 

prof. dr hab. Stanisław Kaniszewski Instytut Ogrodnictwa 

 

12.45 – 13.15 

 

eSad telemetryczny system sterowania nawadnianiem − demonstracja 

prof. dr hab. Waldemar Treder, Instytut Ogrodnictwa 

 

13.15 – 14:00 Dyskusja 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

ma zaszczyt zaprosić 

na konferencję  

 

PROBLEMY NAWADNIANIA 

I FERTYGACJI W GOSPODARSTWACH  

OGRODNICZYCH A OCHRONA WÓD 

26 CZERWCA 2019 | godz. 10:00 – 14:00 

Sad Doświadczalny w Dąbrowicach 

Dąbrowice, 96-100 Skierniewice 

 

Uprzejmie prosimy o rejestrację do 10 CZERWCA 2019 roku. 

Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie: 

 www.fdpa.org.pl/zgloszenie 

Możliwa jest również rejestracja telefoniczna: 22 864 03 90 

 

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA 

 

 

 

 

         
 

  

http://www.fdpa.org.pl/zgloszenie


 

 

Konferencja „Problemy nawadniania i fertygacji w gospodarstwach ogrodniczych a ochrona wód” jest 

częścią szerokiej kampanii edukacyjnej „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia 

rolniczego metodą poprawy jakości wód”, współfinansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Celem projektu realizowanego przez Fundację na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) jest 

podnoszenie świadomości i kształtowanie właściwych postaw doradców rolnych i rolników w zakresie 

ograniczenia zanieczyszczenia wód azotem pochodzenia rolniczego, poprzez promowanie zasad 

zrównoważonego rolnictwa, a tym samym wsparcie we wdrażaniu „Programu działań mających na celu 

zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie 

dalszemu zanieczyszczeniu”.  

Konferencja organizowana przy aktywnym współudziale Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach ma za 

zadanie przekonać jej uczestników, że w obliczu zmian klimatycznych i nałożonych na Polskę 

zobowiązań UE istnieje pilna potrzeba zdecydowanych działań, których efektem będzie skuteczna 

ochrona istniejących zasobów wodnych. Ponieważ duży udział w zanieczyszczeniu wód azotem 

przypisywany jest rolnictwu, konieczne są działania, które uświadomią rolnikom wagę problemu, 

potrzebę podnoszenia standardów środowiskowych w gospodarstwach i przygotują ich do racjonalnego 

gospodarowania zasobami wodnymi.  

Nieprzypadkowo na miejsce konferencji wybrano Instytut Ogrodnictwa i należący do niego Sad 

Doświadczalny w Dąbrowicach. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy ogrodników, warzywników 

i sadowników. Szczególnie zależy nam na obecności doradców rolnych, oraz przedstawicieli związków 

i organizacji branżowych, na których spoczywa obowiązek przygotowania rolników do nowych 

wymogów.  

Konferencja będzie okazją do zaprezentowania nowych regulacji oraz dyskusji na temat ich 

konsekwencji dla rolników. Spotkanie służyć będzie również przedstawieniu nowych trendów 

w systemach nawadniania i fertygacji upraw, redukujących zanieczyszczenia i poprawiających jakość 

wód, oraz pozwalających na oszczędne gospodarowanie jej zasobami. 

 

 

 

 

 

 

 

www.fdpa.org.pl/azot 
 

 

 

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa 

ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa 

tel.: 22 864 03 90, fax: 22 864 03 61 

e-mail: fdpa@fdpa.org.pl, www.fdpa.org.pl 

 www.fdpa.org.pl/azot 

www.facebook.com/Fundacja.FDPA 
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