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Oddział Warzywnictwa
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zaprasza na
Ogólnopolską Konferencję Naukową

ODPADY ORGANICZNE – PROBLEMY
I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA
która odbędzie się w dniach 20-21 września 2012 roku

Komunikat I
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ORGANIZATOR KONFERENCJI
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach
Oddział Warzywnictwa
Pracownia Mikrobiologii
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
www.inhort.pl
KOMITET ORGANIZACYJNY
Dr Magdalena Szczech - Przewodnicząca
Dr Beata Kowalska
Dr Maria Grzegorzewska
TEMATYKA KONFERENCJI:
W Polsce rokrocznie produkowane są miliony ton odpadów, z czego ponad 50% stanowią odpady
biodegradowalne. Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej wprowadzone zostały liczne
przepisy prawne w zakresie zagospodarowania odpadów, co spowodowało pewne ograniczenie
swobody ich utylizacji. Jednocześnie, ważnym problemem, szczególnie w dużych gospodarstwach
rolnych oraz zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, jest brak możliwości technologicznych
wykorzystywania odpadów organicznych jako materiału wyjściowego do wytwarzania innych
produktów.
Celem konferencji jest konfrontacja problemów związanych z zagospodarowaniem odpadów
organicznych, z którymi borykają się rolnicy i przedsiębiorcy przemysłu rolno-spożywczego,
z najnowszymi badaniami dotyczącymi technologii utylizacji lub możliwości przetwarzania tych
odpadów. Na konferencję zapraszamy pracowników naukowych z różnych jednostek naukowobadawczych na terenie całego kraju oraz przedstawicieli przemysłu rolno-spożywczego,
zainteresowanych tak ważkim obecnie problemem jakim jest utylizacja odpadów organicznych.
Główne zagadnienia konferencji:
 Informacje dotyczące ilości i jakości odpadów organicznych wytwarzanych na terenie kraju,
głównie w rolnictwie oraz w wyniku działalności przemysłu rolno-spożywczego
 Problemy związane z gromadzeniem tych odpadów i ich zagospodarowaniem
 Aktualnie prowadzone badania dotyczące metod oraz możliwości zagospodarowania odpadów
organicznych
 Możliwości zastosowania mikroorganizmów do utylizacji odpadów organicznych
 Kompostowanie odpadów organicznych
 Prawne aspekty gospodarki odpadami.
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W trakcie konferencji przewidujemy spotkania panelowe, prezentacje ustne oraz sesję posterową.
Zorganizowane będą także stoiska promocyjne dla firm umożliwiające prezentację produktów oraz
kontakt z przedstawicielami nauki i przemysłu.
Konferencja jest organizowana w związku z realizacją projektu badawczego pt. „Polskie szczepy
Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych”, współfinansowanego
przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.3 Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, numer umowy UDA-POIG.01.03.01-00-129/09-04.
WARUNKI UCZESTNICTWA:
- przesłanie na adres organizatorów konferencji wypełnionej karty zgłoszeniowej (w załączniku) do
30 kwietnia 2012 r.;
- wyniki prac mogą być prezentowane w formie referatów (20 min) lub/i posterów
- osoby deklarujące prezentację w formie ustnej lub posteru zobowiązane są do przysłania
streszczenia pracy (do 1 strony tekstu w formacie A4, czcionka Times New Roman 12 pkt, 1 linia
odstępu między wierszami) w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2012 r.;
- streszczenia zostaną opublikowane w materiałach z konferencji;
- wyniki badań prezentowane w formie referatów i posterów mogą być również, po odpowiednim
przygotowaniu, skierowane do publikacji w czasopismach naukowych „Vegetable Crops
Research Bulletin” lub „Nowości Warzywnicze”;
- karty rezerwacji noclegów i posiłków wraz z cenami zostaną zamieszczone w drugim
komunikacie.
MIEJSCE I KOSZTY KONFERENCJI
Ośrodek, w którym odbędzie się konferencja zostanie wyłoniony w drodze przetargu, dlatego
informacje dotyczące lokalizacji będą przedstawione w kolejnym komunikacie.
Uczestnicy konferencji ponoszą jedynie koszty noclegów i wyżywienia oraz dojazdu. Wysokość tych
kosztów zostanie również podana w kolejnym komunikacie. Udział w obradach konferencji jest
bezpłatny. Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, środki audiowizualne, kawę i herbatę
podczas przerw.
ADRES DO KORESPONDENCJI
dr Beata Kowalska
Pracownia Mikrobiologii
Instytut Ogrodnictwa
ul. Konstytucji 3 Maja 1/3
96-100 Skierniewice
tel. 46 833 29 71, kom. 723555021
fax 46 833 31 86
e mail: beata.kowalska@inhort.pl,
Komunikat jest także umieszczony na stronie internetowej: www.inhort.pl/trichoderma
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej

ODPADY ORGANICZNE – PROBLEMY I SPOSOBY
ZAGOSPODAROWANIA
20 - 21 września 2012 r.
Karty zgłoszeń prosimy przesłać do 30 kwietnia 2012 r.
na adres: beata.kowalska@inhort.pl
Imię i nazwisko:......................................................................................................................................
Tytuł, stopień naukowy...........................................................................................................................
Nazwa i adres instytucji..........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Adres do korespondencji.........................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Telefon....................................................................................................................................................
Fax...........................................................................................................................................................
e-mail......................................................................................................................................................
Zgłaszam udział w konferencji (* niepotrzebne skreślić)

- z referatem *
- z posterem *
- bez referatu i posteru *.
Tytuł referatu lub posteru:
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

