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ZAPROSZENIE 

12-13 września 2016 r. 

Ogólnopolska konferencja pn.: 

 

„INNOWACYJNE METODY 

GOSPODAROWANIA ZASOBAMI 

WODY W ROLNICTWIE” 

 
Celem konferencji jest: 
 
 wymiana wiedzy na temat racjonalnego 

gospodarowania wodą w rolnictwie, 

 upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie 

gospodarowania wodą na obszarach rolniczych,  

 nawiązywanie współpracy między jednostkami 

naukowymi, doradztwem, rolnikami, instytucjami 

zajmującymi się gospodarowaniem wodą oraz 

samorządami terytorialnymi.  

 

Miejsce konferencji: 

Hotel Lamberton 

ul. Poznańska 492 

Ołtarzew k. Ożarowa Mazowieckiego 

Patronat naukowy: 
 

 

 

 

 

Organizator: 
 

 
Centrum Doradztwa 

Rolniczego  

w Brwinowie 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”        



         Program konferencji: 

12 września 2016 r. 

  Rejestracja uczestników. 

  Otwarcie Konferencji – przywitanie gości. 

Sesja plenarna 

 
 Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR) jako instrument 

wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.  

 

 Wspieranie innowacji i transferu wiedzy  w rolnictwie - na przykładzie tworzonej Sieci 
na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich  w województwie opolskim 
(SIR-WO).  

  Zmiany zasobów wodnych Polski w aspekcie różnych scenariuszy zmian klimatu. 

 
 Wsparcie rolników w doskonaleniu gospodarki wodnej na obszarach wiejskich  

w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.  

  Rola urządzeń melioracji wodnych w rolnictwie i środowisku przyrodniczym.  

 
 Poszukiwanie form roślin o podwyższonej odporności na suszę, na przykładzie traw 

wieloletnich – możliwości, perspektywy, korzyści.   

  Dyskusja. 

 
 Krajowy system monitoringu suszy, jego podstawy metodyczne i możliwości 

wykorzystania. 

 
 Przegląd problemów gospodarki wodnej na obszarze zlewni rzek i rowów 

melioracyjnych.  

  Dostępność zasobów wód powierzchniowych dla rolnictwa w okresach niedoborów.  

  Innowacyjne metody tworzenia małej retencji.  

 
 Możliwości wsparcia przez WFOŚIGW inwestycji, które wpływają  

na gospodarowanie zasobami wody.  

  Dyskusja. 

13 września 2016 r. 

Sesje tematyczne odbywające się równolegle 

 

 Sesja Ia: gospodarka wodna – problemy hydrologiczne. 

 Sesja Ib: gospodarka wodna – agrotechnika.  

 Sesja Ic: gospodarka wodna – produkcja roślinna. 

 
 Dyskusja i podsumowanie. 

 

 

Udział w konferencji obejmujący m.in. wyżywienie, nocleg, materiały konferencyjne, parking 

jest bezpłatny. Dojazd uczestnicy finansują we własnym zakresie. W przypadku absencji 

zarejestrowanego uczestnika konferencji, omawiany poniesie koszty uczestnictwa w kwocie 

400,00 zł.                              

Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy kierować do sekretariatu CDR pocztą elektroniczną, 

listownie lub faxem na załączonym do zaproszenia formularzu, do dnia 02 września 2016 roku. 

Dane kontaktowe sekretariatu CDR:  

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ul. Pszczelińska 99, 05-840 Brwinów,  

e-mail: sekretariat@cdr.gov.pl, tel. (022) 729 59 37, fax: (022) 729 72 91  

 

Osoba do kontaktu w/s konferencji: Iwona Obojska tel. (022) 729 66 34-38 wew. 140 lub 471, 

adres e-mail: i.obojska@cdr.gov.pl 


