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Komunikat I 

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa 
 

PROBLEMY OCHRONY ROŚLIN  

NA TERENACH ZURBANIZOWANYCH 
 

13-14 czerwca 2017 r. 

Wrocław-Pawłowice 
 

Zapraszamy Państwa na III Konferencję Naukową poświęconą zagadnieniom związanym z zielenią 

miejską i jej ochroną przed szkodliwymi czynnikami biotycznymi i abiotycznymi. Celem konferencji jest przegląd 

prac badawczych z zakresu diagnostyki chorób roślin i szkodników na terenach zurbanizowanych, ochrony roślin 

przed patogenami, szkodnikami i roślinami inwazyjnymi, ochrony entomofauny pożytecznej, ochrony 

bioróżnorodności, pielęgnacji drzew oraz roślin ozdobnych, ochrony przed zanieczyszczeniami środowiska, a także 

wymiana doświadczeń między naukowcami a praktykami.  

Konferencja kierowana jest do: pracowników naukowych i doktorantów, pracowników PIORiN, 

pracowników ogrodów botanicznych i zoologicznych, zarządów zieleni miejskiej, wydziałów ochrony 

środowiska i rolnictwa,  pracowników firm zajmujących się pielęgnacją terenów zieleni, firm zajmujących 

się ochroną roślin, architektów krajobrazu i innych osób zainteresowanych tą tematyką.  

Konferencja odbędzie się w Ponadregionalnym Rolniczym Centrum Kongresowym w Pawłowicach. 

 
Kierunki prezentowane na Konferencji: 

 Najczęściej występujące patogeny na roślinach w środowisku zurbanizowanym 

 Grzyby wielkoowocnickowe parków i zadrzewień 

 Fitofagi żerujące na roślinach w środowisku miejskim 

 Entomofauna pożyteczna na terenach zurbanizowanych 

 Metody ochrony roślin stosowane i zalecane w środowisku zurbanizowanym 

 Problemy ochrony roślin w Ogrodach Botanicznych i Zoologicznych 

 Pielęgnacja terenów zielonych 

 Wpływ działalności człowieka na rośliny na terenach miejskich 

 Ochrona roślin zabytkowych, parkowych i leśnych 

 Problemy prawne dotyczące ochrony roślin w miastach 

 Dom i ogród 
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Komitet Organizacyjny 
 

 Przewodnicząca  Komitetu Organizacyjnego 

Prof. dr  hab. Elżbieta Pląskowska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Katedra Ochrony Roślin - 

Zakład Fitopatologii i Mykologii 

 Sekretarz – Bożena Nizio 

 Ewa Moszczyńska, Maciej Rdzanek, Jakub Grzeszczuk, Agata Kaczmarek, Elżbieta Gębarowska,, 
Wojciech Pusz, Krzysztof Matkowski, Włodzimierz Kita, Joanna Magiera-Dulewicz, Kamila Twardowska 

 
Opłaty 
 

 Wpisowe 580,00 zł (opłata zawiera: uczestnictwo w dwudniowej konferencji, materiały konferencyjne, 
przerwy kawowe, uroczystą kolację, obiady (x 2), śniadanie (x 1) oraz nocleg (x 1 w 13/14.06)  

 Dodatkowe noclegi można zarezerwować dzwoniąc pod numer tel., tel. 0713201749 do godz.15.30, 
odpłatność za dodatkowe noclegi na miejscu: 

o Pokój 1 osobowy: 100 zł + 8% VAT bez śniadania 
o Pokój 2 osobowy: 140 zł + 8% VAT bez śniadania 
o Pokój 3 osobowy: 180 zł + 8% VAT bez śniadania 

 Wyżywienie zapewnia Restauracja Dąbrowa – śniadanie 20 zł brutto  
 Zwiedzanie Afrykarium na terenie Wrocławskiego Ogrodu Zoologicznego – dodatkowa opłata 35,00 zł, 

którą należy doliczyć do wpisowego. 
 Uczestnicy Konferencji będą mogli opublikować swoje prace w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu, seria Rolnictwo (9 pkt.) (koszt druku około 55,00 zł/1 stronę) 
 Pozostałe informacje zostaną podane w II komunikacie. 

 

Rejestracja 
 
Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej proszę ją odesłać do dnia 28 lutego 2017 roku (preferowana droga 
elektroniczna):    e-mail: ochronaroslin2017 @gmail.com    
Bożena Nizio 
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu 

Katedra Ochrony Roślin 

pl. Grunwaldzki 24A, 50-363 Wrocław 

fax\tel. 004871 3201749 lub 501546254 

  

mailto:ochronaroslin2017.wroclaw@gmail.com
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Karta zgłoszeniowa 
(właściwe miejsce w tabelkach zaznaczyć krzyżykiem)  

 

III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 

Problemy ochrony roślin na terenach zurbanizowanych 

13-14 czerwca 2016 r. Wrocław-Pawłowice 

 

*Imię i Nazwisko:  ……………………………………………………... 

*Dane niezbędne do faktury (nazwa instytucji lub imię i nazwisko; adres; NIP): 

……………………………………………………………………………………………….... 

………………………………………………………………………………………………… 

*Adres na który ma być przesłana faktura, jeżeli jest inny niż dane do faktury: 

…………………………………………………………………………………………………. 

*Tel.………………*e-mail:  …………….….. 

 

Zgłaszam: 

Tytuł (referatu, posteru, bez wystąpienia)** ………………………………………… 

…………………………………………………………………………………..….. 

Autor (rzy) ………………………………………………………………………….. 

 

Zgłaszamy chęć opublikowania swoich wyników badań w Zeszytach Naukowych 

Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (9 pkt.): 

 
Publikacja w Zeszytach Naukowych Uniwersytetu 

Przyrodniczego we Wrocławiu (9 pkt.) 

TAK NIE 

  

 

*Rezerwacja noclegu  (tel. 0713201749 do godz. 15.30) (według kolejności zgłoszeń, w 

przypadku braku rezerwacji pokoje będą wybierane losowo): 

 

 
w pokoju 

1 osob.  

w pokoju 

2 osob.  

w pokoju 

3 osob.  

Nocleg 13/14.06    

 

*Zwiedzanie Afrykarium w drugim dniu konferencji po obiedzie:  

 
TAK NIE 

  

 

* - informacje niezbędne 

** - niewłaściwe skreślić 
 


