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TEMATYKA KONFERENCJI

1. Produkcja i zagospodarowanie owoców jagodowych w Polsce i na świecie.
2. Ekonomika produkcji owoców jagodowych w Polsce
3. Rynek owoców jagodowych w Unii Europejskiej
4. Nowe odmiany i technologie szansą dla rozwoju produkcji owoców jagodowych
5. Czynniki kształtujące poziom konkurencyjności przedsiębiorstw i gospodarstw w
produkcji owoców jagodowych
6. Wartości lecznicze i dietetyczne owoców jagodowych
7. Siła robocza a rozwój uprawy roślin jagodowych

Cel konferencji:
Rośliny jagodowe uprawiane w naszym kraju będą nadal odgrywały ważną rolę w
krajowym sadownictwie, a owoce na światowym rynku. Zmieniają się warunki ekonomiczne
w produkcji owoców, co ma istotny wpływ na wielkość produkcji i dalszy jej rozwój w
naszym kraju. Rosną koszty produkcji i problemy w uprawie ważniejszych gatunków roślin
jagodowych, znanych z wysokiej pracochłonności. Zaczyna brakować pracowników, nie
tylko do zbioru owoców. W ostatnich latach podwoiły się koszty pracy. Zmiany w klimacie
zmuszają do instalacji drogich inwestycji, np. do nawadniania roślin. Różnie kształtują się też
ceny skupu owoców. Głównie z tych powodów wielu producentów ogranicza lub rezygnuje
z produkcji owoców jagodowych.

W związku z coraz trudniejszą sytuacją w uprawie roślin jagodowych w Polsce, na tej
konferencji chcieliśmy ocenić przyszłość uprawy ważniejszych gatunków roślin jagodowych
w Polsce i na świecie. Jakie trzeba podejmować działania, aby produkcja owoców była
opłacalna dla większości polskich producentów, i kto ma szanse na opłacalną produkcję
owoców w najbliższych latach. Powyższe problemy zostaną omówione z punktu widzenia
naukowego i praktycznego przez krajowych i zagranicznych specjalistów. Jeśli będzie taka
potrzeba, poruszymy też przy okazji konferencji problemy dotyczące pozostałych gatunków
owoców, np. jabłek czy czereśni.

W programie konferencji przewiduje się trzy sesje plenarne (w pierwszym dniu) oraz
obrady w dwóch sekcjach problemowych (w drugim dniu).
Na dzień konferencji zostaną wydane materiały konferencyjne, zawierające
streszczenia referatów i doniesień prezentowanych na konferencji.
Artykuły o charakterze naukowym zostaną opublikowane w odrębnym zeszycie Postępów
Nauk Rolniczych. Prace mogą być publikowane zarówno w języku polskim, jak i angielskim,
powinny liczyć 8-10 stron (wraz z tabelami, rycinami, itp.) i należy je przygotować zgodnie z
wymogami redakcyjnymi tego periodyku.

Kompletna informacja na temat konferencji zostanie podana w następnym
komunikacie do 15 sierpnia 2008.
Opłaty konferencyjne, dla uczestników ustalono w następujących wariantach:
1. Udział w konferencji: opłata za wstęp, materiały konferencyjne, publikacja w wydawnictwie
recenzowanym, uroczysta kolacja ………………………………………………………….....700 zł
2. Udział w konferencji: opłata za wstęp, materiały konferencyjne, publikacja w wydawnictwie
recenzowanym…………………………………………………………………………………600 zł
3. Udział w konferencji bez publikacji naukowej: opłata za wstęp, materiały konferencyjne,
uroczysta kolacja ……………………………………………………………………………...250 zł
4. Udział w konferencji bez publikacji naukowej: opłata za wstęp, materiały konferencyjne ….150 zł
5. Opłata za jedną publikację naukową bez udziału w Konferencji ……………………………..450 zł

Zgłoszenia uczestnictwa prosimy nadsyłać na adres:
Dr Dariusz Paszko
Katedra Ekonomiki Ogrodnictwa
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin
Tel/fax (081) 533-82-46,
e-mail: dariusz.paszko@up.lublin.pl
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