
 
Naturalne sposoby stymulacji wzrostu roślin uprawnych i ich ochrony przed 

fitopatogenami jako element zrównoważonego rolnictwa 

 
 

nauki biologiczne  dowód wpływu nr 4 
 

              strona 1 

 
  



 
Naturalne sposoby stymulacji wzrostu roślin uprawnych i ich ochrony przed 

fitopatogenami jako element zrównoważonego rolnictwa 

 
 

nauki biologiczne  dowód wpływu nr 4 
 

              strona 2 

 
 
 
SPIS TREŚCI 
 

I. KONFERENCJE NAUKOWE ................................................................................. 3 

54. KONFERENCJA MIKROBIOLOGICZNA „MIKROORGANIZMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”, 20-21 WRZEŚNIA 2021 R. . 3 

V. SYMPOZJUM „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”, 17-18 CZERWCA 2021 R. ............................. 4 

IV. SYMPOZJUM „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”, 27-28 CZERWCA 2019 R. ............................. 5 

III. SYMPOZJUM „METAGENOMY RÓŻNYCH ŚRODOWISK”, 28-29 CZERWCA 2018 R. ............................. 6 

II. ARTYKUŁY I DONIESIENIA PRASOWE .................................................................... 7 

KURIER LUBELSKI - ARTYKUŁ (WERSJA DRUKOWANA) PT. „WYNALAZKI NAUKOWCÓW UMCS ZNALAZŁY 

ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE” ................................................................................... 7 

FAKT ZA MIASTEM - ARTYKUŁ (WERSJA DRUKOWANA) DOTYCZĄCY UDZIELENIA LICENCJI NA PATENTY FIRMIE 

INTERMAG ...................................................................................................... 9 

DZIENNIK WSCHODNI - ARTYKUŁ O PRZYZNANIU FINANSOWANIA PRZEZ NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU 

DLA PROJEKTU LIDER ZESPOŁOWI DR ANNY SROKI–BARTNICKIEJ ................................................ 10 

III. MATERIAŁY FILMOWE I TELEWIZYJNE ............................................................... 11 

TVP 3 LUBLIN - MATERIAŁ PT. „BIONAWÓZ. WYNALAZEK, KTÓRY ZWIĘKSZY PLONY” ........................... 11 

TVP 3 LUBLIN - MATERIAŁ PT. „NAUKA W PARZE Z PRAKTYKĄ”, DOTYCZĄCY PODPISANIA UMOWY Z FIRMĄ 

INTERMAG ..................................................................................................... 11 

TVP 3 LUBLIN - MATERIAŁ PT. „LOGIN: NAUKA” O PROJEKCIE LIDER ANNY SROKI-BARTNICKIEJ ................ 12 

 

 

  



 
Naturalne sposoby stymulacji wzrostu roślin uprawnych i ich ochrony przed 

fitopatogenami jako element zrównoważonego rolnictwa 

 
 

nauki biologiczne  dowód wpływu nr 4 
 

              strona 3 

 

I. KONFERENCJE NAUKOWE 

 
54. Konferencja Mikrobiologiczna „Mikroorganizmy Różnych Środowisk”, 20-21 września 

2021 r. 

 Główny organizator: Instytut Nauk Biologicznych UMCS       Strona konferencji 
 

 
  

BACK 

https://www.umcs.pl/pl/54-konferencja-mikrobiologiczna-mikroorganizmy-roznych-srodowisk-.htm
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V. Sympozjum „Metagenomy Różnych Środowisk”, 17-18 czerwca 2021 r. 

Główny organizator: SGGW UMCS 
 

  

BACK 



 
Naturalne sposoby stymulacji wzrostu roślin uprawnych i ich ochrony przed 

fitopatogenami jako element zrównoważonego rolnictwa 

 
 

nauki biologiczne  dowód wpływu nr 4 
 

              strona 5 

 

IV. Sympozjum „Metagenomy Różnych Środowisk”, 27-28 czerwca 2019 r. 

Główny organizator: Instytut Nauk Biologicznych UMCS 
 

  

BACK 
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III. Sympozjum „Metagenomy Różnych Środowisk”, 28-29 czerwca 2018 r. 

 Główny organizator: główny organizator KUL w Lublinie        Strona konferencji 
 
 
 
 

  

BACK 

https://www.ipan.lublin.pl/events/iii-ogolnopolskie-sympozjum-mikrobiologiczne-metagenomy-roznych-srodowisk-lublin-28-29-06-2018-r/
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II. ARTYKUŁY I DONIESIENIA PRASOWE 

 

Kurier Lubelski - artykuł (wersja drukowana) pt. „Wynalazki naukowców UMCS znalazły 

zastosowanie w praktyce” 

Opisane udzielenie licencji na patenty firmie Intermag 
 

 
przejdź do treści (wersja elektroniczna) 

 
 

 
 
Więcej artykułów o tej tematyce na stronach: 
 

       
 przejdź do treści   przejdź do treści        przejdź do treści 

  

BACK 

https://kurierlubelski.pl/lublin-bionawoz-ktory-podbije-swiat-umcs-podpisal-umowe-dot-patentow-na-wynalazki/ar/c5-15637660
https://www.lublin24.pl/z-lublina/lublin-umcs-podpisal-umowe-z-dwiema-firmami-chodzi-o-patenty-na-wynalazki-wideo/LWjxcRIEmNnW0gwRxNkw
https://www.lublin112.pl/umcs-udzielil-licencji-na-cztery-wynalazki-innowacyjny-bionawoz-trafi-do-produkcji-zdjecia/
https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/nawoz-z-umcs-daje-zarobic-uczelni,n,1000289734.html
https://www.lublin24.pl/z-lublina/lublin-umcs-podpisal-umowe-z-dwiema-firmami-chodzi-o-patenty-na-wynalazki-wideo/LWjxcRIEmNnW0gwRxNkw
https://www.lublin112.pl/umcs-udzielil-licencji-na-cztery-wynalazki-innowacyjny-bionawoz-trafi-do-produkcji-zdjecia/
https://www.dziennikwschodni.pl/lublin/nawoz-z-umcs-daje-zarobic-uczelni,n,1000289734.html
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 przejdź do treści   przejdź do treści        przejdź do treści 
 

   
  przejdź do treści   przejdź do treści         przejdź do treści 
 

   
  przejdź do treści   przejdź do treści          przejdź do treści 
 

   
  przejdź do treści   przejdź do treści           przejdź do treści 
 

   
  przejdź do treści   przejdź do treści            przejdź do treści  

BACK 

https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/radio-lublin-rewolucja-w-bionawozach-lubelskie-i-pulawskie-wynal,129826
https://www.nowytydzien.pl/umcs-z-patentami-na-sukces/
https://forumakademickie.pl/badania/bionawoz-z-umcs-trafi-na-rynek/
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/archiwum/2021/tygodnik-poradnik-rolniczy-242021/niezwyke-polskie-wynalazki-dla-bobowatych/
https://lubelski.pl/wielki-sukces-naukowcow-z-umcs-wynalazki-ktore-moga-podbic-swiat/
https://expresslubelski.pl/wynalazki-naukowcow-umcs-znalazly-zastosowanie-w-praktyce/
https://radio.lublin.pl/2021/05/rewolucja-w-bionawozach-lubelskie-i-pulawskie-wynalazki-trafia-do-produkcji/
https://centrum.fm/umcs-wiedze-o-glebie-przekuwa-w-praktyke
https://www.agrofakt.pl/wynalazki-naukowcow-umcs-znalazly-zastosowanie-w-praktyce-dzieki-intermag-i-iung-pib/
https://www.warzywa.pl/nawozenie/intermag-korzysta-z-wynalazkow-naukowcow-umcs-w-lublinie/
https://radio.lublin.pl/2021/05/podpisanie-umowy-poniedzy-umcs-firma-intermag-oraz-iung-w-pulawach/
https://www.e-warzywnictwo.pl/podpisanie-umowy-pomiedzy-umcs-firma-intermag-oraz-iung-w-pulawach,71,artykul,268,5953
https://www.warzywaiowoce.pl/articles/aktualnosciwiom/bionawoz-ktory-podbije-swiat-umcs-udzielil-licencji-na-cztery-wynalazki/
https://www.ogrodinfo.pl/nawozenie-i-technika/wynalazki-naukowcow-umcs-znalazly-zastosowanie-w-praktyce/
https://www.wrp.pl/intermag-korzysta-z-wynalazkow-naukowcow-umcs-w-lublinie/
https://www.radio.kielce.pl/wiadomosci/radio-lublin-rewolucja-w-bionawozach-lubelskie-i-pulawskie-wynal,129826
https://www.nowytydzien.pl/umcs-z-patentami-na-sukces/
https://forumakademickie.pl/badania/bionawoz-z-umcs-trafi-na-rynek/
https://www.tygodnik-rolniczy.pl/archiwum/2021/tygodnik-poradnik-rolniczy-242021/niezwyke-polskie-wynalazki-dla-bobowatych/
https://lubelski.pl/wielki-sukces-naukowcow-z-umcs-wynalazki-ktore-moga-podbic-swiat/
https://expresslubelski.pl/wynalazki-naukowcow-umcs-znalazly-zastosowanie-w-praktyce/
https://radio.lublin.pl/2021/05/rewolucja-w-bionawozach-lubelskie-i-pulawskie-wynalazki-trafia-do-produkcji/
https://centrum.fm/umcs-wiedze-o-glebie-przekuwa-w-praktyke
https://www.agrofakt.pl/wynalazki-naukowcow-umcs-znalazly-zastosowanie-w-praktyce-dzieki-intermag-i-iung-pib/
https://www.warzywa.pl/nawozenie/intermag-korzysta-z-wynalazkow-naukowcow-umcs-w-lublinie/
https://radio.lublin.pl/2021/05/podpisanie-umowy-poniedzy-umcs-firma-intermag-oraz-iung-w-pulawach/
https://www.e-warzywnictwo.pl/podpisanie-umowy-pomiedzy-umcs-firma-intermag-oraz-iung-w-pulawach,71,artykul,268,5953
https://www.warzywaiowoce.pl/articles/aktualnosciwiom/bionawoz-ktory-podbije-swiat-umcs-udzielil-licencji-na-cztery-wynalazki/
https://www.ogrodinfo.pl/nawozenie-i-technika/wynalazki-naukowcow-umcs-znalazly-zastosowanie-w-praktyce/
https://www.wrp.pl/intermag-korzysta-z-wynalazkow-naukowcow-umcs-w-lublinie/
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Fakt za miastem - artykuł (wersja drukowana) dotyczący udzielenia licencji na patenty 

firmie Intermag 

 
  

BACK 
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Dziennik Wschodni - artykuł o przyznaniu finansowania przez Narodowe Centrum Badań i 

Rozwoju dla projektu LIDER zespołowi dr Anny Sroki–Bartnickiej 

Tytuł projektu „Opracowanie ekologicznego preparatu do stymulacji wzrostu i plonowania roślin 

uprawnych i leczniczych” 
 
 Data wykonania zrzutu: 07.12.2021             przejdź do treści 

 
 
Inne artykułyo tej tematyce na stronach: 
 

         
  przejdź do treści           przejdź do treści 

 
  

BACK 

https://www.dziennikwschodni.pl/rolnictwo/rosliny-bez-sztucznych-nawozow-badaczka-z-umcs-wynalazla-obiecujacy-preparat,n,1000210000.html
https://centrum.fm/eksperyment-naukowcow-umcs-zostanie-dofinansowany
https://centrum.fm/laureatka-programu-lider-stworzy-nowoczesny-preparat-wspomagajacy-wzrost-roslin
https://www.dziennikwschodni.pl/rolnictwo/rosliny-bez-sztucznych-nawozow-badaczka-z-umcs-wynalazla-obiecujacy-preparat,n,1000210000.html
https://centrum.fm/eksperyment-naukowcow-umcs-zostanie-dofinansowany
https://centrum.fm/laureatka-programu-lider-stworzy-nowoczesny-preparat-wspomagajacy-wzrost-roslin


 
Naturalne sposoby stymulacji wzrostu roślin uprawnych i ich ochrony przed 

fitopatogenami jako element zrównoważonego rolnictwa 

 
 

nauki biologiczne  dowód wpływu nr 4 
 

              strona 11 

 

III. MATERIAŁY FILMOWE I TELEWIZYJNE 

TVP 3 Lublin - materiał pt. „Bionawóz. Wynalazek, który zwiększy plony” 

 
przejdź do filmu 

 

TVP 3 Lublin - materiał pt. „Nauka w parze z praktyką”, dotyczący podpisania umowy z firmą 

Intermag 

 
przejdź do filmu  

BACK 

https://lublin.tvp.pl/43022685/bionawoz-wynalazek-ktory-zwiekszy-plony
https://lublin.tvp.pl/54057379/nauka-w-parze-z-praktyka
https://lublin.tvp.pl/43022685/bionawoz-wynalazek-ktory-zwiekszy-plony
https://lublin.tvp.pl/54057379/nauka-w-parze-z-praktyka
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TVP 3 Lublin - materiał pt. „Login: Nauka” o projekcie Lider Anny Sroki-Bartnickiej 

 
przejdź do filmu 

 

BACK 

https://lublin.tvp.pl/36462956/20-marca-2018
https://lublin.tvp.pl/36462956/20-marca-2018

