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VI konferencja „Nauka – Biznes – Rolnictwo”: tym razem
problemy wody!
Autor: materiały prasowe
Data: 25 listopada 2016

W czwartek, 24 listopada br., w Puławskim Parku NaukowoTechnologicznym odbyła się VI konferencja „Nauka – Biznes –
Rolnictwo”. Wydarzenie organizowane przez Centrum Kompetencji
PUŁAWY zostało objęte Honorowym Patronatem Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.W tym roku grono
ekspertów dyskutowało m.in. o gospodarowaniu zasobami
wodnymi. Organizatorzy uznali ten temat za szczególnie ważny ze
względu na coraz większe problemy z niedoborem czystej wody.

Mariusz Bober, prezes Zarządu Grupy Azoty. (fot. Centrum Kompetencji Puławy, Sławomir Kłak)

Jak podkreślał w swoim wystąpieniu Mariusz Bober, prezes Zarządu Grupy Azoty, woda to
ogromnie ważna kwestia dla produkcji rolnej: – Jako przedstawiciele branży nawozowej
czujemy się jednym z wielu ogniw w całym łańcuchu budowania bezpieczeństwa żywnościowego
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na świecie. Staramy się swoją misję realizować jak najlepiej, ale oczywiście mamy świadomość,
że aby to robić mądrze, potrzebna jest ścisła współpraca przedsiębiorców rolnych,
przedstawicieli świata nauki, techniki, przemysłu i odpowiednie wsparcie legislacyjne
państwa. W tym też z resztą celu powołane zostało Centrum Kompetencji Puławy, które takimi
inicjatywami jak ta konferencja stara się w naświetlić najważniejsze obecnie kwestie dotyczące
zapewniania bezpieczeństwa żywnościowego, w tym również wody.
Przedstawiciele Centrum Kompetencji Puławy wielokrotnie podkreślali, że od początku swojej
działalności stawiają na współpracę nauki, biznesu i rolnictwa.
Jako przedstawiciele branży nawozowej czujemy się jednym z wielu ogniw w całym łańcuchu
budowania bezpieczeństwa żywnościowego na świecie. Staramy się swoją misję realizować
jak najlepiej.
Mariusz Bober, prezes Zarządu Grupy Azoty

– Stanowi to jedno z kluczowych wyzwań nie tylko w rolnictwie, ale też dla całej krajowej
gospodarki. W poszukiwaniu szeroko rozumianej innowacyjności i nowych rozwiązań
technologicznych, Centrum Kompetencji Puławy we współpracy z Grupą Azoty Puławy, ogłasza
konkursu na najciekawszą pracę badawczą lub projekt rozwojowy w tematyce nawożenia
i agrotechniki o łącznej puli nagród 30 tys. zł – mówił podczas swojego wystąpienia Andrzej
Skwarek, Koordynator Konsorcjum Centrum Kompetencji Puławy oraz wiceprezes zarządu
Grupy Azoty Puławy.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne, instytucje naukowe oraz przedsiębiorstwa
powiązane z sektorem rolnym. Propozycje prac mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo do
31 stycznia 2017 r. Dla ułatwienia organizatorzy określili obszary tematyczne, w których powinny
mieścić się tematy prac. Są to optymalizacja technologii nawożenia z uwzględnieniem upraw
i zasobności gleb oraz rozwój nowych technologii nawożenia i produktów nawozowych
dostosowanych do potrzeb polskiego rolnictwa.

Czy artykuł był przydatny?
Kliknij na gwiazdkę, by zagłosować
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