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W 2021 roku odbędzie się już czwarta, doroczna Konferencja z cyklu „Znaczenie pasów 

kwietnych w rolnictwie”. Organizatorami wydarzenia są: Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i 

Bioinżynierii UPP, Wydział Ekonomiczny UPP oraz Stowarzyszenie Demeter Polska.

Celem konferencji jest kontynuacja naukowej dyskusji na temat stosowania pasów 

kwietnych w rolnictwie i upowszechnianie wiedzy z tego obszaru. Pasy kwietne stanowią 

środowisko życia wielu gatunków organizmów, w tym owadów zapylających rośliny oraz 

naturalnych wrogów szkodników roślin uprawnych. Przez to pasy kwietne są nie tylko 

miejscem ich życia ale również sprzyjają zmniejszeniu ilości stosowanych insektycydów, 

co także przyczynia się do podwyższania różnorodności biologicznej. Te aspekty niosą ze 

sobą konsekwencje ekonomiczne dla rolników, którzy takie działania podejmują. 

Tegoroczna Konferencja ze względu na sytuację zagrożenia IV falą Covid-19 będzie miała 

charakter hybrydowy. Wydarzeniem poprzedzającym będzie Seminarium, które odbędzie 

się 16 września br. w Szelejewie Drugim, „na żywo”. Wystąpienia seminaryjne i dyskusja w 

Szelejewie będą zarejestrowane, a następnie odtworzone podczas konferencji on-line. 

Mamy nadzieję, że taka forma Konferencji będzie miała  szersze oddziaływanie społeczne 

oraz wzbudzi zainteresowanie uczestników.

W roku bieżącym oraz w latach następnych zamierzamy podjąć dyskusję nad 

ekonomiczną stroną funkcjonowania pasów kwietnych. Z tego też względu zależy nam 

aby w dyskusji wzięły udział zarówno osoby badające zagadnienia ekonomiki rolnictwa, w 

szczególności zainteresowane problematyką pasów kwietnych, jak i praktycy którzy 

posiadają je na swoich polach. Należy dodać, że w naszą dyskusję zaangażowany jest od 

3 lat Departament Dopłat Bezpośrednich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a w każdej 

edycji naszej Konferencji przedstawiciel MRiRW występuje jako prelegent. Liczymy, że także 

w tym roku przedstawiciel Ministerstwa wygłosi referat i przestawi prezentacje oraz zajmie 

głos w dyskusji, już podczas Seminarium 16 września. 

W imieniu organizatorów i partnerów do udziału w Seminarium i późniejszej Konferencji 

serdecznie zapraszają:

Szanowni Państwo!

Prof. UPP dr hab. 

Paweł SIENKIEWICZ 
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii)

prof. UPP dr hab. 

Wawrzyniec CZUBAK 
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

Wydział Ekonomiczny)

Mgr inż. 

Paweł BIETKOWSKI 
(Prezes Stowarzyszenia Demeter Polska)
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PROGRAM SEMINARIUM:

Rola pasów kwietnych 
w rolnictwie (IV)

Szelejewo, 16 września 2021

Rejestracja i przywitanie gości, 

Oficjalne rozpoczęcie konferencji 

Prof. dr hab. Anna KRYSZAK – Dziekan Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i 

Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

Prof. UPP dr hab. Paweł SIENKIEWICZ – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, 

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii 

Mgr inż. Paweł BIETKOWSKI – gospodarz pałacu w Szelejewie Drugim, Prezes 

Stowarzyszenia „Demeter Polska" 

Wystąpienia Patronów i Sponsorów – Marszałek Wielkopolski, Prezes 

Gościnnej Wielkopolski 

Przegląd literatury światowej nt. aspektów ekonomicznych związanych z 

pasami kwietnymi 

Dr hab. Krzysztof KUJAWA, Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska 

Pytania i dyskusja 

Przerwa 

Ekonomiczne aspekty pasów kwietnych w rolnictwie 

Prof. UPP dr hab. Wawrzyniec CZUBAK, UP w Poznaniu, Wydział Ekonomiczny 

Pytania i dyskusja 

Dobry rolnik. Dlaczego to co przez to rozumiemy ma kluczowe znaczenie w 

ochronie przyrody? 

Dr inż. Stanisław Świtek, Prof. UPP dr hab. Paweł Sienkiewicz Pytania i dyskusja 

PRZERWA na Lunch 

DYSKUSJA NAD ROLĄ I EKONOMIKĄ I PASÓW KWIETNYCH W ROLNICTWIE 

MODERATOR: Prof. UPP dr hab. Wawrzyniec CZUBAK 

Zakończenie seminarium 

9.30 

9.50 

10.10 

10.55 

11.10 

11.55 

12.40 

13.20 

15.00


