Informacja o nagrodach i wyróżnieniach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznanych
w 2014 roku za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi,
rynkach rolnych i rybołówstwie.
______________________________________________________________________________
W uznaniu dla wybitnych osiągnięć we wdrażaniu wyników badań naukowych do praktyki
rolniczej, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwa, przynoszących wymierne efekty
ekonomiczne i społeczne, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyznał, w 2014 roku, 6 nagród
pieniężnych i 4 wyróżnienia zespołom autorskim wymienionym poniżej.
A. Nagrody pieniężne
1. Zespół autorski: prof. dr hab. Edward Żurawicz, prof. dr hab. Małgorzata Korbin, dr hab.
Stanisław Pluta, prof. nadzw. IO, dr inż. Agnieszka Masny, dr inż. Mariusz Lewandowski, mgr
Jolanta Kubik;
tytuł: „Wytworzenie i wdrożenie do uprawy towarowej w Polsce nowych odmian roślin
sadowniczych – jabłoni, porzeczki czarnej i truskawki wyhodowanych w Instytucie
Ogrodnictwa”;
wnioskodawca: Instytut Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach.
2. Zespół autorski: dr hab. Lidia Paszt Sas, prof. IO, dr Beata Sumorok, dr Anna Lisek, Paweł
Trzciński, mgr inż. Edyta Derkowska, mgr Michał Przybył, mgr Mateusz Frąc, mgr Sławomir
Głuszek;
temat: „SYMBIO BANK – pierwsza w Polsce kolekcja pożytecznych mikroorganizmów
glebowych”;
wnioskodawca: Instytut Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach.
3. Zespół autorski: dr Sławomir Sowa, dr Anna Linkiewicz, prof. Janusz Zimny, prof. Zbigniew
Laudański, mgr Magdalena Żurawska-Zajfert, dr Lech Boros, mgr Katarzyna GrelewskaNowotko, mgr Ewelina Żmijewska, mgr Jarosław Nowosielski;
tytuł: „Opracowanie i wdrożenie strategii kontroli plantacji towarowych oraz materiału
siewnego w celu monitoringu genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy MON810”;
wnioskodawca: Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB z siedzibą w Radzikowie.
4. Zespół autorski: prof. dr hab. Jan Kuś, dr Krzysztof Jończyk, dr Jarosław Stalenga, prof. dr
hab. Stefan Martyniuk, dr hab. Beata Feledyn-Szewczyk, dr Jerzy Kopiński;
tytuł: „Ocena i promocja różnych systemów produkcji rolniczej”;
wnioskodawca: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB z siedzibą w Puławach.
5. Zespół autorski: mgr inż. Ewa Borzym, mgr inż. Joanna Maj-Paluch, dr n. wet. Marek
Matras, tech. Agnieszka Sandomierska, mgr Magdalena Stachnik;
tytuł: „Opracowanie i wdrożenie metod izolacji i identyfikacji ranawirusów ryb, ze szczególnym
uwzględnieniem epizootycznej martwicy układu krwiotwórczego EHN”;
wnioskodawca: Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB z siedziba w Puławach.

6. Zespół autorski: [Politechnika Koszalińska:] prof. dr hab. inż. Jarosław Diakun, [Morski Inst.
Rybacki:] prof. dr hab. inż. Andrzej Dowgiałło, dr inż. Mariusz Kosmowski, mgr inż. Michał
Sikora, dr inż. Bogusław Pawlikowski, mgr inż. Wiktor Kołodziejski, dr inż. Olga Szulecka;
tytuł: „Kompleksowy system przetwarzania karpi na nowoczesne produkty spożywcze i
paszowe”;
wnioskodawca: Morski Instytut Rybacki – PIB z siedziba w Gdyni.
B. Wyróżnienia
7. Zespół autorski: [IFR PAN:] dr hab. inż. Edyta Skrzypek, dr hab. Izabela Marcińska, prof.
nadzw. IFR PAN, dr hab. inż. Ilona Czyczyło-Mysza, dr inż. Kinga Dziurka, dr Agata
Nowakowska, [HRS Sp. z o.o., Gr. IHAR:] dr inż. Zygmunt Nita, inż. Krystyna Werwińska;
tytuł: „Uzyskanie linii podwojonych haploidów owsa (Avena sativa L.) metodą krzyżowania
oddalonego”;
wnioskodawca: Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN.
8. Zespół autorski: dr Dariusz Teper, mgr Mikołaj Borański;
tytuł: „Wdrożenie dzikiej pszczoły samotnicy murarki ogrodowej (Osmia rufa L.) do praktyki
sadowniczej”;
wnioskodawca: Instytut Ogrodnictwa z siedzibą w Skierniewicach.
9. Zespół autorski: prof. dr hab. Piotr Sobiczewski, dr hab. Barbara Łabanowska, prof. IO, dr
hab. Beata Meszka, prof. IO, dr Hanna Bryk, dr Alicja Maciesiak, dr Zofia Płuciennik, dr hab.
Jerzy Lisek, prof. IO;
tytuł: „Opracowanie i wdrożenie do praktyki ogrodniczej Metodyk Integrowanej Ochrony Roślin
Ogrodniczych przed agrofagami”;
wnioskodawca: Instytut Ogrodnictwa z siedziba w Skierniewicach.
10. Zespół autorski: mgr inż. Aleksandra Kuta, dr hab. Mirosław Paweł Polak prof. nadzw.
PIW, dr hab. Magdalena Larska, prof. nadzw. PIW, prof. dr hab. Jan Franciszek Żmudziński;
tytuł: „Opracowanie systemu wykrywania bydła zakażonego wirusem biegunki bydła i choroby
błon śluzowych (BVD-MD) na poziomie pojedynczego zwierzęcia i stada oraz wdrożenie
krajowego programu zwalczania choroby”;
wnioskodawca: Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB z siedziba w Puławach.

