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Instytut Agrofizyki PAN postaf w 1968 r., poczqtkowo jako zaklad Agrofizyki
z inicjatywy prof. dr hab. Bohdana Dobrzanskiego, wybitnego uczonego polskiego,
gleboznawcy, rektora dw6ch lubelskich uczelni. Prof. B. Dobrzanski byf tei
pierwszym kierownikiem Zakfadu. w 1990 r. Instytutowi nadano Jego imig.
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Do podstawowych zadafi Insty-

tutu nalez4 badania naukowe, po-

znawcze i aplikacyjne oraz ksztal-

cenie kadr naukowych w zakresie

zastosowania fizyki w rozwiqzy-

waniu problemdw ksztattowania

i ochrony Srodowiska przyrodnicze-

go, zrdwnowazonego rolnictwa oraz

przetw6rstwa rolno-spozywczego.

AKualnie obszar badawczy kon-

centruje sie na wlaSciwoSciach

fizycznych material6w oraz proce-

sach fizycznych istotnych dla ksztat

towania Srodowiska. przyrodni-

czego, produkcji rolniczej i prze-

tw6rstwa plod6w rolnych. W ostal-

nich latach bardzo du2o uwagi po-

Swiqca sig zagadnieniom jakoSci

zywnoSci - od etapu produkcji rol-

niczej poprzez okres przechowywa-

nia pfod6w rolnych, przetwarzania,

a2 do momentu uzyskania produKu

finalnego.
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Wyniki badafi wykorzystywane

sq w praktyce rolniczej oraz w in-

nych dziedzinach i dyscyplinach

naukowych, takich jak gleboznaw-

stwo, melioracje, chemia rolna,

agroekologia, hodowla ro5lin, in2y-

nieria rolnicza, technologia rolno-

spoZywcza, a nawet w badaniach

kosmosu.

KADHA IdAUKCWA

Instytut zatrudnia 85 pracow-

nik6w, w tym 55 pracownik6w

naukowych reprezentujqcych 162-

ne kierunki wyksztafcenia: fizykq,

chemiq, rolnictwo, biologiq, in2y-

nieriq, geografiq, matematykg i

ogrodnictwo.
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Instytut posiada uprawnienia do

nadawania stopni naukowych dok-

tora oraz doKora habilitowanego

nauk rolniczych w zakresie agro-

nomii - agrofizyki. Prowadzi Stu-

dia Dokoranckie dajEce mlodym

ludziom mo2liwoSc dogodnego

rozwijania zainteresowan nauko-

wych. Wychowankowie Insty-

tutu s4 profesorami w lubelskich

uczelniach, pefniq funkcje reldor-

skie i dziekafiskie. Instytut posia-

da I kategoriq w ocenie parame-

trycznejMNiSW.

nie2 typow4, wysoko wyspecjali-

z0wanE.
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Badania prowadzone w lnstytucie

daj4 wymierne efekty innowacyjne

wspomagajqce sektor rolno-spo-

zywczy w rozwiqzywaniu zagad-

nieh technologicznych. Transfer

wiedzy wygenerowanej w Instytucie

w latach 2005-2007 obejmuje 11

patent6w i 1 2 rozwiaTan i n nowacyj-

nych. Przykladem innowacyjnego

rozwi4zania jest system monitoro-

fahcuchowych. Olej ten po uszlachetnieniu posiada

po2qdane wlaSciwoSci smaine i mo2e zastqpii oleje

ropopochodne.
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Instytut prowadzi szerok4 wspdfpracq naukow4

z ponad 60 oSrodkami naukowymiw kraju i za granic4.

W latach 1990-2008 w Instytucie realizowano ponad

100 projekt6w badawczych MN|SW. Jednym z wazniej-

szych byl projeK Centrum DoskonafoSci o akronimie

,,AGR0PHYSICS". Centrum to ma za zadanie prowa-

dzenie prac badawczych i edukacyjnych w zakresie

zastosowan fizyki w zr6wnowazonym rolnictwie.
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lnstytut Agrofizyki PAN w Lublinie realizuje projeK

pod nazw4: Rozbudowa infrastruKury i doposazenie

Laboratoridw Centrum DoskonaloSci AGROPHYSICS.

Jest on wsp6tfinansowany z Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Progra-

mu 0peracyjnego Rozw6j Polski Wschodniej na lata

2007-2013.

WartoSd projeKu wynosi 26 371 086,00 zl,zczego
22 793 450,00 zl pochodzii bgdzie z EFRR oraz Bu-

d2etu Pafistwa. W projeK wt4czylo siq r6wnie2 MN|SW,

ktdre udzielilo wsparcia w wysokoSci 3 557 000,00 zl.

ProjeK realizuje najpilniejsze i najwa2niejsze potrzeby

lA PAN zar6wno w zakresie wyposazenia aparaturowe-

go placowki jak te2 potrzeb budowlanych. W ramach

projektu zakupione zostanq w64 apara! i urzqdzenia

pomiarowe z Kdrych najwzniejsze to: aparat pierScie-

niowo-obrotowy bezpoSredniego Scinania, chromato-
graf cieczowy, spektrometr ICP 0ES, ekstraKor, labora-

toryjny system rtg do oznaczania struKury material6w

roSlinnych, system obrzowania hiperspektralnego,
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Instytul dysponuie
n0w0czesna,
unikalna aparatula
naukowo-badawcza,

zar0wno

!rololypowa -
zaIroieklorvana
i wykonana w lA
PAtl [...) adollowana
z innych dzialow
nauki, iak rdwniei
ly[owa, Wsoko
wyslecializowana.
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InsMul Asroli4ki
PAtl $, Luilinic
realizuie 0roleld [od
nazwa: Borbudowa
inlrastruldury
i do[osaienic
IaIoralori6ril
Centrum
0oskonaloSci

AGROPHYSICS,

system termograficzny, chroma-

tograf gazowy ze speKrometrem

masowym, system do pomiaru

wielkoSci, ksztattu i liczby cz4stek,

system speKroskopii w podczer-

wieni z transformacjq Fouriera/

speKroskopii ramanowskiej orz
mikroskop sif atomowych.

Ponadto projeK przewiduje budo-

wg nowego obiektu laboratoryjnego

wraz z wyposa2eniem meblowym

oraz termomodernizacjg gl6wnego

obieKu lA PAN. Dziqki jego reali-

zacji stworzone zostan4 doskonale

warunki do prac naukowych, labo-

ratoryjnych i badawczych oparte

na najnowoczeSniejszym sprzqcie

i aparaturze laboratoryjnych. Bez

w4tpienia przed lA PAN otwiera siq

nowa era dzialalnoSci, rozszerzlq
siq horyzonty i mozliwoSci naukowe.
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Instytut dysponuje nowocze-

sn4, unikaln4 aparaturq naukowo-

badawczq, zar6wno prototypowq

- zaprojeldowan4 i wykonan4

w lA PAN (TDR - Time Domain

Reflectometer - aparat do pomia-

r6w wilgotnoSci), adoptowan4

z innych dzialdw nauki, jak rdw-

wania parametrdw fizycznych gleby

z dostqpem przez Internet.

Kolejny przyklad to realizowany

obecnie w ramach przedsiqwziqcia

Inicjatywa Technologiczna projeK

dotyczqcy opracowania sposo-

bu wytwarzania i zastosowania

technicznego oleju gorczycowego

do smarowania motorowych pil
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