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Instytut Agrolizyki im. Bohdana Dobrzariskiego Polskiej Akademil Nauk postaf w 1968 t Pocz4tkowo jako Zakfad

Agrofizyki, z inicjatywy prof, dr hab. Bohdana Dobrzafskiego, wybitnego uczonego polskiego, gleboznawcy, rek-

tora dw6ch lubelskich uczelni.

Do podstawowych zadafi Instytutu

nale24 badania naukowe, poznawcze

i aplikacyjne, oraz ksztalcenie kadr na-

ukowych w zakresie zastosowania fizyki

w rozwiEzywaniu problem6w ksztatto-

wania i ochrony Srodowiska przyrod-

niczego, zr6wnowa2onego rolnictwa

oraz przetw6rstwa rolno-spozywczeg0.

AKualnie obszar badawczy agrofizyki

koncentruje siq na wlaSciwoSciach fi-
zycznych material6w oraz procesach

fizycznych istotnych dla ksztattowania

Srodowiska przyrodniczego (przeciw-

dzialanie degradacji gleb, monitorowa-

nie zagro2ef Srodowiska), produkcji

rolniczej i przetw6rstwa plod6w rol-

nych. 0bejmuje rdwnie2 opracowywa-

nie i doskonalenie wyspecjalizowanych,

fizycznych metod pomiarowych, a takze

modelowanie komputerowe proces6w

zachodzqcych w Srodowisku przyrod-

niczym oraz procesdw przetw6rczych.

W ostatnich latach bardzo du2o uwagi

poSwigca siq zagadnieniom jako6ci

zywnoSci - poczynaj4c od etapu pro-

dukcji rolniczej poprzez okres przecho-

wywania plod6w rolnych, p(zelwarza-

nia, a2 do momentu uzyskania produktu

finalnego oraz tematyce zwiqzanej z od-

nawialnymi 2r6dlami energii.

Wsp6lpraca i inwestycje

Instytut prowadzi szerokq wspdlpracq

naukowq z ponad 60 oSrodkami nauko-

wymi w kraju i za granicq oraz realizuje

innowacyjne projekty badawcze i roz-

wojowe, krajowe oraz miqdzynarodowe.

Jednostka aktywnie uczestniczy r6w-

nie2 w pozyskiwaniu Srodk6w z fundu-

szy struKuralnych. Instytut dysponuje

n0w0czesnA, unikaln4 aparatur4 nauko-

wo-badawczq, zar6wno prototypowa -

zaprojeKowanq i wykonanq w lA PAN,

adoptowanq z innych dzialdw nauki, jak

r6wnie2 typowA, wysoko wyspecjalizo-

wan4. W ostatnim czasie infrastruktura

Instytutu zostala gruntownie zmoderni-

zowana, a zaplecze badawczo-rozwo-
jowe wzbogacone o ponad 200 nowo-

czesnych, specialistycznych aparat6w.

Ponadto w Instytucie powstafo 16 spe-

cjalistycznych laboratori6w i pracowni,

rozszerzai4cych obszary dzialalnoSci

lnstytutu, m.in. o zagadnienia zwi4za-

ne z procesem fermentacji metanowej,

wykorzystaniem mikroalg w produkcji

biopaliw oraz mikrobiologiq molekular-

nE i Srodowiskowq.

Bylo to mo2liwe dzigki realizacji

UNIA EUROPEJSKA
FUNDUsZ sPOJNOSCI

dwdch infrastruKuralnych projektdw,

K6rych lqczna wartoS0 przekracza 50

mln PLN. Projekty: ,,Rozbudowa infra-

struktury i doposa2enie laboratori6w

Centrum DoskonaloSci AGR0PHYSICS"

oraz ..Srodowiskowe Laboratorium

Energii 0dnawialnej" realizowane sA

w ramach Dziaiania 1.3 Wspieranie inno-

wacji Programu Operacyjnego Rozw6j

Polski Wschodniej 2007-2013, a ich

zakoficzenie przewidziane jest w pierw-

szym p6lroczu przyszfego roku.

lnstytut Agrofiryki PAN
ul. Do5wiadczalna 4

20-290 Lublin2T
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