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Opieka nad zwierzętami i weterynaria 













 

 





 



















   



  









  



























046 __ |k 2014 

380 __ |a Artykuły 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Mszyca zbożowa |2 DBN 

650 _7 |a Pszenica |2 DBN 

650 _7 |a Temperatura powietrza |2 DBN 

650 _7 |a Wzrost i rozwój (biologia) |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN 

658 __ |a Biologia 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

 

Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat / Zahra Tazerouni, Ali 
Asghar Talebi. 

Deskryptory przedmiotowe 

Deskryptory ujęciowe: 658 Biologia + 658 Rolnictwo i leśnictwo 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0


045 2_ |b d2004 |b d2011 

046 __ |k2014 

380 __ |a Artykuły 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 2001- 

648 _7 |a 2001- |2DBN 

650 _7 |a Gospodarstwo rolne |2 DBN 

650 _7 |a NATURA 2000 |2 DBN 

650 _7 |a Nawożenie |2 DBN 

650 _7 |a Produkcja rolnicza |2 DBN 

650 _7 |a Wiejskie regiony problemowe |2 DBN 

650 _7 |a Wpływ na środowisko |2DBN 

651 _7 |a Dąbrowy Krotoszyńskie (kompleks leśny) |2DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN 

658 __ |a Ochrona środowiska 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

 

Estimation of selected agri-environmental indicators in farms located in direct influence zone on Natura 
2000 area Dąbrowy Krotoszyńskie (PLH300002) / Jerzy Mirosław Kupiec (Department of Ecology and 
Environmental Protection. University of Life Sciences in Poznań). 

Deskryptory przedmiotowe 

Deskryptory ujęciowe: 658 Ochrona środowiska + 
658 Rolnictwo i leśnictwo 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052513403205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Estimation of selected agri-environmental indicators in farms located in direct influence zone on Natura 2000 area D%C4%85browy Krotoszy%C5%84skie (PLH300002)&offset=0


046 __ |k2015 

380 __ |a Artykuły 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Chwasty |2 DBN 

650 _7 |a Konstrukcja maszyn |2 DBN 

650 _7 |a Opielacz |2 DBN 

650 _7 |a Zwalczanie |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł problemowy |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 

658 __ |a Inżynieria i technika 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

 

Analiza rozwiązań konstrukcyjnych mechanicznych pielników do zwalczania chwastów w rzędach roślin / Tomasz 
Nowakowski (SGGW w Warszawie. Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych), Adam Strużyk (SGGW w Warszawie. 
Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych), Daniel Lauryn (SGGW w Warszawie. Katedra Maszyn Rolniczych i Leśnych). 

Deskryptory przedmiotowe 

Deskryptory ujęciowe: 658 Inżynieria i technika + 658 
Rolnictwo i leśnictwo 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052502886705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Analiza rozwi%C4%85za%C5%84 konstrukcyjnych mechanicznych pielnik%C3%B3w do zwalczania chwast%C3%B3w w rz%C4%99dach ro%C5%9Blin&offset=0


046 __ |k2020 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Produkty i przetwory zbożowe |2 DBN 

650 _7 |a Uprawa roślin |2 DBN 

650 _7 |a Zboże |2 DBN 

651 _7 |a Dolny Śląsk |2 DBN 

651 _7 |a Polska |2 DBN 

655 _7 |a Opracowanie |2 DBN 

655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN 

658 __ |a Etnologia i antropologia kulturowa 

658 __ |a Historia 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

 

Deskryptory przedmiotowe 

Deskryptory ujęciowe: 658 Etnologia i antropologia 
kulturowa + Historia + Rolnictwo i leśnictwo  

"Głodnemu chleb na myśli" : o znaczeniu politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym zboża na 
ziemiach polskich ze szczególnym uwzględnieniem Dolnego Śląska / red. Joanna Nowosielska-Sobel, Grzegorz 
Strauchold, Rafał Nowakowski. 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052865419705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,"G%C5%82odnemu chleb na my%C5%9Bli" : o znaczeniu politycznym, gospodarczym, spo%C5%82ecznym i kulturowym zbo%C5%BCa na ziemiach polskich ze szczeg%C3%B3lnym uwzgl%C4%99dnieniem Dolnego %C5%9Al%C4%85ska&offset=0




















http://przepisy.bn.org.pl/aneksy#1-forma-dziela 



046 __ |k 2018 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Publikacje dydaktyczne 

385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły zawodowe 

385 __ |m Poziom nauczania |a Technikum 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Chów zwierząt |2 DBN 

655 _7 |a Podręcznik |2 DBN 

658 __ |a Edukacja i pedagogika 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Prowadzenie produkcji zwierzęcej : R.3.2 : podręcznik do nauki zawodu technik rolnik, technik agrobiznesu, 
rolnik. Cz. 1 / Dorota Banaszewska, Anna Charuta, Alina Janocha, Grażyna Niedziałek, Anna Wysokińska. 

Podręcznik do nauki zawodu 

Dokładny poziom nauczania 

Obowiązkowo deskryptor ujęciowy Edukacja i pedagogika 

Deskryptor ogólny, określający tematykę podręcznika. Nie 
zastosowano deskryptora Produkcja zwierzęca, ponieważ 
podręcznik nie porusza zagadnień z ekonomiki rolnictwa. 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052725782805066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Prowadzenie produkcji zwierz%C4%99cej : R.3.2 : podr%C4%99cznik do nauki zawodu technik rolnik, technik agrobiznesu, rolnik. Cz. 1&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,53670633473399950&offset=0


046 __ |k 2018 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Publikacje dydaktyczne 

385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Dane przestrzenne |2 DBN 

650 _7 |a Geoinformacja |2 DBN 

650 _7 |a Rolnictwo precyzyjne |2 DBN 

650 _7 |a Systemy wspomagania decyzji |2 DBN 

650 _7 |a Teledetekcja |2 DBN 

655 _7 |a Podręcznik |2 DBN 

658 _7 |a Geografia i nauki o ziemi |2 DBN 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Rolnictwo precyzyjne / redaktor naukowy Stanisław Samborski. 

Deskryptory przedmiotowe 

Podręcznik akademicki 

Link do katalogu BN 

W podręcznikach akademickich nie stosujemy 
deskryptora ujęciowego Edukacja i pedagogika  

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991026348549705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Rolnictwo precyzyjne&offset=0


046 __ |k 2018 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Publikacje dydaktyczne 

385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Jakość żywności |2 DBN 

650 _7 |a Skład chemiczny substancji |2 DBN 

655 _7 |a Ćwiczenia laboratoryjne |2 DBN 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Podstawy analizy i oceny jakości żywności : skrypt do ćwiczeń / pod redakcją Teresy Fortuny ; Małgorzata 
Bączkowicz, Teresa Fortuna, Lesław Juszczak, Joanna Sobolewska-Zielińska. 

Ćwiczenia laboratoryjne dla studentów 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991024772929705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Podstawy analizy i oceny jako%C5%9Bci %C5%BCywno%C5%9Bci :%C2%A0skrypt do %C4%87wicze%C5%84&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,76885530187908706&offset=0


046 __ |k 2016 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Białka |2DBN 

650 _7 |a Odżywianie |2 DBN 

650 _7 |a Wartość odżywcza |2 DBN 

650 _7 |a Żywienie zwierząt |2 DBN 

655 _7 |a Monografia |2 DBN 

658 __ |a Biologia 

658 __ |a Medycyna i zdrowie 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Monografia naukowa 

Wartość odżywcza białka w żywieniu ludzi i zwierząt monogastrycznych : monografia / Barbara Pastuszewska 
(Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk), Anna Tuśnio (Instytut 
Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk), Marcin Taciak (Instytut Fizjologii i 
Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk). 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9910847404605606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Warto%C5%9B%C4%87 od%C5%BCywcza bia%C5%82ka w %C5%BCywieniu ludzi i zwierz%C4%85t monogastrycznych :%C2%A0monografia&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,1441663950724747&offset=0


046 __ |k 1993 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 1901-2000 

388 1_ |a 1989-2000 

650 _7 |a Bobik |2 DBN 

650 _7 |a Ekstruzja (technologia żywności) |2 DBN 

650 _7 |a Groch |2 DBN 

650 _7 |a Łubin żółty |2 DBN 

650 _7 |a Pasza |2 DBN 

650 _7 |a Świnia domowa |2 DBN 

650 _7 |a Wartość odżywcza |2 DBN 

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN 

655 _7 |a Rozprawa habilitacyjna |2 DBN 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Wpływ ekstruzji nasion bobiku, grochu i łubinu żółtego na ich wartość odżywczą i wyniki tuczu świń 
: rozprawa habilitacyjna / Jacek Skomiał ; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Katedra Żywienia Zwierząt 
i Gospodarki Paszowej. 

Deskryptory rodzaju/gatunku:  
Rozprawa habilitacyjna oraz zazwyczaj 
Monografia lub Raport z badań. 

Rozprawa habilitacyjna 

Dla zagadnień z technologii żywności i 
żywienia stosuje się deskryptor ujęciowy 
Rolnictwo i leśnictwo. 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991027548269705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wp%C5%82yw ekstruzji nasion bobiku, grochu i %C5%82ubinu %C5%BC%C3%B3%C5%82tego na ich warto%C5%9B%C4%87 od%C5%BCywcz%C4%85 i wyniki tuczu %C5%9Bwi%C5%84 :%C2%A0rozprawa habilitacyjna&offset=0


046 __ |k 2019 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Choroby roślin |2 DBN 

650 _7 |a Ochrona roślin |2 DBN 

650 _7 |a Patogeny |2 DBN 

655 _7 |a Księga abstraktów |2 DBN 

655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN 

658 __ |a Biologia 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

 

 "Nowe patogeny i choroby roślin" : VI konferencja naukowa, Skierniewice, 16 kwietnia 2019 : streszczenia 
/ Instytut Ogrodnictwa. 

Księga abstraktów 

Deskryptory ogólne, oddające tematykę 
konferencji, a nie poszczególnych abstraktów. 

Dla zagadnień związanych z ochroną roślin 
często stosuje się dwa ujęcia: Biologia i 
Rolnictwo i leśnictwo. 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052892017705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,"Nowe patogeny i choroby ro%C5%9Blin" :%C2%A0VI konferencja naukowa, Skierniewice, 16 kwietnia 2019 : streszczenia&offset=0


046 __ |k2017 
045 2_ |b d1952 |b d1998 
380 __ |a Książki 
380 __ |a Publikacje informacyjne 
388 1_ |a 2001- 
610 27 |a Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji Roślinnej (Instytut Uprawy, Nawożenia i 
Gleboznawstwa-Państwowy Instytut Badawczy)  |2 DBN 
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 
648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN 
648 _7 |a 1989-2000 |2 DBN 
650 _7 |a Ekonomika rolnictwa |2 DBN 
650 _7 |a Instytuty naukowe |2 DBN 
650 _7 |a Produkcja roślinna |2DBN 
655 _7 |a Bibliografia |2 DBN 
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN 
658 __ |a Bibliotekarstwo, archiwistyka, muzealnictwo 
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse 
658 __ |a Nauka i badania 
 

Działalność Zakładu Ekonomiki i Organizacji Produkcji Roślinnej oraz bibliografia prac z lat 1952-1998 
/ Adam Harasim, Stanisław Krasowicz ; Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut 
Badawczy. 

Deskryptory ogólne, określające zakres działalności 
instytucji 

Bibliografie prac jednostek naukowych 

Deskryptor ujęciowy Gospodarka, ekonomia, 
finanse zamiast Rolnictwo i leśnictwo 

Deskryptor korporatywny jednostki naukowej 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991024860019705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87 Zak%C5%82adu Ekonomiki i Organizacji Produkcji Ro%C5%9Blinnej oraz bibliografia prac z lat 1952-1998&offset=0


045 2_|bd2013 |bd2018 
046 __ |k 2018 
380 __ |a Książki 
380 __ |a Publikacje promocyjne 
388 1_ |a 2001- 
610 27 |a Koło Łowieckie "Knieja" (Polski Związek Łowiecki ; Ostrzeszów) |2 DBN 
648 _7 |a 2001- |2 DBN 
650 _7 |a Koło łowieckie |2 DBN 
650 _7 |a Łowiectwo |2 DBN 
650 _7 |a Myśliwi |2 DBN 
651 _7 |a Ostrzeszów (woj. wielkopolskie)  |2 DBN 
655 _7 |a Księga pamiątkowa |2 DBN 
655 _7 |a Praca zbiorowa |2 DBN 
658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 
 

Jubileusz 65-lecia Koła Łowieckiego 41 "Knieja" w Ostrzeszowie / Zbyszko Szmaj ; [Koło Łowieckie 41 "Knieja" 
Ostrzeszów]. 

Księga pamiątkowa 

Deskryptor rodzaju/gatunku Księga pamiątkowa oraz: 
Praca zbiorowa – jeżeli publikacja zawiera zbiór artykułów różnych 
osób, 
Materiały konferencyjne – jeżeli publikacja jest pokłosiem konferencji  
i jest to wyraźnie zaznaczone. 

Deskryptory osób lub instytucji. 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052495194105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Jubileusz 65-lecia Ko%C5%82a %C5%81owieckiego 41 "Knieja" w Ostrzeszowie&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,60104373520052446&offset=0


045 2_ |b d1945 |b d2019 
046 __ |k 2020 
380 __ |a Książki 
380 __ |a Publikacje promocyjne 
388 1_ |a 2001- 
610 27 |a Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej (Instytut Zootechniki) |2 DBN 
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 
648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN 
648 _7 |a 1989-2000 |2 DBN 
648 _7 |a 2001- |2 DBN 
650 _7 |a Gęś biała kołudzka |2 DBN 
650 _7 |a Instytuty naukowe |2 DBN 
650 _7 |a Zootechnika |2 DBN 
651 _7 |a Kołuda Wielka (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. Janikowo) |2 DBN 
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN 
658 __ |a Historia 
658 __ |a Nauka i badania 
658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Działalność naukowo-badawcza, wdrożeniowa i produkcyjna Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki 
Państwowego Instytutu Badawczego w Kołudzie Wielkiej / Eugeniusz Kłopotek, Halina Bielińska, Kazimierz Korman, 
Jakub Badowski, Bronisław Borys, Kamila Kłos, Tadeusz Pakulski, Ewa Gornowicz, Anna Jarzynowska, Jan Trela ; 
[Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy]. 

Publikacje opisujące działalność instytucji 

Deskryptor korporatywny organizacji, 
stowarzyszenia, instytutu 

Publikacje informacyjne lub Publikacje 
promocyjne 

Deskryptor określający obszar 
działalności instytucji oraz typ 
instytucji  

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052724565305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Dzia%C5%82alno%C5%9B%C4%87 naukowo-badawcza, wdro%C5%BCeniowa i produkcyjna Zak%C5%82adu Do%C5%9Bwiadczalnego Instytutu Zootechniki Pa%C5%84stwowego Instytutu Badawczego w Ko%C5%82udzie Wielkiej&offset=0


046 __ |k 2018 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Poradniki i przewodniki 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Ogrodnictwo |2 DBN 

650 _7 |a Uprawa roślin |2 DBN 

655 _7 |a Poradnik |2 DBN 

658 __ |a Dom i ogród 

Od wiosny do wiosny : rok w ogrodzie / Arkadiusz Iwaniuk. 

Poradniki „dla każdego” 

Nie dodaje się deskryptorów ujęciowych dziedzin nauki i 
sztuki, lecz deskryptory dotyczące sfer życia, zazwyczaj 
Hobby i czas wolny lub Dom i ogród.  

Stosuje się ogólne deskryptory np. Ogrodnictwo, Uprawa 
roślin, Rośliny ozdobne 

Brak przeznaczenia czytelniczego 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991025248919705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Od wiosny do wiosny :%C2%A0rok w ogrodzie&offset=0


046 __ |k 2017 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Publikacje fachowe 

385 __ |a Pszczelarze 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Pszczelarstwo |2 DBN 

650 _7 |a Pszczoła miodna |2 DBN 

655 _7 |a Poradnik |2 DBN 

655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Poradnik pszczelarza / [tekst: Mateusz Morawski]. 

Poradniki fachowe 

Deskryptory ujęciowe dziedzin nauki i sztuki. 

Zalecane jest podanie grupy odbiorców. 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052563416105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Poradnik%C2%A0pszczelarza&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,9033680364739631625&offset=0


045 2_ |b d1980 |b d2003 
046 __ |k 2016 
380 __ |a Książki 
380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka 
386 __ |m Przynależność kulturowa |a Literatura angielska 
388 1_ |a 2001- 
600 17 |a Young, Rosamund |2 DBN 
648 _7 |a 1901-2000 |2 DBN 
648 _7 |a 1945-1989 |2 DBN 
648 _7 |a 1989-2000 |2 DBN 
648 _7 |a 2001- |2 DBN 
650 _7 |a Bydło domowe |2 DBN 
650 _7 |a Chów zwierząt |2 DBN 
650 _7 |a Hodowcy bydła |2 DBN 
650 _7 |a Ekologia |2 DBN 
650 _7 |a Etologia |2 DBN 
651 _7 |a Worcester (Wielka Brytania ; okolice) |2 DBN 
655 _7 |a Pamiętniki i wspomnienia |2 DBN 
658 __ |a Biologia 
658 __ |a Historia 
658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Sekretne życie krów / Rosamund Young ; przełożył Piotr Kaliński. 

Pamiętniki i wspomnienia 

Dodatkowo deskryptor ujęciowy Historia 

Zazwyczaj nie jest wymagane użycie bardzo 
specjalistycznych deskryptorów, często istnieje potrzeba 
zastosowanie deskryptorów dziedzin wiedzy oraz 
zawodów wykonywanych przez autorów wspomnień. 

Istotna chronologia treści 

Autor wspomnień/pamiętników, a także najważniejsze 
instytucje (np. miejsca pracy, nauki) 

Obligatoryjnie Przynależność kulturowa autora 
wspomnień 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991019985199705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Sekretne %C5%BCycie kr%C3%B3w&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,25298947867591869&offset=0


046 __ |k 2018 
380 __ |a Książki 
380 __ |a Publikacje popularnonaukowe 
388 1_ |a 2001- 
650 _7 |a Las |2 DBN 
650 _7 |a Rośliny leśne |2 DBN 
650 _7 |a Siedliska leśne |2 DBN 
651 _7 |a Polska |2 DBN 
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN 
655 _7 |a Publikacja bogato ilustrowana |2 DBN 
658 __ |a Biologia 
658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Las wokół nas : najpiękniejsze puszcze i bory Polski / [tekst Wojciech Retkiewicz, Sławomir Kobojek, Renata 
Krzyściak-Kosińska, Marek Kosiński, Łukasz Przybyłowicz]. 

Publikacje popularnonaukowe 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma9910916295605606&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Las wok%C3%B3%C5%82 nas :%C2%A0najpi%C4%99kniejsze puszcze i bory Polski&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,78525110078613527&offset=0


046 __ |k 2018 
380 __ |a Albumy i książki artystyczne 
380 __ |a Książki 
388 1_ |a 2001- 
650 _7 |a Las |2 DBN 
650 _7 |a Fotografia polska |2 DBN 
650 _7 |a Fotografia przyrodnicza |2 DBN 
651 _7 |a Nadleśnictwo Gubin (obszar) |2 DBN 
655 _7 |a Album |2 DBN 
658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Nadleśnictwo Gubin / [fotografie Krzysztof Moroz]. 

Deskryptor określający rodzaj fotografii, np. Fotografia polska, 
Fotografia przyrodnicza, Fotografia krajoznawcza. 

Albumy 

Deskryptor geograficzny 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052487113505066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Nadle%C5%9Bnictwo Gubin&offset=0








046 __ |k2014 
045 2_ |b d2004 |b d2006 
380 __ |a Artykuły 
380 __ |a Publikacje naukowe 
388 1_ |a 2001- 
648 _7 |a 2001- |2 DBN 
650 _7 |a Choroby roślin |2 DBN 
650 _7 |a Gleba |2 DBN 
650 _7 |a Patogeny |2 DBN 
650 _7 |a Uprawa roślin |2 DBN 
650 _7 |a Ziemniaki |2 DBN 
651 _7 |a Zawady (woj. mazowieckie, pow. siedlecki, gm. Zbuczyn) |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN 
658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

The effect of potato ridge height and harvest date on tuber injuries / Katarzyna Rymuza (Department of 
Quantitative Methods and Spatial Planning. University of Natural Studies and Humanities in Siedlce), Antoni 
Bombik (Department of Quantitative Methods and Spatial Planning. University of Natural Studies and 
Humanities in Siedlce), Dariusz Stopa (Department of Quantitative Methods and Spatial Planning. University 
of Natural Studies and Humanities in Siedlce), Zbigniew Pawlonka (Department of Quantitative Methods and 
Spatial Planning. University of Natural Studies and Humanities in Siedlce). 
 

Chronologia treści – termin prowadzenia badań 

Deskryptor geograficzny – miejsce prowadzenia badań 

Raport z badań 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052521102605066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,The effect of potato ridge height and harvest date on tuber injuries&offset=0


0452_ |b d2012 |b d2013 
046 __ |k 2020 
380 __ |a Artykuły 
380 __ |a Publikacje naukowe 
388 1_ |a 2001- 
648 _7 |a 2001- |2 DBN 
650 _7 |a Jeżyna |2 DBN 
650 _7 |a Kwitnienie |2 DBN 
650 _7 |a Odmiany roślin |2 DBN 
650 _7 |a Pąki |2 DBN 
650 _7 |a Wzrost i rozwój (biologia) |2 DBN 
651 _7 |a Turcja (część północna) |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN 
658 __ |a Biologia 
658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Assessment of timing of bud differentiation and development stages of flower inflorescence in blackberry 
(Rubus spp.) cultivars in northern Turkey / Beril Kocaman, Hüsnü Demirsoy, Leyla Demirsoy. 

Dwa ujęcia Biologia i Rolnictwo i leśnictwo 

Chronologia treści 

Raport z badań 

Deskryptor geograficzny – kraj prowadzenia badań 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052890617105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Assessment of timing of bud differentiation and development stages of flower inflorescence in blackberry (Rubus spp.) cultivars in northern Turkey
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052890617105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Assessment of timing of bud differentiation and development stages of flower inflorescence in blackberry (Rubus spp.) cultivars in northern Turkey










046 __ |k2016 

380 __ |a Artykuły 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Łąki i pastwiska |2 DBN 

650 _7 |a Metody badawcze |2 DBN 

650 _7 |a Siedlisko (ekologia) |2 DBN 

650 _7 |a Zwierzęta |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł przeglądowy |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 

658 _7 |a Biologia 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Metody badań nad wykorzystaniem zasobów środowiskowych przez zwierzęta i ich zastosowanie w 
łąkarstwie = The research methods in environmental resources use by animals and their application in 
grassland sciences / J. Daszkiewicz (Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego. Uniwersytet Przyrodniczy 
w Poznaniu). 

Tematem publikacji jest przegląd i synteza 
metod badawczych, dotyczących wykorzystania 
zasobów środowiskowych przez zwierzęta, 
wykorzystywanych w łąkarstwie. 

Artykuł przeglądowy 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991014451859705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Metody bada%C5%84 nad wykorzystaniem zasob%C3%B3w %C5%9Brodowiskowych przez zwierz%C4%99ta i ich zastosowanie w %C5%82%C4%85karstwie&offset=0


046 __ |k2017 
380 __ |a Artykuły 
380 __ |a Publikacje naukowe 
388 1_ |a 2001- 
650 _7 |a Barwy |2 DBN 
650 _7 |a Fizykochemiczne metody badawcze |2 DBN 
650 _7 |a Jakość żywności |2 DBN 
650 _7 |a Magazynowanie |2 DBN 
650 _7 |a Wieprzowina |2 DBN 
650 _7 |a Właściwości fizyczne |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN 
658 _7 |a Fizyka i astronomia 
658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

A comparison of two methods of determining colour change in the assessment of the quality of pork 
/ Tadeusz Karamucki (Institute of Food Commodity Sciences. West Pomeranian University of Technology, 
Szczecin), Artur Rybarczyk (Institute of Food Commodity Sciences. West Pomeranian University of Technology, 
Szczecin), Małgorzata Jakubowska (Institute of Food Commodity Sciences. West Pomeranian University of 
Technology, Szczecin), Anna Sulerzycka (Institute of Food Commodity Sciences. West Pomeranian University of 
Technology, Szczecin). 

Grupa metod badawczych 

Raport z badań 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991026997879705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,A comparison of two methods of determining colour change in the assessment of the quality of pork&offset=0


046 __ |k2019 

380 __ |a Artykuły 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Digital Droplet PCR |2 DBN 

650 _7 |a Pszenica ozima |2 DBN 

650 _7 |a Śnieć cuchnąca pszenicy |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Wykorzystanie analizy digital droplet PCR we wczesnej diagnostyce porażenia pszenicy ozimej przez Tilletia 
spp. = Use of digital droplet PCR analysis in early diagnostics of winter wheat infection caused by Tilletia 
spp. / Katarzyna Pieczul (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Poznań), Krzysztof Kubiak 
(Instytut Ochrony Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Poznań), Marta Budziszewska (Instytut Ochrony 
Roślin – Państwowy Instytut Badawczy Poznań), Ilona Świerczyńska (Instytut Ochrony Roślin – Państwowy 
Instytut Badawczy Poznań). 

Przykład zastosowania deskryptora konkretnej 
metody badawczej. 

Raport z badań 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052870899005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wykorzystanie analizy digital droplet PCR we wczesnej diagnostyce pora%C5%BCenia pszenicy ozimej przez Tilletia spp. %3D Use of digital droplet PCR analysis in early diagnostics of winter wheat infection caused by Tilletia spp.&offset=0








046 __ |k2018 
380 __ |a Książki 
380 __ |a Publikacje naukowe 
388 1_ |a 2001- 
650 _7 |a Choroby roślin |2 DBN 
650 _7 |a Fusarium |2 DBN 
650 _7 |a Fusarium avenaceum |2 DBN 
650 _7 |a Jakość żywności |2 DBN 
650 _7 |a Mikotoksyny |2 DBN 
650 _7 |a Ochrona roślin |2 DBN 
650 _7 |a Owies |2 DBN 
650 _7 |a Uprawa roślin |2 DBN 
655 _7 |a Opracowanie |2 DBN 
658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Występowanie grzybów rodzaju Fusarium na owsie (Avena sativa L.) ze szczególnym uwzględnieniem 
gatunku Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., jego biologii oraz szkodliwości dla wybranych odmian / Elżbieta 
Mielniczuk. 

Przykład zastosowania deskryptora 
znaczeniowo węższego i szerszego w 
jednym opisie bibliograficznym. 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991024616079705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Wyst%C4%99powanie grzyb%C3%B3w rodzaju Fusarium na owsie (Avena sativa L.) ze szczeg%C3%B3lnym uwzgl%C4%99dnieniem gatunku Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc., jego biologii oraz szkodliwo%C5%9Bci dla wybranych odmian&sortby=date_d&facet=frbrgroupid,include,862608027159207&offset=0












046 __ |k2019 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Borówka wysoka |2 DBN 

650 _7 |a Uprawa roślin |2 DBN 

655 _7 |a Materiały konferencyjne |2 DBN 

655 _7 |a Praca zbiorowa|2 DBN 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

 

 

Nowoczesna uprawa borówki : #Współpraca : Konferencja Borówkowa 2019. 

Materiały konferencyjne dotyczące uprawy borówki, w 
której przedstawione są różne zabiegi - od uprawy gleby 
poprzez sadzenie, nawożenie aż do zbioru. 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052521095305066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Nowoczesna uprawa bor%C3%B3wki : Wsp%C3%B3%C5%82praca : Konferencja Bor%C3%B3wkowa 2019.&offset=0


045 2_ |bd2004 |bd2009 
046 __ |k 2019 
380 __ |a Artykuły 
380 __ |a Publikacje naukowe 
388 1_ |a 2001- 
648 _7 |a 2001- |2DBN 
650 _7 |a Badania naukowe |2DBN 
650 _7 |a Jednostka naukowa |2 DBN 
650 _7 |a Uprawa roślin |2 DBN 
651 _7 |a Polska |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł problemowy |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 
658 __ |a Nauka i badania 
658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Ocena dokonań naukowych w dyscyplinie uprawa roślin w latach 2004-2009 / Andrzej Kotecki (Katedra 
Szczegółowej Uprawy Roślin. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Marianna Warda (Katedra Łąkarstwa i 
Kształtowania Krajobrazu. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie). 

Artykuł dotyczy badań naukowych o tematyce z 
zakresu uprawy roślin. Trudno wyodrębnić 
szczegółowe deskryptory. 

Chronologia treści 045 i 648 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991037947679705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Ocena dokona%C5%84 naukowych w dyscyplinie uprawa ro%C5%9Blin w latach 2004-2009&offset=0








046 __ |k2012 
380 __ |a Artykuły 
380 __ |a Publikacje naukowe 
388 1_ |a 2001- 
650 _7 |a Ekspresja genu |2 DBN 
650 _7 |a Hodowla roślin |2 DBN 
650 _7 |a Markery genetyczne |2 DBN 
650 _7 |a Organizmy transgeniczne |2 DBN 
650 _7 |a Pszenica zwyczajna |2DBN 
650 _7 |a Rdza brunatna pszenicy |2 DBN 
651 _7 |a Polska |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 
655 _7 |a Raport z badań |2 DBN 
658 __ |a Biologia  
658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Identyfikacja genu Lr 19 odporności na rdzę brunatną w polskich liniach pszenicy zwyczajnej (Triticum 
aestivum L.) = Identification of Lr19 gene in Polish common wheat (Triticum aestivum L.) breeding lines / 
Sylwia Okoń (Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), 
Przemysław Matysik, Zygmunt Nita, Andrzej Bichoński, Krzysztof Rubrycki, Urszula Woźna-Pawlak, Krzysztof 
Kowalczyk (Instytut Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie).  

Deskryptory ujęciowe 658 Biologia + 658 Rolnictwo i 
leśnictwo 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991023463729705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Identyfikacja genu Lr 19 odporno%C5%9Bci na rdz%C4%99 brunatn%C4%85 w polskich liniach pszenicy zwyczajnej (Triticum aestivum L.)&offset=0


046 __ |k2017 
380 __ |a Artykuły 
380 __ |a Publikacje naukowe 
388 1_ |a 2001- 
650 _7 |a Maszyny i narzędzia rolnicze |2 DBN 
650 _7 |a Uprawa roli |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł problemowy |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma technicznego |2 DBN 
658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052508307705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Narz%C4%99dzia i maszyny stosowane w r%C3%B3%C5%BCnych systemach uprawy roli&offset=0


046 __ |k2018 
380 __ |a Artykuły 
380 __ |a Publikacje naukowe 
388 1_ |a 2001- 
648 _7 |a 2001- |2 DBN 
650 _7 |a Handel zagraniczny |2 DBN 
650 _7 |a Nasiona |2 DBN 
650 _7 |a Produkcja roślinna |2 DBN 
650 _7 |a Rośliny oleiste |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł problemowy |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse 

Światowy rynek nasion oleistych i produktów ich przerobu = The global market for oilseeds and their 
processing products / Ewa Rosiak (Zakład Badań Rynkowych. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki 
Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa). 

Deskryptor ujęciowy 658 Gospodarka, ekonomia, 
finanse 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991026876459705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,%C5%9Awiatowy rynek nasion oleistych i produkt%C3%B3w ich przerobu&offset=0


046 __ |k2016 

380 __ |a Artykuły 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Antraknoza |2 DBN 

650 _7 |a Biologiczna ochrona roślin |2 DBN 

650 _7 |a Mango indyjskie |2 DBN 

651 _7 |a Tajlandia |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Isolation and evaluation of biocontrol agents in 

controlling anthracnose disease of mango in Thailand / 

Nattawut Rungjindamai. 
046 __ |k2016 

380 __ |a Artykuły 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Dojrzewanie |2 DBN 

650 _7 |a Mango (owoc) |2 DBN 

650 _7 |a Modele matematyczne |2 DBN 

650 _7 |a Regresja (metoda statystyczna) |2 DBN 

650 _7 |a Właściwości fizyczne |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN 

658 _7 |a Matematyka 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

 

Comprehensive ripeness-index for prediction of ripening 
level in mangoes by multivariate modelling of ripening 
behaviour / Vijayaram Eyarkai Nambi, Kuladaisamy 
Thangavel, Annamalai Manickavasagan and Sultan Shahir. 

Link do katalogu BN Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991019894089705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Isolation and evaluation of biocontrol agents in controlling anthracnose disease of mango in Thailand&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991022942259705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Comprehensive ripeness-index for prediction of ripening level in mangoes by multivariate modelling of ripening behaviour&offset=0












046 __ |k2017 

380 __ |a Artykuły 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Chów zwierząt |2 DBN 

650 _7 |a Dobrostan zwierząt |2 DBN 

650 _7 |a Fizjologia zwierząt |2 DBN 

650 _7 |a Krowa |2 DBN 

651 _7 |a Włochy |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN 

658 _7 |a Biologia  

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

Welfare parameters in dairy cows reared in tie-stall and 
open-stall housing systems / Lorella Giuliotti, Maria 
Novella Benvenuti, Olga Lai, Pier Attilio Accorsi, Marco 
Rizzuto, Claudia Lotti, Carmen Adele Petrulli, Andrea 
Martini. 

046 __ |k2018 

380 __ |a Artykuły 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 2001- 

610 27 |a Stado Ogierów Książ |2 DBN 

650 _7 |a Genetyka |2 DBN 

650 _7 |a Hodowla zwierząt |2 DBN 

650 _7 |a Inbred |2 DBN 

650 _7 |a Koń śląski |2 DBN 

651 _7 |a Książ (Wałbrzych ; część miasta) |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 

655 _7 |a Raport z badań |2 DBN 

658 _7 |a Biologia 

658 __ |a Rolnictwo i leśnictwo 

 

Analysis of genetic structure of Silesian horses from Książ 
National Stud / Joanna Kania-Gierdziewicz (Faculty of 
Animal Science. University of Agriculture in Krakow), Ewelina 
Gałka (Faculty of Animal Science. University of Agriculture in 
Krakow), Maciej Gierdziewicz (Faculty of Electronical 
Engineering, Automatics Computer Science and Biomedical 
Engineering. AGH University of Science and Technology). 

Link do katalogu BN 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052511467705066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Welfare parameters in dairy cows reared in tie-stall and open-stall housing systems&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052510457005066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Analysis of genetic structure of Silesian horses from Ksi%C4%85%C5%BC National Stud&offset=0


046 __ |k2018 
380 __ |a Artykuły 
380 __ |a Publikacje naukowe 
388 1_ |a 2001- 
648 _7 |a 2001- |2 DBN 
650 _7 |a Produkcja zwierzęca |2 DBN 
650 _7 |a Rentowność |2 DBN 
650 _7 |a Świnia domowa |2 DBN 
650 _7 |a Wieprzowina |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł problemowy |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 
655 _7 |a Artykuł z czasopisma rolniczego |2 DBN 
658 __ |a Gospodarka, ekonomia, finanse 

Opłacalność produkcji żywca wieprzowego w Polsce / Aldona Skarżyńska (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i 
Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie). 

Deskryptor ujęciowy 658 Gospodarka, ekonomia, 
finanse 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052505610405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Op%C5%82acalno%C5%9B%C4%87 produkcji %C5%BCywca wieprzowego w Polsce&offset=0














046 __ |k 2017 

380 __ |a Książki 

380 __ |a Publikacje dydaktyczne  

380 __ |a Publikacje fachowe 

385 __ |a Weterynarze 

385 __ |m Poziom nauczania |a Szkoły wyższe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Diagnostyka weterynaryjna |2 DBN 

650 _7 |a Elektrokardiografia (EKG) |2 DBN 

650 _7 |a Koty |2 DBN 

650 _7 |a Niewymiarowość rytmu serca |2 DBN 

650 _7 |a Psy |2 DBN 

655 _7 |a Podręcznik |2 DBN 

658 __ |a Opieka nad zwierzętami i weterynaria 

Elektrokardiografia psa i kota : diagnostyka arytmii / Roberto Santilli, N. Sydney Moïse, Romain Pariaut, 
Manuela Perego ; redakcja wydania polskiego Urszula Pasławska ; [tłumaczenie: dr n. wet. Joanna 
Dawidowicz]. 

 

 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052889770105066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Elektrokardiografia psa i kota :%C2%A0diagnostyka arytmii&offset=0


046 __ |k 2021 

380 __ |a Artykuły 

380 __ |a Publikacje naukowe 

388 1_ |a 2001- 

650 _7 |a Koty |2 DBN 

650 _7 |a Tetralogia Fallota |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma weterynaryjnego |2 DBN 

655 _7 |a Case study (studium przypadku) |2 DBN 

658 __ |a Opieka nad zwierzętami i weterynaria 

Tetralogia Fallota u kota : opis przypadku = Tetralogy of Fallot in a cat : a case study / lek. wet. Karolina 
Kapturska (Katedra Farmakologii i Toksykologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu 
Przyrodniczego we Wrocławiu). 

 

 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052897339205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Tetralogia Fallota u kota : opis przypadku %3D Tetralogy of Fallot in a cat : a case study&offset=0


046 __ |k 2020 

380 __ |a Artykuły 

380 __ |a Literatura faktu, eseje, publicystyka 

388 1_ |a 2001- 

600 17 |a Dembele, Veronique |2 DBN 

650 _7 |a Dermatologia weterynaryjna |2 DBN 

650 _7 |a Weterynarze |2 DBN 

651 _7 |a Polska |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma naukowego |2 DBN 

655 _7 |a Artykuł z czasopisma weterynaryjnego |2 DBN 

655 _7 |a Wywiad dziennikarski |2 DBN 

658 __ |a Opieka nad zwierzętami i weterynaria 

Czerpiąc z najlepszych źródeł / rozmowa z lek. wet. Veronique Dembele ; rozmawiała Monika Mańka. 

 

 

Link do katalogu BN 

https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052544988405066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Temperature-dependent life history of Sipha maydis (Hemiptera: Aphididae) on wheat&offset=0
https://katalogi.bn.org.pl/discovery/fulldisplay?docid=alma991052876113205066&context=L&vid=48OMNIS_NLOP:48OMNIS_NLOP&lang=pl&search_scope=NLOP_IZ_NZ&adaptor=Local Search Engine&tab=LibraryCatalog&query=any,contains,Czerpi%C4%85c z najlepszych %C5%BAr%C3%B3de%C5%82




Pole MARC 

21 
Treść  Rodzaj pola 

043 |c PL kod obszaru geograficznego 

046 |f 1946 daty kodowane 

100 |a Żmudziński, Jan F. |d (1946- ) deskryptor osobowy 

400 |a Żmudziński, Jan Franciszek 

odsyłacz całkowity 400 |a Żmudziński, J. F. 

400 |a Zmudziński, J. F. 

368 |d Profesorowie |s 1996 inne atrybuty deskryptora 

370 |a Opatów (woj. świętokrzyskie) miejsce urodzenia 

370 |c Polska kraj związany z daną osobą  

370 |f Puławy (woj. lubelskie) inne miejsce związane z aktywnością 

372 |a Weterynaria 
obszar działalności 

372 |a Wirusologia 

373 |a Państwowy Instytut Weterynaryjny (Puławy) afiliacja 

374 |a Weterynarze 
zajęcie/zawód 

374 |a Pracownicy naukowi 

375 |a 1 |2iso5218 płeć 

377 |a pol język 



Dyscyplina nauki/wiedzy 
dopowiedzenie  - 

Forma osobowa 

dopowiedzenie - 

Nazwa Dyscypliny 

wiedzy 

agronomia   agronomia 

nauki leśne leśnictwo 

nauki rolnicze rolnictwo 

nauki weterynaryjne weterynarz weterynaria 

ogrodnictwo ogrodnictwo 

rybactwo rybactwo 

technika rolnicza technika rolnicza 

technologia żywności i żywienia technolog żywności 
zootechnika  zootechnik   

http://przepisy.bn.org.pl/aneksy#13-dopowiedzenia-do-nazw-osobowych 



Pole MARC 21 Treść  Rodzaj pola 

043 |c PL kod obszaru geograficznego 

046 |q 1946 daty kodowane 

110 |a Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej (Instytut Zootechniki) deskryptor korporatywny 

368 |a Instytuty naukowe inne atrybuty deskryptora 

370 |c Polska 
kraj związany z ciałem 

zbiorowym  

370 
|e Kołuda Wielka (woj. kujawsko-pomorskie, pow. inowrocławski, gm. 

Janikowo) 

miejsce siedziby ciała 

zbiorowego 

372 |a Zootechnika obszar działalności 

377 |a pol język 

410 |a Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej 

odsyłacz całkowity 

410 
|a Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu 

Badawczego (Kołuda Wielka) 

410 
|a Państwowy Instytut Badawczy. |b Instytut Zootechniki. |b Zakład 

Doświadczalny (Kołuda Wielka) 

410 |a Instytut Zootechniki PIB, Zakład Doświadczalny w Kołudzie Wielkiej 

510 |w g |a Instytut Zootechniki odsyłacz uzupełniający 



Pole MARC 21 Treść  Rodzaj pola 

043 |c PL kod obszaru geograficznego 

046 |q 2017 |r 2017 daty kodowane 

111 
|a Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu "Rejonizacja Chwastów Segetalnych w 
Polsce" |n (41 ; |d 2017 ; |c Kraków) 

deskryptor imprezy 

368 |a Zjazdy i konferencje inne atrybuty deskryptora 

370 |c Polska kraj związany z imprezą 

370 |e Kraków (woj. małopolskie) miejsce imprezy 

372 |a Rolnictwo 
tematyka imprezy 

372 |a Chwasty 

377 |a pol język 

411 |a Rejonizacja Chwastów Segetalnych w Polsce, Krajowa Konferencja Naukowa 
odsyłacz całkowity 

410 |a 41 Krajowa Konferencja Naukowa „Rejonizacja Chwastów Segetalnych w Polsce” 



 

 
Pole MARC 21 Treść  Rodzaj pola 

072 |a 30 Kod kategorii tematycznej 

150 |a Siew Forma deskryptora 

550 |w g |a Agrotechnika Odsyłacz uzupełniający 

550 |a Agregat uprawowo-siewny 

Odsyłacz uzupełniający 

550 |a Nasiona 

550 |a Kiełkowanie 

550 |a Masa tysiąca sztuk (MTS) 

550 |a Otoczkowanie nasion 

550 |a Siewnik 

550 |a Ścieżki technologiczne 

550 |w h |a Hydrosiew Odsyłacz uzupełniający 













072 __ |a 6 
072 __ |a 30 
150 __ |a Świnia puławska 
450 __ |a Świnia gołębska 
450 __ |a Świnie puławskie 
450 __ |a Świnie gołębskie 
550 __ |w g |a Rasy zwierząt 
550 __ |w g |a Świnia domowa 
 

072 __ |a 6 
072 __ |a 25 
150 __ |a Berneński pies pasterski  
450 __ |a Berneńczyk (pies)  
450 __ |a Bernese Mountain Dog  
450 __ |a Berner Sennenhund  
550 __ |w g |a Psy 
550 __ |w g |a Rasy zwierząt 
550 __ |a Pies pasterski 

Zwierzęta gospodarskie otrzymują kody 
kategorii tematycznej 6 – Biologia oraz 30 – 
Rolnictwo i leśnictwo. 

Zwierzęta domowe otrzymują kody kategorii 
tematycznej 6 – Biologia oraz 25 – Opieka nad 
zwierzętami i weterynaria. 



072 __ |a 6 
072 __ |a 30 
150 __ |a Kłusak francuski (rasa koni) 
450 __ |a Koń rasy kłusak francuski 
450 __ |a Trotteur français 
550 __ |w g |a Koń 
550 __ |w g |a Rasy zwierząt 

072 __ |a 6 
072 __ |a 30 
150 __ |a Lakenvelder (rasa kur) 
450 __ |a Drób rasy lakenvelder 
450 __ |a Drób rasy lakenfelder 
450 __ |a Lakenfelder (rasa kur) 
550 __ |w g |a Kura domowa 
550 __ |w g |a Rasy zwierząt 

W przypadku, gdy sama nazwa rasy jest formą  
wyróżniającą i najbardziej rozpowszechnioną 
dodaje się do niej dopowiedzenie uzupełniające 
np. (rasa koni), (rasa owiec), itp.  



Rośliny 
uprawne 

Rośliny 
przemysłowe 

Rośliny 
spożywcze 

Rośliny 
ozdobne 

Rośliny 
zielarskie 

 Alicja Szweykowska, Jerzy Szweykowski (red.), Słownik botaniczny, Warszawa, 2003, s. 354–366. 







  
rodzaj, podrodzina, rodzina







072 __ |a 6 
072 __ |a 30 
150 __ |a Gwiazdosz chiński 
450 __ |a Aster chiński 
450 __ |a Aster letni 
450 __ |a Callistephus chinensis 
450 __ |a Callistephus sinensis 
450 __ |a Kalistefus 
550 __ |w g |a Astrowate 
550 __ |w g |a Rośliny ozdobne 

072 __ |a 6 
072 __ |a 30 
150 __ |a Piwonia chińska 
450 __ |a Chinese peony 
450 __ |a Common garden peony 
450 __ |a Paeonia lactiflora 
450 __ |a Peonia chińska 
550 __ |w g |a Piwonia 

Jako terminy znaczeniowo szersze – rodzina 
systematyczna, do której należy gatunek, oraz 
grupa użytkowa. 

Rośliny ozdobne – kod kategorii tematycznej 
6 – Biologia, 30 – Rolnictwo i leśnictwo. 

Jako termin znaczeniowo szerszy – rodzaj, do 
którego należy gatunek, nie dodaje się deskryptora 
Rośliny ozdobne, ponieważ powiązanie to 
występuje już w deskryptorze Piwonia. 



072 __ |a 6 
072 __ |a 30 
150 __ |a Pszenica 
450 __ |a Triticum 
450 __ |a Wheat 
550 __ |w g |a Trawy  
550 __ |w g |a Zboże 
550 __ |a Kasza manna 
550 __ |a Mąka pszenna 
550 __ |a Otręby pszenne 
550 __ |a Pieczywo pszenne 
550 __ |a Rdza brunatna pszenicy 
550 __ |a Rdza żółta zbóż i traw (choroba) 
550 __ |w h |a Pszenica jara 
550 __ |w h |a Pszenica orkisz 
550 __ |w h |a Pszenica ozima 
550 __ |w h |a Pszenica płaskurka 
550 __ |w h |a Pszenica polska 

550 __ |w h |a Pszenica samopsza 
550 __ |w h |a Pszenica szorstka 
550 __ |w h |a Pszenica twarda 
550 __ |w h |a Pszenica wysokoglutenowa 
550 __ |w h |a Pszenica zwyczajna 
550 __ |w h |a Trawa pszeniczna 
 
 

Jako terminy znaczeniowo szersze – rodzina, do 
której należy rodzaj Pszenica, oraz grupa użytkowa 
Zboże. 

Jako terminy znaczeniowo węższe – konkretne 
gatunki pszenicy, ale też forma ozima i jara 
pszenicy, Pszenica wysokoglutenowa, czy Trawa 
pszeniczna. 



072 __ |a 6 
072 __ |a 30 
150 __ |a Septorioza paskowana liści pszenicy 
450 __ |a Leaf spot of wheat 
450 __ |a Septoria leaf blotch 
450 __ |a Speckled leaf blotch of wheat 
550 __ |w g |a Choroby roślin 
550 __ |a Trawy 
550 __ |a Zboże 
550 __  |a Zymoseptoria tritici 

072 __ |a 6 
072 __ |a 30 
150 __ |a Fuzarioza kłosów 
450 __ |a Fusarium head blight (FHB) 
550 __ |w g |a Fuzarioza 
550 __ |a Fusarium avenaceum 
550 __ |a Monographella nivalis 

Kod kategorii tematycznej: 6 – Biologia, 30 – 
Rolnictwo i leśnictwo. 

Terminy znaczeniowo powiązane (550) to 
najczęściej patogen wywołujący chorobę oraz 
roślina lub grupa roślin, które są narażone na 
daną chorobę. 

Jeśli w bazie występuje deskryptor określający 
zbiorczą nazwę chorób roślin, to należy go użyć 
jako terminu znaczeniowo szerszego np. 
Fuzarioza, Alternarioza, Bakteriozy itp. 



072 __ |a 25 
150 __ |a Zespół eozynofilowy kotów 
450 __ |a Feline eosinophilic granuloma complex 
550 __ |w g |a Choroby zwierząt 
550 __ |a Alergia 
550 __ |a Koty 
550 __ |a Skóra (anatomia) 

072 __ |a 22 
072 __ |a 25 
150 __ |a Włośnica 
450 __ |a Trychinoza 
550 __ |w g |a Choroby odzwierzęce 
550 __ |w g |a Choroby zwierząt 

Kod kategorii tematycznej: 25 – Opieka nad 
zwierzętami i weterynaria. 

Jeśli choroba jest charakterystyczna dla danego 
gatunku zwierząt, to stosujemy jako termin 
znaczeniowo powiązany odpowiedni deskryptor 
np. Koty, Koń, Świnia domowa itp.  

Zastosowano 2 terminy znaczeniowo szersze. 

Kod kategorii tematycznej: 22 – Medycyna i 
zdrowie, 25 – Opieka nad zwierzętami i 
weterynaria. 



072 __ |a 22 
072 __ |a 25 
150 __ |a Zespół ciężkiej gorączki z trombocytopenią (SFTS) 
450 __ |a Severe fever with thrombocytopenia syndrome (SFTS) 
450 __ |a SFTS 
450 __ |a Zespół wysokiej gorączki z małopłytkowością 
450 __ |a Zespół wysokiej gorączki z trombocytopenią 
550 __ |w g |a Choroby zakaźne ludzi 
550 __ |w g |a Choroby zwierząt 
550 __ |a Gorączka 
550 __ |a Huaiyangshan banyangvirus (SFTSV) 
550 __ |a Małopłytkowość 

Kod kategorii tematycznej: 22 – Medycyna i 
zdrowie, 25 – Opieka nad zwierzętami i 
weterynaria. 

Terminy znaczeniowo powiązane (550) patogen 
wywołujący chorobę oraz objawy bardzo 
charakterystyczne dla tej jednostki chorobowej. 

Zastosowano dwa terminy znaczeniowo szersze. 



•

•

•

•






