
Original Fodd .-’¿fc'1 UNIWERSYTET
■ Kra | Przyrodniczy

WE WROCŁAWIU

EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROLNY
NA RZECZ ROZWOJU
OBSZARÓW WIEJSKICH

HARMONOGRAM KONFERENCJI

podsumowującą operację pt.:

„Zaimplementowanie i dostosowanie do warunków
klimatyczno-glebowych Polski innowacyjnej technologii produkcji owoców 

z zamkniętym systemem nawadniania i biofortyfikacji jodem 
i selenem na przykładzie żurawiny”

realizowaną w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie „Współpraca” M16

10:00- 10:30 - Otwarcie konferencji- prof. dr hab. Sylwester Czopek, JM Rektor 
Uniwersytetu Rzeszowskiego.

10:30 - 10:40 - Marcin Skórski, Dyrektor Departamentu Działań Delegowanych ARiMR- 
„Prezentacja programu WSPÓŁPRACA M16”.
10:40 - 11:10 - Aleksander Bomberski, Broker Innowacji- „Program WSPÓŁPRACA, jako 
źródło innowacji w rolnictwie”.

11:10- 11:20 - Andrzej Oleniacz, Prezes Original Food Sp Z O.O. (Lider)-„Wpływ 
realizowanej operacji na rozwój przedsiębiorstwa w sektorze rolnym”.

11:20 - 11:35 - dr inż. Natalia Matłok, koordynator ds. merytorycznych operacji- 
„Prezentacja ogólnych założeń i przebiegu realizacji operacji”.

11:35 - 11:50 - Mirela Kotlicka, z-ca kierownika operacji, Original Food Sp Z O.O.
(Lider)- „Realizacja zadań inwestycyjnych”.

11:50 - 12:10 - Przerwa kawowa



PREZENTACJA REZULTATÓW OPERACJI:

12:10 - 12:30 -dr hab. inż. Katarzyna Wróblewska(UP Wrocław)- „Analiza pokrycia 
powierzchni i wzrost wegetatywny żurawiny wielkoowocowej

wzależności od komponentów podłoża”.

12:30 - 12:50 - dr inż. Jan den Boer (UP Wrocław)- „Analiza cyklu życia (LCA) w uprawie 
żurawiny wielkoowocowej”.

12:50 - 13:10 -dr hab. inż. Jadwiga Stanek- Tarkowska, dr inż. Małgorzata Szostek (UR) - 
"Wpływ dodatku sorbentów mineralnych na właściwości wód i podłoża w uprawie 
żurawiny wielkoowocowej".

13:10 - 13:30 - mgr inż. Monika Słupska(UP Wrocław)-„Modelowanie zachowania 
obciążonych owoców przy użyciu metody elementów skończonych (MES)”.

13:30 - 13:50 - prof. dr hab. inż. Adam Figiel (UP Wrocław)- “Właściwości chemiczne
i funkcjonalne owoców żurawiny wielkoowocowej”.

13:50 - 15:00 - Przerwa obiadowa

15:20 - 15:40 - dr hab. inż. Piotr Komarnicki(UP Wrocław)-„Ocena wytrzymałości 
dynamicznej oraz wybranych właściwości fizycznych i reologicznych owoców 
żurawiny wielkoowocowej”.

15:40 - 16:00 - dr hab. inż. Maciej Balawejder, prof. UR (UR)- „Wpływ wybranych 
doglebowych dodatków zwiększających retencję wody na właściwości 
biometryczne i fizyczne owocówżurawiny wielkoowocowej”.

16:00 - 16:20 -prof. dr hab. inż. Józef Gorzelany (UR)- „Analiza kosztochłonności
i efektywności produkcji wybranych odmian żurawiny w warunkach 
przemysłowych w zależności od zastosowanych podłoży i technologii uprawy".

16:20 - 16:40 - Dyskusja podsumowująca uzyskane rezultaty operacji

Prezentacja innych operacji w ramach programu WSPÓŁPRACA realizowanych przez 
Członka Grupy Operacyjnej (UP Wrocław).

16:40 - 16:55 -dr inż. Marta Czaplicka(UP Wrocław)- „IQ Grape jako przykład realizacji 
Operacji w ramach działania Współpraca M16 z II naboru”.

16:55 - 17:10 -dr inż. Piotr Chohura(UP Wrocław)-„Najlepsze praktyki dla zdrowia 
gleby - projekt Best4soil.eu jako kontynuacja projektów Epi-Agri”.

17:10 - 17:25 - Zakończenie konferencji


