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OFERTA 1    

METODA KONTROLI JAKOŚCI KRAWĘDZI LAMINOWANYCH  PŁYT     

DREWNOPOCHODNYCH W RZECZYWISTYM CZASIE OBRÓBKI 

 

Opis oferty 

Oferta kierowana jest do zakładów przerabiających płyty wiórowe laminowane, 
chcących podwyższyd jakośd swoich wyrobów, poprzez 100% automatyczną  
kontrolę elementów. Jednocześnie urządzenie jest pośrednim czujnikiem zużycia 
narzędzi i w dowolny sposób może alarmowad koniecznośd wymiany narzędzi  
po spadku jakości krawędzi poniżej ustalonego poziomu. 
 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Do stosowania w linii produkcyjnej, najlepiej w okleiniarkach wąskich płaszczyzn lub 
na transporterach 
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OFERTA 2 

 

USPRAWNIENIA, MODYFIKACJE OBRABIAREK, URZĄDZEO I LINII  

PRODUKCYJNYCH 
 

Opis oferty 

Oferta kierowana jest do zakładów przemysłu drzewnego i dotyczy usprawnieo  
i modyfikacji istniejących obrabiarek, urządzeo i linii produkcyjnych oraz konsultacji  
w tym zakresie. 

Posiadamy ogromne doświadczenie w kwestii projektowania i wykonywania 
oprzyrządowania i uchwytów obróbkowych dla obrabiarek standardowych  
i CNC, które znacznie ułatwia i usprawnia pracę oraz skraca czasy operacyjne  
i przezbrojeo. 

Oferujemy również fachową pomoc przy organizacji nowych zakładów lub nowych 
linii produkcyjnych. 
 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Cała branża drzewna 
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OFERTA 3 

 
 BADANIA NARZĘDZI I OBRABIAREK DO DREWNA 

 

Opis oferty 

Oferta kierowana jest do zakładów przemysłu drzewnego oraz producentów narzędzi 
i obrabiarek dla tego przemysłu. Oferujemy prowadzenie badao prowadzących do: 
doboru optymalnych narzędzi, obrabiarek i parametrów obróbki do danego 
materiału, rodzaju elementu i typu produkcji.  

Możliwośd zastosowania oferty:  

Cała branża drzewna 
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OFERTA 4 

MATERIAŁ WĘGLOWY DO ELEKTROCHEMICZNEGO MAGAZYNOWANIA 
WODORU ORAZ SPOSÓB WYTWARZANIA MATERIAŁU WĘGLOWEGO DO 
ELEKTROCHEMICZNEGO MAGAZYNOWANIA WODORU 

 

Opis oferty 

Przedmiotem wynalazku jest materiał węglowy do elektrochemicznego 
magazynowania wodoru, przeznaczony zwłaszcza do elektrod wodorowych, a także 
sposób wytwarzania tego materiału. Materiał węglowy, zawierający poddane 
procesom pirolizy, karbonizacji i aktywacji łupiny i osłony nasienne owoców, 
charakteryzuje się mikroporowatą strukturą, w której całkowita objętośd porów 
wynosi nie mniej niż 1 cm3/g, powierzchnia właściwa BET przekracza 2000 m2/g,  
a stosunek objętości mikroporów do mezoporów mieści się w przedziale 2,0-4,5:1. 
Uporządkowanie jego płaszczyzn krystalograficznych jest statystycznie 
niewyróżnialne, uprzywilejowane odległości międzypłaszczyznowe są większe od  
3,3 Å, a powierzchniowe połączenia tlenowe z węglem wynoszą 3-5 % mas.  
W sposobie wytwarzania materiału węglowego procesy pirolizy i karbonizacji 
prowadzi się bez dostępu tlenu do temperatury koocowej 700-950°C, przy 
zachowaniu przyrostu temperatury najdogodniej w granicach 1-10°C/min. i czasie 
wygrzewania w temperaturze koocowej do 5 godz. Spirolizowane łupiny rozdrabnia 
się do postaci pyłu, który homogenizuje się z wodorotlenkiem potasu, korzystnie w 
proporcjach 1:6 części wagowych wodorotlenku potasu na 1 częśd węgla. Mieszaninę 
aktywuje się w atmosferze beztlenowej w temp. powyżej 850°C, korzystnie do 1050°C 
w czasie od 15 do 180 min. i po zakooczeniu procesu aktywacji węgiel aktywny 
chłodzi się, ekstrahuje gorącą wodą, suszy i formuje w znany sposób. 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Produkcja materiału o dużej zdolności adsorbowania wodoru. Zbiorniki wodoru do 
napędzania silników spalinowych bez konieczności sprężania lub skraplania wodoru. 
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OFERTA 5 
PROGRAM KOMPUTEROWY DO IDENTYFIKACJI I ANALIZY KOSZTÓW 
LOGISTYKI DLA PRZEDSIĘBIORSTWACH ROLNYCH 

 

Opis oferty 

System informatyczny do identyfikacji i analizy kosztów logistyki dla przedsiębiorstw 
rolnych, ma służyd ocenie efektywności systemów logistycznych w tego rodzaju 
przedsiębiorstwach. Podstawową zasadą funkcjonowania tego systemu jest 
mechanizm odzwierciedlenia przepływu materiałów i informacji towarzyszących 
określonym procesom produkcyjnym, co oznacza, że identyfikuje wszystkie koszty, 
jakie są generowane na każdym etapie takiego procesu w przedsiębiorstwie 
rolniczym, jak i w całym łaocuchu dostaw (od dostawców przez przedsiębiorstwo, do 
koocowych odbiorców). 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Program komputerowy umożliwia: a/poznanie poziomu i struktury kosztów logistyki  
i określenie ich wpływu na całokształt działalności przedsiębiorstwa oraz możliwości 
redukcji tych kosztów; b/zidentyfikowanie zróżnicowanej kosztochłonności  
i rentowności wynikających z dostarczania poszczególnym klientom różnych 
kombinacji portfela produktów i usług logistycznych; c/identyfikowanie zmian  
w kosztach całkowitych i rentowności przedsiębiorstwa wywołanych decyzjami 
dotyczącymi kategorii klientów, produktów czy kanałów dystrybucji. 
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OFERTA 1 

ANALIZA SUBSTRATÓW I OPTYMALIZACJA TECHNOLOGII DLA BIOGAZOWNI 
ROLNICZYCH I PRZEMYSŁOWYCH 

 
Opis oferty 

Biogaz: badania nad optymalizacją produkcji biogazu z różnych materiałów roślinnych 
i zwierzęcych oraz odpadów organicznych, ocena ekonomiczna wytwarzania biogazu 
oraz inwestycji w biogazownie, w tym 

- badania metanogenności substratów do biogazowni z zastosowaniem fermentorów 
oraz biogazowni w skali dwierdtechnicznej; 
- zastosowanie dodatkowych metod obróbki (rozdrabnianie, pasteryzacja, steam 
explosion, mikrofale i in.) celem zwiększenia wydajności substratów lub/i skrócenia 
czasu fermentacji; 
- obliczanie kosztów pozyskania substratów roślinnych dla konkretnych lokalizacji 
(glebowych, nawożenia, zastosowanych maszyn itp.) 
- wykonywanie analiz fizycznych, chemicznych i biologicznych powierzonych 
substratów; 
- optymalizacja technologii wytwarzania biogazu z różnych mieszanek substratów; 
- dobór parametrów technicznych instalacji biogazowych oparty na uzyskanych 
wynikach wydajności biogazowej; 
- dobór i optymalizacja technologii zagospodarowania i odzysku pulpy 
pofermentacyjnej; 
- dobór technologii odzysku wody technologicznej z pulpy pofermentacyjnej; 
- obliczanie kosztów odzysku pulpy pofermentacyjnej metodą R10 (wywożenia na 
pole) dla konkretnej lokalizacji, masy wytwarzanego odpadu i zastosowanych 
środków transportowych; 
- hodowla i dobór szczepionek bakteryjnych dla poszczególnych (nietypowych) 
substratów. 

Dodatkowo oferujemy nadzór nad prowadzeniem i uruchomieniem inwestycji, w tym 
w szczególności: 

- pomoc w przypadku budowy mini i małej biogazowni na własne potrzeby  
(w tym tylko na cele grzewcze); 
-pomoc przy uzyskiwaniu decyzji środowiskowej; 
- wykonywanie operatu oddziaływania inwestycji na środowisko; 
- badania uciążliwości odorowej zakładów oraz ferm z biogazowniami i składowisk 
substratów; 
- pomoc w prowadzeniu negocjacji z administracją lokalną oraz edukacją lokalnej 
społeczności zainteresowanej planowaną biogazownią; 
- pomoc w uzyskiwaniu zezwoleo na odzysk odpadów (pulpy) metodą R3 lub R10; 
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- pomoc w przeprowadzeniu procedury dopuszczenia do obrotu nawozu 
produkowanego na bazie pulpy; 
- opiekę technologiczną i prawną dla inwestorów w przypadku wprowadzenia 
dyrektywy lub ustawy „odorowej” oraz dyrektywy „metanowej” (opodatkowania 
emisji metanu). 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych (zakładów przetwórczych  
z rolnictwa i przemysłu przetwórczego, dużych ferm hodowlanych, gospodarstw  
o profilu produkcji rolniczej), które są zainteresowane lub posiadają plany budowy 
biogazowni. W planach rządowych przewidywana jest budowa ok. 2700 biogazowni – 
do tych inwestorów skierowana jest przede wszystkim nasza oferta. Dodatkowo 
ofertę naszą kierujemy do małych i średnich firm i gospodarstw rolnych, które chcą 
budowad biogazownie na własne potrzeby energetyczne (energia cieplna jak  
i elektryczna). Tych drugich potencjalnych inwestorów jest w Polsce co najmniej 
kilkanaście tysięcy. 

Z racji bardzo szerokiego podejścia do tematu (począwszy od analizy wydajności 
substratów, optymalizacji technologii fermentacji, opracowanie założeo 
technologiczno-projektowych instalacji, doboru najlepszych metod 
zagospodarowania pulpy pofermentacyjnej, przez obliczanie i optymalizację 
ekonomicznego działania biogazowni, w tym kosztów zarówno pozyskania 
substratów, jak i zagospodarowania pulpy pofermentacyjnej, po analizy i pomoc 
prawną w prowadzeniu inwestycji) jesteśmy unikatową w skali kraju jednostką 
naukowo-badawczą oferującą tak kompleksową pomoc. 
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OFERTA 2 

ZBROJENIE DO BETONU 

 
Opis oferty 

Zbrojenie do betonu utworzone jest z uformowanych koliście w kształcie torusa 
elementów w postaci włókien chemicznych, najkorzystniej polipropylenowych i/lub 
drutu o przekroju okrągłym, przy czym średnica włókien i/lub drutu do średnicy 
zewnętrznej torusa wynosi od 1 : 25 do 1 : 100, najkorzystniej 1 : 50, zaś średnica 
torusa jest dostosowana do wielkości uziarnienia wypełniacza w betonie i wynosi  
3 - 10 cm, najkorzystniej 5 - 6 cm. Zbrojenie może mied postad siatki utworzonej  
z elementów, które są połączone wzajemnie ruchomo przy pomocy łącznika. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Zbrojenie z włókien chemicznych lub stalowych zwiększające wytrzymałośd betonu na 
ściskanie i zginanie. 
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OFERTA 3 
ZDERZAK POJAZDU 
 

Opis oferty 

Wynalazek dotyczy zderzaka pojazdu złożonego ze zderzakowej belki i dwóch 
oddalonych od siebie i mocowanych do belki wsporników. Każdy wspornik 
zbudowany jest z usytuowanych wzdłuż osi wspornika zespołów cienkościennych rur 
przedzielonych co najmniej jedną rozdzielającą płytą , do której cienkościenne rury są 
mocowane. Co najmniej jeden wspornik  połączony jest ze zderzakową belką 
przegubowo za pomocą przegubu płaskiego. Korzystnie drugi wspornik połączony jest 
ze zderzakową belką przegubowo i suwliwie. 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Oferta dla przedsiębiorstw wytwarzających części pojazdów, pojazdy. 
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OFERTA 4 
MEBLE EKOLOGICZNE, ERGONOMICZNE I BEZPIECZNE – PROJEKTOWANIE I 
WDRAŻANIE ROZWIĄZAO INNOWACYJNYCH 

 
Opis oferty 

Oferujemy: wykonanie profesjonalnych projektów wzorniczych, konstrukcyjnych  
i technologicznych mebli, stolarki budowlanej, schodów i wyposażenia wnętrz  
z użyciem technik CAD,CAM,CAE, inżynierii odwrotnej i szybkiego prototypowania. 
Dostarczamy gotową dokumentację konstrukcyjno-technologiczną. Badamy  
i certyfikujemy meble w zakresie ich wytrzymałości, bezpieczeostwa i ergonomii. 
Wykonujemy projekty zakładów z technologią i organizacją zarządzania  
w zintegrowanych systemach informatycznych klasy ERP. Prowadzimy szkolenia  
z obsługi systemów CAD, CAM, CAE, MRP, ERP. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Oferta może byd zastosowana przez projektantów i producentów mebli, stolarki 
budowlanej, wyposażenia wnętrz, producentów materiałów do produkcji mebli  
i wyposażenia wnętrz, a także przez inwestorów nowych przedsiębiorstw mających  
w planie produkcję innowacyjnych wyrobów lub świadczenie innowacyjnych usług. 
Oferta skierowana jest również do tych przedsiębiorców, którzy zamierzają podnieśd 
kwalifikacje swoich pracowników. 
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OFERTA 5 
LABORATORIUM ANALIZ ZANIECZYSZCZEO ŚRODOWISKA  

 
Opis oferty 
 
Posiadane wyposażenie, stosowane metody analityczne i wykonywane analizy: 

1.  Spektrofotometr Absorpcji Atomowej (AAS) SpectrAA - 200HT, z kuwetą grafitową (Varian) 
oraz pełnym wyposażeniem, 

     Analiza makro- i mikroelementów w każdym rodzaju obiektów (próbek), 
2.  Zestawy do wysokosprawnej chromatografii cieczowej HPLC Waters Alliance 2695 
wyposażone w autosamplery, oraz następujące detektory: absorpcyjny (photodiode array), 
fluorescencyjny i refraktometryczny (2414 Refractive Index Detector), 

     Analiza węglowodanów, kwasów organicznych, białek, mikotoksyn, 
3.  Zestaw do chromatografii gazowej sprzężony ze spektrometrem masowym  
z autosamplerem (GC/MS/MS, GC/MS), 
Analiza wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA), BETX (benzen, 
etylobenzen, toluen, ksylen - suma), polichlorowanych bifenyli (PCB), ropopochodnych, 
4.  Spektrofotometr UV-VIS Cary-300BIO (Varian), 

     Analiza fosforanów, azotanów, itp., 
5.  Spektrofotometry: Paragon (Perkin-Elmer) oraz Infinity Mainframe (Mattson), 

     Analiza całkowitej zawartości węglowodorów, pośrednie ustalanie struktury związków, 
6.  Mineralizator mikrofalowy MarsExpress (CEM INTERNATIONAL) wraz z wyposażeniem. 
Roztwarzanie gleb oraz mineralizacja pozostałych rodzajów próbek, celem analizy makro- 
 i mikro-elementów. 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Laboratorium Analiz Zanieczyszczeo Środowiska Katedry Chemii wykonuje analizy dla potrzeb 
Klienta zewnętrznego, jak również wewnętrznego dla celów badawczych. Laboratorium działa 
zgodnie z wdrażanym systemem zarządzania opisanym w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005, 
celem podnoszenia poziomu usług świadczonych na rzecz Klientów Laboratorium. 
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OFERTA 6 
BADANIA WŁAŚCIWOŚCI KLEJÓW, WYTRZYMAŁOŚCI SPOIN ORAZ WYROBÓW 
LAKIEROWYCH I POWŁOK 

 
Opis oferty 
 

Badania klejów i wyrobów lakierowych, adhezja do różnych podłoży, dobór 
parametrów aplikacji, określanie wytrzymałości, odporności spoin oraz podatności na 
przyspieszone starzenie. Określanie podatności na klejenie i uszlachetnianie 
wyrobami lakierowymi różnych materiałów stosowanych w drzewnictwie. Badania 
właściwości użytkowych wykooczonych powierzchni poprzez określanie cech 
estetyczno-dekoracyjnych oraz odporności na działanie czynników mechanicznych, 
termicznych i chemicznych. 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Laboratorium Analiz Zanieczyszczeo Środowiska Katedry Chemii wykonuje analizy dla 
potrzeb Klienta zewnętrznego, jak również wewnętrznego dla celów badawczych. 
Laboratorium działa zgodnie z wdrażanym systemem zarządzania opisanym w normie 
PN-EN ISO/IEC 17025:2005, celem podnoszenia poziomu usług świadczonych na rzecz 
Klientów Laboratorium. 
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pomiarowe 
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OFERTA 7 

SPOSÓB I URZĄDZENIE DO POMIARU JAKOŚCI PŁYT DREWNOPOCHODNYCH 

 
Opis oferty 
 
Do przekazania opisu konieczna jest umowa o poufności. Skontaktowad się z rzecznikiem 

patentowym. 

 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Kontrola jakości krawędzi płyt okleinowanych w rzeczywistym czasie obróbki. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 
(rozwojowych)/ 
rozwiązanie 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 
 Umowa o 

współpracy 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 Od 2009-03-31 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 8 
URZĄDZENIE POMPUJĄCO-NAPĘDZAJĄCE 

 

Opis oferty 

Urządzenie pompująco-napędzające z wirnikiem poruszającym się w pierścieniowym 
kanale i współpracującym z obrotowym przerzutnikiem ma wirnik utworzony przez co 
najmniej dwie pary tłoczków, a ilośd wybrao przerzutnika jest równa liczbie par 
tłoczków, ponadto każdy tłoczek ma dwie powierzchnie natarcia usytuowane 
względem siebie pod kątem różnym od zera, symetrycznie względem płaszczyzny 
przechodzącej przez oś obrotu wirnika, natomiast każde wybranie przerzutnika ma 
dwie cylindryczne powierzchnie współpracujące z powierzchniami natarcia tłoczków, 
usytuowane symetrycznie względem płaszczyzny przechodzącej przez oś obrotu 
przerzutnika. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Konstrukcja umożliwiająca stosowanie jako pompy lub silnika hydraulicznego. 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 Od 2002-11-08 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 9 
SPOSÓB STEROWANIA PRACĄ PŁYWAKOWEGO ZAWORU 
PODCIŚNIENIOWEGO ODPROWADZAJĄCEGO ŚCIEKI ZE STUDZIENKI ZBIORCZEJ 
DO KANALIZACJI PODCIŚNIENIOWEJ. PŁYWAKOWY ZAWÓR PODCIŚNIENIOWY 
DO CYKLICZNEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW 

 

Opis oferty 

Sposób sterowania pracą pływakowego zaworu podciśnieniowego, 
odprowadzającego ścieki ze studzienki do kanalizacji podciśnieniowej polega na tym, 
że w momencie całkowitego napełnienia studzienki ściekami doprowadza się 
powietrze atmosferyczne do przestrzeni niskiego ciśnienia, utworzonej w przewodzie 
odpływowym, najkorzystniej bezpośrednio pod gniazdo zaworowe pływaka. 
Przedmiotem wynalazku jest również pływakowy zawór podciśnieniowy, w którym 
studzienka zbiorcza jest połączona przelewem z komorą, do której jest doprowadzony 
przykanalik, i w której jest usytuowane urządzenie, sterujące doprowadzaniem 
powietrza atmosferycznego do przewodu odpływowego. Zawór jest zaopatrzony  
w podciśnieniowy przewód, którego jeden koniec jest doprowadzony do urządzenia 
sterującego w zaworowej komorze, zaś drugi koniec jest doprowadzony do przewodu 
odpływowego, najkorzystniej pod zaworowe gniazdo pływaka. 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Sieci kanalizacyjne podciśnieniowe. 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 Od 2005-03-14 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 1 

SPOSÓB OTRZYMYWANIA BIODIESLA 

 

Opis oferty 

Do przekazania opisu konieczna umowa o poufności. Skontaktowad się z rzecznikiem 
patentowym. 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Sposób wytwarzania biodiesla z odpadowych tłuszczów zwierzęcych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 
(rozwojowych)/ 
rozwiązania 

 Usługi pomiarowe 
(analityczne) 

 Usługi badawcze 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 
 Umowa o 

współpracy 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 Od 2009-06-29 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 1 

KONSULTACJE W ZAKRESIE STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ 

 
Opis oferty 

Konsultacje i ekspertyzy w zakresie planowania doświadczeo i statystycznej analizy 
wyników doświadczeo pojedynczych oraz ich serii. Podmiotem konsultacji mogą byd 
doświadczenia  między innymi z zakresu nauk rolniczych, biologicznych, ochrony 
roślin, genetyczno hodowlanych, medycznych i ochrony środowiska. 

Organizacja kursów i szkoleo w zakresie wymienionych wyżej zagadnieo. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Podczas organizacji badao, prowadzenia doświadczeo, analizy statystycznej wyników 
doświadczeo itd. 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Usługi badawcze 

 

 

 Umowa o 
współpracy 

 Sprzedaż 

 

 

 Autorskie prawa 
majątkowe 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl


 
 

22 | S t r o n a  
 

OFERTA 2 
WĘGIEL AKTYWNY DO MAGAZYNOWANIA WODORU ORAZ SPOSÓB 
WYTWARZANIA WĘGLA AKTYWNEGO DO MAGAZYNOWANIA WODORU 

 
Opis oferty 

Do przekazania opisu konieczna umowa o poufności. 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Produkcja materiału o dużej zdolności adsorbowania wodoru. Zbiorniki wodoru do 
napędzania silników spalinowych bez konieczności sprężania lub skraplania wodoru. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 Od 2008-12-21 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

  

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 3 

SPOSÓB DETEKCJI GENÓW KODUJĄCYCH BAKTERIOCYNY KLASY IIA 
WYKORZYSTUJĄCY SPECYFICZNE STARTERY DO TECHNIKI PCR 

 
Opis oferty 

Do przekazania opisu konieczna umowa o poufności. Skontaktowad się z rzecznikiem 
patentowym. 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Ekologiczna produkcja żywności. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 
(rozwojowych)/ 
rozwiązania 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 
 Umowa o 

współpracy 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 Od 2010-02-18 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

 

 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 1 
KONSTRUKCJA GENOWA INAKTYWUJĄCA DO UZYSKANIA TRANSGENICZNYCH 
ŚWIO NA POTRZEBY KSENOTRANSPLANTACJI ORAZ SPOSÓB WYKRYWANIA 
HOMOLOGICZNEJ I NIEHOMOLOGICZNEJ INTEGRACJI KONSTRUKCJI GENOWEJ 
INAKTYWUJĄCEJ 

 
Opis oferty 

Konstrukcja genowa inaktywująca pNTKGT zawiera fragment genu  
a 1,3-galaktozylotransferazy kodujący ekson 9 świni domowej (Sus scrofa), przerwany 
sekwencją pozytywnego markera selekcyjnego - genu kodującego fosfotransferazę 
aminoglikozydową. Przed genem a1,3-galaktozylotransferazy umieszczono 
negatywny marker selekcyjny gen kinazy tymidyny wirusa Herpes simplex. Sposób 
wykrywania metodą PCR integracji konstrukcji genowej pNTKGT z genomowym DNA 
komórek gospodarza polega na tym, że do wykrywania integracji konstrukcji genowej 
inaktywującej stosuje się cztery pary starterów. Dwie z tych par są komplementarne 
do genu kodującego fosfotransferazę aminoglikozydową, zaś dwie  
są komplementarne do genu kodującego kinazę tymidyny wirusa Herpes simplex. 
Zastosowane startery umożliwiają rozróżnienie integracji homologicznej od 
niehomologicznej. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Hodowla modyfikowanych genetycznie świo w celu pozyskiwania organów do 
transplantacji międzygatunkowej. 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 od 2006-03-17 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl


 
 

26 | S t r o n a  
 

OFERTA 2 
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW BYTOWYCH ORAZ URZĄDZENIE DO OCZYSZCZANIA 
ŚCIEKÓW BYTOWYCH 

 
Opis oferty 

Do przekazania opisu konieczna umowa o poufności. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Przydomowe biologiczno-mechaniczne oczyszczalnie ścieków. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 od 2008-12-18 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 3 
SPOSÓB UZYSKANIA REKOMBINOWANYCH BIAŁEK W ROŚLINACH, 
ZWŁASZCZA W SZAŁWI LEKARSKIEJ (SALVIA OFFICINALIS) 

 
Opis oferty 

Do przekazania opisu konieczna umowa o poufności. Skontaktowad się z rzecznikiem 
patentowym. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Wytwarzanie białka bakterii w roślinach o zastosowaniach medycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 
 Umowa o 

współpracy 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 od 2007-12-08 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 4 
SPOSÓB UZYSKIWANIA REKOMBINOWANYCH BIAŁEK W GRUCZOLE 
MLEKOWYM ZWIERZĄT, ZWŁASZCZA KOZY (CAPRA HIRCUS) 
 

Opis oferty 

Do przekazania opisu konieczna umowa o poufności. Skontaktowad się z rzecznikiem 
patentowym. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Wytwarzanie rekombinowanych białek do zastosowania w lecznictwie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 
 Umowa o 

współpracy 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 od 2008-10-23 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 5 
KONSTRUKCJE GENOWE REGULATOROWE, DO UZYSKIWANIA 
TRANSGENICZNYCH ŚWIO NA POTRZEBY KSENOTRANSPLANTACJI ORAZ 
SPOSOBY WYKRYWANIA INTEGRACJI KONSTRUKCJI GENOWYCH 
REGULATOROWYCH 

 
Opis oferty 

Konstrukcje genowe regulatorowe pCMVCD46, pCMVCD55 oraz pCMVCD59 
zawierają odpowiednio sekwencje cDNA genów człowieka kodujących czynniki CD46, 
CD55 oraz CD59 pod kontrolą ogólnoustrojowej sekwencji regulatorowej CMV-IE. 
Ponadto zawierają sekwencje negatywnego markera selekcyjnego kodującego 
fosfotransferazę aminoglikozydową. Konstrukcje genowe pCD46-GFPBsd, pCD55-
GFPBsd oraz pCD59-GPPBsd zawierają odpowiednio sekwencje cDNA genów 
człowieka kodujących czynniki CD46, CD55 oraz CD59 pod kontrolą ogólnoustrojowej 
sekwencji regulatorowej EF-1α. Ponadto zawierają sekwencje pozytywnego markera 
selekcyjnego Bsd oraz genu reporterowego GFP. Sposób wykrywania metodą PCR 
integracji konstrukcji genowej z genomowym DNA komórek gospodarza polega na 
tym, że do wykrywania stosuje się dwie pary starterów, z których startery F są 
komplementarne do sekwencji promotora EF-1α lub CMV, a startery R są 
komplementarne do sekwencji genu kodującego czynnik. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Hodowla modyfikowanych genetycznie świo w celu pozyskiwania organów do 
transplantacji międzygatunkowej. 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 
 Umowa o 

współpracy 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 od 2006-03-17 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 6 
NOWY SZCZEP BAKTERII CARNOBACTERIUM DIVERGENS. BIOPREPARATY DO 
ZWALCZANIA BAKTERII, ZWŁASZCZA Z RODZAJU LISTERIA. ŚRODEK 
DEZYNFEKCYJNY DO ZWALCZANIA BAKTERII, ZWŁASZCZA Z RODZAJU LISTERIA 

 
Opis oferty 

Przedmiotem wynalazku jest nowy szczep bakterii Carnobacterium divergens S1-KKP 
2012 p oraz biopreparaty do zwalczania bakterii, zwłaszcza z rodzaju Listeria  
w produktach żywnościowych i paszach z wykorzystaniem tego szczepu, a także 
środek dezynfekcyjny z wykorzystaniem matabolitów bakterii tego szczepu. 
Biopreparat w 1 g suchej masy zawiera powyżej 105 zdolnych do wzrostu komórek 
bakterii nowego szczepu C. divergens S1, najkorzystniej 2-5x108 i/lub co najmniej 106 
żywych komórek bakterii mlekowych, powszechnie stosowanych jako startery  
w przemyśle fermentacyjnym i/lub od 1 do 99% wypełniacza i/lub od 0,1 do 10% 
substancji starerowych, najkorzystniej 1%. Środek dezynfekcyjny do zwalczania 
bakterii, zwłaszcza z rodzaju Listeria zawiera metabolity nowego szczepu bakterii C. 
divergens S1, korzystnie diwercynę S1 w ilości ponad 4x105JA/ml ewentualnie inne 
środki dezynfekcyjne i/lub środki myjące. W/w nowy szczep bakterii zdeponowano  
w Kolekcji Kultur Drobnoustrojów Przemysłowych Instytutu Biotechnologii Przemysłu 
Rolno-Spożywczego pod numerem KKP 2012p. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Nowy szczep bakterii o właściwościach bakteriobójczych. Środek dezynfekujący 
żywnośd lub paszę. 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 od 2004-09-09 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 7 
SPOSÓB OTRZYMYWANIA LISTERIOBÓJCZEJ KULTURY BAKTERII Z RODZAJU 
CARNOBACTERIUM 

 
Opis oferty 

Wynalazek dotyczy sposobu otrzymywania listeriobójczej kultury bakterii z rodzaju 
Carnobacterium, zgodnie z którym z czystych kultur bakterii C. divergens i C. piscicola 
wytwarza się na pożywce inoculum do uzyskania gęstości komórek na poziomie  
106-108 jtk/ml, a następnie zaszczepia się nim hodowle właściwą, którą prowadzi się 
albo metodą okresową, albo ciągłą, albo ciągłą z recyrkulacją komórek  
z zachowaniem ściśle określonych warunków procesu w tym temperatury na 
poziomic 20-37°C, pH pożywki, w zależności od zastosowanej metody, w zakresie  
5,5-7,5 przy początkowej gęstości populacji bakterii w pożywce nie mniejszej niż  
10 jtk/ml. 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Materiał posiewowy do zaszczepiania pożywek, brzeczek fermentacyjnych, pasz  
i produktów spożywczych w celu prowadzenia fermentacji z jednoczesnym 
hamowaniem wzrostu bakterii z rodzaju Listeria. 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 od 2004-09-09 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 8 
SPOSÓB OTRZYMYWANIA BAKTERIOCYN WYTWARZANYCH PRZEZ BAKTERIE Z 
RODZAJU CARNOBACTERIUM 

 
Opis oferty 

W sposobie według wynalazku bakteriocyny są syntetyzowane przez bakterie  
z gatunku Carnobacterium divergens i/lub Carnobacterium piscicola w czasie ich 
wzrostu w bioreaktorze produkcyjnym z wykorzystaniem znanych metod hodowli  
z zachowaniem warunków beztlenowych z tym, że pożywka do produkcji bakteriocyn 
jest sterylizowana termicznie w temp. powyżej 100°C przez okres co najmniej 30 
minut, a hodowla jest prowadzona przy zachowaniu następujących parametrów: 
początkowa gęstośd populacji bakterii w pożywce jest nie mniejsza niż 105 jtk/ml, 
temperatura w zakresie 20-37°C, a pH w zakresie 5,5-7,0, najkorzystniej na stałym 
poziomie. Przy zastosowaniu metody okresowej lub okresowo-dolewowej hodowlę 
prowadzi się przez czas obejmujący logarytmiczną fazę wzrostu komórek.  
W przypadku stosowania metody ciągłej utrzymuje się szybkośd rozcieoczania 
pożywki (D) w zakresie od 0,02 h-1 do 0,08 h-1. Przy zastosowaniu metody ciągłej  
z recyrkulacją komórek utrzymuje się szybkośd cyrkulacji pożywki w filtrze 
membranowym powyżej 0,1 m/s, a pożywkę rozcieocza się z szybkością (D)  
w zakresie 0,08-0,25h-1. Biomasę odbiera się z szybkością powyżej 10% w stosunku do 
szybkości rozcieoczania pożywki. Po zakooczeniu hodowli separuje się bakteriocyny  
z komórek bakteryjnych przez poddanie komórek szokowemu obniżeniu pH i/lub 
zredukowaniu aktywności wody, a następnie bakteriocyny zagęszcza się oraz utrwala 
jedną ze znanych metod. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Sposób przemysłowego wytwarzania bakteriocyn z dużą wydajnością. 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 od 2004-09-09 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 9 
SPOSÓB OCENY AKTYWNOŚCI METABOLICZNEJ MIKROORGANIZMÓW W 
PROCESIE BIODEGRADACJI ŚCIEKÓW 

 
Opis oferty 

Sposób oceny aktywności metabolicznej mikroorganizmów w procesie biodegradacji 
ścieków polega na tym, że w trakcie trwania procesu oczyszczania ścieków wyznacza 
się w znany sposób krzywą zmian impedancji elektrycznej podłoża wywołanych 
procesami metabolicznymi mikroorganizmów, a następnie analizuje się pole 
powierzchni usytuowane pod tą krzywą, przy użyciu wskaźnika potencjalnej zdolności 
biodegradacji Zb o podanym niżej wzorze, w którym f(x) oznacza funkcję zmian 
impedancji w czasie, a dx czas oznaczania zmian impedancji. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Ocena efektywności działania biologicznej oczyszczalni ścieków. 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 od 2005-06-27 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 
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OFERTA 10 
SPOSÓB OTRZYMYWANIA ETANOLU Z SUROWCÓW SKROBIOWYCH 

 
Opis oferty 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania etanolu z surowców skrobiowych 
z wykorzystaniem jako surowca wyjściowego materiału roślinnego zawierającego 
skrobię natywną, którą poddaje się równocześnie procesom hydrolizy enzymatycznej 
i fermentacji stosując recyrkulację ciekłej frakcji wywaru. Proces hydrolizy skrobi  
i fermentacji jest prowadzony kilkuetapowo: w pierwszym etapie proces przebiega  
w zacierze sporządzonym z pierwszej części rozdrobnionego surowca skrobiowego, 
przy zwiększonej koncentracji komórek drobnoustrojów, w temperaturze i pH 
dostosowanym do wymagao drobnoustrojów, a po częściowym wykorzystaniu 
pierwszej partii skrobi zasila się fermentujący zacier drugą lub kolejnymi porcjami 
surowca skrobiowego utrzymując w ciągu całego procesu stałe stężenie 
fermentowanego zacieru oraz podwyższoną koncentrację komórek drobnoustrojów. 

Do przekazania szczegółowego opisu konieczna umowa o poufności. 

Sposobem według wynalazku można także wytwarzad etanol ze surowca 
modyfikowanego genetycznie, który zawiera obok skrobi enzymy zdolne do hydrolizy 
natywnych polimerów roślinnych. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Wytwarzanie spirytusu etylowego. 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 od 2008-04-09 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 
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OFERTA 11 
SPOSÓB OTRZYMYWANIA PASZY Z SUROWCÓW SKROBIOWYCH 

 
Opis oferty 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania paszy ze surowców skrobiowych 
metodą enzymatyczno-mikrobiologiczną. W sposobie tym surowcem wyjściowym są 
materiały roślinne zawierające skrobię natywną, którą poddaje się jednocześnie 
procesom hydrolizy enzymatycznej i hodowli drobnoustrojów, stosując recyrkulację 
ciekłej frakcji zacieru odfermentowanego. Proces hydrolizy skrobi i hodowli 
mikroorganizmów jest prowadzony wieloetapowo, utrzymując w ciągu całego 
procesu stałe stężenie fermentowanego zacieru oraz podwyższoną koncentrację 
komórek drobnoustrojów i pH dostosowane do wymagao drobnoustrojów  
i enzymów. Sposobem według wynalazku można także wytwarzad paszę ze surowca 
modyfikowanego genetycznie, który zawiera obok skrobi natywnej enzymy zdolne do 
hydrolizy natywnych polimerów roślinnych, przede wszystkim skrobiowych. Pasza 
otrzymana sposobem według wynalazku charakteryzuje się wysoką zawartością 
białka, wynoszącą powyżej 25%. 

Do przekazania  szczegółowego opisu konieczna umowa o poufności. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Wytwarzanie spirytusu etylowego. 
 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 od 2008-04-09 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 
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OFERTA 12 
SPOSÓB WZBOGACANIA LIZOZYMU 

 
Opis oferty 

Przedmiotem wynalazku jest sposób wzbogacania preparatu lizozymu w polimer, co 
stwarza możliwośd wykorzystania tego enzymu zarówno w przemyśle spożywczym jak 
i farmaceutycznym. Sposób wzbogacania preparatu lizozymu polega na tym, że 
roztwór lizozymu o stężeniu 0,05 do 4,0 % i poziomie pH 4,0 do 6,0 ogrzewa się  
w temperaturze o zakresie od 50°C do 80°C, po uzyskaniu żądanej temperatury 
utrzymuje w niej przez 10 do 60 minut, następnie schładza do temperatury poniżej 
10°C, a w dalszej kolejności dzieli go na co najmniej dwie frakcje oligomerycznych 
form lizozymu. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Produkcja dodatków do żywności lub surowców farmaceutycznych o właściwościach 
hamujących wzrost bakterii. 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 
 Umowa o 

współpracy 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 od 2005-09-19 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 
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37 | S t r o n a  
 

OFERTA 13 

SPOSÓB DETEKCJI GENÓW KODUJĄCYCH BAKTERIOCYNY KLASY IIA 
WYKORZYSTUJĄCY SPECYFICZNE SONDY OLIGONUKLEOTYDOWE 
ZNAKOWANE FLUORESCENCYJNIE 
 

Opis oferty 
 

Do przekazania opisu konieczna umowa o poufności. Skontaktowad się z rzecznikiem 
patentowym. 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Ekologiczna produkcja żywności. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 
(rozwojowych)/ 
rozwiązania 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 
 Umowa o 

współpracy 

 

 

 Zgłoszenia 
patentowe 

 Od 2010-02-18 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 
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OFERTA 14 

OFERTA DLA PRAKTYKI KATEDRY BIOTECHNOLOGII I MIKROBIOLOGII 
ŻYWNOŚCI 
 

Opis oferty 
Oferta dla praktyki 

 opracowanie nowych technologii w skali półtechnicznej, 
 pomoc we wdrażaniu nowych technologii do praktyki, 
 wynajem hali półtechniki dla firm przemysłowych w celach badawczych, 
 przygotowanie procesów biotechnologicznych w wytwórni typu „clean room” (bezpieczna 

praca z GMO oraz organizmami II klasy zagrożenia biologicznego), 
 doradztwo technologiczne w zakresie produkcji żywności, technologii fermentacji i 

biosyntezy oraz utrzymania standardów sanitarnych w zakładach przemysłowych, 
 analiza produktów spożywczych i zanieczyszczeo środowiska przy użyciu chromatografii 

(HPLC, GC), 
 analiza mikrobiologiczna i genetyczna żywności oraz środowiska, 
 analiza elektroforetyczna białek i kwasów nukleinowych, 
 analiza protemów i genomów mikroorganizmów, 
 wykrywanie żywności genetycznie modyfikowanej,  

o badanie cech funkcjonalnych probiotyków, 
o badanie cech funkcjonalnych żywności pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, 
o badanie bezpieczeostwa żywności, 

 badanie charakterystyk reologicznych i mechanicznych stałych i ciekłych produktów 
żywnościowych, kosmetycznych i farmaceutycznych.  

Kursy i szkolenia 

 kursy w zakresie mikrobiologii żywności i szybkiego oznaczania mikroorganizmów, 
 kursy podstawowych technik biologii molekularnej oraz inżynierii genetycznej. 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Dla firm przemysłowych, wytwórni "clean room", zakładów  przemysłowych 
zajmujących  sie produkcją żywności, firmy farmaceutyczne itd. 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Usługi 
analityczne/ 
pomiarowe 

 Usługi badawcze 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 
 Umowa o 

współpracy 

 

 Autorskie prawa 
majątkowe 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 
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OFERTA 1 
OPTYMALIZACJA PROGRAMÓW OCHRONY Z WYKORZYSTANIEM 
MINIMALIZUJĄCYCH NIEKORZYSTNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO ILOŚCI 
SUBSTANCJI AKTYWNYCH 

 
Opis oferty 

Parlament Europejski przyjął rozporządzenia oraz dyrektywy, które zmienią 
asortyment środków ochrony roślin w krajach członkowskich, wprowadzając zakaz 
stosowania wielu substancji chemicznych wykorzystywanych przy ich produkcji. 
Dyrektywa zachęca paostwa członkowskie do działao na rzecz rolnictwa o niskim 
zużyciu pestycydów. Zagwarantowanie przedsiębiorstwom i gospodarstwom rolnym 
że stosowane przez nich środki ochrony są skuteczne w działaniu nie koniecznie  
w bardzo wysokich dawkach, nie powodują fitotoksycznego oddziaływania na roślinę 
oraz pomagają w pełni wykorzystad jej potencjał plonowania to istotny  
obecnie cel prowadzenia badao. 
 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Określenie skuteczności środków ochrony roślin nie w maksymalnej, ale w minimalnej 
skuteczniej dawce. Możliwości obniżenia dawek środków ochrony roślin poprzez 
wykorzystanie adiuwantów, biostymulatorów. Zabezpieczenie plonów przed 
niepożądanym działaniem patogenów Np. ograniczenie skażenia płodów rolnych 
mykotoksynami. 

 
 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Usługi badawcze 

 

 

 Umowa o 
współpracy 

 

 

 Autorskie prawa 
majątkowe 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 
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OFERTA 2 
REALIZATION OF FIELD EXPERIMENTS REFERRING TO A WIDE RANGE OF 
AGRICULTURAL PLANTS CULTIVATION. THE OFFERED EXPERIMENTAL STUDIES  
ARE PRIMARILY CONCENTRATED ON MAIZE AND ON THE ESTIMATION OF ITS 
REACTION TO THE APPLICATION OF DIFFERENT MINERAL FERTILIZERS. 

 
Opis oferty 

 Conducting of strict field experiments in the range of agronomical cultivation works. 

Możliwośd zastosowania oferty:  

The offer is directed to chemical enterprises intending to test the new mineral 
fertilizers or their mixtures in the cultivation of agricultural plants, primarily of maize. 
A wide range of field and laboratory testes can be carried out aiming at the 
estimation of the effects of the tested fertilizer formulas. 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Usługi prac 
badawczych 

 

 

 Umowa o 
współpracy 

 

 

 Autorskie prawa 
majątkowe 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 
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OFERTA 3 
LICENCJA NA PRODUKCJĘ MATERIAŁU SIEWNEGO ODMIANY SOI AUGUSTA 
SPRZEDAŻ KWALIFIKOWANEGO MATERIAŁU SIEWNEGO ODMIANY SOI 
AUGUSTA 

 
Opis oferty 

Oferta  obejmuje możliwośd zakupu kwalifikowanego materiału siewnego nasion  
soi odmiany Augusta. Obejmuje również możliwośd zakupu od  
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu licencji na produkcję i sprzedaż materiału  
siewnego oryginalnej odmiany soi Augusta. 
 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Odmiana soi Augusta jest oryginalną odmianą soi wyhodowaną w Katedrze Genetyki  
i Hodowli Roślin, która może byd z powodzeniem uprawiana w warunkach 
klimatycznych Wielkopolski. Jest wczesna, dojrzewa w pierwszym tygodniu września, 
plonuje średnio 2,0 t/ha. Nasiona zawierają około 35% białka i 20% tłuszczu i mogą 
byd sprzedane, wykorzystane we własnym gospodarstwie do żywienia zwierząt  
i w kuchni domowej. Roślina motylkowa, ekologiczna może zostawid do 70 kg N/ha. 
 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 
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OFERTA 4 

WIELOSKŁADNIKOWY HOMOGENICZNY ADIUWANT DO HERBICYDÓW 

 
Opis oferty 

Przedmiotem wynalazku jest homogeniczny, płynny adiutant wieloskładnikowy, 
zwiększający aktywnośd biologiczną herbicydów, w szczególności zawierających 
glifosat, poprzez wzmaganie retencji cieczy opryskowej na powierzchni zwalczanych 
chwastów i absorpcji substancji aktywnej do komórek roślinnych, a także 
przeciwdziałający antagonistycznemu oddziaływaniu soli mineralnych znajdujących 
się w naturalnych wodach twardych używanych do aplikacji herbicydu. Adiutant 
zawiera od 0,1 do 80% wagowych 40-50% roztworu wodorotlenku 
alkilodimetylopolioksyetylenoamoniowego, posiadającego średni ciężar cząsteczkowy 
350, a ponadto zawiera od 10 do 39% wagowych siarczanu amonowego, od 0,1 do 
10% wagowych trójetanoloaminy oraz od 20 do 61% wody. 
 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Produkcja środków ochrony roślin o większej aktywności. Pozwala zmniejszyd udział 
składników aktywnych bez spadku skuteczności preparatu. 
 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Patent 

 Od 2002-08-30 
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OFERTA 5 

PŁYNNY BIOSTYMULATOR ZWIĘKSZAJĄCY ODPORNOŚD ROŚLIN UPRAWNYCH 
NA WARUNKI STRESOWE 

 
Opis oferty 

Do przekazania opisu konieczna umowa o poufności. Skontaktowad się z rzecznikiem 
patentowym. Wynalazek wspólny z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin 
Zielarskich. 
 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Produkcja środka poprawiającego plony, głównie zbóż. 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 
(rozwojowych)/ 
rozwiązanie 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 
 Umowa o 

współpracy 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 Od 2009-09-24 
 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 
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OFERTA 6 
LICENCJA NA PRODUKCJĘ MATERIAŁU SIEWNEGO ODMIAN LNIANKI SIEWNEJ 
MACZUGA I LUNA 

 
Opis oferty 

Oferta obejmuje możliwośd zakupu kwalifikowanego materiału siewnego nasion 
nowych odmian lnianki siewnej  MACZUGA i LUNA. Oferta obejmuje również 
możliwośd zakupu od Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu licencji na produkcję  
i sprzedaż materiału siewnego obydwu odmian. 
 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Odmiany lnianki siewnej MACZUGA i LUNA, wyhodowane w Katedrze Genetyki  
i Hodowli, są nowymi odmianami lnianki ozimej plonujące o 20% wyżej od odmiany 
Przybrodzka  Lnianka siewna jest rośliną oleistą, z której nasion otrzymuje się olej 
tzw. „rydzowy”. Olej ten, ze względu na korzystny skład kwasów tłuszczowych może 
byd wykorzystany jako olej jadalny ale również nadaje się do celów technicznych  
w tym do produkcji biodizla. Obecnie w Wielkopolsce są dwie olejarnie, które tłoczą 
olej z nasion lnianki. 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma 
współpracy 

Prawa własności Kontakt 

 

 Wyniki prac 
badawczych 
(rozwojowych)/ 
rozwiązanie 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Autorskie prawa 
majątkowe 
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OFERTA 7 

KOMPOZYCJA PRZECIWKO SZKODNIKOM, ZWŁASZCZA PLUSKWIAKOM, 
ZASTOSOWANIE KOMPOZYCJI DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW ORAZ SPOSÓB 
WYTWARZANIA KOMPOZYCJI 

 
Opis oferty 

Do przekazania opisu konieczna umowa o poufności. Skontaktowad się z rzecznikiem 
patentowym. Wynalazek wspólny z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin 
Zielarskich. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Produkcja ekologicznych środków ochrony roślin. 

 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 
(rozwojowych)/ 
rozwiazania 

 

 

 Umowa o 
współpracy 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 Od 2009-09-23 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 
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OFERTA 8 

OCENA STOPNIA PRZESUSZENIA LUB ZAWODNIENIA GLEB POD WPŁYWEM 
CZYNNIKÓW NATURALNYCH I ANTROPOGENICZNYCH 

 
Opis oferty 

Pracownicy Katedry specjalizują się w ocenie stopnia przesuszenia gleb głównie pod 
wpływem czynników antropogenicznych (w sąsiedztwie odkrywek różnych kopalin, 
wyrobisk kruszywa budowlanego itp.). Opracowano metodę oceny podatności gleb 
na degradację odwodnieniową oraz sposoby naliczania wysokości odszkodowao za 
powstałe przekształcenia hydrologiczne. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Pracownicy Katedry specjalizują się w ocenie stopnia przesuszenia gleb głównie pod 
wpływem czynników antropogenicznych (w sąsiedztwie odkrywek różnych kopalin, 
wyrobisk kruszywa budowlanego itp.). Opracowano metodę oceny podatności gleb 
na degradację odwodnieniową oraz sposoby naliczania wysokości odszkodowao za 
powstałe przekształcenia hydrologiczne. 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Usługi badawcze 

 

 

 Umowa o 
współpracy 

 

 

 Autorskie prawa 
majątkowe 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 
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OFERTA 9 
RZECZOZNAWSTWO, DORADZTWO W SPRAWACH OCHRONY LASU, 
USZKODZEO KONSTRUKCJI DREWNIANYCH, SZKODNIKÓW ROLNICZYCH  
I OGRODNICZYCH  

 
Opis oferty 

Diagnozowanie sprawców uszkodzeo różnych części roślin drzewiastych, krzewów, 
roślin ozdobnych i rolniczych oraz uszkodzeo w materiale drzewnym 
wykorzystywanym w meblarstwie i budownictwie. Profilaktyka ochrony  
i zabezpieczenia roślin oraz wyrobów z drewna przed działaniem szkodliwych 
owadów oraz określenie metody zwalczania.  
 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Pomoc w wyżej wymienionej problematyce dla firm budowlanych, ogrodniczych, 
gospodarstw rolnych oraz przedsiębiorstw i zakładów drzewnych i/ lub  leśnych, 
rzeczoznawców oraz dla osób prywatnych. 
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OFERTA 10 
SPRĘŻYNA SKLEJKOWA I SPOSÓB JEJ WYTWARZANIA 

 
Opis oferty 

Sprężyna sklejkowa wykonana ze sklejonych pasów surowca wyjściowego, 
charakteryzuje się tym, że ma postad przestrzennej linii śrubowej, przy czym 
pomiędzy sklejonymi pasami  i/lub na ich powierzchni zewnętrznej ma korzystnie 
warstwę wzmacniającą. Sposób wytwarzania sprężyny sklejkowej polega na tym, że 
wytwarza się ją ze sklejonych jednostronnie arkuszy materiału wyjściowego, które 
tnie się na pasy o równoległych krawędziach, a następnie pasy te nawija się 
ewentualnie razem z warstwami wzmacniającymi, na żądany profil. W innym 
rozwiązaniu najpierw tworzy się kształtkę sklejkowa, a następnie rozcina się ją po linii 
śrubowej. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Sprężyna sklejkowa jest już w zainteresowaniu firmy „Drew-Zet”, 62-006 Janikowo 
k/Poznana, ul. Balonowa 10. Firma wykonała już egzemplarz prototypowy. Autor 
widzi możliwośd rozszerzenia współpracy o inne firmy, pod warunkiem współpracy  
z firmą „Drew-Zet”. 
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OFERTA 11 
KSZTAŁTKA SKLEJKOWA 

 
Opis oferty 

Przedmiotem wynalazku jest kształtka sklejkowa przeznaczona do stosowania jako 
element nośny w drewnianych konstrukcjach szkieletowych oraz w meblarstwie. 
Kształtka sklejkowa charakteryzuje się tym, że sklejone arkusze są zwinięte w profil 
zamknięty i/lub wielostronnie zamknięty wypełniony korzystnie elementem 
wzmacniającym. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Kształtka znajduje się już w ofercie firmy „Drew-Zet”, 62-006 Janikowo k/Poznana,  
ul. Balonowa 10 
(http://www.drewzet.com.pl/?k=katalog&w=&d=16&PHPSESSID=0da05df8be9e81cb
e63ba2feb3e38d9f), z którą autor jest związany umową licencyjną niewyłączną. Autor 
widzi możliwośd rozszerzenia współpracy o inne firmy, pod warunkiem współpracy  
z firmą „Drew-Zet”. 
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OFERTA 12 
SPOSÓB PRZEBARWIANIA DREWNA 

 
Opis oferty 

Sposób, polega na tym, że umieszczone w gazoszczelnej komorze drewno poddaje się 
w obiegu zamkniętym, działaniu parogazowej mieszaniny pary wodnej i amoniaku 
i/lub polarnego lotnego związku chemicznego w temperaturze nie niższej niż 120°C  
i nie wyższej niż 240°C, korzystnie 130-190°C, przez czas nie krótszy niż 6 godzin i nie 
dłuższy niż 96 godzin, korzystnie 24-48 godzin, przy czym stężenie amoniaku  
w medium parogazowym jest nie niższe niż 1%, korzystnie 5-10%. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Sposób uzyskiwania drewna o ciemnej barwie do zastosowania w meblarstwie lub 
budownictwie. 
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OFERTA 13 
PRZYRZĄD DO OBRÓBKI WEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH 

 
Opis oferty 

Przyrząd do obróbki wewnętrznych powierzchni kulistych w drewnie na tokarce ma 
zespół połączonych przegubowo dźwigni: biernej, z którą jest połączony przesuwny 
imak z nożem tokarskim i czynnej połączonej przegubowo z suportem pomocniczym 
tokarki wykonującym liniowy ruch poprzeczny i wymuszającym obrotowy ruch noża. 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Przyrząd o płynnej bezstopniowej regulacji promienia toczonego przedmiotu  
z drewna. Umożliwia stosowanie standardowych noży tokarskich do drewna. 
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OFERTA 14 
SPOSÓB OPTYCZNEGO WYKRYWANIA RYS NA POWIERZCHNIACH 
NIEZWIERCIADLANYCH W CZASIE RZECZYWISTYM (ON LINE) PROCESU 
TECHNOLOGICZNEGO 

 
Opis oferty 

Sposób optycznego wykrywania rys na powierzchniach niezwierciadlanych w czasie 
rzeczywistym (on line) procesu technologicznego, zwłaszcza wykruszeo na 
krawędziach płyt drewnopochodnych polega na tym, że badaną powierzchnię 
oświetla się wiązką lasera i mierzy się spadek natężenia wiązki światła odbitego  
i rozproszonego na tej powierzchni w odniesieniu do wzorca. Zgodnie z wynalazkiem 
ustala się wielkośd progową natężenia światła charakterystyczną dla absorpcji światła 
wiązki lasera przez założoną głębokośd rysy na badanym wyrobie a następnie mierzy 
się natężenie światła na badanej powierzchni i wykrywa się te miejsca, na których 
jego wartośd odpowiada co najwyżej wyznaczonej wielkości progowej. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Kontrola jakości powierzchni płyt drewnopochodnych w trakcie produkcji. 
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OFERTA 15 
USŁUGI NAUKOWO-BADAWCZE, BADANIA LABORATORYJNE, SZKOLENIA, 
EKSPERTYZY, PORADY 

 
Opis oferty 

1. Opis budowy i właściwości drewna rodzimych i obcych gatunków drzew 
2. Ocena surowcowych aspektów przydatności drewna do wyrobu 

kompozytów drzewnych 
3. Ocena morfologii włókien drzewnych w zależności od pochodzenia 

surowca 
4. Optymalizacja doboru drewna do określonych zastosowao w zależności od 

sposobu i warunków przyszłego użytkowania 
5. Przeprowadzenie prób fizycznych i mechanicznych właściwości drewna 

według dowolnych procedur 
6. Ocena stopnia deprecjacji tkanki drewna wykopaliskowego 
7. Szkolenia z zakresu usług naukowo-badawczych 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Ocena zmian parametrów fizyko-mechanicznych drewna eksploatowanego, przyczyny 
powstawania wad w podłogach i elementach konstrukcyjnych, analiza składu 
morfologicznego płyt pilśniowych i wiórowych, wybór odpowiedniego rodzaju 
drewna do określonych zastosowao, w szczególności pod względem jego wrażliwości 
na zmiany klimatu. 
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OFERTA 16 
PILARKA RAMOWA PIONOWA DO OBRÓBKI DREWNA 

 
Opis oferty 

Pilarka ramowa pionowa do obróbki drewna wyposażona w sprzęg pił połączonych  
z mechanizmem korbowym, charakteryzuje się tym, że stanowiące uzębienie pił zęby 
są nacięte wzdłuż linii krzywej wypukłej względem kierunku posuwu obrabianego 
materiału. Każdy z zębów ma dwie powierzchnie natarcia o wklęsłej powierzchni 
przyłożenia oraz dodatnim kącie natarcia w obu kierunkach zaś wręby międzyzębne 
pił mają kształt krzywoliniowy, wklęsły. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Rozwiązanie pozwala na znaczne uproszczenie konstrukcji pilarki. Pilarka ma wyższą 
wydajnośd i żywotnośd. 
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OFERTA 17 

STAŁOSIŁOWE ZŁĄCZE KĄTOWE 

 
Opis oferty 

Do przekazania opisu konieczna jest umowa o poufności. Skontaktowad się z 
rzecznikiem patentowym. 
 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Złącze konstrukcyjne mebli. 
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OFERTA 18 

SPOSÓB OBRÓBKI WEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH W DREWNIE  
I MATERIAŁACH DREWNOPOCHODNYCH ORAZ PRZYRZĄD DO OBRÓBKI 
WEWNĘTRZNYCH POWIERZCHNI KULISTYCH 

 
Opis oferty 

Wynalazek dotyczy sposobu obróbki wewnętrznych powierzchni kulistych w drewnie  
i materiałach drewnopochodnych, w którym piła tarczowa wykonuje obrotowy wokół 
swej osi poziomej, przy czym ruch obrotowy wykonuje także obrabiany przedmiot,  
a posuwowy ruch obrotowy obrabiany przedmiotu odbywa się w płaszczyźnie 
prostopadłej do płaszczyzny pracy piły. Wg. wynalazku przyrząd do obróbki 
wewnętrznych powierzchni kulistych, składa się z usytuowanej na stole pilarki ramy  
z elementami ustalającymi i zamocowanego do niej stojaka, który ma co najmniej 
dwa nastawne elementy mocujące. Ze stojakiem połączony jest trzpieo (9) osadzony 
w ramieniu zamocowanym nastawnie na kolumnie przymocowanej  
również nastawnie do wzdłużnej prowadnicy (13) pilarki. 
 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Możliwośd obróbki powierzchni kulistych o różnych średnicach i różnych gabarytach 
przy pomocy jednego urządzenia. Możliwośd uzyskiwania efektów zdobniczych. 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 Od 2003-05-09 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl


 
 

58 | S t r o n a  
 

OFERTA 19 
SPOSÓB PRZYGOTOWANIA MIŁORZĘBU DWUKLAPOWEGO DO UPRAWY  
W GRUNCIE 

 
Opis oferty 

Wynalazek dotyczy sposobu przygotowywania materiału roślinnego do zakładania 
plantacji miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo biloba L), w klimacie umiarkowanym. 
Ukorzenione sadzonki sadzi się do pojemników zawierających podłoże składające się  
z torfu wysokiego i rozdrobnionej kory sosnowej, zmieszanych w równych częściach, 
o wilgotności 60-70% i pH od 5 do 6, zasilone jednorazowo wieloskładnikowym 
nawozem o specjalnie dobranym składzie w ilości 1,0 do 2,0 g nawozu na 1 dm3 
podłoża, a następnie uprawia się je do zakooczenia wegetacji, najkorzystniej pod 
osłonami. 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Uprawa miłorzębu dwuklapowego dla celów ozdobnych i leczniczych. 
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OFERTA 1 
SZYBKIE WYKRYWANIE WAD MIĘSA NA TAŚMIE UBOJOWEJ 

 
Opis oferty 

Szybkie wykrywanie wad mięsa typu PSE, ASE i DFD na taśmie ubojowej (chłodnia)  
w Zakładach Mięsnych, poprzez jednokrotny pomiar przewodności elektrycznej mięsa 
po 24h od czasu uboju zwierząt rzeźnych. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Jednokrotne zastosowanie pomiarów przewodności elektrycznej mięsa (EC) w 24 h  
po uboju na taśmie produkcyjnej w chłodni Zakładów Mięsnych.  Metoda łatwa  
w praktycznym zastosowaniu i pozwalająca na wczesne i szybkie wykrycie mięsa 
wadliwego (PSE, ASE, DFD). 
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OFERTA 2 
SPOSÓB OTRZYMYWANIA KONCENTRATU MIOFIBRYLI 

 
Opis oferty 

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania koncentratu miofibryli  
z surowców mięsnych, zwłaszcza niższej jakości. Zgodnie z wynalazkiem od 
rozdrobnionego surowca mięsnego oddziela się tłuszcz, białka sarkoplazmy i tkankę 
łączną poprzez co najmniej jednokrotne przemywanie tego surowca wodą i/lub 
wodnym roztworem soli nieorganicznych, przy zachowaniu proporcji czynnika 
przemywającego do masy surowca w granicach 0,5:1 do 5:1 najkorzystniej 3:1 części 
objętościowo-wagowych oraz poprzez procesy separacyjne, a z zawiesiny pozostałej 
po oddzieleniu tych frakcji izoluje się miofibryle. Otrzymany koncentrat miofibryli 
odwadnia się aż do uzyskania zawartości suchej masy w granicach 10-25%. Wszystkie 
fazy procesu prowadzi się w temperaturze nie wyższej niż 15°C. Następnie koncentrat 
miofibryli uzupełnia się dodatkiem soli, najkorzystniej chlorku sodu w ilości 0,5-3% 
wagowych i poddaje się go obróbce cieplnej, uzyskując pożądaną postad żelu. 
Koncentrat miofibryli może byd zastosowany w przemyśle spożywczym. 
 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Uzyskiwanie  właściwych parametrów reologicznych wyrobów mięsnych. Nowe 
produkty mięsne np. wyroby ekstrudowane. Poprawianie receptur istniejących 
wyrobów. 
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OFERTA 3 
SPOSÓB DENITRYFIKACJI PŁYNNYCH PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH, 
ZWŁASZCZA SOKÓW I/LUB HOMOGENATÓW WARZYWNYCH 

 
Opis oferty 

Przedmiotem wynalazku jest sposób mikrobiologicznej denitryfikacji płynnych 
produktów spożywczych, zwłaszcza soków warzywnych. Produkt poddaje się 
sterylizacji na zimno, pozbawia się go związków tlenu i doprowadza pH do wartości  
w granicach 6,5 do 8,0, najkorzystniej 7,0 do 7,5, a następnie, przy zachowaniu 
temperatury w granicach od 10 do 35°C, przeprowadza się go przez zawiesinę 
komórkową, w której koncentracja komórek bakteryjnych jest powyżej 30 g/l, przez 
czas potrzebny do usunięcia z produktu jonów azotanowych i azotynowych.  
Po zakooczeniu procesu denitryfikacji komórki bakteryjne zawraca się z powrotem do 
procesu fermentacji, zaś pH produktu obniża się do wartości wyjściowej lub niższej. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Usuwanie z płynnych produktów spożywczych, owocowych lub warzywnych, 
nadmiaru azotanów i azotynów. 
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OFERTA 4 
SPOSÓB OTRZYMYWANIA PRODUKTU SKROBIOWEGO O PODWYŻSZONEJ 
ODPORNOŚCI NA ENZYMY AMYLOLITYCZNE 

 
Opis oferty 

Sposób otrzymywania produktu skrobiowego o podwyższonej odporności na enzymy 
amylolityczne polega na tym, że uzyskany jednym ze znanych sposobów kleik 
skrobiowy poddaje się obróbce ciśnieniem nie niższym niż 50 bar, korzystnie powyżej 
100 bar w temperaturze od 1 do 99°C, korzystnie 25-95°C. 
 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Produkcja surowców probiotycznych, zwiększających udział mikroflory jelitowej. Do 
wytwarzania środków spożywczych. 
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OFERTA 5 
SPOSÓB OTRZYMYWANIA SKROBIOWEGO PREPARATU SPOŻYWCZEGO 
WYKAZUJĄCEGO AKTYWNOŚD POWIERZCHNIOWĄ 

 
Opis oferty 

Do przekazania opisu konieczna umowa o poufności. 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Produkcja środków spożywczych o charakterze emulsji. 
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OFERTA 6 
SPOSÓB OTRZYMYWANIA OLIGOSACHARYDÓW Z NASION ROŚLIN 
MOTYLKOWYCH 

Opis oferty   
 
Sposób otrzymywania oligosacharydów z nasion roślin motylkowatych charakteryzuje się 
tym, że nasiona roślin motylkowatych, takich jak groch, soczewica lub łubin, poddaje się 
pęcznieniu poprzez moczenie ich w pojemniku z wodą o temperaturze od 0 - 15°C przez 
okres od 8 do 12h, w ilości wody od 0,5 - 1,2 l na jeden kg masy nasion dobranej 
doświadczalnie dla uzyskania pełnego spęcznienia użytego gatunku nasion, następnie tak 
spęczniałe nasiona poddaje się, w co najmniej dwóch kolejnych cyklach, ekstrakcji 
wodnym roztworem niższego alkoholu alifatycznego, metanolu lub etanolu, o stężeniu 
od 20 - 80% w ilości od 1 - 31 roztworu na 1 kg spęczniałych nasion w temperaturze od 
30 - 80°C przez okres od 4 - 12h, przy czym po każdym cyklu ekstrakcji uzyskany wyciąg - 
supernatant zlewa się do wspólnego pojemnika i gotuje się przez okres około 5 - 10 
minut, po czym wyciąg odwirowuje się na wirówce, a następnie klarowny supernatant 
dakantuje się i zagęszcza na wyparce próżniowej w temperaturze około 50°C do objętości 
0,1 objętości wyjściowej, to jest do około 0,2 - 0,6 litra, po czym tak zagęszczony 
supernatant umieszcza się w szklanym rozdzielaczu i wkrapla się do 100% alkoholu, 
etanolu lub metanolu przy ciągłym intensywnym mieszaniu, przy czym wyjściowy 
stosunek objętościowy zagęszczonego supernatantu do 100% alkoholu utrzymuje się  
w zakresie 1 : 10, po czym wytrącony tak osad oddziela się od supernantu poprzez 
odwirowanie przy około 3000 obr./min. przez okres około 10 -20 minut, następnie 
supernatant dekantuje się, zaś osad umieszcza się w suszarce próżniowej w celu 
odparowania zawartego w nim alkoholu, osad pozbawiony alkoholu rozpuszcza się w 0,1 
- 0,3 litra wody destylowanej i tak przygotowany roztwór mieszaniny oligosacharydów 
poddaje się co najmniej jednemu etapowi oczyszczania, aż do otrzymania czystych 
oligosacharydów. 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Produkcja dodatków do środków spożywczych mających korzystne oddziaływanie na 
rozwój bifidobakterii jelita grubego. 
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OFERTA 7 
ZASTOSOWANIE SKROBI DO WYTWARZANIA TESTU OBCIĄŻENIA 
WĘGLOWODANAMI DO OCENY FUNKCJI WEWNĄTRZWYDZIELNICZEJ 
TRZUSTKI 

 
Opis oferty 

Doustny test charakteryzuje się tym, że jako środek obciążający stosuje się 
modyfikowaną skrobię i/lub produkty skrobiowe. Jako modyfikowana skrobia może 
byd stosowany acetylowany adypinian dwuskrobiowy, a jako produkt skrobiowy - 
maltodekstryna. 

  
Możliwośd zastosowania oferty:  

Medyczne testy diagnostyczne. 
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OFERTA 8 

PREPARAT PODWYŻSZAJĄCY ZAWARTOŚD FERRYTYNY ROŚLINNEJ I INNYCH 
FORM ŻELAZA, SPOSÓB WYTWARZANIA PREPARATU ORAZ ZASTOSOWANIE 
PREPARATU 

 
Opis oferty 

Do przekazania opisu konieczna umowa o poufności. Skontaktowad się z rzecznikiem 
patentowym. 

  
Możliwośd zastosowania oferty:  

Produkcja żywności. Produkcja leków. 
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OFERTA 1 

URZĄDZENIE DO OCZYSZCZANIA I NAPOWIETRZANIA AKWENÓW WODNYCH 

 
Opis oferty 

Urządzenie do oczyszczania i napowietrzania akwenów wodnych składa się  
z otwartego od góry zbiornika i zamocowanego w nim obrotowo koła łopatkowego, 
napędzanego siłownią wiatrową. Koło dzieli zbiornik na częśd ssawną i częśd tłoczną,  
z których każda zaopatrzona jest w co najmniej jeden króciec, który jest połączony  
z perforowaną na odcinku koocowym rurą. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Oczyszczanie, napowietrzanie wód powierzchniowych. 
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OFERTA 2 
OCENA STOPNIA ZANIECZYSZCZENIA GLEB RÓŻNYMI KSENOBIOTYKAMI 
MINERALNYMI (METALAMI CIĘŻKIMI) LUB ORGANICZNYMI (NP. 
WIELOPIERŚCIENIOWYMI WĘGLOWODORAMI AROMATYCZNYMI) 

 
Opis oferty 

W Katedrze Chemii  prowadzone są od szeregu lat prace badawcze nad stopniem 
zanieczyszczenia gleb. Stosowane są metody powszechnie przyjęte w świecie, 
zgodnie z wymogami ISO i Polskiego komitetu Normalizacyjnego. Katedra dysponuje 
nowoczesną aparaturą oraz materiałami referencyjnymi dla oznaczania większości 
powszechnie występujących w glebach metali ciężkich. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Prowadzenie prac badawczych umożliwi określenie stopnia zanieczyszczenia gleb. 
Poza oceną całkowitej zawartości metali ciężkich istnieje możliwośd oceny różnych 
form ich dostępności (specjacji), czyli szybkości pobierania przez rośliny bądź migracji 
form bardzo labilnych do wód gruntowych. 
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OFERTA 3 

OCENA BIORÓŻNORODNOŚCI EKOSYSTEMÓW NA POZIOMIE 
FLORYSTYCZNYM I FITOCENOTYCZNO-KRAJOBRAZOWYM 

 
Opis oferty 

 inwentaryzacje przyrodnicze 
 opracowanie planów ochrony i dokumentacji przyrodniczych 
 waloryzacje przyrodnicze obszarów dla celów ochrony przyrody, środowiska i planowania 

przestrzennego 
 analizy zmian szaty roślinnej 
 wyszukiwanie nowych morfotypów przydatnych w produkcji ogrodniczej, rolniczej i leśnej 
 opracowywanie specjalistycznych tras terenowych 
 ocena zasobów i zagrożenia dziko występujących roślin chronionych oraz leczniczych 
 wykonywanie preparatów mikroskopowych. 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

 ochrona przyrody (dokumentacja podstawowa form ochrony przyrody, plany ochrony) 
 ochrona środowiska (raporty oddziaływao inwestycji na środowisko przyrodnicze) 
 planowanie przestrzenne (tematyczne mapy przyrodnicze w formie cyfrowej) 
 organizacja turystyki, rekreacji, edukacji (terenowe trasy piesze i rowerowe wraz z 

przewodnikami) 
 nauka i dydaktyka (preparaty mikroskopowe). 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 Usługi badawcze 

 

 

 Umowa o 
współpracy 

 

 

 Autorskie 
prawa 
majątkowe 

 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl


 
 

72 | S t r o n a  
 

OFERTA 4 

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘD  

 
Opis oferty 

Oferta obejmuje współudział w tworzeniu raportów oddziaływania na środowisko 
planowanych przedsięwzięd, analiz porealizacyjnych oraz przeglądów ekologicznych. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Oferta ma zastosowanie w procedurach inwestycyjnych planowanych przedsięwzięd. 
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OFERTA 5 
HYDROMORFOLOGICZNA WALORYZACJA CIEKÓW WODNYCH 

 
Opis oferty 

Oferta obejmuje opracowanie programów i planów ochrony środowiska 
 z uwzględnieniem inwentaryzacji podstawowych komponentów krajobrazu  
i waloryzacji środowiska przyrodniczego. 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Oferta ma zastosowanie w zakresie realizacji wymogów Ustawy POŚ i Ochronie 
Przyrody. W zakresie Programów OŚ obejmuje kompleksowe opracowania dla 
jednostek administracji samorządowej. Propozycja realizacji Planów Ochrony 
adresowana jest dla zarządców PN, PK, Rezerwatów Przyrody i Natura 2000. 
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OFERTA 6 

WALORYZACJA PRZYRODNICZA EKOSYSTEMÓW NATURALNYCH  
I PRZEKSZTAŁCONYCH W WYNIKU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 
CZŁOWIEKA, NA PODSTAWIE OCENY RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ 
MOTYLI Z RODZINY SÓWKOWATYCH (LEPIDOPTERA, NOCTUIDAE)  

 
Opis oferty 

Oferta zakresem swoim obejmuje zarówno badania naukowe jak i działania  
i opracowania ekspertyz w ramach umów zlecanych przez administrację paostwową, 
samorządową jak i instytucje zarządzające obszarami chronionej przyrody (Natura 
2000, parki narodowe itp.), a także podmioty gospodarcze. Tematyka oferty to: 
badania nad różnorodnością biologiczną różnych ekosystemów Polski oraz 
waloryzacja przyrodnicza różnych środowisk sporządzana na podstawie fauny motyli  
z rodziny sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae), ekspertyzy faunistyczne dotyczące 
motyli (Lepidoptera) na potrzeby opracowania planów ochrony parków narodowych, 
parków krajobrazowych czy obszarów Natura 2000. 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Oferta ma zastosowanie w procesach prawidłowej realizacji wymogów ustaw 
dotyczących ochrony przyrody i środowiska w tym: opracowanie niezbędnych analiz 
różnorodności biologicznej dla potrzeb planów ochrony obszarów Natura 2000, 
parków narodowych, parków krajobrazowych, itp., waloryzacji i określania obszarów 
przyrodniczo cennych w skali Polski dla ich ochrony przed negatywnymi skutkami 
działalności gospodarczej człowieka. 
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OFERTA 7 

HYDROMORFOLOGICZNA WALORYZACJA CIEKÓW WODNYCH - 2 

 
Opis oferty 

Oferta obejmuje inwentaryzację i waloryzację cieków wodnych zgodnie z wytycznymi 
Ramowej Dyrektywy Wodnej dla potrzeb służb hydrologicznych i monitoringu 
hydromorfologicznego i sprawozdawczości unijnej z w/w zakresu. 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Oferta ma zastosowanie w realizacji wytycznych Ramowej Dyrektywy Wodnej UE  
w zakresie wyznaczania stanu i potencjału ekologicznego cieków wodnych, 
waloryzacji i  monitoringu hydromorfologicznym w/w obiektów. Realizacja pozwala 
na wyznaczenie i ochronę obiektów najcenniejszych przyrodniczo oraz opracowanie 
programów naprawczych dla pozostałych. 
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OFERTA 8 

WYKONANIE CZĘŚCI PRZYRODNICZEJ OPRACOWAO DLA PROCEDURY OOŚ 
ORAZ DOKUMENTACJI PLANISTYCZNYCH 

 
Opis oferty 

Oferta obejmuje wykonanie części przyrodniczej dla m. in.: raportów i prognoz ocen 
oddziaływania na środowisko, opracowao ekofizjograficznych oraz studiów 
uwarunkowao i kierunków zagospodarowania. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Oferta ma zastosowanie w procedurach związanych z oceną oddziaływao na 
środowisko inwestycji różnego typu, ustanawianiem planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz powoływaniem form ochrony przyrody jak również ich 
zarządzaniem. 
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OFERTA 9 

OPRACOWYWANIE SZCZEGÓŁOWYCH EKSPERTYZ EKOLOGICZNYCH 

 
Opis oferty 

Oferta obejmuje opracowywanie szczegółowych ekspertyz ekologicznych, m. in.: 
opinii i inwentaryzacji dendrologicznych, inwentaryzacji flory i fauny oraz waloryzacji 
przyrodniczych. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Oferta ma zastosowanie w procedurach związanych z oceną oddziaływao na 
środowisko inwestycji różnego typu, ustanawianiem planów zagospodarowania 
przestrzennego oraz powoływaniem form ochrony przyrody jak również ich 
zarządzaniem. 
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OFERTA 10 
INWENTARYZACJA WYBRANYCH GRUP CHRZĄSZCZY (COLEOPTERA) ORAZ 
WALORYZACJA ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO NA PODSTAWIE 
CHRZĄSZCZY Z RODZINY BIEGACZOWATYCH (COLEOPTERA, CARABIDAE) 

 
Opis oferty 

Oferta obejmuje sporządzenie wykazu gatunków chrząszczy (Coleoptera) wybranego 
terenu oraz ocenę stanu i wartości przyrodniczej obiektu ze szczególnym 
uwzględnieniem chrząszczy z rodziny biegaczowatych (Coleoptera, Carabidae).  
W przypadku gatunków wymienianych w II Załączniku Dyrektywy Siedliskowej UE 
inwentaryzacja przeprowadzana jest szczegółowo, a stanowiska i ich lokalizacja jest 
dodatkowo opisywana i umieszczana na mapie terenu. 

 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Oferta ma zastosowanie: do typowania miejsc przyrodniczo cennych w celu 
ograniczenia negatywnego oddziaływania gospodarki na środowisko przyrodnicze;  
do sporządzania planów ochrony przyrody; do oceny potencjalnego wpływu 
inwestycji na środowisko; do oceny wpływu metod ochrony roślin na pożyteczną 
faunę (Carabidae); do oceny skuteczności zabiegów związanych z ochroną przyrody. 
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OFERTA 11 
OCENA STANU EKOLOGICZNEGO CIEKÓW WODNYCH 

 
Opis oferty 

Oferta obejmuje opracowanie programów i ocen stanu środowiska rzecznego 
uwzględniających elementy biologiczne, hydromorfologiczne i fizykochemiczne. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Oferta ma zastosowanie w zakresie realizacji wymagao Ustawy Prawo Wodne  
i Ramowej Dyrektywy Wodnej w zakresie oceny stanu ekologicznego cieków wodnych 
jak i Ustawy POŚ i o ochronie Przyrody w zakresie inwentaryzacji elementów 
abiotycznych i biotycznych środowisk a przyrodniczego. Propozycja skierowana jest 
do zarządów PN, PK, Rezerwatów Przyrody i Obszarów Natura 2000. 
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OFERTA 12 
OCENA WPŁYWU NA ŚRODOWISKO DUŻYCH INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH  
I KOMUNIKACYJNYCH (NP. FARMY WIATROWE, AUTOSTRADY, ZMIANY 
SYSTEMÓW OCIEPLANIA BUDYNKÓW) 

 
Opis oferty 

Przygotowywanie monitoringu, prognoz o oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze 
na potrzeby dużych inwestycji, dla których wymagane są precyzyjne sposoby 
monitorowania wybranych grup zwierząt przed podjęciem decyzji administracyjnej o 
lokalizacji czy zmianie inwestycji. Przykładami są drogi, linie kolejowe, czy 
dynamicznie rozwijający się sektor energetyki odnawialnej, np. siłownie wiatrowe, 
biomasa. 

 
Możliwośd zastosowania oferty:  

Wiele inwestycja na poziomie projektowania, pozyskiwania dotacji, a nawet w fazie 
rozliczenia czy zmiany projektu wymaga tzw. decyzji środowiskowych. Elementem tej 
decyzji jest przedstawienie stanu faktycznego, czyli raportu oddziaływania  
na środowisko. Często najbardziej narażonym elementem są zwierzęta, np. ptaki  
i nietoperze, stąd wypracowano ścisłe metody waloryzowania obszarów, 
monitorowania i wspomagania decyzji inwestycyjnych zależnych od występowania  
i liczebności wybranych gatunków. 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Kontakt 
 

 Usługi badawcze 
 Usługi pomiarowe 

(analityczne) 
 Wyniki prac badawczych 

 

 

 Umowa o współpracy 

 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 13 
KOMPOZYCJA NA BAZIE OLEJKU KONOPNEGO PRZECIWKO PATOGENOM. 
SPOSÓB WYTWARZANIA KOMPOZYCJI ORAZ ZASTOSOWANIE WYCIĄGU Z 
WIECH KONOPI PRZECIWKO PATOGENOM 

 
Opis oferty 

Do przekazania opisu konieczna umowa o poufności. Skontaktowad się z rzecznikiem 
patentowym. Wynalazek wspólny z Instytutem Włókien Naturalnych i Roślin 
Zielarskich. 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Ekologiczna uprawa roślin. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 Usługi 
pomiarowe/analityczne 

 Usługi badawcze 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 
 Umowa o 

współpracy 

 

 

 Zgłoszenie 
patentowe 

 2010-09-11 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 14 
OCENA STANU EKOLOGICZNEGO RZEK Z WYKORZYSTANIEM MAKROFITOWEJ 
METODY OCENY RZEK 

 
Opis oferty 

Makrofitowa Metoda Oceny Rzek  (MMOR) pozwala na ocenę stanu ekologicznego 
wód płynących. Opiera się ona na ilościowej i jakościowej ocenie składu gatunkowego 
makrofitów występujących w wodach. Wynikiem przeprowadzonej oceny terenowej 
jest wskaźnik liczbowy – Makrofitowy Indeks Rzeczny (MIR), który odniesiony do 
wartości referencyjnych dla danego typu makrofitowego pozwala na ocenę stanu 
ekologicznego w rozumieniu Ramowej Dyrektywy Wodnej. 

Makrofitowa Metoda Oceny Rzek może byd stosowana we wszystkich typach rzek w 
Polsce, zarówno nizinnych, jak też wyżynnych i górskich. Można stosowad do 
wszystkich grup wielkościowych, zarówno strumieni i potoków, jak i bardzo dużych 
rzek, Metoda może byd wykorzystywana w ocenie silnie zmienionych cieków i 
kanałów oraz przyujściowych odcinków pod częściowym wpływem wód morskich. 

Informacje na temat metody MMOR można również znaleźd na stronie WWW: 
http://www.up.poznan.pl/keios/mmor/ 

Możliwośd zastosowania oferty:  

 ocena stanu ekologicznego wszystkich typów rzek, 
 monitoring jakości wód płynących na obszarze Polski , 
 analiza tendencji zmian zachodzących w środowisku rzecznym, 
 inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze cieków wodnych, 
 oceny oddziaływania na środowisko. 

 
 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Kontakt 
 

 Usługi pomiarowe 
(analityczne) 

 Usługi badawcze 

 

 

 Umowa o współpracy 
 Sprzedaż 

 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

http://www.up.poznan.pl/keios/mmor/
mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 15 
OCENA STANU HYDROMORFOLOGICZNEGO RZEK Z WYKORZYSTANIEM 
METODY RIVER HABITAT SURVEY 

 
Opis oferty 

River Habitat Survey (RHS) jest systemem waloryzacji hydromorfologicznej rzek. 
Ocena hydromorfologiczna jest elementem wspomagającym parametry biologiczne 
przy klasyfikacji jakości ekologicznej cieków zgodnie z wymaganiami Ramowej 
Dyrektywy Wodnej. Metoda RHS jest systemem brytyjskim ale została zaadoptowana 
do warunków naszego kraju. 

Badania realizowane wg sytemu RHS pozwalają na zebranie ok. 400 parametrów 
określających różne elementy hydromorfologiczne odcinka rzeki o długości 500m. 
Uporządkowany system stwarza szerokie możliwości zastosowania różnych technik 
statystycznych. Walorem systemu RHS jest też kompleksowośd opisu cieku wraz z 
doliną rzeczną, sięgający na odległośd 50 metrów od koryta. 

Wyniki mogą byd przedstawione liczbowo w formie syntetycznych wskaźników 
Najszerzej stosowane są dwa takie indeksy: 

 wskaźnik przekształcenia siedliska, który określa zakres przekształceo w 
morfologii cieku, 

 wskaźnik naturalności siedliska, który bazuje na obecności oraz różnorodności 
naturalnych elementów cieku i doliny rzecznej. 

Możliwośd zastosowania oferty:  

 oceny stanu ekologicznego rzek (element wspomagający parametry biologiczne), 
 przedsięwzięcia dotyczących ochrony dolin rzecznych,  
 ocena skutków renaturyzacji cieków,  
 inwentaryzacje i waloryzacjach przyrodnicze cieków wodnych, 
 oceny oddziaływania na środowisko przy projektowaniu budowli wodnych. 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Kontakt 
 

 Usługi badawcze 

 

 

 Umowa o współpracy 
 Sprzedaż 

 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 16 
INWENTARYZACJE BOTANICZNE EKOSYSTEMÓW ŁĄKOWYCH, BAGIENNYCH I 
WODNYCH 

 
Opis oferty 

Inwentaryzacje botaniczne siedlisk łąkowych, bagiennych i wodnych. Wykonywane 
przez nas badania są prowadzone z zachowaniem wszelkich standardów 
metodycznych. Nasi pracownicy wielokrotnie prezentowali wyniki prowadzonych 
przez siebie badao botanicznych na forum krajowym i międzynarodowym. 

W odniesieniu do inwentaryzacji cieków wodnych stosujemy przy tym autorskie 
metody, które znalazły powszechne uznanie zarówno w Polsce jak i za granicą. 
Dowodem na to jest wprowadzenie opracowanej przez nas Makrofitowej Metody 
Oceny Rzek do monitoringu krajowego wód powierzchniowych w Polsce. 

Możliwośd zastosowania oferty:  

 inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze, 
 oceny oddziaływania na środowisko, 
 przeglądy ekologiczne oraz oceny stanu środowiska w obrębie istniejących 

obiektów, 
 analizy porealizacyjne służące porównaniu prognozowanych oddziaływao z 

obserwowanymi po realizacji przedsięwzięcia, 
 programy ochrony środowiska, 
 opracowywanie działao kompensacyjnych  plany ochrony przyrody. 

 

 

 

  

Rodzaj oferty Forma współpracy Kontakt 
 

 Usługi badawcze 
 Usługi pomiarowe 

(analityczne) 

 

 

 Umowa o współpracy 
 Sprzedaż 

 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 1 
KĄTOWY WĘZEŁ KONSTRUKCYJNY DWÓCH PŁYTOWYCH ELEMENTÓW 
MEBLOWYCH 
 

 
Opis oferty 

Kątowy węzeł konstrukcyjny dwóch płytowych elementów meblowych złożony z płyty 
bocznej, prostopadłej do niej płyty czołowej oraz zabudowanego między nimi zespołu 
dociskowego ma zespół dociskowy składający się z wkładki napinającego walca, 
napinającej taśmy i klucza nimbusowego. Wkładka ma postad kształtowej listwy z 
wycięciami osadzonej w bocznej płycie, zaś w wycięciach wkładki łożyskowany jest 
współosiowo napinający walec, który ma na pobocznicy wzdłużne rowki zabierakowe 
a w osi obrotu ma przelotowy sześciokątny otwór dla osadzania w nim trzpienia 
klucza nimbusowego. 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Oferta dla przedsiębiorstw wytwarzających akcesoria meblowe. 

 
 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 

 

 

 Patent 
 Od 2002-07-22 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 
 

 

 

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA 2 

KĄTOWE ZŁĄCZE ROZBIERALNE  

 
Opis oferty 

Kątowe złącze rozbieralne dwóch płytowych elementów, zwłaszcza meblowych, 
składające się z trzpienia zaczepowego utwierdzonego rozprężnie w otworze jednego 
z elementów oraz zespołu dźwigowego osadzonego w płaskim, walcowym gnieździe 
drugiego z elementów, przy czym zespół dźwigniowy ma korpus puszkowy z pokrywą 
częściowo obciętą, w którym łożyskowana jest dźwignia napinająca połączona przez 
zaciskowe ramię z łbem trzpienia zaczepowego. 

Możliwośd zastosowania oferty:  

Oferta dla przedsiębiorstw wytwarzających akcesoria meblowe. 

 
 

 

 

 

 

 

Rodzaj oferty Forma współpracy Prawa własności Kontakt 
 

 Wyniki prac 
badawczych 

 

 

 Licencja 
 Sprzedaż 
 Umowa o 

współpracy 

 

 

 Patent 
 Od 2002-08-26 

 

Dr inż. Urszula Mojsiej 
e-mail: 
mojsieju@up.poznan.pl 
Tel.: 61 848 70 82 

 

 

  

mailto:mojsieju@up.poznan.pl
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OFERTA WYDZIAŁU ROLNICTWA I BIOINŻYNIERII 

 

 Prace usługowe (np. ekspertyzy ze zdefiniowanego  zakresu nauki, 
udostępnianie informacji z zakresu przedmiotu badao, doradztwo 
naukowe na rzecz gospodarki): 

INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ  

 Badania eksploatacyjne maszyn i urządzeo rolniczych; 
 Projektowanie parku maszynowego i energooszczędnych technologii produkcji rolniczej; 
 Badania wydajności biogazowej substratów; 
 Doradztwo prawne w zakresie przygotowania inwestycji (biogazownie, kompostownie, 

instalacje do przetwarzania odpadów);  
 Wykonywanie studiów celowości dla biogazowni i kompostowni;  
 Udział ekspercki w konsultacjach społecznych wymaganych przez ustawę z dn. 3 października 

2008 r. przed wydaniem decyzji środowiskowej dla biogazowni lub kompostowni; 
 Badania uciążliwości odorowej z wykorzystaniem olfaktometru. 

 KATEDRA BIOCHEMII I BIOTECHNOLOGII 

 Sekwencjonowanie DNA; 
 Oznaczanie markerów genetycznych roślin, zwierząt i człowieka; 
 Określanie pokrewieostwa roślin, zwierząt; 
 Ocena genetycznie modyfikowanej żywności; 
 Przygotowywanie konstrukcji genowych; 
 Synteza rekombinowanych białek; 
 Autoradiografia i fluorymetria; 
 Uprawnienia specjalistów z zakresu laboratoryjnej genetyki medycznej. 

 KATEDRA AGRONOMII 

 Ekspertyzy z zakresu produkcyjności roślin uprawnych. 

KATEDRA MIKROBIOLOGII OGÓLNEJ I ŚRODOWISKOWEJ 

 Analizy mikrobiologiczne i enzymatyczne gleb; 
 Analizy mikrobiologiczne kompostów; 
 Analizy mikrobiologiczne pasz. 

 KATEDRA ŁĄKARSTWA I KRAJOBRAZU PRZYRODNICZEGO 
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 Ocena wartości użytkowej odmian hodowlanych roślin łąkowych (15/2010). Temat usługowy 
prowadzony przez jednostkę organizacyjną Wydziału – Katedrę Łąkarstwa i Krajobrazu 
Przyrodniczego – kierownik tematu: prof. dr hab. Piotr Golioski);  

 Optymalizacja paszowego i pozapaszowego wykorzystania traw i zbiorowisk trawiastych 
(23/2010). Temat usługowy prowadzony przez jednostkę organizacyjną Wydziału – Katedrę 
Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego – kierownik tematu: prof. dr hab. Piotr Golioski); 

 Ekspertyzy z zakresu waloryzacji siedlisk łąkowych w ramach aplikacji w programie 
rolnośrodowiskowego (dr hab. Mieczysław Grzelak). 

Technologie produkcji: 

INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ 

 Optymalizacja technologii produkcji biogazu dla substratów dostępnych u Inwestora; 
 Optymalizacja technologii kompostowania bioodpadów dla substratów dostępnych u 

Inwestora; 
 Technologia przetwarzania wybranych bioodpadów na cele energetyczne jako paliwo stałe;  
 Technologia wytwarzania kompleksowych systemów dezodoryzujących dla ferm i zakładów 

przetwórczych; 

KATEDRA AGRONOMII 

 opracowanie optymalnego terminu zbioru kukurydzy z wykorzystaniem pojawiania się tzw. 
czarnej plamki, 

 ustalenie technologii wytwarzania wysokobiałkowych kiszonek z łubinów (żółty, biały i 
wąskolistny) z wykorzystaniem bakteryjnych preparatów wspomagających zakiszanie,   

 wskazanie preparatów o wysokiej skuteczności chwastobójczej w uprawie kukurydzy 
cukrowej z zachowaniem wysokiego poziomu bezpieczeostwa surowca 

 wskazanie zoptymalizowanych wielkości nakładów na uprawę w zależności od uzyskiwanych 
plonów 

 określenie granic uproszczeo uprawowych w zakresie zdrowotności i plonowania łanu i 
skutków zmian we właściwościach fizycznych i chemicznych gleby 

 KATEDRA ŁĄKARSTWA I KRAJOBRAZU PRZYRODNICZEGO 

 Udoskonalona technologia produkcji nasion Trifolium repens (24/2001 – koordynator 
tematu: prof. dr hab. Piotr Golioski, Zleceniodawca: AWRSP Warszawa) 

 Udoskonalona technologia produkcji nasion traw kompleksu Lolium-Festuca (34/2005 – 
koordynator tematu: prof. dr hab. Piotr Golioski; Zleceniodawca: Hodowla Roślin Szelejewo 
Sp. z o.o.). 

Produkty zaawansowane technologicznie: 

INSTYTUT INŻYNIERII ROLNICZEJ 

 Technologia usuwania metali ciężkich ze ścieków komunalnych i przemysłowych 
 Depresatory – substancje uszlachetniające biopaliwa ciekłe  
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KATEDRA AGRONOMII 

 Woźnica Z., Heller K. 2010. Płynny biostymulator zwiększający odpornośd roślin uprawnych 
na warunki stresowe. Zgłoszenie do UP RP 09.04.2010 r. 

Wieloskładnikowy homogeniczny adiuwant do herbicydów. Patent RP nr 197529; produkt handlowy: 
As 500 SL; rozpoczęcie produkcji: czerwiec 2008 r. 

 

 

                                                                       

OFERTA WYDZIAŁU LEŚNEGO 

 Prace usługowe  w zakresie: 
 

 Szkółkarstwa, a w szczególności: 
-jakośd sadzonek, 
-nawożenia, 
-kompostów, 
-zakwaszania wody przed deszczowaniem. 
 

 Chorób drzew i krzewów, kondycji zdrowotnej nasadzeo: 
- stan zdrowotny drzew (np. przydrożnych, 
- diagnostyka  chorób drzew leśnych i parkowych, 
- diagnostyka chorób w szkółkach, 
- analiza fitopatologiczna materiału szkółkarskiego, oraz materiału z zalesieo i zadrzewieo, 
- analiza mikologiczna gleby, torfu, kompostu, drewna, oraz tynków ścian budowli, 
- testowanie biologicznych i chemicznych środków ochrony roślin dla przygotowania 
procedury rejestracyjnej, 
- doradztwo z zakresu ochrony drzew przed chorobami, 
- doradztwo z zakresu stosowania biopreparatów w leśnictwie. 
 

 Dendrologii i florystyki: 
- ekspertyzy sądowe z zakresu dendrologii, 
- ekspertyzy dotyczące stanu flory danego obszaru lub obiektu chronionego, np. rezerwatu 
czy użytku ekologicznego wraz z zaleceniami ochronnymi, 
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- ekspertyzy dotyczące liczebności, stanu i zagrożeo roślin rzadkich i zagrożonych (gatunków 
chronionych, z czerwonych list krajowej i  regionalnych) danego obszaru, np. rezerwatu czy 
użytku ekologicznego wraz z zaleceniami ochronnymi. 
 

 Środowiska: 
- ocena oddziaływania inwestycji na środowisko (w tym planów urządzania lasu) oraz już 
istniejących obiektów (np. autostrad, zakładów przemysłowych), kompensacja przyrodnicza, 
 - projektowanie zadrzewieo przydrożnych oraz roślinnych barier ograniczających migrację 
zanieczyszczeo antropogenicznych, 
- waloryzacja przyrodnicza kompleksów leśnych, 
- doradztwo w zakresie gospodarki leśnej dla prywatnych właścicieli lasu (uprawnieni 
doradcy leśni), 
- sporządzanie planów ochrony obszarów chronionych , 
 - oceny oddziaływania inwestycji na przedmiot ochrony w specjalnych obszarach ochrony 
siedlisk Natura 2000, 
 - oceny oddziaływania wszystkich elementów planowanych przedsięwzięd na gatunki 
nietoperzy oraz ich siedliska, 
- oceny oddziaływania inwestycji na gatunki roślin i zwierząt podlegające ochronie, 
- oceny wpływu przedsięwzięd na spójnośd i integralnośd obszarów Natura 2000 
   - waloryzacje przyrodnicze obszarów leśnych, 
 - waloryzacje przyrodnicze użytków ekologicznych i rezerwatów, 
- letnie i zimowe inwentaryzacje nietoperzy, 
- badanie zasiedlenia budynków przez nietoperze przy wykonywaniu prac związanych z 
termoizolacją, 
- poinwestycyjny monitoring przyrodniczy. 
 

 Urządzania lasu, inwentaryzacji i geomatyki: 
- skanowanie naziemnym skanerem laserowym – zobrazowania 3D i modele CAD, 
- budowa i aktualizacja systemów informacji przestrzennej (GIS), 
- precyzyjne pomiary GPS, 
- tworzenie i aktualizacja numerycznego modelu terenu (DTM) i numerycznego modelu 
pokrycia terenu (DSM), 
- tworzenie i aktualizacja ortofotomapy, 
- cyfrowe zdjęcia hemisferyczne, 
- inwentaryzacje parków miejskich, zadrzewieo, alei parkowych itp., 
- inwentaryzacje stanu lasu oraz uproszczone planu urządzenia lasu, 
- ekspertyzy dotyczące określenia strat w drzewostanach spowodowanych oddziaływaniem 
przemysłu i innymi czynnikami, 
- monitorowanie stanu i kondycji drzewostanów metodą bioindykacyjną, 
- określenie zmian w produkcyjności drzewostanów spowodowanych niektórymi czynnikami 
abiotycznymi i biotycznymi, 
- ekspertyzy i opinie dla Sądów, Urzędów Gmin, Wydziałów Ochrony Środowiska i osób 
prywatnych dotyczące określenia wymiarów drzew usuwanych nielegalnie bez wymaganej 
zgody, 
- ekspertyzy w zakresie określanie wieku pojedynczych drzew i drzewostanów, 
- pomiary drzew i drzewostanów w celu określenia ich miąższości oraz przyrostu miąższości, 
- opracowanie lokalnych modeli cech wymiarowych drzewostanów, 
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- pomiar rocznych przyrostów grubości drzew na pobranych próbkach z wykorzystaniem 
przyrostomierza elektronicznego, 
- plany zalesiania gruntów porolnych, 
- plany zagospodarowania lasów miejskich, 
- projekty zagospodarowania turystycznego i rekreacyjnego obszarów leśnych, 
- projekty zagospodarowania obszarów zdegradowanych. 
 

 Entomologii leśnej: 
- cena zdrowotności i przyczyn zamierania drzew (owady), 
- określanie gatunków owadów szkodliwych dla drzew i drewna oraz sposobów zapobiegania 
wyrządzanym przez nie szkodom, 
- wykrywanie i rozpoznawanie szkodników kwarantannowych lasu w importowanym 
drewnie, 
- identyfikacja fauny owadów na obszarach chronionych, w tym Natura 2000, 
- indykacja entomologiczna stopnia rozwoju biocenoz borów sosnowych. 
 
 

 Opinie o innowacyjnych technologiach (maszynach) w gospodarce leśnej: 
 
- opiniowanie projektów UE, 
- oddziaływania prac leśnych na środowisko, 
- kalkulacja kosztów eksploatacji maszyn leśnych, 
- ocena przydatności olejów do smarowania układów tnących, 
- ocena opłacalności stosowania maszyn leśnych. 
 
 

 Prace badawczo-rozwojowe i studialne oraz ekspertyzy w zakresie 
inżynieryjnego zagospodarowania lasów: 

 
- gospodarowania zasobami wodnymi na terenach zalesionych, w tym małą retencją wodną, 
- przygotowania i udostępniania szlaków komunikacyjnych oraz stref ekotonowych, 
- przejścia dla zwierząt: projektowanie, monitoring, korytarze migracyjne, 
- drogi leśne - inwentaryzacja i optymalizacja sieci drogowej, technologie budowy, odbiory, 
- biologiczno-techniczna rekultywacja obszarów zdegradowanych. 
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OFERTA WYDZIAŁU HODOWLI I BIOLOGII ZWIERZĄT 

 Prace usługowe (np. ekspertyzy ze zdefiniowanego  zakresu nauki, 
udostępnianie informacji z zakresu przedmiotu badao, doradztwo 
naukowe na rzecz gospodarki): 

Katedra Hodowli Bydła i Produkcji Mleka:  
oferuje analizy składu chemicznego oraz ocenę parametrów jakości higienicznej  mleka surowego i 
siary, produkowanych przez bydło, jak również inne gatunki ssaków. Wykonuje analizy molekularne, 
służące dla celów praktycznej hodowli bydła mlecznego i mięsnego. 

Oprócz tego Katedra oferuje konsultacje, doradztwo, szkolenia i ekspertyzy w następujących 
obszarach: 

 produkcja mleka o pożądanym składzie chemicznym i wysokiej jakości higienicznej,  
 produkcja cielęciny i wołowiny wysokiej jakości,  
 analiza i interpretacja profilów metabolicznych u bydła mlecznego,  
 kompleksowa ocena dobrostanu bydła,  
 rolnictwo ekologiczne i zrównoważone ze szczególnym uwzględnieniem bydła, 
 hodowla i użytkowanie alternatywnych gatunków z rodziny Bovinae. 

Katedra Weterynarii: Przy Katedrze działa przychodnia dla małych zwierząt. Katedra prowadzi 
licencjonowane kursy z zakresu inseminacji bydła i świo a także kursy weterynaryjne dla myśliwych. 
Usługowo oceniana jest jakośd nasienia reproduktorów. 

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej: Analizy składu chemicznego pasz, doradztwo z 
zakresu żywienia zwierząt gospodarskich. 

Katedra Hodowli Małych Ssaków i Surowców Zwierzęcych oferuje następujące usługi: 

Z zakresu oceny produktów spożywczych: 

 analizy składu chemicznego oraz jakości mikrobiologicznej (liczba drobnoustrojów) i 
cytologicznej (liczba komórek somatycznych) mleka surowego i siary różnych gatunków 
ssaków, a w szczególności mleka krowiego, koziego, owczego i klaczy, 

 analizy składu chemicznego i jakości mikrobiologicznej mlecznych napojów fermentowanych 
wytwarzanych z różnych gatunków mleka. 

Działalnośd usługowa w zakresie ultrasonograficznej diagnostyki: 

 ciąży małych przeżuwaczy (owce, kozy), 
 ultrasonograficznej diagnostyki gruczołu mlekowego przeżuwaczy (bydło, owce, kozy). 



 
 

95 | S t r o n a  
 

KHMSiSZ prowadzi ponadto działalnośd doradczą w zakresie: 

 mlecznego użytkowania owiec i kóz, 
 technologii produkcji mleka kóz i owiec o podwyższonej zawartości składników biologicznie 

czynnych, 
 przerobu mleka owczego i koziego, 
 zagadnieo intensyfikacji produkcji żywca jagnięcego i koźlęcego, 
 zakupu materiału zarodowego (małe przeżuwacze, zwierzęta futerkowe). 

 

 

  

OFERTA WYDZIAŁU TECHNOLOGII DREWNA 

 

 Prace usługowe (np. ekspertyzy ze zdefiniowanego  zakresu nauki, 
udostępnianie informacji z zakresu przedmiotu badao, doradztwo 
naukowe na rzecz gospodarki): 

 Badania surowców lignocelulozowych i produktów ich konwersji; 
 Nanotechnologie w wyrobach lakierowych dla drzewnictwa; 
 Kleje w technologiach uszlachetniania powierzchni płyt MDF w prasach 3D; 
 Kierunki rozwoju i zastosowao klejów topliwych w drzewnictwie; 
 Klasyfikacja jakościowo-wytrzymałościowa litych oraz klejonych półfabrykatów 

konstrukcyjnych dla budownictwa; 
 Kierunki rozwoju produkcji oraz zasady certyfikacji materiałów podłogowych z drewna; 
 Wpływ nowych rozwiązao technicznych na zużycie energii i jakośd suszenia tarcicy w 

suszarkach; 
 Suszenie tarcicy. Materiałowe, techniczne i technologiczne czynniki kształtowania jakości. 

 Technologie produkcji: 

 Węgiel aktywny do magazynowania wodoru oraz sposób wytwarzania węgla aktywnego do 
magazynowania wodoru; 

 Sposób przebarwiania drewna; 
 Sposób obróbki wewnętrznych powierzchni kulistych w drewnie i materiałach 

drewnopochodnych oraz przyrząd do obróbki wewnętrznych powierzchni kulistych. 
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OFERTA WYDZIAŁU OGRODNICTWA I ARCHITEKTURY 

KRAJOBRAZU 

 

 Prace usługowe : 
 

 Ekspertyzy z zakresu: 

 dendrologii i szkółkarstwa,  

 oceny jakości nasion, 

 właściwości fizyczno-chemicznych cieczy użytkowej środków ochrony roślin, 

  technologii ochrony roślin ogrodniczych, 

  oceny i doboru optymalnych warunków i terminów wykonywania. zabiegów ochrony roślin 
przed agrofagami, 

 bezpieczeostwa żywności związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin. 
 

 Doradztwo naukowe w zakresie: 

 produkcji nasiennej roślin ogrodniczych , 

 ochrony i pielęgnacji zieleni  w terenach zurbanizowanych, 

 optymalizacji technologii ochrony roślin uprawianych pod osłonami i w polu przed 
agrofagami, 

 optymalizacji skuteczności działania metody biologicznej w ochronie roślin uprawianych pod 
osłonami, 

 techniki ochrony roślin, 

 minimalizacji zużycia środków ochrony roślin podczas uprawy, 

 optymalizacji właściwości fizyczno-chemicznych cieczy użytkowej środków ochrony roślin, 

 oceny zagrożenia upraw przed agrofagami. 
 

 Prace usługowo-badawcze z zakresu analizy gleb, podłoży, wód, pożywek i roślin oraz 
opracowywanie zaleceo nawozowych: 

 Wyznaczanie terminu dojrzałości zbiorczej oraz zdolności przechowalniczej owoców; 

 Badania jakościowe dotyczące wpływu czynników agrotechnicznych, chemicznych i 
środowiskowych na jakośd handlową i odżywczą owoców roślin sadowniczych; 

 Badania rejestracyjne środków ochrony roślin dla roślin sadowniczych. 
 

 Technologie produkcji: 
 

 uprawa roślin ogrodniczych w uprawie aeroponicznej, 
 żywienie roślin w zamkniętym układzie nawożenia, 
 produkcja ozdobnych roślin pod osłonami i w pomieszczeniach ze sztucznym światłem, 
 produkcja ozdobnych roślin w gruncie, 
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 integrowana produkcja owoców, 
 produkcja ekologiczna, 
 uprawa grzybów jadalnych i leczniczych, 
 produkcja nośników do wytwornic mgły zimnej i gorącej, 
 ochrony roślin ogrodniczych w gospodarstwach konwencjonalnych, integrowanych i 

ekologicznych, 
 uprawa i ochrona roślin maksymalizujące bezpieczeostwo żywności i konsumenta związane 

ze stosowaniem środków ochrony roślin, 
 wytwarzanie kompozycji do zwalczania szkodników na bazie substancji naturalnych, 
 uprawa roślin ukierunkowane na bezpieczeostwo środowiska. 

 

 Produkty zaawansowane technologicznie:  
 

 adiuwanty do środków ochrony roślin,  
 środek do zwalczania szkodników na bazie substancji pochodzenia naturalnego, 
 przechowywanie owoców w technologiach KA, ULO, Smartfresh. 

 
 
 

 

OFERTA WYDZIAŁU NAUK O ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIU 

 Prace usługowe w zakresie: 

 Badanie właściwości lepkich i lepkosprężystych biopolimerów oraz układów 
skoncentrowanych w technologii żywności i biotechnologii ;  

 Podstawowe oznaczenia fizykochemiczne w zbożach i ich przetworach; 
 Ocena właściwości fizycznych surowców, półproduktów i gotowych wyrobów piekarskich; 
 Identyfikacja gatunku pszenicy Triticum durum i Triticum aestivum ssp. Vulgare; 
 Analiza i racjonalizacja zużycia energii w zakładach przetwórstwa zbóż (młyny, kaszarnie, 

piekarnie, wytwórnie makaronu ; 
 Doradztwo w zakresie technologii produkcji chleba plackowego; 
 Ekspertyzy i analizy z zakresu procesów fermentacyjnych (gorzelnictwo, winiarstwo, 

browarnictwo, drożdżownictwo, produkcja kwasów organicznych itp.); 
 Ocena surowców i produktów finalnych dla przemysłów fermentacyjnych i przetwórstwa 

okopowych; 
 Charakterystyka związków lotnych surowców i produktów spożywczych; 
 Ocena składu olejków eterycznych, analiza chiralna; 
 Identyfikacja obcych zapachów żywności technikami SPME-GC/MS, SAFE-GC/MS, GC-O 

(AEDA); 
 Analiza lipidów: Skład kwasów tłuszczowych -Izomery cis/trans -Sterole –Oksysterole; 
 Oznaczanie ubocznych produktów fermentacji alkoholowej technikami HS-GC, SPME-GC, GC; 
 Oznaczanie siarczku dimetylu (DMS) w słodzie i piwie ; 
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 Badanie właściwości reologicznych produktów spożywczych, wyznaczanie krzywych płynięcia 
i krzywych lepkości; 

 Analizy właściwości fizykochemicznych substancji dodatkowych stosowanych w 
przetwórstwie; 

 Ocena technologiczna efektywności pracy urządzeo przemysłu spożywczego; 
 Doradztwo w zakresie projektowania procesu technologicznego i doboru urządzeo 

technicznych; 
 Badanie kinetyki oraz bilansów ciepła i masy procesów suszenia konwekcyjnego; 
 Kalkulacja kosztów produkcji w zakładach mięsnych; 
 Optymalizacja wykorzystania surowca z zastosowaniem techniki komputerowej; 
 Ocena właściwości funkcjonalnych, sensorycznych i technologicznych surowca mięsnego ; 
 Doradztwo w zakresie poprawy jakości mleka surowego,  optymalizacji technologii  

produktów mlecznych , kreowania nowych wyrobów z mleka krowiego, koziego i owczego 
oraz wdrożeo instalacji opartych na procesach membranowych; 

 Chemiczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne oznaczenia mleka i produktów mlecznych; 
 Oznaczanie podstawowych składników chemicznych w surowcach , produktach spożywczych 

i paszach; 
 Oznaczanie zawartości błonnika pokarmowego; 
 Analityka witamin rozpuszczalnych w tłuszczach - karotenoidów, retinolu, tokoferoli, 

tokotrienoli oraz menadionu; 
 Ocena  właściwości przeciwutleniających i efektywności antyrodnikowej w układach 

biologicznych i żywności; 
 Oznaczanie zmian potencjału przeciwutleniającego w żywności podczas jej przechowywania; 
 Oznaczanie cukrów redukujących, oligosacharydów, alkaloidów, fityny, związków fenolowych 

oraz właściwości antybakteryjnych surowców roślinnych; 
 Ocena strawności białek metoda enzymatyczną, oraz ich właściwości funkcjonalnych; 
 Immunochemiczna ocena: zawartości glutenu i prolamin w ziarnie zbóż oraz żywności 

dietetycznej, bezglutenowej; 
 Analiza produktów spożywczych i zanieczyszczeo środowiska przy użyciu chromatografii 

HPLC, GC ; 
 Analiza mikrobiologiczna żywności i środowiska; 
 Analiza elektroforetyczna białek i kwasów nukleinowych; 
 Określanie wartości energetycznej i podstawowego składu żywności; 
 Analiza zawartości metali ciężkich w żywności i materiale biologicznym; 
 Testy na zwierzętach oceniające strawnośd, biodostępnośd oraz wartośd biologiczną nowych 

asortymentów żywności; 
 Ocena składu ciała, wydatków energetycznych oraz poradnictwo żywieniowe; 
 Analiza statystyczna danych doświadczalnych. Statystyka kontrolna procesów dla 

przedsiębiorstw; 
 Ocena wartości rzeźnej tusz i mięsa zwierząt pochodzących z różnych metod wychowu oraz 

określonych ras, w tym podlegających ochronie zasobów genetycznych; 
 Rozpoznawanie wad mięsa i przyczyn ich występowania w oparciu o pomiary wykonywane w 

warunkach przemysłowych ; 
 Kształtowanie i ocena kruchości oraz wodochłonności mięsa; 
 Identyfikacja gatunkowa mięsa pozyskiwanego od różnych gatunków zwierząt z 

zastosowaniem technik elektroforetycznych i PCR; 
 Sensoryczna ocena surowców i produktów spożywczych; 
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 Kursy i szkolenia: 

 technologia, chemia i higiena żywności pochodzenia zwierzęcego, 
 zastosowanie chromatografii gazowej w analizie żywności, 
 systemy HACCP, GHP, GMP, 
 podstawy analizy sensorycznej, 
 zdrowotnośd żywności i racjonalne żywienie. 

 Technologie produkcji: 

 Projektowanie systemów komputerowego sterowania procesami utrwalania żywności w celu 
poprawy bezpieczeostwa i jakości żywności oraz obniżenia kosztów produkcji. 

 Ocena konstrukcji maszyn spożywczych i procesów technologicznych pod względem zużycia 
energii i jakości uzyskanych produktów. 

 Wyznaczanie zużycia energii w podstawowych procesach technologicznych. 
 Opracowanie modeli symulacji komputerowej procesów przetwarzania surowców 

spożywczych pod kątem ich wykorzystania w optymalizacji istniejących lub projektowanych 
systemów. 

 Wykonanie optymalizacji dowolnego procesu jednostkowego posiadającego model symulacji. 
 Projektowanie nowych asortymentów pieczywa z uwzględnieniem warunków 

technologicznych surowca i dodatków technologicznych. 
 Projektowanie i modernizacja zakładów oraz procesów produkcyjnych w przemyśle 

piekarskim. 
 Technologia otrzymywania wyrobów o podwyższonej zawartości błonnika pokarmowego z 

ziarna zbóż ze szczególnym uwzględnieniem ziarna żyta, jęczmienia i owsa. 
 Technologia otrzymywania wyrobów o podwyższonej zawartości białka z ziarna roślin 

strączkowych ze szczególnym uwzględnieniem ziarna grochu i bobiku. 
 Opracowywanie norm zakładowych dla nowych asortymentów wyrobów mięsnych. 
 Projektowanie i modernizacja zakładów oraz procesów produkcyjnych w przetwórstwie 

mięsnym i drobiarskim. 
 Przygotowanie procesów biotechnologicznych w wytwórni typu „clean rooms’ (bezpieczna 

praca z GMO oraz organizmami II klasy zagrożenia biologicznego). 
 Doradztwo technologiczne w zakresie produkcji żywności, technologii fermentacji i 

biosyntezy oraz utrzymania standardów sanitarnych w zakładach przemysłowych. 
 Zagospodarowywanie mięsa o obniżonej jakości (PSE, DFD, ASE – mięso kwaśne). 
 Projektowanie nowych asortymentów przetworów mięsnych z uwzględnieniem warunków 

technologicznych i surowca (wspomagane komputerowo). 
 Pakowanie mięsa i metody przedłużania jego trwałości. 
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OFERTA WYDZIAŁU MELIORACJI I INŻYNIERII 

ŚRODOWISKA 

 Prace usługowe (np. ekspertyzy ze zdefiniowanego  zakresu nauki, 
udostępnianie informacji z zakresu przedmiotu badao, doradztwo 
naukowe na rzecz gospodarki): 

 Odnawialne źródła energii: opracowania, raporty, ekspertyzy; 
 Identyfikacja zagrożeo w rolnictwie związanych ze zmianami klimatycznymi i adaptacja 

rolnictwa do tych zmian; 
 Umowa z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego dot.:  

 Badania nad systemami płodozmiennymi gruntów pogórniczych rekultywowanych i 
zagospodarowywanych rolniczo, w tym odbiór i kontrola prawidłowości rekultywacji i 
ich zagospodarowania. 

 Opiniowanie rekultywacji wykonanej przez kopalnictwo i innych sprawców 
przekształceo środowiska przyrodniczego. 

 Kontrola prawidłowości rekultywacji biologicznej gruntów pogórniczych, kontrola i 
nadzór nad zagospodarowaniem gruntów przez ich właścicieli i użytkowników. 

 Badania nad strukturą gleb powstających z gruntów pogórniczych. 
 Kształtowanie struktury agrarnej na terenach  zrekultywowanych i gospodarka 

nieruchomościami. 

 Ekspertyzy, doradztwo i szkolenia z zakresu zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów 
wiejskich;  

 Ekspertyzy,  doradztwo i szkolenia z zakresu edukacji dla zrównoważonego rozwoju;  
 Ekspertyzy,  doradztwo i szkolenia z zakresu bioindykacji zanieczyszczeo i biomonitoringu 

powietrza atmosferycznego, w tym wpływu zanieczyszczeo na rośliny uprawne;  
 Ekspertyzy,  doradztwo i szkolenia z zakresu ochrony i rekultywacji wód, w tym 

oddziaływania rolnictwa na jakośd wód;  
 Gospodarka wodnościekowa na terenach wiejskich. 

 

 Kursy i szkolenia: 
 Profesjonalny Kurs AutoCAD:  

 program podstawowy - 2D,  

 program zaawansowany - 3D,  

 programowanie w języku AutoLISP, 

 Kurs AutoCAD kooczy się wydaniem Zaświadczenia przez Instytut Konstrukcji 
Budowlanych PP (IKB). 

 

http://www.au.poznan.pl/wogr/autocad/kurs_autocada3d.htm
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 Technologie produkcji: 

 Technologia oczyszczania ścieków bytowych i z hodowli zwierząt. 

 Produkty zaawansowane technologicznie:  

 przydomowe oczyszczalnie ścieków, 
 niekonwencjonalne systemy kanalizacyjne. 

 
 
 

 

OFERTA WYDZIAŁU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO 

 Prace usługowe (np. ekspertyzy ze zdefiniowanego  zakresu nauki, 
udostępnianie informacji z zakresu przedmiotu badao, doradztwo 
naukowe na rzecz gospodarki): 

 Społeczno-ekonomiczne zagadnienia funkcjonowania wsi, rolnictwa i gospodarki 
żywnościowej w Polsce w warunkach Wspólnej Polityki Rolnej i jej zmian pod wpływem 
procesów globalnych i ich konsekwencji regionalnych;  

 Problemy rozwoju sektora rolno-żywnościowego i obszarów wiejskich w warunkach akcesji 
Polski do UE; 

 Konkurencyjnośd polskiego sektora rolno-spożywczego i handlu zagranicznego produktami 
rolno-żywnościowymi;  

 Wpływ instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich;  
 Analiza preferencji rzeczywistych i potencjalnych beneficjentów w zakresie wyboru 

instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej;  
 Sytuacja sektora rolnego w nowych krajach członkowskich UE;  
 Determinanty rozwoju agroturystyki;  
 Polityka regionalna na obszarach wiejskich;  
 Wpływ akcesji Polski do UE na sytuację produkcyjną i ekonomiczną sektora rolnego; 
 Modelowanie rozwoju polskiego handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi;  
 Sytuacja dochodowa i polityka społeczna wobec obszarów wiejskich i ludności rolniczej; 
 Sytuacja wyżywieniowa w skali globalnej i europejskiej;  
 Konsekwencje zniesienia kwot mlecznych dla producentów mleka w Polsce i w pozostałych 

krajach UE;   
 Analiza konkurencyjności i projekcja perspektyw rozwoju polskiego handlu produktami rolno-

spożywczymi z wykorzystaniem modelu równowagi ogólnej Global Trade Analysis Project;  
 Analiza potencjału gmin do rozwoju agroturystyki; 
 Ekspertyzy dotyczące rynku żywności ekologicznej; 
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 Raporty , ekspertyzy – Organizacja i funkcjonowanie rynków hurtowych w sektorze rolno- 
ogrodniczym; 

 Raporty , ekspertyzy - Kształtowanie się hurtowych cen owoców i warzyw; 
 Doradztwo naukowe na rzecz gospodarki - Organizacja i funkcjonowanie rynków hurtowych 

w sektorze rolno- ogrodniczym; 
 Doradztwo naukowe na rzecz gospodarki - Kształtowanie się hurtowych cen ogórków  

i pomidorów spod osłon oraz szparagów; 
 Badania marketingowe wybranych rynków rolniczych; 
 Ekspertyzy marketingowe wybranych rynków rolniczych; 
 Szacowanie strat i obliczanie zmniejszenia przychodu gospodarstw z produkcji rolniczej (np. 

na skutek gradobicia, wymarzania, czasowego wyłączenia gruntów z produkcji na skutek prac 
inwestycyjnych, melioracyjnych, itp.); 

 Ocena i racjonalizacja systemów logistycznych (koszty logistyki, audyt logistyczny);  
 Ocena gospodarstw pod kątem spełnienia wymogów zrównoważonego rozwoju;  
 Analiza marketingowa i formułowanie planów marketingowych dla przedsiębiorstw rolnych, 

analiza opłacalności i prognozowanie cen produktów rolnych; 
 Wykonywanie analiz oceniających kondycję ekonomiczno-finansową firmy;  
 Konstruowanie programów naprawczych i restrukturyzacyjnych;  
 Sporządzenie biznes-planów przedsięwzięd; 
 Ocena zdolności kredytowej; 
 Ustalenie zasadności działao inwestycyjnych; 
 Wycena przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych; 
 Szacowanie wartości rynkowej gruntów (działek rolnych, budowlanych, przeznaczonych na 

tzw. Aktywizację gospodarczą, gruntów pod wodami oraz leśnych); 
 Taksacja składników majątkowych gospodarstw rolnych (budynków i budowli, maszyn  

i urządzeo rolniczych, zapasów, produkcji roślinnej w toku, inwentarza żywego);  
 Pomoc w ustalaniu renty planistycznej oraz opłat adiacenckich. 
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                                    ul. Wojska Polskiego 28 

                                                   60-637 Poznao 

                                                Tel. 61 848 72 00 

                                           www.up.poznan.pl  

 

         Biuro Promocji i Współpracy z Praktyką 

                                    ul. Wojska Polskiego 28 

                                                   60-637 Poznao 

Tel. 61 848 70 82 

www.oferta.puls.edu.pl 

 

 

Wielkopolska Platforma Innowacyjna 

www.wpi.poznan.pl 

 

 

 

Informacje regulujące korzystanie z dóbr intelektualnych stworzonych w Uniwersytecie Przyrodniczym 

Poznaniu reguluje Regulamin korzystania z dóbr intelektualnych w Akademii Rolniczej im. Augusta 

Cieszkowskiego w Poznaniu oraz Zarządzenie Rektora w sprawie trybu postępowania z dobrami intelektualnymi 

w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu (http://oferta.puls.edu.pl/). 

http://www.oferta.puls.edu.pl/

