Webinarium IWNiRZ
Program Wieloletni MRiRW 2020
"Odbudowa i zrównowa¿ony rozwój produkcji oraz przetwórstwa
naturalnych surowców w³óknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki".
04 - 05.11.2020 rok.

I dzieñ – 04.11.2020 rok
9:00 – 9:10
9:10 – 9:25
9:25 – 9:40
9:40 – 9:50
9:50 – 10:05
10:05 – 10:20
10:20 – 10:35
10:35 – 10:45
10:45 – 11:00
11:00 – 11:15
11:15 – 11:25
11:25 – 11:35

– Powitanie i wprowadzenie.
– Zadanie 1.1. Wytworzenie perspektywicznych genotypów do prac hodowlanych prowadzonych w kierunku
nowych zastosowañ lnu i konopi w³óknistych, z wykorzystaniem metod konwencjonalnych i biotechnologicznych.
– Zadanie 1.2. Doskonalenie technologii uprawy i zbioru roœlin w³óknistych, dostosowanych
do kierunków wykorzystania surowców.
– Dyskusja.
– Zadanie 2.1. Pozyskiwanie tradycyjnych surowców w³óknistych z przetwarzania
roœlin lnu i konopi w³óknistych oraz nowe kierunki zagospodarowania powsta³ych odpadów.
– Zadanie 2.2. Technologia wytwarzania innowacyjnych, naturalnie barwionych,
funkcjonalnych produktów tekstylnych.
– Zadanie 2.3. Przetwórstwo nasion lnu oraz kwiatostanów i nasion konopi w³óknistych
dla potrzeb farmaceutycznych, kosmetycznych, spo¿ywczych i innych.
– Dyskusja.
– Zadanie 2.4. Wykorzystanie biomasy roœlin w³óknistych do produkcji
wysokobia³kowych komponentów paszowych.
– Zadanie 2.5. Efektywna technologia otrzymywania bioetanolu II generacji
z biomasy konopi w³óknistych o zwiêkszonych wartoœciach u¿ytkowych.
– Dyskusja.
– Podsumowanie pierwszego dnia Webinarium
– dr hab. in¿. Jerzy Mañkowski, prof. IWNiRZ.

Loginy oraz has³o dostêpu do platformy zostan¹ udostêpnione drog¹ elektroniczn¹
przed webinarium.
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"Odbudowa i zrównowa¿ony rozwój produkcji oraz przetwórstwa
naturalnych surowców w³óknistych dla potrzeb rolnictwa i gospodarki".
04 - 05.11.2020 rok.

II dzieñ – 05.11.2020 rok
9:00 – 9:10
9:10 – 9:25
9:25 – 9:40
9:40 – 9:50
9:50 – 10:05

– Powitanie, wprowadzenie do drugiego dnia Webinarium
– dr hab. in¿. Jerzy Mañkowski, prof. IWNiRZ.
– Zadanie 3.1. Odbudowa potencja³u produkcji we³ny owczej oraz
rozwój produkcji i przetwórstwa we³ny alpak.
– Zadanie 3.2. Rozwój rodzimej produkcji materia³u genetycznego
jedwabnika morwowego.
– Dyskusja.
– Podsumowanie Webinarium
– Dyrektor IWNiRZ dr hab. in¿. Ma³gorzata Zimniewska, prof. IWNIRZ

CELPREG „Preimpregnowane laminaty na bazie wùókien lnianych do przetwarzania w warunkach
niskiego ciúnienia”.
10.30 – 10.40

10.40 – 10.55

10.55 – 11.00
11.00 – 11.15
11.15 – 11.25
11.25 – 11.35
11.35 – 11.50

11.50 – 12.05
12.05 – 12.15
12.15 – 12.20

– Powitanie i wprowadzenie do tematyki spotkania oraz przedstawienie prelegentów.
Katarzyna Œwiêcicka – Wiceprezes Urzêduj¹cy, Dyrektor Izby Bawe³ny, Miêdzynarodowy Koordynator Projektu
CELPREG oraz dr hab. in¿. Ma³gorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ, Dyrektor Instytutu W³ókien Naturalnych
i Roœlin Zielarskich, Kierownik Badañ Projektu.
– Preimpregnowane laminaty na bazie w³ókien lnianych do przetwarzania w warunkach niskiego ciœnienia –
prezentacja Projektu CELPREG, dr hab. in¿. Ma³gorzata Zimniewska, mgr in¿. Anna Kiciñska-Jakubowska,
mgr Wanda Ró¿añska, mgr in¿. Barbara Romanowska, dr hab. in¿. Jerzy Mañkowski, mgr Szymon Rojewski,
mgr Weronika Gieparda, dr in¿. Joanna Foksowicz-Flaczyk, mgr Krzysztof Bujnowicz, dr Jolanta Batog (Zak³ad
Innowacyjnych Technologii W³ókienniczych oraz Zak³ad Biomateria³ów i Nanotechnologii, IWNiRZ).
– Dyskusja.
– Kompozyty z w³ókien naturalnych – propozycja skutecznego zastosowania w systemach transportowych
Sven Wüstenhagen, Nicole Eversmann Fraunhofer - Institute for Microstructure of Materials and Systems.
– Dyskusja + Podsumowanie.
– Wykorzystanie w³ókien naturalnych w produkcji kompozytów dla przemys³u
motoryzacyjnego Marek Radwañski – Prezes Polskiej Izby Lnu i Konopi.
– Biokompozyty z nape³niaczami naturalnymi z lnu i konopi
mgr Krzysztof Bujnowicz, mgr Szymon Rojewski, mgr in¿. Judyta Walentowska
Zak³ad Innowacyjnych Biomateria³ów i Nanotechnologii, IWNiRZ.
– Zastosowanie w³ókien naturalnych a gospodarka zrównowa¿ona
Jerzy Kotwas – Izba Bawe³ny w Gdyni.
– Prognozy zastosowañ wyników Projektu.
– Zakoñczenie Webinarium.

Loginy oraz has³o dostêpu do platformy zostan¹ udostêpnione drog¹ elektroniczn¹
przed webinarium.

