INFOKIRI
Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus.

UUDISED
25. septembril 2014 toimub Tartus Eesti Maaülikooli peahoones Roheviku foorum „Biomajandus.
Väärtusahelad metsanduses ja põllumajanduses“ http://www.rohevik.ee/, kus Aret Vooremäe teeb
ettekande teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskusest ning Uko Bleive ja Piret
Raudsepp tutvustavad keskuse seadmeid, koostöövõimalusi ja teenuseid.
9. oktoobril 2014 toimub Tartu ettevõtlusnädala 2014 raames Pollis ettevõtjate päev. Info ja
registreerumine Tartu Linnavalitsuse ettevõtluse osakonna kodulehel
http://ettevotlus.tartu.ee/koolitused/58732B6B29EBBB52C2257D51000F47D4 Ettevõtluspäevale
toob huvilised Tartust buss, piisava hulga huviliste korral kaks bussi, ning me soovime näidata natuke
rohkem kui tund aega kestva sõidu ajal bussis erinevaid Viljandi ja Tartumaad, ettevõtlust ja Polli
tegevust tutvustavaid videoklippe. Juhul kui teil on olemas oma firmat, tegevust, tooteid või
teenuseid tutvustavat videoformaadis materjali ja lubaksite seda bussis kasutada, palume võtta
ühendust kompetentsikeskuse tehnoloogiaüksuse teaduri Priit Pedastsaarega e-mail
priit.pedastsaar@emu.ee telefon 55674885.
14. novembril 2014 algusega kell 12 toimub teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete
kompetentsikeskuse pidulik AVAMINE. Palume teil varakult aeg broneerida ja ootame kõiki oma
partnereid Polli. Täpsema info ja päevakava saadame oktoobris.

TOIMUNUD ÜRITUSED
Suve hakul toimusid kompetentsikeskuste esindajate kohtumised Siseministeeriumi ja EAS-i
esindajatega, mille tulemusel on Siseministeerium otsustanud pikendada kõigi kompetentsikeskuste
arendamise meetmest rahastatavate keskuste käivitamise projektide abikõlblikkuse lõpptähtaega
31.augustini 2015. See annab keskustele võimaluse käivitada tegevus, algatada uusi
koostööprojekte, kaasata vajalik personal ning valmistada ette Struktuurifondide uue eelarveperioodi
toetustaotlusi.
18-21. augustil 2014 toimus Marseilles, Prantsusmaal
konverents „14th European Meeting on Supercritical
Fluids“ Konverensil osales Uko Bleive (EMÜ) ja Uno
Mäeorg (TÜ).
Konverentsil käsitleti superkriitiliste vedelike alaseid
uuringuid maailmas ja kasutusvaldkondi materjalide
arenduses, rohelises keemias, energia- ja keskonnahoiu
valdkonnas, tervise ja loodustoodete valmistamisel .
Konverentsil toimus valdkonna uuringute esitlus
teadlaste poolt paralleelsetel sessioonidel ja posteritel.
Näitusel tutvustati valdkonnas pakutavaid seadmeid ja
teenuseid
Konverentsil käsitletud teadustööde lühikokkuvõtetega saab tutvuda Teadmistepõhiste tervise- ja
loodustoodete kompetentsikeskus. Uko.Bleive@emu.ee

19. augustil 2014 toimus väliskaubandus- ja
ettevõtlusminister Anne Sullingu
maakonnavisiidi raames Polli aiandusuuringute
keskuses kohtumine Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi
delegatsiooniga, kuhu kuulusid Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumist
väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne
Sulling, majandusarengu osakonna juhataja
Kaupo Reede, nõunik Piret Potissepp, ministri
nõunik Henri Arras, ministri nõunik Maria Värton, avalike suhete osakond peaspetsialist Martha-Beryl
Grauberg, EAS-i Investeeringute osakonna projektijuht Ruth Vahtras ja Viljandimaa Arenduskeskuse
juhatuse liige Kaarel Lehtsalu.
Visiit algas Polli aiandusuuringute keskuse tootearendusköögist, kus Neeme Univer tutvustas
tootearendusköögi tegevust, seadmeid ja ettevõtjatele pakutavaid teenuseid ning tooraine
säilitamise võimalusi. Seejärel tutvustasid Uko Bleive ja Hedi Kaldmäe kohtumisel osalejatele
kompetentsikeskuse tehnoloogia- ja analüüsiüksuse laboreid, seadmeid ja loodavaid võimalusi.
Järgnesid Kaarel Lehtsalu ettekanne Viljandimaa ettevõtluskeskkonnast, Karksi vallavanem Taimo
Tugi ettekanne Karksi valla tegevusest ja võimalustest ettevõtluse arendamisel, EMÜ Põllumajandusja Keskkonnainstituudi direktori Aret Vooremäe ettekanne Polli aiandusuuringute keskusest ning
kompetentsikeskuse tegevuse käivitamisest, OÜ Oskar Lihatööstus juhi Aldo Pariku ettekanne
toiduainetööstuse tegevusest Viljandimaal ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor
Arnold Pastak tutvustas kooli tegevust ning koostöövõimalusi Polli aiandusuuringute keskuse ja
piirkonna ettevõtjatega.

11. septembril 2014 toimus tehnoloogiaüksusesse
soetatud superkriitilise süsihappegaasi ekstraktori
koolitus, mille läbiviijateks olid seadme tarnija
esindaja Kristjan Kirisberg OÜ-st Faneks ja Romain
Polanz Prantsusmaalt firmast Saperex.
• Koolitusel õpiti seadmete kasutamist. Tahke
faasi ekstraktoris katsetati kuivatatud astelpaju
pressimisjäägi (seemned ja kooreosa)
ekstraktsiooni (pildil kogutud seemneõli)
Katsetati ka SFE fraktsioneerimise kolonni vedelikekstrakti fraktsioneerimiseks
Täpsem info kompetentsikeskuse tehnoloogiaüksuse juht Uko Bleive uko.bleive@emu.ee või telefonil
5055629.

