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I. MATERIAŁY FILMOWE O WOSKOMACIE 

 

TVP 3 Lublin - materiał pt. „Woskomat – co to jest i do czego służy?” 

 

 
przejdź do filmu 

 

TVP 3 Lublin - materiał z programu pt. „Lato między Wisłą a Bugiem”  
o woskomacie od 01:01:19 
 

 
przejdź do filmu 

  

BACK 

https://lublin.tvp.pl/48088009/woskomat-co-to-jest-i-do-czego-sluzy-wynalzek-lubelskich-naukowcow
https://lublin.tvp.pl/44873591/16-pazdziernika-2019?fbclid=IwAR3SaMZT-AzaAQzdUl8WzagJSJVORwR5S-ioPn-o9gbF1BFb2oa7IRmJUdw
https://lublin.tvp.pl/48088009/woskomat-co-to-jest-i-do-czego-sluzy-wynalzek-lubelskich-naukowcow
https://lublin.tvp.pl/44873591/16-pazdziernika-2019?fbclid=IwAR3SaMZT-AzaAQzdUl8WzagJSJVORwR5S-ioPn-o9gbF1BFb2oa7IRmJUdw


 
Przeciwdziałanie fałszowaniu wosku pszczelego poprzez wprowadzenie 

innowacyjnego analizatora WAXO i zwiększanie świadomości społeczeństwa 

 

 
 

nauki biologiczne  dowód wpływu nr 3 
 

              strona 4 

 

TVP 3 Lublin - materiał z programu pt. „Co niesie dzień” 
o woskomacie od 9:19 

 

 
przejdź do filmu 

 

 

Centrum Prasowe UMCS – materiał o WAXO 

 
przejdź do filmu 

  

BACK 

https://regiony.tvp.pl/47982272/11052020?fbclid=IwAR2QnySh9eUAQT5VpGgo2KYQnlpqMLsUrz9JqTKBLrbyVykeGkFtHUx9G8s
https://www.youtube.com/watch?v=F3DQg80h1u4
https://www.youtube.com/watch?v=F3DQg80h1u4
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TV UMCS - materiał o WAXO 

 
przejdź do filmu 

 

 

TV UMCS - prezentacja WAXO 

 
przejdź do filmu 

 
  

BACK 

https://www.youtube.com/watch?v=hnzc1WcNNeE
https://www.youtube.com/watch?v=yLjVF6VA5Yo
https://www.youtube.com/watch?v=hnzc1WcNNeE
https://www.youtube.com/watch?v=yLjVF6VA5Yo
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II. ARTYKUŁY I DONESIENIA PRASOWE O ANALIZATORZE WOSKU 

Dziennik Wschodni - artykuł pt. „Ten wynalazek może zrewolucjonizować rynek 

pszczelarski. Do czego służy woskomat?” 

 
 Data wykonania zrzutu: 9.12.2021     przejdź do zasobu 

 
  

BACK 

https://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/woskomat-wykryje-falszerstwo,n,1000267385.html
https://www.dziennikwschodni.pl/magazyn/woskomat-wykryje-falszerstwo,n,1000267385.html
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Agronomist - artykuł pt. „Innowacyjne wynalazki polskich naukowców - woskomat” 

 
 Data wykonania zrzutu: 9.12.2021    przejdź do zasobu 

 
 

  

BACK 

https://agronomist.pl/artykuly/innowacyjne-wynalazki-polskich-naukowcow
https://agronomist.pl/artykuly/innowacyjne-wynalazki-polskich-naukowcow
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Polish Science - artykuł pt. „Innowacyjny analizator wosków naukowców z Uniwersytetu 
Marii Curie-Skłodowskiej” 

 
 Data wykonania zrzutu: 9.12.2021    przejdź do zasobu 

 
 

  

BACK 

http://polishscience.pl/pl/innowacyjny-analizator-woskow-naukowcow-w-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej/
http://polishscience.pl/pl/innowacyjny-analizator-woskow-naukowcow-w-uniwersytetu-marii-curie-sklodowskiej/
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Nauka w Polsce - artykuł pt. „Woskomat zdemaskuje fałszerzy wosku pszczelego” 

 Data wykonania zrzutu: 9.12.2021    przejdź do zasobu 

 
 

 
  

BACK 

https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C82170%2Cwoskomat-zdemaskuje-falszerzy-wosku-pszczelego.html
https://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,82170,woskomat-zdemaskuje-falszerzy-wosku-pszczelego.html
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Pozostałe artykuły i doniesienia prasowe o tej tematyce 

     
 przejdź do zasobu            przejdź do zasobu            przejdź do zasobu 

 

     
 przejdź do zasobu            przejdź do zasobu            przejdź do zasobu 
 

     
 przejdź do zasobu            przejdź do zasobu            przejdź do zasobu 

 

     
 przejdź do zasobu            przejdź do zasobu            przejdź do zasobu 

  

BACK 

https://pactt.pl/katalog-innowacji/waxo-innowacyjny-analizator-wosku-381.html
https://pszczoly.eu/na-umcs-stworzono-innowacyjny-analizator-wosku-pszczoly-eu/
https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,26930355,najwazniejsze-wynalazki-umcs-jak-wydluzyc-zycie-pszczol.html
https://www.eska.pl/lublin/naukowcy-z-umcs-zaprojektowali-urzadzenie-ktore-moze-zrewolucjonizowac-wspolczesne-pszczelarstwo-aa-zVKV-rSpm-2C95.html
https://radio.lublin.pl/2021/01/naukowcy-zaprezentuja-innowacyjny-woskomat/
https://kurierlubelski.pl/odrozni-prawdziwy-wosk-od-podrobionego-wynalazek-naukowcow-z-umcs-ma-pomoc-pszczolom-i-pszczelarzom/ar/c3-14960852
https://radio.lublin.pl/2020/05/przelom-na-skale-swiatowa-w-lublinie-powstal-innowacyjny-analizator-wosku/
https://radio.lublin.pl/2021/10/lubelski-wynalazek-polepszy-jakosc-miodu/?fbclid=IwAR3lZHMPwhdMGR0xkgqcIAWCPx5aDoVKQkP0Ji6-G8kxcWu-_KQrtgiQzMU
http://lubiehrubie.pl/region/rewolucja-w-srodowisku-pszczelarskim-innowacyjny-analizator-woskow-opracowany-przez-naukowcow-z-umcs/
https://radio.lublin.pl/2020/05/innowacyjny-analizator-woskow-opracowany-przez-lubelskich-naukowcow/
https://centrum.fm/innowacyjny-analizator-woskow-opracowany-przez-naukowcow-z-umcs
https://nauka.studentnews.pl/s/5105/81253-natura/4991049-Innowacyjny-analizator-woskow-opracowany-przez-naukowcow-z-UMCS.htm
https://pactt.pl/katalog-innowacji/waxo-innowacyjny-analizator-wosku-381.html
https://pszczoly.eu/na-umcs-stworzono-innowacyjny-analizator-wosku-pszczoly-eu/
https://lublin.wyborcza.pl/lublin/7,48724,26930355,najwazniejsze-wynalazki-umcs-jak-wydluzyc-zycie-pszczol.html
https://www.eska.pl/lublin/naukowcy-z-umcs-zaprojektowali-urzadzenie-ktore-moze-zrewolucjonizowac-wspolczesne-pszczelarstwo-aa-zVKV-rSpm-2C95.html
https://radio.lublin.pl/2021/01/naukowcy-zaprezentuja-innowacyjny-woskomat/
https://kurierlubelski.pl/odrozni-prawdziwy-wosk-od-podrobionego-wynalazek-naukowcow-z-umcs-ma-pomoc-pszczolom-i-pszczelarzom/ar/c3-14960852
https://radio.lublin.pl/2020/05/przelom-na-skale-swiatowa-w-lublinie-powstal-innowacyjny-analizator-wosku/
https://radio.lublin.pl/2021/10/lubelski-wynalazek-polepszy-jakosc-miodu/?fbclid=IwAR3lZHMPwhdMGR0xkgqcIAWCPx5aDoVKQkP0Ji6-G8kxcWu-_KQrtgiQzMU
http://lubiehrubie.pl/region/rewolucja-w-srodowisku-pszczelarskim-innowacyjny-analizator-woskow-opracowany-przez-naukowcow-z-umcs/
https://radio.lublin.pl/2020/05/innowacyjny-analizator-woskow-opracowany-przez-lubelskich-naukowcow/
https://centrum.fm/innowacyjny-analizator-woskow-opracowany-przez-naukowcow-z-umcs
https://nauka.studentnews.pl/s/5105/81253-natura/4991049-Innowacyjny-analizator-woskow-opracowany-przez-naukowcow-z-UMCS.htm
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 Przejdź do zasobu            Przejdź do zasobu            Przejdź do zasobu 

 

BACK 

https://www.miodypawlowski.com.pl/woskomat-waxo-wykona-analize-wosku-pszczelego-pod-katem-obecnosci-sztucznych-domieszek,w13
https://forumakademickie.pl/badania/naukowcy-z-umcs-opracowali-innowacyjny-woskomat/
https://lajf.info/innowacyjny-analizator-woskow/
https://www.miodypawlowski.com.pl/woskomat-waxo-wykona-analize-wosku-pszczelego-pod-katem-obecnosci-sztucznych-domieszek,w13
https://forumakademickie.pl/badania/naukowcy-z-umcs-opracowali-innowacyjny-woskomat/
https://lajf.info/innowacyjny-analizator-woskow/

