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1. Czy jesteś zadowolona/y z wyjazdu do instytucji zagranicznej?
Jestem bardzo zadowolona z tego wyjazdu ponieważ uczestniczyłam w doświadczeniach
uprawowych różnych gatunków grzybów jak również samodzielnie je przeprowadzałam. Moim
zadaniem była również codzienna opieka nad „farmą grzybową”– Sopp Farm – polegająca na
monitorowaniu warunków uprawowych oraz zbiorze, opracowaniu i przechowywaniu
owocników. Dodatkowo miałam możliwość uczestnictwa w analizach chemicznych biogazu
oraz produktów pochodzących z biogazowni w laboratorium Lindum – część z nich
przeprowadziłam samodzielnie. Podczas odbywania praktyki odwiedziłam także „Magiczną
Fabrykę” w Tønsberg – Den Magiske Fabrikken – prowadzoną przez Lindum, w której
uczestniczyłam w pobieraniu prób pożywek, podłoży oraz roślin do badań oraz wykonywałam
samodzielnie niektóre analizy chemiczne pożywek w laboratorium.

2. Jak znalazłaś/łeś miejsce praktyki? Czym kierowałaś/łeś się przy wyborze miejsca?
Przedsiębiorstwo Lindum współpracuje z moją Katedrą Warzywnictwa (m.in. wspólny projekt
cieplarni BBBLS – „szklarnia bąbelkowa”) i w ten sposób dowiedziałam się o możliwości
odbycia w nim praktyk. Przy wyborze miejsca kierowałam się przede wszystkim możliwością
prowadzenia badań na grzybach uprawnych oraz ich podłożach, co związane jest z moimi
zainteresowaniami oraz rozprawą doktorską. Chciałam przede wszystkim poszerzyć wiedzę i
nabyć nowe umiejętności w tej dziedzinie.

3. Jak oceniasz infrastrukturę instytucji zagranicznej?
Przedsiębiorstwo Lindum kładzie duży nacisk na badania i rozwój dlatego posiada odpowiednią
infrastrukturę. Oprócz biogazowni, laboratorium i sortowni odpadów znajduje się tu aktywna
cieplarnia BBBLS („szklarnia bąbelkowa”), w której jako podłoża do uprawy warzyw
testowane są różne frakcje na bazie odpadów spożywczych. Podejmuje się tutaj również próby
uprawy grzybów na pozostałościach biologicznych powstałych po produkcji biogazu, kładąc
nacisk na możliwość uprawy nowej żywności w sposób zrównoważony.
4. Czy miejsce w którym byłaś/eś jest przyjazne studentom zagranicznym? Czy
zintegrowałaś/łeś się z miejscowymi studentami / pracownikami?
Przedsiębiorstwo Lindum jest bardzo przyjazne studentom zagranicznym i bardzo chętnie
współpracuje z młodymi ludźmi z różnych dziedzin. Pracownicy firmy są uprzejmi, kontaktowi
i pomocni oraz nie ma problemu z komunikacją w języku angielskim.

5. Jaki wpływ miał na Ciebie wyjazd na Erasmus+?
Podczas odbywania praktyki udoskonaliłam znajomość języka angielskiego, poszerzyłam
specjalistyczną wiedzę na temat uprawianych gatunków oraz nabyłam nowych umiejętności
związanych z technologią uprawy grzybów. Poznałam również lepiej kulturę Norwegii,
zwiedziałam wiele ciekawych miejsc i poznałam wielu wspaniałych ludzi.
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