
 

 

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΗ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ  
«Αναπαραγωγι και καλλιζργεια τοπικών ενδθμικών φυτών τθσ Κριτθσ  

με καινοτόμο λίπανςθ ακριβείασ» 

Σετάρτθ 7 Απριλίου 2021 

το πλαίςιο του ερευνθτικοφ ζργου 

 Διατιρθςθ και αειφορικι αξιοποίθςθ ςπάνιων-απειλοφμενων ενδθμικών φυτών τθσ 
Κριτθσ για ανάπτυξθ νζων αγροτικών προϊόντων με καινοτόμο λίπανςθ ακριβείασ 

(PRECISE-M, Σ1ΕΔΚ-05380) 

 

υντονιςμόσ ςυηιτθςθσ:  

Νίκοσ Θυμάκθσ, Διευκυντισ Επαγγελματικισ χολισ υγγροφ, Γεωπόνοσ, Κθποτζχνθσ 

 

  

17:00 - 17:15 φνδεςθ ςυμμετεχόντων (μζςω πλατφόρμασ ZOOM) 

 ΧΑΙΡΕΣΙΜΟΙ - ΕΙΑΓΩΓΗ  

17:15 - 17:30 Καλωςόριςμα - φντομοι χαιρετιςμοί  

17:30- 17:50 

Προςκεκλημζνη ομιλία 
Η ςθμαςία τθσ αξιοποίθςθσ των αυτοφυών ςτθν αρχιτεκτονικι τοπίου: ο ρόλοσ τθσ 
εκπαίδευςθσ και ζρευνασ 

 

Kαθηγήτρια Μαρία Παπαφωτίου, Γεωπονικό Πανεπιςτήμιο Αθηνών 

 

Ενότθτα 1: Σεκμθρίωςθ, αναπαραγωγι, καλλιζργεια και διατιρθςθ ςπάνιων Κρθτικών ενδθμικών 

αυτοφυών ειδών 

17:50-18:00 

φντομη επιςκόπηςη του ερευνητικοφ ζργου με τίτλο: Διατιρθςθ και αειφορικι 
αξιοποίθςθ ςπάνιων-απειλοφμενων ενδθμικών φυτών τθσ Κριτθσ για ανάπτυξθ νζων 
αγροτικών προϊόντων με καινοτόμο λίπανςθ ακριβείασ  (PRECISE-M, Σ1ΕΔΚ-05380) 

 

Δρ Γεώργιοσ Σςοκτουρίδησ, Ερευνητήσ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ (υντονιςτήσ ζργου Precise-M) 

18:00-18:10 

Ο ρόλοσ τθσ εκτόσ τόπου διατιρθςθσ ενδθμικών και ςπάνιων ειδών ςτον Βαλκανικό 
Βοτανικό Κιπο Κρουςςίων με ςτόχο τθν προςταςία και αξιοποίθςθ  

 

Δρ Ελζνη Μαλοφπα, Διευθφντρια ΙΓΒ&ΦΠ, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ (επιςτημονικά υπεφθυνη 

ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΣΡΑ) 



 

 

18:10 – 18:20 

Ηλεκτρονικό εμπόριο, ςωςτικζσ ςυλλογζσ και βιολογία διατιρθςθσ τοπικών ενδθμικών 

ειδών τθσ Κριτθσ  

Δρ Νικόλαοσ Κρίγκασ, Ερευνητήσ ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ 

18:20-18:35 

Αναπαραγωγι και πιλοτικι καλλιζργεια ςπάνιων ενδθμικών ειδών τθσ Κριτθσ 

 

Δρ Κατερίνα Γρηγοριάδου, Ερευνήτρια ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ (Επιςτημονικά Τπεφθυνη του 

ζργου Precise-M) 

18:35-18:45 

Φυςιολογία των αυτόχκονων κρθτικών ειδών ςε πιλοτικι καλλιζργεια αγροφ με 

καινοτόμο λίπανςθ ακριβείασ 

 

 Κωνςταντίνοσ Παςχαλίδησ, Επίκουροσ Καθηγητήσ, Ελληνικό Μεςογειακό Πανεπιςτήμιο 

18:45 – 18:55 

Η εδαφολογικι και φυλλοδιαγνωςτικι προςζγγιςθ ωσ εργαλεία για τθν ανάπτυξθ 

πρωτοκόλλων καλλιζργειασ των ειδών-ςτόχων  

Καθηγήτρια Θεοδώρα Ματςή,  Αριςτοτζλειο Πανεπιςτήμιο Θεςςαλονίκησ 

18:55 – 19:10 Ερωτιςεισ  

 

Ενότθτα 2: υνζργεια και δικτφωςθ των παραγωγικών φορζων με ςτόχο τθν αξιοποίθςθ των ελλθνικών 
αυτόχκονων φυτών ςτθν αρχιτεκτονικι τοπίου  

19:10 - 19:20 

Ο ρόλοσ τθσ οργανικισ λίπανςθσ ακριβείασ ςτθν ανάπτυξθ και τθν υγεία των φυτών 
 

Αναςτάςιοσ Παππάσ, εταιρεία ΘΕΟΦΡΑΣΟ ΛΙΠΑΜΑΣΑ (βιντεοπροβολή) 

19:20 - 19:30 

Προβλιματα και προοπτικζσ τθσ εμπορικισ αξιοποίθςθσ  των αυτόχκονων ειδών: ο 
ρόλοσ των φυτωρίων  
 
 Ευάγγελοσ Γκλαβάκησ, ΦΤΣΩΡΙΑ ΓΚΛΑΒΑΚΗ (βιντεοπροβολή) 

19:30 – 19:40 

Η αξία των ελλθνικών αυτόχκονων ειδών ςτο εμπόριο 

 

 Γιάννησ Γρφλλησ Γεωπόνοσ, Φυτωριοφχοσ ανθοκομικών ειδών (περιοχή Αττικήσ) 

19.40- 19.50 

Αειφορικι αξιοποίθςθ των αυτόχκονων ενδθμικών ειδών τθσ Κριτθσ: τοποκζτθςθ τθσ 
Περιφζρειασ Κριτθσ  

 

 

   19:50 -20.30 Ερωτιςεισ – υηιτθςθ 

 


