ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Στα Αρωματικά & Φαρμακευτικά Φυτά είναι αφιερωμένη η 5η επιστημονική συνάντηση
ενημέρωσης της παραγωγικής βάσης, που διοργανώνει το Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ Δράμας σε
συνεργασία με το ΓΕΩΤ.Ε.Ε. Ανατολικής Μακεδονίας.
Η «Ημέρα Αρωματικών & Φαρμακευτικών Φυτών» θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα 18
Φεβρουαρίου και ώρα 11:30π.μ., στις εγκαταστάσεις του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας
(πρώην ΚΕΓΕ), στο 5ο χλμ. Δράμας-Θεσσαλονίκης.
Εισηγητές της ενημερωτικής εκδήλωσης είναι η Δρ. Μαλούπα Ελένη, τακτική ερευνήτρια,
Διευθύντρια του Ινστιτούτου Γενετικής Βελτίωσης & Φυτογενετικών Πόρων του ΕΛΓΟ
ΔΗΜΗΤΡΑ με πολύχρονη εμπειρία στον κλάδο των ΑΦΦ, ο κ. Παπαδάκης Πασχάλης,
γεωπόνος, τέως διευθυντής της Δ.Α.Ο. & Κ. της Π.Ε. Έβρου και ο κ. Σεμερτζίδης Θωμάς,
καλλιεργητής και μεταποιητής λεβάντας από το Τσοτύλι Κοζάνης, περιοχή με παράδοση για τη
χώρα μας στην καλλιέργεια των ΑΦΦ.
Η 5η επιστημονική συνάντηση «Ημέρα ΑΦΦ» εντάσσεται σε ένα κύκλο ενημερωτικών
εκδηλώσεων που έχει καθιερώσει το Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ Δράμας από το 2015, με σκοπό την
έγκυρη ενημέρωση από εξειδικευμένους ομιλητές, των ανθρώπων της πρωτογενούς παραγωγής
του Ν. Δράμας. Η φετινή εκδήλωση πραγματεύεται έναν σημαντικό και πολλά υποσχόμενο
τομέα της αγροτικής παραγωγής της χώρας μας, αυτόν των ΑΦΦ. Θα αναλυθούν οι τρέχουσες
εξελίξεις στον κλάδο των ΑΦΦ, η σημασία της δημιουργίας ομάδων παραγωγών και ενώσεων
καλλιεργητών ΑΦΦ και τέλος θα γίνει παρουσίαση καλών πρακτικών (case study) από τη
σκοπιά του καλλιεργητή.
Η συμμετοχή του κοινού είναι ελεύθερη. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι
μπορούν να απευθύνονται στον προϊστάμενο του Κέντρου «ΔΗΜΗΤΡΑ» Δράμας, κ.
Αναστασιάδη Άνθιμο, τηλ 2521058175, e-mail: drogeeka@otenet.gr
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5η Επιστημονική Συνάντηση ενημέρωσης της παραγωγικής βάσης

«ΗΜΕΡΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ & ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»
Κέντρο ΔΗΜΗΤΡΑ Δράμας

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
11:30 Χαιρετισμοί
11:45 «Τάσεις και εξελίξεις στον κλάδο των Αρωματικών & Φαρμακευτικών
Φυτών». Δρ. Μαλούπα Ελένη, (Ινστιτούτο Γενετικής Βελτίωσης &
Φυτογενετικών Πόρων, ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡA).

12:15 «Ομάδες παραγωγών και ενώσεις καλλιεργητών Αρωματικών &
Φαρμακευτικών Φυτών». Παπαδάκης Πασχάλης, (γεωπόνος, τέως
Δ/ντης Δ.Α.Ο. & Κ. Π.Ε. Έβρου).
12:45 Case study. Παρουσίαση καλών πρακτικών.
Σεμερτζίδης Θωμάς

(Καλλιέργεια λεβάντας – παραγωγή αιθέριου ελαίου. Τσοτύλι
Κοζάνης)

13:15 Συζήτηση.
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