
Κάθε Τρίτη του Οκτωβρίου, μαθαίνουμε για τα ελληνικά φυτά!

Ημεριςια ςεμινάρια ςτο 

Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ και Φυτογενετικών Πόρων 

1ο Σεμινάριο: Τρίτθ 10 Οκτωβρίου 2017

Μακαίνω πως να αποςτάηω ελλθνικά αρωματικά φυτά.

Γνωρίηετε τι είναι απόςταξθ αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών; Ποιεσ μζκοδοι υπάρχουν;
Γραφτείτε ςτο θμεριςιο ςεμινάριο και ελάτε να μάκετε μζςα από κεωρία και πρακτικι
άςκθςθ: Σι είναι απόςταξθ και πώσ μποροφμε να παραλάβουμε τα αικζρια ζλαια; Ποιεσ
είναι οι αναμενόμενεσ αποδόςεισ των αρωματικών-φαρμακευτικών φυτών; Πώσ λειτουργεί
ζνασ βιοτεχνικόσ αποςτακτιρασ;

Πρόγραμμα (ζωσ 20 άτομα)

8:30-9:00 Προςζλευςθ

9:00-10:00 Αικζρια ζλαια και εργαςτθριακζσ μζκοδοι απόςταξθσ (Δρ Κ. Κοφκ)

10:00-11:00 Βιοτεχνικοί/βιομθχανικοί τρόποι παραλαβισ αικερίων ελαίων (Δρ Κ. Γρθγοριάδου)

11:00-11:30 Διάλειμμα

11:30-14:00 Επίδειξθ βιοτεχνικοφ αποςτακτιρα (Δρ Κ. Κοφκ, Δρ Κ. Γρθγοριάδου, . Παπακωνςταντίνου)

2ο Σεμινάριο: Τρίτθ 17 Οκτωβρίου 2017

Μακαίνω να πολλαπλαςιάηω ελλθνικά φυτά.

Γνωρίηετε πώσ πολλαπλαςιάηονται τα φυτά τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ; Γραφτείτε ςτο 
θμεριςιο ςεμινάριο και διαπιςτώςτε μζςα από κεωρία και βιωματικό εργαςτιριο: Σι είναι 
ςπζρμα («ςπόροσ»); Πότε είναι θ κατάλλθλθ εποχι ςυλλογισ; Ποιοσ είναι ο ορκόσ τρόποσ 
διατιρθςθσ; ε ποιεσ ςυνκικεσ φυτρώνει; Σι είναι μόςχευμα; Ποια είναι θ κατάλλθλθ 
εποχι κοπισ μοςχευμάτων; ε ποιεσ ςυνκικεσ ριηώνουν; 

Πρόγραμμα (ζωσ 15 άτομα)

8:30-9:00 Προςζλευςθ 

9:00-11:00 Αρχζσ, τεχνικζσ και τρόποι πολλαπλαςιαςμοφ  (Δρ Κ. Γρθγοριάδου) 

11:00-11:30 Διάλειμμα 

11:30-14:00 Πρακτικι εξάςκθςθ με μοςχεφματα και ςπόρουσ φυτών τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ                                      
(Κ. Παπαναςτάςθ & Ε. Γρθγοριάδου)



4ο Σεμινάριο: Τρίτθ 31 Οκτωβρίου 2017

Μακαίνω για τισ ελλθνικζσ υπερτροφζσ.
Ποιεσ είναι ελλθνικζσ υπερτροφζσ; Σα ελλθνικά αρωματικά-φαρμακευτικά είναι
υπερτροφζσ; Πώσ μποροφμε να τα χρθςιμοποιιςουμε κακθμερινά; Γραφτείτε ςτο
θμεριςιο ςεμινάριο και γνωρίςτε μικρά μυςτικά με χρθςτικι αξία, ιδιότθτεσ και ςυςτατικά,
ιδζεσ χριςθσ, γεφςεισ και αρώματα ελλθνικών υπερτροφών.

Πρόγραμμα (ζωσ 30 άτομα)

15:00-15:30 Προςζλευςθ

15:30-16:30 Ελλθνικζσ υπερτροφζσ και πολφπλευρθ ευεξία (Δρ Ν. Κρίγκασ)

16:30-17:30 Ελλθνικζσ υπερτροφζσ ςτθ κακθμερινι μασ διατροφι (Δρ Ε. Μαλοφπα)

17:30-18:00 Διάλειμμα

18:00-19:30 Αρωματογνωςία και γευςιγνωςία δρόγθσ, αικερίων ελαίων, αλατιοφ, λαδιοφ και εκχυλιςμάτων
(Δρ Ε. Μαλοφπα, Δρ. Ν. Κρίγκασ)

Κόςτοσ ςυμμετοχισ για κάκε ςεμινάριο: 30€/άτομο
Χώροσ: Αμφικζατρο Ινςτιτοφτου Γενετικισ Βελτίωςθσ και Φυτογενετικών Πόρων,
ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΣΡΑ, EO Θεςςαλονίκθσ-Πολυγφρου, Θζρμθ, Θεςςαλονίκθ
(περιςςότερεσ πλθροφορίεσ: www.ipgrb.gr)

υμπλθρώςτε τθ ςυνθμμζνθ φόρμα και αποςτείλετε τθν ςτο bbgk@bbgk.gr
Τα ζςοδα των ημερήςιων ςεμιναρίων ςυμβάλλουν ςτη βιώςιμη λειτουργία 

του Βαλκανικοφ Βοτανικοφ Κήπου Κρουςςίων (περιςςότερεσ πληροφορίεσ: www.bbgk.gr) 

Κάθε Τρίτη του Οκτωβρίου,  μαθαίνουμε για τα ελληνικά φυτά!

Ημεριςια ςεμινάρια ςτο 

Ινςτιτοφτο Γενετικισ Βελτίωςθσ και Φυτογενετικών Πόρων 

3ο Σεμινάριο: Τρίτθ 24 Οκτωβρίου 2017

Μακαίνω να διακρίνω τα αυτοφυι φυτά (Δρ Ν. Κρίγκασ)

Μπορείτε να ξεχωρίηετε τα διαφορετικά φυτά μεταξφ τουσ; Ελάτε να μάκουμε βιωματικά
ποια κριτιρια μασ βοθκοφν ςτθ διάκριςθ των διαφορετικών φυτών ςτο πεδίο και
εξαςκθκείτε ςτθν επιςτθμονικι αναγνώριςθ αυτοφυών ειδών τθσ ελλθνικισ χλωρίδασ.

Πρόγραμμα (ζωσ 30 άτομα)

15:00-15:30 Προςζλευςθ

15:30-16:30 Εμπειρικι αναγνώριςθ φυτών και προβλιματα

16:30-17:30 Κριτιρια και μζκοδοσ για τθ διάκριςθ φυτικών ομάδων

17:30-18:00 Διάλειμμα

18:00-19:00 Εξάςκθςθ ςτον ταξινομικό προςδιοριςμό φυτικών δειγμάτων
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