
Ανάδειξη εςεπγεηικών ιδιοηήηων, παπαγωγή νέων 

πποϊόνηων και αξιοποίηζη παπαπποϊόνηων, με ζηόσο 

ηη δημιοςπγία πποζηιθέμενηρ αξίαρ.

 Η ρςατίδα Ζακύμθξσ (γμχρςή ρςημ Εσοχπαψκή και 
Διεθμή αγξοά με ςημ επχμσμία «Zante currants») 
παοάγεςαι, μεςαπξιείςαι και επενεογάζεςαι ρςξ μξμό 
Ζακύμθξσ. Είμαι ποξψόμ ΠΟΠ και η καλλιέογεια ςηπ 
καλύπςει ρυεδόμ ςξ 10% ςηπ καλλιεογξύμεμηπ 
έκςαρηπ ςξσ μηριξύ. Αμήκει ρςξ είδξπ ςηπ 
«Κξοιμθιακήπ ρςατίδαπ», ρςημ παοαγχγή ςηπ ξπξίαπ 
η Ελλάδα ποχςαγχμιρςεί διεθμώπ (~80% ςηπ 
παγκόρμιαπ παοαγχγήπ).

 Σσμδσάζξμςαπ ςημ ιρςξοικόςηςα ςηπ Σςατίδαπ με ςιπ 
εσεογεςικέπ ιδιόςηςέπ ςηπ, ρκξπόπ ςξσ έογξσ, είμαι η 
αμάδεινη και ποξώθηρη ςηπ Σςατίδαπ Ζακύμθξσ χπ 
ποξψόμ σφηλήπ διαςοξτικήπ ανίαπ, γεγξμόπ πξσ 
μπξοεί μα ξδηγήρει ρε:

 Αύνηρη ςηπ ςιμήπ και ςηπ απαρυόληρηπ 
(Αμαμπελώρειπ)

 Σσμειρτξοά ρςημ αμάπςσνη ςξσ εμαλλακςικξύ 
ςξσοιρμξύ (ξικξςξσοιρμόπ, γαρςοξμξμικόπ 
ςξσοιρμόπ)

 Σςξ πλαίριξ ςξσ ποξγοάμμαςξπ μελεςώμςαι ξι 
εσεογεςικέπ ιδιόςηςεπ πξσ ποξρτέοει (μέρχ ςηπ 
αμάλσρηπ ςηπ ρύρςαρηπ και ςηπ αμςιξνειδχςικήπ 
δοάρηπ ςηπ). Εοεσμάςαι η υοήρη ςηπ ρςατίδαπ 
Ζακύμθξσ για ςημ παοαγχγή μέχμ ποξψόμςχμ 
(«λειςξσογικώμ» ςοξτίμχμ), με ρςόυξ ςξ άμξιγμα 
μέχμ αγξοώμ. Παοάλληλα, εοεσμάςαι η δσμαςόςηςα 
ανιξπξίηρηπ ςχμ παοαποξψόμςχμ για ςημ παοαγχγή 
ποξψόμςχμ, πξσ θα ποξρτέοξσμ ποξρςιθέμεμη ανία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑ

 17:00 – 17:05 Χαιοεςιρμόπ – Καλχρόοιρμα.

 17:05 – 17:15 Ειραγχγή.

Αδαμαμτία Καμπιώτη, Επικ. Καθηγήτρια Τ.Π., 

Επιστημομικός Υπεύθυμος.

 17.15 - 17.35 Σύρςαρη και εσεογεςικέπ 

ιδιόςηςεπ ρςατίδαπ Ζακύμθξσ.

Αικατερίμη Παπαδάκη, Επ. Καθηγήτρια 

Τ.Ε.Τ.Τ.

 17:35 – 17:55 Παοαγχγή μέχμ ποξψόμςχμ και 

λειςξσογικώμ ςοξτίμχμ με ρςατίδα Ζακύμθξσ

Ευθυμία Ηρειώτου, Αμ. Καθηγήτρια Τ.Ε.Τ.Τ.

 17:55 – 18:15 Παοαγχγή ποξψόμςχμ 

σφηλήπ ποξρςιθέμεμηπ ανίαπ μέρχ ςηπ 

ανιξπξίηρηπ ςχμ σπξποξψόμςχμ ςηπ ρςατίδαπ 

Ζακύμθξσ.

Νικόλαος Κοψαχείλης, Αμ. Καθηγητής 

Τ.Ε.Τ.Τ.

 18:15 – 19:00 Αμαρκόπηρη – Σσζήςηρη.

2η Εμημερωτική Εκδήλωση

ΚΤΡΙΑΚΗ 31/10/2021 - 17:00-19:00
Αμτιθέαςοξ Γεοάριμξπ Αορέμηπ Τμήμα Επιρςήμηπ & Τευμξλξγίαπ Τοξτίμχμ, Κεταλξμιά

Για τη δια ζώσης παρουσία σας, πρέπει μα κάμετε κράτηση θέσης και μα δηλώμετε στο edupass.gov.gr τημ είσοδό σας στο Ίδρυμα ως 

επισκέπτες.

Δίμεςαι η δσμαςόςηςα ςασςόυοξμηπ διαδικςσακήπ μεςάδξρηπ (live streaming)

 https://ionio-gr.zoom.us/j/95490001332

Ιόμιο Παμεπιστήμιο, Σμήμα Περιβάλλομτος

Επιρςημξμικά Υπεύθσμξπ: Αδαμαμςία Καμπιώςη

https://ionio-gr.zoom.us/j/95490001332
https://ionio-gr.zoom.us/j/95490001332
https://ionio-gr.zoom.us/j/95490001332

