πρόσκληση

Τρίτη
18 Νοεμβρίου 2014
18:00 - 19:00

Αμφιθέατρο 2
Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος
Γωνία Θέμιδος και Ιφιγένειας

Το Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης
Τροφίμων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου σας
προσκαλεί σε διάλεξη με θέμα:

Σύγχρονες τάσεις στην καλλιέργεια φράουλας

Ομιλητές:

Πληροφορίες:
Τηλ.: 25002307

www.cut.ac.cy

18:00-18:20

Θεοφάνης Παπανικολόπουλος
Η καλλιέργεια της φράουλας: Παρόν και μέλλον

18:20-19:00

Δρ. Ευάγγελος Τσορμπατσίδης
Τεχνολογία παραγωγής φράουλας σε παγκόσμιο
επίπεδο

Θεοφάνης Παπανικολόπουλος

Ο Θεοφάνης Παπανικολόπουλος είναι απόφοιτος της Σχολή
Τεχνολογίας Γεωπονίας (Λάρισα, Θεσσαλία, 1978-1982). Εργάστηκε
για 4 έτη στην εταιρία Agroexport ως υπεύθυνος για τις καλλιέργειες
τομάτας και αγγουριού σε υδροπονικό σύστημα (NFT) και σε υποστρώματα με RockWool και περλίτη. Το 1989 ίδρυσε την πρώτη του εταιρία
με σκοπό την παροχή τεχνικών συμβουλευτικών υπηρεσιών για τους
παραγωγούς της περιοχής της Βάρδας στον Νομό Ηλείας.
Ταυτόχρονα, άρχισε την ενασχόλησή του με την παραγωγή εμβολιασμένων φυτών κηπευτικών (καρπούζι και τομάτα) δημιουργώντας το πρώτο
επαγγελματικό φυτώριο (Georion) στο είδος του στην Ελλάδα. Από το
1986 παρακολουθούσε τεχνικά τις καλλιέργειες της φράουλας στην
περιοχή της Ηλείας κατευθύνοντας περισσότερο από το 80% της
Ελληνικής παραγωγής. Ασχολήθηκε με την εξέλιξη της τεχνικής της
καλλιέργειας και την οργάνωση της παραγωγής στην ευρύτερη περιοχή,
συμβάλλοντας καθοριστικά και στη δημιουργία της πρώτης ομάδας
παραγωγών (Υρμίνη). Το 2012 δημιούργησε την εταιρία BerryPlasma
με σκοπό την εφαρμοσμένη έρευνα (R&D) στα μικρά οπωροφόρα
(Soft Fruits).

Δρ. Ευάγγελος Τσορμπατσίδης

O Ευάγγελος Τσορμπατσίδης είναι υπεύθυνος έρευνας και τεχνολογίας
(R&D) στην εταιρία BerryPlasma με έδρα την Βάρδα Ηλείας. Σπούδασε
Γεωπονία (ΒSc) στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης από
όπου αποφοίτησε το 2003 με ειδίκευση στα οπωροκηπευτικά.
Πραγματοποίησε τις μεταπτυχιακές του σπουδές στα οπωροκηπευτικά
εκπόνηση διδακτορικού διπλώματος χρησιμοποιώντας σαν μοντέλο
καλλιέργειας την φράουλα. Από το 2009-2012 εργάστηκε σαν
μεταδικτατορικός ερευνητής και υπεύθυνος του SoftFruitTechnologyGroup (SFTG), Πανεπιστήμιο του Reading, Hνωμένο Βασίλειο. Κύρια
ειδίκευση πραγματοποιήθηκε στην φράουλα σε θέματα φυσιολογίας,
ανάπτυξης ποικιλιών και συστημάτων φυτωριακής παραγωγής καθώς
και σε θέματα φυσιολογίας σε άλλα μικρά οπωροφόρα (σμέουρα,
βατόμουρα και μύρτιλα). Στα πλαίσια του επιστημονικού του έργου,
επίβλεψε 6 προπτυχιακές και 9 μεταπτυχιακές διατριβές και πραγματοποίησε για 3 συνεχόμενες ακαδημαϊκές χρονιές διαλέξεις στα πλαίσια
του προπτυχιακού και μεταπτυχιακού προγράμματος της γεωπονίας
του πανεπιστημίου του Reading σε σχέση με τα μικρά οπωροφόρα.
Από το 2012 εργάζεται ως διευθυντής έρευνας και τεχνολογίας (R&D)
στην εταιρία BerryPlasma. Κύρια δραστηριότητα είναι η ανάπτυξη
πρωτοποριακού φυτωρίου φράουλας καθώς και η διεξαγωγή πειραματικών σε καλλιέργειες μικρών οπωροφόρων (βατόμουρα, σμέουρα και
μύρτιλα) χρησιμοποιώντας τα πιο σύγχρονα συστήματα και μεθόδους
παραγωγής.

