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ΗΜΕΡΙΔΑ 

«Καινοτόμες εφαρμογές της έρευνας στα ψυχανθή στην υπηρεσία της σύγχρονης  Γεωργίας» 

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του ερευνητικού προγράμματος LensBreed  

της Δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» 

Λάρισα, 05/12/2022 

 
 
 

Η Ημερίδα αφορά το ερευνητικό έργο «LensBreed: Αξιολόγηση και βελτίωση γηγενών 
πληθυσμών και ποικιλιών φακής για ιδιαίτερα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά» και θα πραγματοποιηθεί στο Πάρκο Καινοτομίας Joist, Βαλτετσίου & 
Τριπόλεως, στη Λάρισα, τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου, από τις 17:00 έως τις 20:00. Περιλαμβάνει 
εισηγήσεις από μέλη των ερευνητικών ομάδων του συνεργατικού σχήματος του έργου,  από τον 
επιστημονικό και τον επιχειρηματικό χώρο, με υψηλή ειδίκευση και εμπειρία στη μελέτη των 
ψυχανθών.  
 
Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση και κατάλληλη διαχείριση του διαθέσιμου γενετικού 
υλικού τοπικών πληθυσμών φακής ως προς τα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά του με τελικό στόχο την ανάδειξη και βελτίωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών 
των ελληνικών προϊόντων πρωτογενούς παραγωγής με ποικιλιακή ταυτότητα.  Το συνεργατικό 
σχήμα του έργου αποτελείται από το Ινστιτούτο Βιομηχανικών & Κτηνοτροφικών Φυτών, το 
Τμήμα Γεωπονίας του ΑΠΘ, το τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης του ΔΠΘ,  και τη σποροπαραγωγική 
επιχείρηση ALFASEEDS. 
 
Το LENSBREED υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας “ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” της Παρέμβασης ΙΙ - Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς,  η 
οποία συγχρηματοδοτείται από εθνικούς πόρους (μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία - ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020) και από κοινοτικούς πόρους 
(Ευρωπαϊκή Ένωση, Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) (κωδικός έργου Τ1ΕΔΚ-
04633). 
 
 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 
17:00-17:30  
Προσέλευση – Εγγραφές 
17:30-17:40  
Χαιρετισμοί Ανατολιτης Μ. - Alfa seeds 
17:40-18:00  
Παρουσίαση του προγράμματος «Αξιολόγηση και βελτίωση γηγενών πληθυσμών και ποικιλιών 
φακής για ιδιαίτερα αγροκομικά, φυσιολογικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά» - ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: 
LENSBREED - ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-04633 – ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ: «ΕΡΕΥΝΩ-
ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» Δρ. Βλαχοστέργιος Δ. - ΙΒΚΦ 
18:00-18:15  
Ολιστική διαχείριση αβελτίωτων πληθυσμών ψυχανθών με ιδιαίτερα αγροκομικά και ποιοτικά 
χαρακτηριστικά – Η Δράση ΕΔΚ LensBreed Δρ. Καργιωτίδου Α. – ΙΒΚΦ 
18:15-18:30  
Η σημασία των βελτιωμένων ποικιλιών στην αύξηση των αποδόσεων και της ποιότητας των 
παραγόμενων προϊόντων στα όσπρια και κτηνοτροφικά ψυχανθή Δρ. Τίγκα Ε. – ΙΒΚΦ 
18:30-18:45  
Συνοπτική παρουσίαση σποροπαραγωγικής διαδικασίας φακής Ανατολίτης Κ. - Alfa seeds 



18:45-19:00  
Ποικιλιακή ταυτότητα οσπρίων: Δυνατότητες αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου σε 
εμπορικό επίπεδο Δρ. Μπεσλεμές Δ. – ΙΒΚΦ/ Alfa seeds 
19:00-19:30  
Συζήτηση – Συμπεράσματα 
19:30-20:00  
Ελαφρύ Γεύμα 
 
Για την αναλυτική παρουσίαση του έργου ακολουθήστε τον σύνδεσμο:  
www.lensbreed.gr 
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ 
AlfaSeeds Παραγωγή - Εμπορία Σπόρων  
Επικοινωνία- Πληροφορίες: 
W: www.alfa-seeds.gr 
T : 2410-751401 
 

 

http://www.alfa-seeds.gr/

