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QUINTESSENCE ENTERPRISES LTD
Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτ ισης
Στρατηγικές διαχείρισης αμπελώνων σε θερμά κλίματα και
παράμετροι ποιότητας οίνων

Σκοπός του προγράμματος
είναι η αναβάθμιση της
ποικιλιακής σύνθεσης του
κυπριακού αμπελώνα και η
βελτίωση της

Course Content

1st Day
Επιδράσεις των πρακτικών διαχείρισης σκίασης στην αμπελοκαλλιέργεια σε θερμά κλίματα
Αμπελουργικές επιδόσεις της ποικιλίας Ξυνιστέρι και Μαραθεύτικο στην Κύπρο

ανταγωνιστικότητας των

Σύγκριση κυπριακών ποικιλιών με συνήθεις γαλλικές ποικιλίες

κυπριακών οίνων.

Δοκιμές άρδευσης λεκάνης και πεδίου σε κοιλότητες εδάφους

Διήμερο πρόγραμμα
ζωτικής σημασίας με
επισκέψεις στα οινοποιεία
και στους αμπελώνες σας!

18 & 19 Ιουνίου 2019
08:30 - 17:15

Προφίλ εδάφους στη δοκιμή πεδίου και εκτίμηση της κατανομής των ριζών.
Γευσιγνωσία και συζήτηση των οίνων που προέρχονται από
ερευνητικές δοκιμές

Αειφόρες πρακτικές διαχείρισης αμπελώνων
Βασικές πρακτικές από οργανικές και βιοδυναμικές μελέτες που
πραγματοποιήθηκαν στην Αυστραλία και πώς μπορούν να
εφαρμοστούν σε κυπριακούς αμπελώνες.
Ψηφιακά εργαλεία για την παρακολούθηση αμπελώνων
Ψηφιακά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο Πανεπιστήμιο της
Αδελαΐδας για τη μέτρηση της απόδοσης των αμπέλων, συμπεριλαμβανομένων μετρήσεων εδάφους και μετρήσεων με drones
και με δορυφορικές εικόνες.
Γευσιγνωσία αυστραλιανών οίνων
Πώς παράγονται επιλεγμένα αυστραλιανά κρασιά τόσο από
πλευράς στρατηγικών διαχείρισης των αμπελώνων όσο και από
πρακτικές οινοποίησης.

Συζήτηση για βασικά θέματα που αντιμετωπίζουν οι Κύπριοι παραγωγοί αμπέλου και οίνου

Με το πέρας του ιδρυματικού μέρους του προγράμματος οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση:
Σε επίπεδο γνώσεων

Δικαίωμα Συμμετοχής(1)
Δικαιούχοι ΑνΑΔ:
€70,00 (+ ΦΠΑ) (2)



Πάνω από 3 Δικαιούχοι:
600, 00 (+ΦΠΑ)



Μη δικαιούχοι ΑνΑΔ(3):
€900,00 (+ΦΠΑ)

2nd Day
Πρόβλεψη πρώιμης απόδοσης στους αμπελώνες
Στρατηγικές πρόβλεψης στις αρχές της σεζόν με ανάλυση
ανατομής οφθαλμών και εποχικών εικόνων.



Να συγκρίνουν τα αποτελέσματα των αμπελοοινικών
επιδόσεων της ποικιλίας ξυνιστέρι και μαραθεύτικο με
τα αποτελέσματα πειραμάτων στο πανεπιστήμιο της
Αδελαϊδας.
Να συγκρίνουν τις κυπριακές ποικιλίες με τις συνήθεις
γαλλικές ποικιλίες.
Να αναγνωρίζουν τις εφαρμογές της ψηφιακής τεχνολογίας και εικόνων από δορυφόρους και drones στην
μέτρηση επιδόσεων των αμπελώνων

Σε επίπεδο δεξιοτήτων







Να εφαρμόζουν πρακτικές σκίασης της αμπέλου

Να προβλέπουν την πρώιμη απόδοση του αμπελώνα
Να εξετάζουν το προφίλ του εδάφους και να αξιολογούν την κατανομή της ρίζας της αμπέλου
Να αξιολογούν τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά των οίνων και να τα συνδέουν με τα χαρακτηριστικά του
εδάφους
Να διακρίνουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αυστραλιανών οίνων και να τα συγκρίνουν με τα χαρακτηριστικά των οίνων της Κύπρου

Σε επίπεδο στάσεων

Cassandra Collins
Associate Lecturer in
Viticulture
Κοινωνική δικτύωση Quintessence




Να υιοθετήσουν στρατηγικές αειφόρου ανάπτυξης των αμπελώνων
Να εντάξουν τους οίνους της Κύπρου στο παγκόσμιο οινικό πεδίο

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

και Συγκατάθεση Χρήσης Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα*

Οργανισμός: ……………………………………………… μΜ**

Μ**

Οικονομική Δραστηριότητα ……………………………Κίνητρα Συμμετοχής**
(1) Εως 3 συμμετέχοντες ανά επιχείρηση.
(2) Ο ΦΠΑ υπολογίζεται στο συνολικό
κόστος €1600.00(συμπεριλαμβάνεται
χορηγία (€1530.00)), που πρέπει να
αποδοθεί από τη συμμετέχουσα εταιρεία)
(3) Η επίσκεψη δεν συμπεριλαμβάνεται.
Quintessence Enterprises Ltd
Kennedy Business Center,
12 -14 Kennedy Avenue, Office 208,
1087 Nicosia, Cyprus
Tel.:+357 22466500,
Fax:+357 22560260
E:mail: info@quintessence.com.cy
website: www.quintessence.com.cy
eLearning: www.quintessenceLMS.org
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Τηλ:…………………. Φαξ:………………….. Email:…………………………………..
Άτομο Επικοινωνίας:
email:
Τηλ:
…………………………………… ………………...………….............
Επώνυμο και Όνομα Συμμετεχόντων:
email:
Κιν. Τηλ.:***
…………………………………… ………………...…………............. …………….…..
…………………………………… ……………………….................... …….…………..
…………………………………… …………………………................ .……………......
*Βάσει της Πολιτικής Απορρήτου της Quintessence Ent Ltd
**μΜ: Μικρομεσαία Μ: Μεγάλη
*** Κυκλώστε: 1. Προσωπική Ανάπτυξη, 2. Νομοθετική Συμμόρφωση, 3. Επιχειρηματική Αριστεία
****Για σκοπούς αμεσότερης επικοινωνίας, αποστολής μηνυμάτων SMS κτλ. σχετικά με το σεμινάριο

