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Το έργο Εco-Oils υποστηρίζει την κατάρτιση των ευρωπαίων
επαγγελματιών στην καλλιέργεια και τη μετατροπή των

αρωματικών φυτών προς μια ποιοτική βιολογική παραγωγή

Σε αυτό το πρώτο ενημερωτικό δελτίο, θα
ανακαλύψετε μερικές από τις εταιρείες και τις
οργανώσεις που έγιναν μέρος του δικτύου Eco-Oils!
Όλοι έχουν εμπειρία και ενδιαφέρουσες ιδέες  να
μοιραστούν μαζί μας, σχετικά με την προώθηση
οργανικών αρωματικών φυτών, μάρκετινγκ,
πιστοποίησης κ.α. 

Αλλά ας ξεκινήσουμε με λίγα λόγια για το έργο...
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∆ηµιουργία ικανοτήτων µέσω ενός
διαδικτυακού προγράµµατος επιµόρφωσης
που είναι προσαρµοσµένο και σχεδιασµένο
ειδικά για να καλύψει τις ανάγκες των
παραγωγών αρωµατικών φυτών και
αιθέριων ελαίων που ενδιαφέρονται για την
οργανική παραγωγή

Ανάπτυξη των παιδαγωγικών δεξιοτήτων
των εκπαιδευτών στον γεωργικό τοµέα,
επιτρέποντάς τους να προσφέρουν ψηφιακή
εκπαίδευση υψηλού επιπέδου

Στόχοι του Εco-Oils
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Συνάντηση με τους παραγωγούς της Tiedra (Valladolid), 
από το Πανεπιστήμιο της Salamanca - Usal

Μεταξύ των μηνών Μαρτίου και Αυγούστου, το Usal επισκέφθηκε τους τοπικούς παραγωγούς λεβάντας
σε όλη την Castilla και León και τις περιοχές Castilla La Mancha, οι οποίες είναι οι κύριοι εθνικοί
παραγωγοί. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Centro de Dinternación de la Lavanda en Tiedra
(Valladolid, Ισπανία), συζήτησαν τις προκλήσεις και τα χαρακτηριστικά της παραγωγής αιθέριου ελαίου
και της εμπορευματοποίησης και ενημερώθηκαν για διάφορες πρωτοβουλίες που εφαρμόζονται στο
κέντρο για την ενδυνάμωση της επιχείρησης και τις κοντινές αγροτικές περιοχές. Οργάνωσαν  επίσης μια
ομάδα, δια ζώσης, με τους παραγωγούς, τις τοπικές αρχές, τους δημοτικούς φορείς και τους διάφορους
ενδιαφερόμενους για την καλύτερη αξιολόγηση των εκπαιδευτικών αναγκών του έργου, με βάση την
πραγματική ανατροφοδότηση και την επιτυχημένη εφαρμογή των αποτελεσμάτων του Ecooils. 

Επισκεφθείτε το Centro de Derinteración de la Lavanda στην Τiedra: https://tiedradelavanda.es/

Επίσκεψη τοπικών εταιρειών, από
το Lag Molise Verso IL 2000

Στα τέλη Ιουλίου, κατά τη διάρκεια της
συγκομιδής λεβάντας, ο Gal Molise
επισκέφθηκε ορισμένες τοπικές εταιρείες που
συμμετέχουν στην καλλιέργεια και την
εμπορία αρωματικών φυτών και αιθέριων
ελαίων. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων,
πραγμα-τοποιήσαν συνεντεύξεις- βίντεο που
θα συμπεριληφθούν στο διαδικτυακό εκπαι-
δευτικό πρόγραμμα Ecooils. Επισκέφθηκαν το
Montenero di Bisaccia, όπου σε ένα λόφο-
μια πέτρα μέσα από τη θάλασσα- βρίσκεται η
La Lavanda di Montebello, ένα μικρό μέρος
με καλλιέργεια λεβάντας που γεννήθηκε από
το πάθος των Nicola Cimini και Marco Desiato.
Όχι πολύ μακριά, στο νέο συνεργατικό
πολιτιστικό χώρο στο τουριστικό λιμάνι της
Marina Sveva, επισκεφθήκαν το προσωρινό
μουσείο της αρχαίας κάνναβης με τον
ενθουσιασμό της Serena Caserio και τους
φίλους της Nonna Canapa. Το απόγευμα
συναντήσαν τον Giuseppe Cianti, τον ενεργό
αγρότη από το Larino στο βορρά, ο οποίος
τους φιλοξένησε στο Fattoria la Farfalla, ένα
όμορφο μέρος με λεβάντες, με θέα στη λίμνη
Di Guardialfiera.

Το δίκτυο Εco-Oils!

Nicola Cimini

Συνάντηση USAL με το τοπικό δίκτυο στην Ισπανία

https://tiedradelavanda.es/
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·Τον Νοέμβριο του 2021, προσκαλέσαμε τον κ. Γ. Τσονγκαράκη,
της εταιρείας πιστοποίησης Bio Dio, για να μιλήσοθμε για τη
διαδικασία πιστοποίησης της βιολογικής παραγωγής.
·Τον Μάιο του 2022, η κα Αργυρώ Κουρσουράδη, ιδιοκτήτρια
της Myrovolos Organics στη Χίο, μοιράστηκε μαζί μας τις
πρακτικές της στο μάρκετινγκ. 
·Τον Ιούνιο του 2022, παρουσιάσαμε το θέμα του
αγροτουρισμού, ως πρόσθετη δραστηριότητα για τους
παραγωγούς αρωματικών φυτών, με την κα Ρ. Βασσιλάκη,
ιδιοκτήτρια του To Fillo, στην Κρήτη. 

Το ελληνικό δίκτυο Eco-Oils , από το Μεσογεικαό
Κέντρο Περιβάλλοντος

Κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους του έργου, το Μεσογειακό
Κέντρο Περιβάλλοντος διοργάνωσε 3 διαδικτυακές συναντήσεις
για να συγκεντρώσει παραγωγούς αρωματικών φυτών και να
συζητήσει μερικά σημαντικά ζητήματα. 

Περισσότεροι από 20 παραγωγοί και ενδιαφερόμενοι
παρακολουθούν πλέον τις συναντήσεις μας, μοιράζονται την
εμπειρία και συζητούν για τις καλές πρακτικές στη χώρα! Θα μας
βοηθήσουν να αναπτύξουμε το εκπαιδευτικό περιεχόμενο του
Ecooils  για να απαντήσουμε στις ανάγκες των επαγγελματιών.

Ανακαλύψτε τη Myrovolos στοhttps://www.myrovolosorganics.gr/
& To Fillo στο https://tofillo.com/

Μιλώντας για την στρατηγική μάρκετινγκ με
τη Biolandes στη Βουλγαρία, από την AVA
Creations

Τον Αύγουστο, οι ειδικοί της AVA επισκέφθηκαν τις
εγκαταστάσεις της Biolandes Bulgaria Ltd. Οι
εγκαταστάσεις τους περιλαμβάνουν πολλούς
αποστακτήρες και αρκετούς εξαγωγείς που χρησιμοποιούν
στην επεξεργασία πρώτων υλών τα δικά τους φυτά.
Μίλησαν με τη διοίκηση λεπτομερώς σχετικά με το έργο.
Ένας από τους διαχειριστές συμφώνησε να συμμετάσχει
στο έργο και να καταγράψει ένα σύντομο βίντεο όπου
αναφέρεται στην στρατηγική και τα εργαλεία μάρκετινγκ
που χρησιμοποιούν. Οι ειδικοί επισκέφτηκαν επίσης τα
χωράφια και είχαν τη δυνατότητα να μαζέψουν κάποιες
λεβάντες μόνοι τους. 

Μάθετε περισσότερα για το Biolandes:
https://www.biolandes.com/en/biolandes-bulgaria/
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