2ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΓΔΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ
Πετρίτσι ερρών, 12-15 Νοεμβρίου 2016

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΡΣΗΜΔΝΧΝ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ

Η Έλσζε Αγξνηώλ Βηνθαιιηεξγεηώλ Βόξεηαο Διιάδαο (ΔΑΒΒΔ) δηνξγαλώλεη ην 2ν
Παλειιήλην Σπλέδξην Βηνινγηθήο Γεσξγίαο & Κηελνηξνθίαο, 12-15 Ννεκβξίνπ 2016 ζην
Πεηξίηζη Σεξξώλ. Σπλδηνξγαλσηέο ηνπ ζπλεδξίνπ είλαη ην Γίθηπν γηα ηε Βηνπνηθηιόηεηα θαη
ηελ Οηθνινγία ζηε Γεσξγία «ΑΙΓΙΛΟΠΑΣ», ε Έλσζε Βηνθαιιηεξγεηώλ ΠΔ Σεξξώλ θαη ν
Γήκνο Σηληηθήο, ελώ ην ζπλέδξην ηειεί ππό ηελ αηγίδα ηνπ Υπνπξγείνπ
Τν ζπλέδξην ζα πεξηιακβάλεη ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα, ηε δηαρείξηζε
ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, δηαηήξεζε ησλ ηνπηθώλ πνηθηιηώλ θαη θπιώλ δώσλ, ηελ θηελνηξνθία,
ηε κειηζζνθνκία, ην ζεζκηθό πιαίζην γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία, ηηο νηθνηερλίεο θαη ηηο αγνξέο
παξαγσγώλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ. Σην πξόγξακκα πξνβιέπεηαη θαη παξνπζίαζε
θαηλνηόκσλ εθαξκνγώλ γηα ηε βηνινγηθή γεσξγία θαη ηε βηνπνηθηιόηεηα ζηα πιαίζηα ηνπ
Δπξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο «Capsella».
Η Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 2νπ Παλειιελίνπ Σπλεδξίνπ Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη
Κηελνηξνθίαο πξνζθαιεί όζνπο επηζπκνύλ λα ζπκκεηέρνπλ ζην πξόγξακκα

αλαξηεκέλσλ επηζηεκνληθώλ εξγαζηώλ (posters) ηνπ ζπλεδξίνπ λα ππνβάινπλ ηελ
πεξίιεςε ηεο εξγαζίαο ηνπο μέτρι τις 26 Οκτωβρίοσ 2016.

Θεματικές Δνότητες για τις αναρτημένες ανακοινώσεις










ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΣΗΝΟΣΡΟΦΙΑ-ΜΔΛΙΟΚΟΜΙΑ
ΤΓΔΙΑ ΣΧΝ ΦΤΣΧΝ-ΠΡΟΛΗΦΗ
ΔΓΑΦΟ –ΓΟΝΙΜΟΣΗΣΑ – ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΡΔΦΗ
ΔΠΙΛΟΓΗ ΠΟΙΚΙΛΙΧΝ –ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΒΔΛΣΙΧΗ
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ – ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ
ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΑ -ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ –
ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ
ΑΓΟΡΔ ΒΙΟΛΟΓΙΚΏΝ ΠΡΟΙΟΝΣΧΝ

ΟΓΗΓΙΔ ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΡΓΑΙΧΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΧΔΧΝ
Η ππνβνιή πεξίιεςεο ησλ εξγαζηώλ γίλεηαη κε ηελ ζπκπιήξσζε και αποστολή του
επισυναπτόμενου ΔΕΛΣΙΟΤ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ζηνλ επηζηεκνληθά ππεύζπλν ηεο
δηνξγάλσζεο Γξ Κώζηα Κνπηή ζην e-mail info@aegilops.gr , έως 26 Οκτωβρίοσ
2016
Αλ ε πεξίιεςε γίλεη απνδεθηή νη ππνβάιινληεο ζα ελεκεξσζνύλ μέτρι την 1η
Νοεμβρίοσ 2016 λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζπλέδξην κε αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε .

Η παξνπζίαζε ησλ αλαξηεκέλσλ αλαθνηλώζεσλ (poster) ζα γίλεη ζηελ αίζνπζα
αλαξηήζεώο ηνπο. Τν κέγεζνο ησλ αλαξηεκέλσλ αλαθνηλώζεσλ δελ ζα μεπεξλά ηα
80x120 εθ. θαη ηα γξάκκαηα πξέπεη λα είλαη επαλάγλσζηα.
To πεξηερόκελν ηνπ poster λα απνδίδεηαη σο εμήο :
α) Σθνπόο ηεο Δξγαζίαο
γ) Απνηειέζκαηα
β) Υιηθά & Μέζνδνη
δ) Σπκπεξάζκαηα
θαη όπνπ ρξεηάδεηαη, παξαζηαηηθά κε πίλαθεο, γξαθήκαηα ή εηθόλεο.
Οη εξγαζίεο ζα πεξηιεθζνύλ ζηα Πξαθηηθά ηνπ Σπλεδξίνπ, κόλνλ εθόζνλ έρνπλ
παξνπζηαζηεί ζην Σπλέδξην σο αλαξηεκέλε αλαθνίλσζε. Τα Πξαθηηθά ηνπ
Σπλεδξίνπ ζα έρνπλ ειεθηξνληθή κνξθή θαη νη γξαπηέο αλαθνηλώζεηο ζε κνξθή pdf
ζα αλαξηεζνύλ ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΒΒΔ (www.biologikesagores.gr) θαζώο θαη
ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΑΙΓΙΛΟΠΑ (www.aegilops.gr)
.
ΗΜΔΙΧΗ:Οη ζπγγξαθείο, ησλ νπνίσλ νη αλαξηεκέλεο εξγαζίεο ζα γίλνπλ
απνδεθηέο από ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 2νπ Παλειιελίνπ Σπλεδξίνπ
Βηνινγηθήο Γεσξγίαο θαη Κηελνηξνθίαο, νθείινπλ λα παξεπξίζθνληαη ζε ώξεο πνπ
ζα πξνβιέπεη ην πξόγξακκα ηνπ ζπλεδξίνπ θαη λα δίλνπλ επεμεγήζεηο θαη
πιεξνθνξίεο ζηνπο ελδηαθεξόκελνπο ζπλέδξνπο.

H Γξακκαηεία ηνπ Σπλεδξίνπ είλαη ζηελ δηάζεζε ησλ ζπγγξαθέσλ γηα νπνηαδήπνηε
επηπιένλ πιεξνθνξία ζην ηειέθσλν ηει. 2313073007 θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε
eabbe2002@gmail.com, όπσο θαη επίζεο θαη ζην ηειέθσλν 6945414573 (Κώζηαο
Κνπηήο) θαη ειεθηξνληθή δηεύζπλζε info@aegilops.gr.

Με εθηίκεζε
Γηα ηελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή

Φξύζα Σθνξδίηε
Πξόεδξνο ΔΑΒΒΔ

Γξ Κώζηαο Κνπηήο
Δπηζηεκνληθόο ζπληνληζηήο ΑΙΓΙΛΟΠΑ

