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ПОКАНА
 Изпълнителна агенция по лозята и виното - ИАЛВ, София
 Сдружение Просперитет и развитие за България, Благоевград
 Институт за проучвания и изложения /Exhibition Research Institute/, Солун
 Международен гръцки университет /IHU/, Солун

Имат удоволствието да Ви поканят да се включите и участвате в безплатно обучение на
тема „Опазване на биоразнообразието“ по проект „SOS за застрашени традиционни сортове
лози“ в Гръцко-Българския трансграничен регион, който е съфинансиран от Европейския
фонд за регионално развитие и от национални фондове на страните в програма Interreg V-A
Гърция-България 2014-2020

21-22 Април 2021 от 10:00 часа
Обучението ще се проведе на следния интернет адрес:

www.sosgrape.eu
Проектът „SOS за застрашени традиционни сортове лози“ разглежда различни
предизвикателства и проблеми в Гръцко – Българския трансграничен регион, които са тясно
свързани с местното биоразнообразие и сортовете лози, особено тези в обектите по "Натура 2000". В
рамките на проект "SOS за застрашени традиционни сортове лози“ бяха изпълнени различни
дейности, като беше оценен ефектът от конвенционалните, органичните и биодинамичните системи
за производство на традиционни сортове лози. Бяха създадени експериментални полета,
разположени в района на гръцко-българския трансграничен регион, които показаха различен подход
за определяне на най-подходящата система на земеделие както на държавно, така и на местно ниво.
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Предстои провеждането на едно от най – интересните събития по проекта, а именно обучение
за опазване на биоразнообразието. Темите, които ще се представят в научна дълбочина са следните:
1. Биоразнообразие в лозарството в транс-граничната зона на Гърция-България
2. Методи за опазване на биологичното разнообразие и неговото използване при:
a. защитата на продукти със ЗНП и ЗГУ,
b. разработването на продукти с добавена стойност
c. разработването на здрави и устойчиви генотипи
3. Влияние на изменението на климата върху лозята и процеса на винификация.
4. Болести в лозята и биологични методи за превенция
5. Опазване на биоразнообразието на лозя.
6. Иновативни методи за култивиране и създаване на лозя.
7. Иновации в производствения процес на вина.
Обучението ще се проведе във виртуална среда на следния адрес:
www.sosgrape.eu
Моля, регистрирайте се онлайн за участие на следния адрес:
https://forms.gle/VvmAzcdGM4w81Vz57
Екипът от експерти и лектори, разработили обучителните модули:
 Проф. Димитриос Г. Хатзиплис- Лаборатория по Агро-био-технологии и инспекция на
селскостопански продукти, Катедра по земеделие, Факултет по геотехнически науки, Международен
гръцки университет (IHU)
 Димитриос Евангелос Милиордос, Д-р Агроном / Енолог - Изследовател
 Петя Христова – Нанкова, Експерт Международен съдия на вино продукти
 Кристина Боева, юридически експерт
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 Д-р Янакула Анастасия, Асоцииран професор към Катедрата по земеделие към Международен
гръцки Университет/
 Панайотис Мадесис, Асоц. професор, Тесалийски университет, Факултет по земеделски науки,
Катедра по земеделие, растениевъдство и околна среда гр. Волос; Сътрудничещ изследователски
институт за приложни биологични науки, Солун
 Стефанос Д. Кундурас, Асоцииран професор, Солунски университет Аристотел, Факултет по
земеделие, горско стопанство и природна среда, Катедра по земеделие | Лаборатория по лозарство

Работни езици са гръцки и български. Осигурен е превод на живо.
Моля, регистрирайте се онлайн за участие на следния адрес:
https://forms.gle/VvmAzcdGM4w81Vz57
или изпратете попълнената Регистрационна форма на адрес:
Pdbulgaria2010@gmail.com
За контакти и информация: 0877266005

Приложено:
Програма
Регистрационна форма за участие
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