ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Tον ερχόμενο Σεπτέμβριο 4-8, στις αίθουσες του Ξενοδοχείου Porto Palace στη Θεσσαλονίκη, θα
πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας το 9o Διεθνές Συνέδριο πάνω στην Ολοκληρωμένη
Παραγωγή Φρούτων και Διαχείριση Εχθρών και Ασθενειών (http://iobc-greece2016.com)
Το συνέδριο πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια και βρίσκεται υπό την αιγίδα του Διεθνούς
Οργανισμού Βιολογικής και Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης - IOBC (International Organization of
Biological Control).
Ο IOBC (http://www.iobc-wprs.org/) ιδρύθηκε το 1955 και έχοντας συστήσει ειδικές ομάδες
εμπειρογνώμων (expert groups) συμβάλει στην προώθηση περιβαλλοντικά φιλικών και ασφαλών
μεθόδων φυτοπροστασίας εχθρών και ασθενειών των καλλιεργειών, καθώς και στην ανάπτυξη
προτύπων άσκησης ολοκληρωμένης παραγωγής καρπών και διαχείρισης εχθρών και ασθενειών των
καλλιεργειών.
Στο παρόν συνέδριο θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν αντιπρόσωποι από 21 χώρες καθώς και
μέλη 5 διεθνών ομάδων εργασίας με επικεφαλής τους:












Dr Claudio IORIATTI, Επικεφαλής της διεθνούς Ομάδας εργασίας: ‘Ολοκληρωμένης Παραγωγής
Φρούτων’ (Ερευνητής και διευθυντής του Center for Technology Transfer, FEM-IASMA S.
Michele all'Adige, Ιταλία)
Christian LINDER, Επικεφαλής της διεθνούς Ομάδας εργασίας: ‘Ολοκληρωμένη Παραγωγή
Μαλακών Καρπών’ (Ερευνητής του Département fédéral de l’économie,de la formation et de la
recherche DEFR, Agroscope, Institut des sciences en production végétale IPV. Βέλγιο).
Dr. Lucía-Adriana ESCUDERO-COLOMAR, Επικεφαλής της διεθνούς Ομάδας εργασίας:
‘Ολοκληρωμένη διαχείριση αρθροπόδων δενδρωδών καλλιεργειών’ (Ερευνήτρια στο
IRTA, Sustainable Plant Protection (Entomology), Mas Badia Agricultural Experimental
Station, Ισπανία).
Dr. Carlo MALAVOLTA, Επικεφαλής της διεθνούς Ομάδας εργασίας: ‘Κανόνες και νομοθεσία
Ολοκληρωμένης Παραγωγής Καρπών’ (Ερευνητής στο Regione Emilia-Romagna, DG
Agricoltura, Viale della Fiera, Ιταλία).
Dr. Arne STENSVAND, Επικεφαλής της διεθνούς Ομάδας εργασίας: Ολοκληρωμένη διαχείριση
ασθενειών των δενδρωδών Καλλιεργειών’ (Ερευνητής στο Bioforsk, Norwegian Institute for
Agricultural and Environmental Research, Plant Health and Plant Protection
Division, Department of Plant Pathology. Νορβηγία).
Dr. Petros DAMOS Κύριος διοργανωτής του συνεδρίου για λογαριασμό του IOBC στην Ελλάδα
και επικεφαλής της διεθνούς Ομάδας εργασίας: ‘Ολοκληρωμένη Παραγωγή Πυρηνοκάρπων’
(Μεταδιδακτορικός Συνεργάτης Aristotle University of Thessaloniki, Crop Production
Department, Laboratory of Applied Zoology and Parasitology, Ελλάδα).

Στα πλαίσια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν μια σειρά από συμπόσια με προσκεκλημένους
ομιλητές από το εξωτερικό (ενδεικτικά):
 Dr. Jay Brunner, (Καθηγητής, Department of Entomology, Washington State University, Tree
fruit research and Extension center USA. ”Aerosol for pheromones in IFP: a mature technology
new for Plant Protection” και που αφορά στις νέες τεχνολογία παρεμπόδισης σύζευξης.









Dr. Andrew G.S. Cuthberston, (Ερευνητής, Food and Environmental Research Agency, at Sand
Hutton in York, UK), ‘An overview of Drosophila suzukii research within the EU funded DROPSA
project’ και που αφορά νεότερα στοιχεία πάνω στην έρευνα στην Ευρώπη για το
νεοεμφανιζόμενο εχθρό Drosophila suzukii.
Dr. Daniele Prodorutti (Ερευνητής, Centro Trasferimento Tecnologico, Unità Fitoiatria,
Fondazione Edmund Mach, Istituto Agrario di San Michele all'Adige). ‘’Emerging diseases of
Stone Fruits’’ και που αφορά στην εμφάνιση νέων ασθενειών των πυρηνοκάρπων.
Dr. Arne STENSVAND (Ερευνητής, Bioforsk, Norwegian Institute for Agricultural and
Environmental Research) ‘’ New developments and opportunities in disease and pest warning
systems’’ και που αφορά στις νέες τεχνολογίες αυτόματων συστημάτων πρόγνωσής ασθενειών
και εχθρών των καλλιεργειών.
Dr. Cara Nelson (Γενική διευθύντρια και ερευνητής του Okanagan-Kootenay Sterile Insect
Release Program, CANADA) ''Experiences in Using the Sterile Insect Technique as a stand-alone
direct control method for Codling moth'' και που αφορά στη χρήση της τεχνικών εξαπολύσεως
στειρωμένων εντόμων ως κύριο τρόπου για τον έλεγχο της καρπόκαψας των Μήλων.

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 270,00 € για μέλη του IOBC και 330,00 € για τα μη μέλη
συμπεριλαμβανομένων μεσημεριανής διατροφή και δυο coffee breaks/μέρα και επίσημου δείπνου.
Σημειώνετε ότι ειδικά για τους Έλληνες συμμετέχοντες δίνεται η δυνατότητα συμμετοχής με εγγραφή
για μια ημέρα στο ποσό των 120€, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται παρουσίαση εργασίας και
εφόσον επιθυμούν, διαλείμματα καφέ, ελαφρύ μεσημεριανό γεύμα και το υλικό του συνεδρίου.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον σύνδεσμο
http://iobcgreece2016.com ή και απευθείας στην γραμματεία του συνεδρίου κα. Έφη Κοντοδήμου
(athens@globalevents.gr) ή στον υπεύθυνο διοργανωτή του IOBC Δρ. Πέτρο Δάμο
(petrosdamos@gmail.com, damos@agro.auth).

