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Πρέβεζα : Ημερίδα για σύγχρονα θερμοκήπια
Κυρ 07 Αυγούστου 2016 13:35 από Pink Floyd

Ο Κηπευτικός Συνεταιρισμός Πρέβεζας οργανώνει ημερίδα με
τίτλο «Adapt2Change: Νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη γεωργία‐
Τεχνολογίες παραγωγής θερμοκηπιακών προϊόντων με μειωμένες
εισροές» που διοργανώνεται την Τετάρτη 10 Αυγούστου 2016 στις
19.30, στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Πρέβεζας «Νικόλαος
Κονεμένος» (πρώην «Όαση»).
Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του έργου «Adapt2Change»
(Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς
πόρους) το οποίο έχει στόχο την επίδειξη της ικανότητας προσαρμογής της γεωργικής παραγωγής στην
κλιματική αλλαγή και στην περιορισμένη παροχή υδατικών πόρων και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα
Life της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Με δεδομένο πως η λειψυδρία και η ρύπανση των υδάτων είναι μια περιβαλλοντική απειλή που επηρεάζει
μεγάλα τμήματα της Ευρώπης, το «Adapt2Change» φιλοδοξεί να προωθήσει βιώσιμες γεωργικές πρακτικές
που να μπορούν να εφαρμοστούν από όλους τους αγρότες, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των
καλλιεργειών υπό κάλυψη.

Με υποστήριξη του

Eπισκέπτες online
Έχουμε online 120 επισκέπτες και 0 μέλη.

Στην υλοποίηση του έργου συμμετέχουν το ΤΕΙ Θεσσαλίας (επικεφαλής εταίρος), το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλίας, το ΤΕΙ Πειραιά, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών Κύπρου, το KEK Ευρωπληροφόρηση Α.Ε. και η
ICON Group Τεχνική ΕΠΕ.
Πρόγραμμα Ημερίδας
‐19.30 Έναρξη‐ Χαιρετισμοί
‐20.00 Αχιλλέας Λογοθέτης, Γεωπόνος: Οι πρόσφατες εξελίξεις και διαφαινόμενες τάσεις στις
θερμοκηπιακές καλλιέργειες κηπευτικών.
‐ 20:30 Κεντρική Ομιλία από τον κ. Κωνσταντίνο Κίττα, Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με θέμα:
Τεχνολογίες ρύθμισης του κλίματος των θερμοκηπίων ‐ Η περίπτωση του κλειστού θερμοκηπίου.
21:00 Συζήτηση
Πληροφορίες: Λογοθέτης Αχιλλέας , τηλ. 26820‐41902

Ετικέτες:

πρέβεζα ημερίδα για σύγχρονα θερμοκήπια

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια για αυτό το άρθρο.
Δεν σας επιτρέπεται η υποβολή σχολίων. Παρακαλούμε συνδεθείτε.
Προηγούμενο άρθρο
Κομμένο: 73 χρόνια... Η μνήμη καίει
άσβεστη Πρόγραμμα εκδηλώσεων
μνήμης και τιμής

http://www.fanaripress.gr/ekdeloseis/prebezaemeridagiasugkhronathermokepia.html

Επόμενο άρθρο
Ο ΑΧΕΡΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΧΡΟΝΟ ‐ Εκδήλωση ‐
αφιέρωμα στον ποταμό Αχέροντα
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