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təhlükəsizliyi və ətraf mühitin mühafizəsində beynəlxalq əməkdaşlıq”, 8-ci Beynəlxalq
elmi-praktik konfransın materialları, II cild, 01-04 oktyabr 2016, Gəncə, Azərbaycan
s.175-179.
-Bioekoloyi amillərin tut ipəkqurdunun bioloyi göstəricilərinə təsiri “İqlim dəyişiklikləri və
kimyəvi reagentlər - ipəkçilikdə yeni axtarışlar” mövzusunda “Qara dəniz, Xəzər dənizi
və Mərkəzi Asiya Ölkələrinin İpəkçilik Assosiasiyasının (BACSA) VIII beynəlxalq
konfransın materialları, 02-07 aprel 2017, Şəki ş. Azərbaycan, s.55
Certificate
-Certificate of Attendance. Attended the BACSA İnternational konfrence “Climate
Changes and chemicals-the new sericulture challenges” “CLİSERİ” 2017, Sheki,
Azerbaijan,april 2nd-7th 2017
-“Bioekolojical factors of mulberry silk worm biological indicators”. effect8th BACSA
İnternational Confrence “Climate Changes and chemicals-the new sericulture
challenges” “CLİSERİ” 2017, Sheki, Azerbaijan, april 2nd-7th 2017, s.128-132
-“The influence of bioekological factors on biological parametres of silkworm”. 8th
BACSA İnternational Confrence “Climate Changes and chemicals-the new sericulture
challenges” “CLİSERİ” 2017, Sheki, Azerbaijan, april 2nd-7th 2017, s.182-183
-“Dəyişkən mühitdə tut ipəkqurdunun bəslənməsi və yemləndirilməsi üçün optimal
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