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Grija față de sol prin stocarea carbonului

Alfred Grand este fermier din Austria care se ocupă cu
agricultura organică.
Fermierul folosește lucrări minimale (sistemul minimum
tillage) și rotația culturilor pentru creșterea cantității de
materie organică în sol.
Domnul Grand face parte din Grupul Operațional austriac
BIOBO, al cărui scop este îmbunătățirea producției și
creșterea cantității de humus din sol.
Alfred: “Mereu caut noi metode pentru a-mi îmbunătăți
rezultatele, astfel încât uneori colegii mei mă cred
nebun”. Citiți mai multe.

Agri-Hackathon

În iunie, în Estonia a avut loc hackatonul Tehnologie
în Agricultură, privind procesarea datelor și identificarea ideilor
noi și inovatoare și crearea de noi oportunități de cooperare
între Olanda și Estonia. Fermieri, ingineri, cercetători de date,
și dezvoltatori au ’analizat’ datele în vederea dezvoltării de idei
pentru noi aplicații.
“Elaborăm un instrument de monitorizare a terenurilor
folosind datele satelitare și inteligența artificială” – a declarat
un dezvoltator. Citiți mai multe.

Auto-evaluarea sănătății solului,
efectuată de fermierii din Europa
- CAPSELLA.
(Ctrl+click pe imagine pentru a urmări
clipul)

Broșură Horizon 2020– sesiuni 2019
actualizare
Programul de lucru Horizon 2020 pentru 2018-2020 a
fost actualizat și o dată cu el și broșura EIP-AGRI despre
sesiunile din 2019 ale Horizon 2020 (Orizont 2020).
Oportunitățile pentru agricultură și silvicultură se
regăsesc în acest program de lucru, dat fiind că
ORIZONT 2020 operează în domenii diferite pentru a
stimula inovarea. Această broșură vă poate ajuta să
parcurgeți și să găsiți cele mai relevante sesiuni și
subiecte de interes. Descărcați de aici.

Agricultura de precizie – sesiuni de
depunere

Proiectul Internetul Alimentației & Fermei 2020
(IoF2020) explorează și prezintă potențialul tehnologiilor
Internet of Things (internetul lucrurilor) în ce privește
alimentația și industria agricolă europeană. IoF2020
caută proiecte cu un impact ridicat asupra lanțului agroalimentar.
Proiectul va finanța propunerile câștigătoare cu până la
500 000 Euro. Mai multe informații.

Sesiuni de bune practici – lanțuri alimentare durabile
Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă vizează asigurarea lanțurilor alimentare durabile
și o alimentație sănătoasă pentru toți. Direcția Generală de Sănătate și Siguranță
Alimentară ale Comisiei Europene și Președinția austriacă a Consiliului au lansat sesiunea
privind bunele practici care pot contribui la lanțuri alimentare sigure și durabile.
O serie de asemenea exemple vor fi prezentate în cadrul conferinței președinției Austriei
din noiembrie 2018. Înscrieți-vă propunerile până pe 31 August. Mai multe detalii.

SheepNet 13 iunie 2018
Startul atelierului transnațional SheepNet în NEIKER. Delegații
din 10 țări cu 70 participanți #SheepNet@EIPAGRI_SP

Evenimente privind agri-inovarea

Pe websiteul EIP-AGRI este publicat calendarul evenimentelor organizate atât de EIPAGRI (ateliere, seminarii și Focus Grupuri), cât și evenimentele din cadrul Rețelei EIP-AGRI.
Puteți selecta tipul, subiectul și data evenimentului și găsi astfel cel mai bune evenimente
la care să participați. Dacă aveți informații despre evenimente interesante în următoarele
luni, comunicați-ni-le la adresa: servicepoint@eip-agri.eu
Înscrieri în Focus Grupurile EIP-AGRI

Nu uitați, până pe data de 10 septembrie vă puteți înscrie la 2 noi Focus
Grupuri: “Combaterea non-chimică a buruienilor din culturi” și “Bolile și
dăunătorii măslinului.” Înscrieți-vă acum!

Știați că…recent au fost publicate 5 versiuni ale broșurilor PEIAGRI în limba bulgară? Broșurile vizează Rețelele Tematice
Horizon 2020 și Apă & Agricultură. Le găsiți aici.

