Newsletter despre Agricultură & Inovare | numărul 63 | Noiembrie 2018
View this email in your browser

Optimizarea sistemelor de irigații la serele
din Spania
În Almería, Spania, se găsește cea mai mare
concentrație de sere din lume. În această zonă aridă a
coastei de sud, resursa de apă este rară și reprezintă o
resursă scumpă.
Francisca Ferrer, fermier local producător de tomate,
testează senzorii de sol și aer pentru optimizarea
fertirigării plantelor. Aflați mai multe.

Surse alternative de proteine pentru hrana
găinilor ouătoare
Fermierii sunt deseori dependenți de importuri
costisitoare de turte de soia, ca sursă de proteină în
alimentația păsărilor.
Numeroși fermieri europeni caută alternative viabile pe
această temă.
Peter Probst care administrează o întreprindere/fermă
de ouă ecologice în Germania, a inițiat un Grup
Operațional pentru testarea și evaluarea impactului
folosirii trifoiului alb ca proteine. Citiți mai mult.

Știați că...pe websiteul EIP-AGRI sunt peste 600 Grupuri
Operaționale din întreaga Europă? Click My EIP-AGRI, alegeți
secțiunea ‘Operational Groups’ și consultați harta .

Focus Grupuri EIP-AGRI
Două noi Focus Grupuri sunt acum funcționale. Consultați lista de experți și urmăriți-le
progresul: Combaterea non-chimică a buruienilor din culturi și
Bolile și dăunătorii măslinului . Urmăriți noile sesiuni ce vor fi lansate în 2019.

Fișă nouă despre culturile proteice
Citiți noua fișă EIP-AGRI privind culturile de proteine
/proteice(?). Fișa evidențiază rezultatele Focus Grupului
privind îmbunătățirea competitivității culturilor proteice
din UE la recoltare, înmulțire și pe parcursul lanțului
alimentar scurt. De asemenea, fișa include idei pentru
Grupuri Operaționale, necesități de cercetare, idei
practice și inspiratoare. Descărcați fișa.
Service Point EIP-AGRI a elaborat de asemenea o
broșură privind culturile proteice.

De la Grupuri Operaționale la impact
Peste 150 participanți au luat parte la seminarul ‘EIPAGRI: De la Grupuri Operaționale la impact’ la Spoleto,
Italia, în 17-18 Octombrie. Cu această ocazie au fost
împărtășite idei privind îmbunătățirea implementării EIPAGRI și discutate soluții privind simplificarea și
raportarea. Seminarul a creat de asemenea cadrul de
inspirație pentru sprijinirea proiectelor Grupurilor
Operaționale, stimularea asimilării rezultatelor, în rețea
și prin colaborare. Toate prezentările și documentele
suport sunt disponibile aici.

Linda Šarķe 17 octombrie 2018
Cum trebuie tratați măslinii pentru a obține produse de calitate din
măsline și pentru a combate bolile măslinului? Proiectul #EIPAGRI
Smart Meteo știe cum! #OGtoImpact

Fundația Pierre Sarazin – premiază
inovației
În fiecare an, Fundația Pierre Sarazin premiază
persoane/organizații din Franța și Belgia care au
elaborat tehnici și tehnologii agricole inovatoare.
Tehnologiile trebuie să fie prietenoase cu mediul, sigure
din punct de vedere economic și să poată fi utilizate și
de alții. Premiul poate ajunge la 25 000 €. Înscrieri până
pe 31 decembrie 2018. Mai multe informații.

Letonia lansează sesiune pentru Grupurile Operaționale
Letonia a lansat cea de a treia sesiune pentru Grupurile Operaționale. Selecția se va face în
două etape. Mai multe informații (în letonă) .

Adunarea Rețelelor Rurale

Cea de a 5a reuniune a Comitetului Rețelelor Rurale – principala entitate de coordonare
a rețelelor ENRD și EIP-AGRI – se va desfășura la Bruxelles pe 11 decembrie 2018. Comitetul
se reunește anual pentru a discuta direcții strategice, îndrumare și consiliere privind activitatea
celor două rețele rurale europene și evidențierea subiectelor de interes prioritare din practica
dezvoltării rurale. Mai multe informații.

Plantele proteice în UE - oportunități și
provocări

În perioada 22-23 noiembrie, la Viena – Austria a avut
loc conferința Dezvoltarea plantelor proteice în UE. Peste
200 experți implicați în lanțuri alimentare scurte,
cercetare și consiliere, administrații naționale și
regionale au analizat principalele rezultate ale celui mai
recent raport al CE. De asemenea, au fost analizate
regulamentele existente și viitoare privind sprijinul UE
pentru producția plantelor proteice. Aflați mai multe.

Conectarea Grupurilor Operaționale în
Olanda

Rețeaua Rurală Națională din Olanda a organizat 3
evenimente de networking în acest an privind
agricultura, sectorul lactate și lanțurile scurte.
Obiectivul a fost crearea de legături între Grupurile
Operaționale existente și proiectele și rețelele europene.
Kees Anker, persoană de contact EIP-AGRI în RNR:
“Scopul întâlnirilor prin rețea a fost de a crea
networking, a oferi inspirație, a crea cadrul schimbului
de cunoștințe și a informa participanții cu privire la
serviciile oferite de UE.” Citiți mai multe.

De la biomasă la produse biologice
Comparativ cu bioenergia și biocombustibilul,
majoritatea lanțurilor scurte pentru BBP (Biobased
Products and Processes) nu folosesc rețele specifice.
Rețeaua Tematică ENABLING finanțată prin Horizon
2020 contribuie la lanțurile de valoare biomasă-BBP
încât să asigure creșterea economică, managementul
sigur al resurselor naturale și crearea locurilor de
muncă. Aflați mai multe .

Cercetătorii încearcă să salveze
culturile de orez din Europa folosind
apa de mare.

