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Plută pentru print 3D
Înainte să producă plută de bună calitate, pădurile de
arbori de plută sunt întreținute timp de 60 ani.
În prezent, este produsă foarte multă plută de slabă
calitate, cererea pentru acest produs fiind mică.
În Catalonia, lipsa unui interes economic conduce la
apariția pădurilor neîntreținute și la incendii. Institutul
Catalan al Plutei a găsit o utilizare a plutei de calitate
redusă (inclusiv pluta arsă): printing 3D. Aflați cum .

Idei pentru MIP
Managementul
integrat
al
pesticidelor
implică
monitorizarea organismelor dăunătoare.
Acțiunea necesită multă atenție și poate fi dificilă, însă au
fost elaborate noi instrumente care pot facilita munca de
combatere a acestora. Găsiți aici câteva exemple .

Răspândește vorba despre EIP-AGRI
Numeroase administrații și Rețele Naționale Rurale traduc publicațiile EIP-AGRI, până acum
în 17 limbi. Beatriz Cuellar din cadrul Ministerului Agriculturii spaniol, spune: “Oferind
aceste documente în limba spaniolă, putem asigura și răspândi informații precise […] celor
care își doresc să afle mai multe despre PEI-AGRI (EIP-AGRI).” Aflați mai multe despre
cum puteți găsi publicațiile în diverse limbi și cum puteți traduce .

Controlul paraziților și bolilor la culturile de
Brassica
Plantele Brassica precum broccoli și conopida reprezintă
pentru fermierii europeni culturi importante economic.
Paraziții și bolile afectează din ce în ce mai mult aceste
culturi. Broșura despre Managementul Integrat al
Pesticidelor prezintă metode de combatere a acestor
probleme și idei despre cum colaborarea dintre cei
implicați poate genera valoare adăugată. Citiți broșura

Focus Grupuri noi
Sesiunea dedicată experţiilor a avut termen pe 23 martie. Au fost primite peste 110 cereri
pentru ‘Noi practici silvicole de adaptare și combatere a schimbărilor climatice’ şi
aproximativ 70 pentru ‘Reducerea efectelor negative ale pășunatului asupra
mediului’. Experţii selectaţi vor fi anunţaţi la sfârşitul lunii aprilie.

Seminarul EIP-AGRI despre Data Sharing
De ce este nevoie pentru a asigura accesul eficient,
corect şi valoros – şi la reutilizarea – datelor din
agricultură ? Acesta a fost subiectul seminarului EIPAGRI despre ‘Data Sharing: asigurarea beneficiilor
digitalizării în agricultură’ care a avut loc la Bratislava Slovacia, pe 4 şi 5 Aprilie 2017. Aflaţi mai multe de
pe pagina evenimentului .

HAEZEBROUCK TP, 4 aprilie 2017
Ce este de făcut şi ce nu pentru Data Sharing ? Cheia este
încrederea #WSData #EIPagri

Save the date/Calendar - Info săptămâna Horizon 2020 Societal
Challenge 2
Info săptămâna Horizon 2020 despre Provocarea Societală 2 (SC2) ‘Siguranța alimentară,
agricultura și silvicultura durabilă, bioeconomia și cercetarea marină și maritimă’ se va
desfășura în Bruxelles în perioada 14-17 noiembrie 2017. Evenimentul va include și Info
Day, un eveniment de brokerage și câteva evenimente tematice. Mai multe detalii aici .

Sesiunea LEAP-Agri 2017 - Cercetare colaborativă africano-europeană
LEAP-Agri reprezintă parteneriatul dintre Uniunea Africană și Uniunea Europeană, 30 de
parteneeri din 19 state UE și țările africane. Sesiunea LEAP-Agri 2017 cu tematică
'Cercetare colaborativă africano – europeană pentru agricultură și acvacultură durabilă și
securitate alimentară ' este acum deschisă. Aplicați pentru înscriere înainte de 15
iunie. Mai multe informații .

Info ziua & evenimentul de brokerage BBI
JU 2017
Cea de-a patra ediție a
Info zilei organizată
de parteneriatul întreprinderilor din sectorul biologic (BBI
JU) se va desfășura la Bruxelles pe 28 aprilie 2017, în
urma lansării oficiale a sesiunii de proiecte pe anul 2017.
BBI JU contribuie la crearea unui sector bio european
puternic, pentru a ajuta la reducerea dependenței UE față
de combustibilii fosili, atingerea obiectivelor privind
schimbările climatice și
alte
obiective
de
mediu. Înscrieți-vă pentru ziua info aici.

Pădurile nu sunt doar o sursă de
cherestea, ci furnizează și alte
resurse naturale care au un rol
important în bio-economia pădurilor
regionale.

Enoforum – conferința despre viticultură și enologie
Cea de-a 10 ediție a Enoforum se va desfășura la Vincenza, Italia în perioada 16-18 mai,
reuniind persoane active din sectorul vinului – producători și procesatori, agronomi, enologi,
cercetători, furnizori de tehnologie și servicii. Principalele teme vor viza dobndirea de noi
cunoștințe, tehnologii și inovare în sectorul vinicol european și nu numai. Mai multe
informații aici .

Management și cunoștințe despre virusul
viței de vie
PAThOGEN este un program de instruire dedicat
îmbunătățirii schimbului de cunoștințe și
managementului infecțiilor virale la vița de vie .
Programul aplică o metodologie inovatoare de instruire
prin combinarea metodelor de e-learning cu practica pe
teren. În plus, a fost dezvoltată o galerie foto cu cele
mai relevante exemple de infecții virale la vița de vie.
Completați chestionarul online pentru a vă testa
cunoștințele și a vă alege nivelul de curs!

Apă purificată pentru agricultură, din industria alimentară
Utilizarea apei purificate din industria alimentară în agricultură – acesta este obiectivul
proiectului transațional interreg flamando – olandez F2AGRI (adică ‘Apă uzată în agricultură’).
În teritoriul flamand, apa uzată produsă de o fabrică de procesare a legumelor va fi tratată
pentru a putea fi utilizată la irigare. Proiectul va fi distribuit și aplicat în cadrul a 46 ferme din
vecinătate. Aflați mai multe .

Știați că puteți urmări, în timp real, cantitățile generate de
sectorul agricol englez, prin acest infografic ?

