Tehnologie cloud pentru protecția
produselor ecologice
Check Organic este o soluție de tip cloud, structurată
pentru a spori vizibilitatea și trasabilitatea (identificarea
și urmărirea) produselor ecologice. Platforma conține
informații privind certificarea ecologică și date privind
lanțurile scurte de aprovizionare. Utilizatorii pot vizualiza
lanțurile scurte, pot urmări produsele și sunt notificați în
legătură cu problemele care apar. Check Organic a fost
declarat câștigător în cadrul evenimentului TP Organics
‘Zilele inovării ecologice’. Aflați mai multe detalii .

Conectați la performanța agricolă
Teagasc (Irlanda) a dezvoltat un instrument online de analiză
comparativă, pentru a-i ajuta pe fermieri să identifice zonele din
cadrul fermei care au nevoie de îmbunătățiri. Astfel, fermele
zootehnice, dar și acelea care efectuează lucrări ale solului, pot folosi
'eProfit Monitor' pentru a analiza datele din cadrul fermelor lor și
pentru a le compara cu rezultatele obținute în cadrul altor ferme. Aflați cum .

Înscrieri pentru noile Focus Grupuri – termen limită 23 martie
A mai rămas o săptămână pentru înscrierea în noile Focus Grupuri PEI-AGRI cu tematicile
„Noi practici silvicole, de adaptare și combatere a schimbărilor climatice” și „Reducerea
efectelor negative ale pășunatului și dioxidului de carbon asupra mediului”.
Pentru mai multe detalii privind temele și pentru înscrieri – click aici

Rezultatele Focus Grupurilor PEI-AGRI – îmbunătățirea activității

În urma solicitării Comisiei Europene, a fost realizată o evaluare independentă a rezultatelor
activității Focus Grupurilor de până în prezent.
Raportul a indicat un interes crescut în ce privește rezultatele Focus Grupurilor în special
pentru îmbunătățirea activității Focus Grupurilor, cât și influența asupra tematicilor care
formează baza activității Grupurilor Operaționale. Citiți raportul .

Aveți sugestii privind tematicile Focus Grupurilor ?
În curând vor începe discuțiile privind temele Focus Grupurilor pentru anul 2018
și am aprecia, în acest sens, sprijinul Rețelei PEI-AGRI. Dacă aveți sugestii
referitoare la un aspect/problemă, pe care un Focus Grup ar putea s-o analizeze
și să ofere soluții inovatoare, anunțați-ne până la sfârșitul lunii aprilie. Înscriețivă ideile completând formularul online.

‘Îmbunătățirea metodelor de creștere a valorii
sistemelor multifuncționale ale pădurii’ - raportul
atelierului

Atelierul s-a desfășurat la Viena, în luna noiembrie 2016.
Participanții din cadrul sectorului forestier european au făcut
schimb de idei privind metodele inovatoare de creștere a valorii
sistemelor multifuncționale ale pădurii. Citiți raportul
atelierului pentru a afla mai multe detalii

“Instrumente de îmbunătățire a performanței de mediu în cadrul
fermei”, atelier PEI-AGRI – informații disponibile online

Cum pot fi promovate instrumentele privind sustenabilitatea de mediu? Răspunsurile au
fost analizate în cadrul atelierului PEI-AGRI “Instrumente de îmbunătățire a performanței
de mediu în cadrul fermei„ organizat la Zagreb - Croația în perioada 7 - 8 februarie 2017,
în cadrul căruia fermierii s-au întâlnit cu dezvoltatorii și alți utilizatori interesați de
instrumente de asigurare a durabilității/sustenabilității. Toate prezentările din cadrul
atelierului și documentele aferente, sunt disponibile online pe pagina web a
evenimentului .

Fișa PEI-AGRI despre analize comparative

Analiza comparativă poate ajuta fermierii să
îmbunătățească productivitatea și durabilitatea agricolă.
În plus, permite fermierilor să compare rezultatele
agricole, să învețe de la unii de la ceilalți și să identifice
metode de îmbunătățire a activității în cadrul fermei.
Focus Grupul PEI-AGRI referitor la analiza comparativă a
producțiilor, a identificat idei pentru Grupurile
Operaționale și alte proiecte inovatoare, în vederea
îmbunătățirii și încurajării utilizării analizei comparative în
cadrul fermei. Citiți fișa și rezumatul .

Știați că… secțiunea ‘MY EIP-AGRI’ din cadrul websiteului EIPAGRI include o resursă online pentru sprijinirea tututor celor
implicați activ în promovarea, înființarea, funcționarea și
diseminarea rezultatelor Grupurilor Operaționale PEI-AGRI.
În plus, secțiunea conține trimiteri spre Grupurile Operaționle deja
funcționale .

Așteptăm părerile și sugestiile voastre .

Sugestiile voastre despre simplificarea și modernizarea PAC
Direcția Generală pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală – DG AGRI din cadrul Comisiei
Europene, desfășoară până pe 2 mai 2017 un proces de consultare publică privind
simplificarea și modernizarea Politicii Agricole Comune (PAC) .
Puteți participa completând chestionarul referitor la îmbunătățirea Politicii
Agricole Comune , ajutând astfel la identificarea problemelor și la propunerea unor
măsuri eficiente de simplificare și modernizare.

Îmbunătățirea procedurii de monitorizare privind ecocondiționalitatea
Proiectul RECAP – finanțat prin Horizon 2020 – propune o nouă metodologie pentru
îmbunătățirea eficienței și transparenței procedurii de monitorizare privind ecocondiționalitatea. În acest scop, o platformă de tip cloud va centraliza și utiliza datele
furnizate prin teledetecție și datele furnizate de fermieri prin dispozitive mobile (fotografii
cu referințe geografice și afișajul orar). Aflați mai multe .

Rețea tematică privind acțiuni bazate pe culegerea
de date pentru obținerea producției de lapte (4D4F)
Rețeaua tematică 4D4F analizează atât datele înregistrate de
senzori în cadrul fermelor, cât și contribuția colectării informațiilor
(în timp real) pentru îmbunătățirea producției de lapte în cadrul
fermelor. Rețeaua reunește fermieri, furnizori de tehnologie pentru
sectorul lactate, companii de date, consultanță, veterinari șu
cercetători de pe întreg cuprinsul Europei. Aflați mai multe .

Aflați mai multe detalii despre
rețeaua tematică 4D4F, din acest
clip.

Juan Picos, 2 februarie 2017
Networking excelent în Lubliana cu FG20 @EIPAGRI_SP referitor la
mobilizarea durabilă a pădurii #biomass

