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Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος μέσω των
τεχνολογιών του διαδικτύου των πραγμάτων

Η υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών μπορεί να μην είναι δυνατή για πολλούς δραστηριοποιούμενους στην
αγροδιατροφική αλυσίδα, επειδή δεν διαθέτουν τη γνώση, τη χρηματοδότηση, η ακόμη και την αναγκαία βούληση. Η
ένταξή τους σε έναν συνεργατικό σχηματισμό τεχνολογικής καινοτομίας μπορεί να βοηθήσει να ξεπεράσουν αυτά τα
εμπόδια.

If the answer is "yes", watch this video by GS1 Association Greece   and learn how to reach higher levels of
performance through traceability...

https://www.youtube.com/watch?v=rff9s7NCgnI

Do you want to improve efficiency and visibility in your
supply chain?

Το cluster InoFA παρουσιάστηκε στην εκπομπή Ο3 της ΕΤ3. 

https://www.youtube.com/watch?v=c-AYcGm_fU8
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας της Αμερικανική Γεωργική Σχολή, του Ιδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν

Κωνσταντακόπουλου, και της Νηλέας Ο.Π.  στο Cluster InoFA, οι γεωπόνοι Κατερίνα Δουρβανάκη, Βαγγέλης

Μακρής και Θάνος Κάργας πραγματοποίησαν τριήμερη επίσκεψη στην Καλαμάτα, προκειμένου να

συναντήσουν μεταξύ άλλων τους παραγωγούς της Ομάδας "Νηλέα" και να παράσχουν γεωπονικές συμβουλές

που αφορούν στην εδαφοβελτίωση, στην αύξηση της απόδοσης της καλλιέργειας, και της ενίσχυσης της

ανάπτυξης και της άμυνας του φυτού.

Ο κ. Αντώνης Παρασκευόπουλος , δ/ντής της ΔΑΟΚ Τριφυλίας είχε την ευκαιρία να αναφερθεί στη νέα Κοινή

Αγροτική Πολιτική και  τις αυξημένες περιβαλλοντικές απαιτήσεις που έχει, τονίζοντας την αναγκαιότητα για τη

διάδοση αυτών των πρακτικών, οι οποίες βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής της Ε.Ε. για τη γεωργία. Ο

πρόεδρος του ΝΗΛΕΑ, κ.Γιώργος Κόκκινος, έκανε μια πολύ σύντομη αναδρομή στο ιστορικό του ΝΗΛΕΑ,

δίνοντας έμφαση στην περιβαλλοντική διάσταση της ελαιοκαλλιέργειας, που συνιστά, άλλωστε, και την πολιτική

της ΟΠ.

Στη συνέχεια ο κ.Βαγγέλης Μακρής περιέγραψε την τεχνική παρασκευής του κομπόστ με τη χρήση

μικροοργανισμών, οι οποίοι επιταχύνουν τη διαδικασία της ζύμωσης. Τόνισε ότι η φιλοσοφία του κομπόστ είναι

να χρησιμοποιούνται υλικά που είναι διαθέσιμα στο χωράφι και το παράγωγο υλικό να διασκορπίζεται στον ίδιο

χώρο, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία της ζύμωσης, ώστε να αποφεύγονται οι μεταφορές και να παραμένει το

κόστος χαμηλό. Έτσι, βελτιώνεται και ταυτόχρονα εμπλουτίζεται συνεχώς η δομή του εδάφους, εξασφαλίζοντας

υγεία στα ελαιόδενδρα και ποιοτική παραγωγή.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμμετοχή των νέων παραγωγών της Ομάδας ΝΗΛΕΑ που η Ομάδα θεωρεί ότι

είναι η καλύτερη εγγύηση για το μέλλον του ΝΗΛΕΑ αλλά και κάθε ομάδας παραγωγών.

Η συνεύρεση αυτή των συμμετεχόντων φορέων/οργανισμών εξυπηρέτησε με τον πιο απλό τρόπο τον σκοπό

του ΣΣΚ να δημιουργήσει συνέργειες μεταξύ των συμμετεχόντων σ’ αυτό ώστε να αναπτυχθούν νέα ψηφιακά

προϊόντα και υπηρεσίες που θα οδηγήσουν στην βελτίωση των εφαρμοζόμενων διαδικασιών εκ μέρους όλων

των κρίκων της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

Τριήμερη επίσκεψη στην Καλαμάτα

https://inofa.gr/
https://inofa.gr/


Το Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας Μεσσηνίας που αποτελεί τη σύμπραξή του Ιδρυμα Καπετάν

Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της Αμερικανική Γεωργική Σχολή , μέλος του ΣΣΚ #ΙnoFA,

ανακοινώνει τη διαδικτυακή ημερίδα με τίτλο: «Η γεωργία, του σήμερα και του αύριο». 

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου στις 18:00 και απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να έρθουν σε

επαφή με την εφαρμογή των αρχών της ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια της ελιάς.

Παράλληλα, για περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθούν τρία θεματικά εργαστήρια στα

οποία θα γίνει μια εκτενέστερη ανάλυση των θεμάτων που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια των εισηγήσεων. 

H ημερίδα αυτή

▶ θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ZOOM και θα διαρκέσει δύο ώρες. 

▶ η συμμετοχή είναι δωρεάν και για την παρακολούθηση απαιτείται εγγραφή. 

Για την πιο στοχευμένη παροχή των υποστηρικτικών υπηρεσιών μας σας παρακαλούμε με την εγγραφή σας να

συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο στο παρακάτω link: https://forms.gle/8jUS2q1azYifwpUu8

Για εγγραφές και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα: 27210 25700 και

6985666456, μέσω e-mail στο info@kaem.gr και στο Γραφείο του ΚΑΕΜ στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας.
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Η Γεωργία, του Σήμερα και του Αύριο

Ολοκληρώθηκαν χθές οι εργασίες της

διαδικτυακής ημερίδας " Η Γεωργία, του

Σήμερα και του Αύριο" που διοργάνωσε το

Κέντρο Αγροδιατροφικής Επιχειρηματικότητας

Μεσσηνίας με την υποστήριξη του Ιδρυμα

Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν

Κωνσταντακόπουλου και τη συνεργασία της

Αμερικανική Γεωργική Σχολή. 100 και πάνω

συμμετέχοντες, κυρίως παραγωγοί της

Μεσσηνίας σε νεαρή ηλικία παρακολούθησαν

την ημερίδα και συμμετείχαν στα θεματικά 

εργαστήρια και την συζήτηση που ακολούθησε. Ο Διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης Στρατηγικών Έργων

της ΑΓΣ Δρ. Φίλιππος Παπαδόπουλος, η  Αναπληρώτρια Διευθύντρια Δρ. Ευδοκία Κρυσταλλίδου και ο Project

Leader Δρ. Ηλίας Κάλφας είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν για το cluster InoFA και τα προσδωκόμενα οφέλη

από τέτοιου είδους συνέργειες ενώ τα μέλη του cluster ο κ. Γιώργος Κόκκινος από την Νηλέας Ο.Π., ο

σύμβουλος επιχειρήσεων κ. Κλεόβουλος Αλεξιάδης Alpha Plan Consultants και ο επίκουρος καθηγητής του 

Πανεπιστημίου Δ. Αττικής Δρ. Νίκος Τσότσολας μίλησαν

για την πολυτιμότητα των εργαλείων της Ευφυούς

Γεωργίας, το σύγχρονο μάρκετιγκ αγροδιατροφικών

προϊόντων και το μέλλον της ευφυούς γεωργίας

αντίστοιχα. Οι παρουσιάσεις από όλους τους ομιλητές, η

ζωηρή συζήτηση και τα τρία θεματικά εργαστήρια που

ακολούθησαν προκάλεσαν το ενδιαφέρον των

συμμετεχόντων για την εφαρμογή των αρχών της

ευφυούς γεωργίας στην καλλιέργεια κυρίως της ελιάς

και εμπλούτισαν τις γνώσεις τους.

Τo FOODReporter, το νέο, εξειδικευμένο B2B e-newsletter, απευθύνεται σε στελέχη της βιομηχανίας τροφίμων

και ποτών, το οργανωμένο λιανεμπόριο και τις υπηρεσίες της αγοράς αυτής. Αποδέκτες του είναι επιπλέον

στελέχη από τις αλυσίδες super market και προμηθευτικές επιχειρήσεις, παραγωγοί, logisticians, εταιρείες

συσκευασίας και εξοπλισμού, και όσοι σχετίζονται με την εφοδιαστική αλυσίδα, παρέχοντας γρήγορη και

ολοκληρωμένη ενημέρωση. 

Διαβάστε εδώ, μεταξύ άλλων και ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο του Γιώργου Λαμπίρη:

https://foodnewsletter.s3.eu-west-2.amazonaws.com/fr_21
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