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Είναι ωραίο το λάδι σου να ταξιδεύει και να μαγεύει και τους πιο μακρινούς και απαιτητικούς ουρανίσκους!
Συγχαρητήρια Eλαιοτριβείο Κύκλωπας - Kyklopas Extra Virgin Olive Oil

https://www.e-evros.gr/gr/eidhseis/3/o-emirhs-toy-katar-3etrela8hke-me-to-ladi-kyklwpas-ths-makrhs/post44749?
fbclid=IwAR0sz42VhwJuDdeOd6kJf9fY1CDusggZ9FSgpW5i5V8khiQNgHtB78rCWNk

Τα μέλη του Inofa, Νηλέας Ο.Π. συνεχίζουν τις δραστηριότητες τους πάνω στον ψηφιακό μετασχηματισμό.
Στο τέλος Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε μία επίκαιρη επίσκεψη ειδικών από την Αμερικανική Γεωργική Σχολή με
θέμα την αντιμετώπιση του δάκου, βασισμένη σε δεδομένα από ψηφιακές διατάξεις.

Όλα τα μέλη του InoFA έχουν ένα κοινό στοιχείο, τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην αγροδιατροφή. 
Μία από τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές σε ανοιχτούς χώρους και στην γεωργία είναι τα συστήματα LoRa. Για αυτό
ενημερώστε την ατζέντα σας! Το LoRa Alliance σας προσκαλεί να λάβετε μέρος και να γίνετε μέλος στην μεγαλύτερη
παγκόσμια εκδήλωση LoRaWAN 2022, 29-30 Μαρτίου στο Παρίσι.

Πληροφορίες & συμμετοχή : https://lora-alliance.org/lora-alliance-press-release/discover-the-power-of-lorawan-at-
lorawan-world-expo-2022/?
utm_campaign=LoRaWAN%20World%20Expo%202022&utm_medium=email&_hsmi=167101907&_hsenc=p2ANqt
z-9R1nple2fOFMEePnaxkRSeRXuvHMKUjqiKd0BC5ijGRpCPmO1ht-4Qgn6TJ-Qah1Jc-
SqvrIkhTizQ8oRpJw2GE22kfQ&utm_content=167101907&utm_source=hs_email
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15 Οκτωβρίου, Διεθνής Ημέρα Αγρότισσας

Η Διεθνής Ημέρας Αγρότισσας καθιερώθηκε με απόφαση του ΟΗΕ η 15η Οκτωβρίου, για να υπενθυμίζει τη
συμβολή της γυναίκας στην αγροτική παραγωγή και την αγροτική κοινωνία εν γένει, αλλά και τις προκλήσεις τις
οποίες αντιμετωπίζει.
Μιλήσαμε με μια αγρότισσα της Μεσσηνίας και μας είπε για τη δική της εμπειρία για τις πρακτικές ευφυούς γεωργίας
στον ελαιώνα.

Πόσο βοηθά η ψηφιακή τεχνολογία στον ασχοληθεί μια σύγχρονη
γυναίκα με την αγροτική παραγωγή;

Η αξιοποίηση των τεχνολογιών της πληροφορικής και των
επικοινωνιών στην καθημερινή γεωργική πρακτική είναι πολύ
σημαντικό εργαλείο για τους παραγωγούς και πολύ περισσότερο
για μια σύγχρονη γυναίκα αγρότισσα η οποία είναι επιφορτισμένη
ταυτόχρονα και με πολλές και διάφορες εργασίες όπως την
φροντίδα της οικογένειας κ.τ.λ. Διότι με την αυτοματοποίηση των
εργασιών με την ευφυή γεωργία, κατάφερα να εξοικονομίσω χρόνο
και κόπο, να είμαι περισσότερο οργανωμένη και να προλαβαίνω
τις εργασίες μου. Επίσης, να παρακολουθώ την καλλιέργειά μου
σε πραγματικό χρόνο, τι συμβαίνει εκεί από απόσταση, χωρίς
μετακινήσεις και να αποφασίζω αν πρέπει ή όχι να παρέμβω.

Πόσο εύκολη ή δύσκολη είναι η χρησιμοποίηση ψηφιακών
συσκευών στην παραγωγή;

Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή υπήρχε ο φόβος, ότι η χρήση της
τεχνολογίας αυτής μπορεί να απαιτούσε ιδιαίτερη κατάρτιση ή
επιστημονική γνώση. Έχοντας στο πλευρό μου τους
επιστημονικούς συμβούλους της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής
(Αμερικανική Γεωργική Σχολή) η εξοικείωσή μου με αυτά τα
συστήματα αποδείχτηκε παιχνίδι.
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