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Παγκόσμια κατοχύρωση ΠΟΠ και ΠΓΕ για τέσσερα
ελληνικά ελαιόλαδα

Τέσσερα νέα βασικά ελληνικά ελαιόλαδα απέκτησαν παγκόσμια κατοχύρωση ΠΟΠ και
ΠΓΕ (Ονομασιών Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης) από το Διεθνές Μητρώο της
Πράξης της Γενεύης (Παγκόσμιος Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας - WIPO). Οι
απαιτούμενες ενέργειες διεκπεραιώθηκαν και ολοκληρώθηκαν από τον Σύνδεσμο
Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποίησης Ελαιολάδου (ΣΕΒΙΤΕΛ).
Σύμφωνα με τον σύνδεσμο, τα διεθνώς διακινούμενα ελαιόλαδα:
ΠΟΠ Καλαμάτα,
ΠΟΠ Σητεία Λασιθίου Κρήτης,
ΠΟΠ Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης
ΠΓΕ Λακωνία,
έχουν πλέον και Διεθνή κατοχύρωση, σε επίπεδο ΟΗΕ. Αυτό σημαίνει ότι γίνεται
αυτομάτως κατοχύρωση σε όλες τις χώρες του Οργανισμού.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα μέλη στο cluster InoFA
H Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία με την επωνυμία
«Μεσογειακό Κέντρο Ικανοτήτων Αγροδιατροφής – Ιδιωτική
Κεφαλαιουχική

Εταιρεία»

(«Mediterranean

Agrofood

Competence Center Private Company») αποτελεί εταιρεία
έντασης γνώσης και αποτελεί ένα καινοτόμο οργανισμό που
θα παρέχει υποστήριξη σε όλη την αλυσίδα αξίας.
website: www.macc.gr
email: info@macc.gr

Ο Δημήτρης Δανιάς είναι πρωτοπόρος αιγοτρόφος
τρίτης γενιάς, της αρχέγονης φυλής ουλοκερατικής
αίγας. Ο Δημήτρης, με περισσή φροντίδα διαφύλαξε
αυτές τις περήφανες ελληνικές αίγες, τις ουλόκερες,
που στην αρχαιότητα ζούσαν στην ευρύτερη περιοχή
των βουνών της Θήβας και της Λιβαδειάς μέχρι και το
Ρεγγίνι.
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καταπολέμησης της ανεργίας στην
Μεσσηνία. Μια ψηφιακή πλατφόρμα
που συνέχει τις ανάγκες με τις
προσφορές εργασίας στην αγροτική
παραγωγή, από την Περιφερειακή
Ενότητα Μεσσηνίας.

Διαβάστε περισσότερα

Η farmit στην πόρτα σου

Κάθε συνέργεια ανοίγει προοπτικές. Αν συνδιαστεί και με την ψηφιακή τεχνολογία, το
αποτέλεσμα είναι ακόμη πιο άμεσο και αποδοτικό. Όπως η farmit.gr , μια ψηφιακή
πλατφόρμα διασύνδεσης καταναλωτών με τοπικούς παραγωγούς από κάθε γωνιά της
Ελλάδας!

Δείτε περισσότερα

Αmino 16
Εφαρμογή βιοδιεγερτών στον ελαιώνα, για
άμεσα

καταναλώσιμη

ενέργεια

από

αμινοξέα. Ο συνεργάτης μας Γιώργος
Παυλίδης,

Γεωπόνος

Πωλήσεων της ΕΒΥΠ, εξηγεί...

Δείτε το βιντεο

Διευθυντής

Terratech
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ανάμεσα

στις
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κορυφαίες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται στη
γεωργία ακριβείας. Το 63% των αγροτών που
εφαρμόζουν

πρακτικές

γεωργίας

ακριβείας

χρησιμοποιούν iPad, το 54% χρησιμοποιούν τα
iPhone τους και το 36% των αγροτών χρησιμοποιούν
smartphone Android.
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Παγκόσμιο Agribusiness Forum
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μεγαλύτερες

μέλλον

και

την

τυποποίηση της αγροτικής παραγωγής. Η
συμμετοχή ή είναι δωρεάν. Κρατήστε θέση
τώρα!

Δείτε περισσότερα

Υδατικό stress: Ποιες χώρες κινδυνεύουν
Παγκόσμια

Ημέρα

Νερού

και

αναρωτηθείτε, ποιές χώρες θα βρεθούν
"στα κόκκινα" σχετικά με το υδάτινο στρες,
έως το 2040. Μήπως η Μεσόγειος ή η
Ελλάδα είναι ανάμεσα σε αυτές; Πόσο
κρίσιμο είναι αυτό για την πρωτογενή
παραγωγή;

Δείτε περισσότερα

Counter Agriculture

Counter Agriculture, μια καινούγια ψηφιακή εφαρμογή, από ένα νέο επιστήμονα. Ένα
χρήσιμο εργαλείο για γεωπόνους και παραγωγούς, σχετικά με την πλήρη
φυτοπροστασία των καλλιεργειών. Η ψηφιακή τεχνολογία στην τσέπη σας!

Δείτε περισσότερα
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