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Ένα καινοτόμο ψηφιακό σύστημα που επιτρέπει στους αμπελοκαλλιεργητές να
παρακολουθούν την πορεία εξέλιξης της παραγωγής τους από τα κινητά τους τηλέφωνα
και ενισχύει την εξωστρέφεια ανέπτυξαν και εφαρμόζουν η Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας και η Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς, σε συνεργασία με την ομάδα
παραγωγών Γουμένισσας «Εύφορη Γη», τους οινοποιούς που δραστηριοποιούνται στο
Κιλκίς και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή.
Με τη βοήθεια αυτού του πρωτοποριακού ψηφιακού εργαλείου που αφορά στην
αμπελουργική ζώνη των οίνων Π.Ο.Π. Γουμένισσα οι αμπελοκαλλιεργητές θα μπορούν
να έχουν ενημέρωση σε πραγματικό χρόνο για τις συνθήκες που επικρατούν στο αμπέλι
και τα δεδομένα που εισάγονται στο σύστημα, όπως υγρασία και θερμοκρασία εδάφους,
υγρασία ατμόσφαιρας και θερμοκρασία αέρα. Στις άμεσες ωφέλειες περιλαμβάνονται
μεταξύ άλλων η καλύτερη διαχείριση της άρδευσης, των ασθενειών και συνολικά της
καλλιέργειας.

Ένα καινοτόμο ψηφιακό σύστημα αναδεικνύει τους
οίνους της Γουμένισσας

Διαβάστε περισσότερα

https://inofa.gr/
https://inofa.gr/ena-kainotomo-psifiako-systima-anadeiknyei-tous-oinous-tis-goumenissas/
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Ψηφιακά υποστηριζόμενη αμπελουργία στη Γουμένισσα
Κιλκίς

Από το ρεπορτάζ της εκπομπής Ο3 στο κανάλι ΕΡΤ3…

Δείτε το βίντεο

Ψηφιακά υποστηριζόμενης αμπελουργίας στη
Γουμένισσα

https://www.facebook.com/watch/?v=1972657666266714
https://www.facebook.com/photo?fbid=370130745134884&set=pcb.370130935134865
https://www.facebook.com/watch/?v=1972657666266714
https://www.facebook.com/watch/?v=1972657666266714
https://www.facebook.com/photo?fbid=370130745134884&set=pcb.370130935134865


Διαβάστε περισσότερα

Ψηφιακός μετασχηματισμός στην αγροδιατροφική

Στις 13 Μαΐου στη Γουμένισσα Κιλκίς πραγματοποιήθηκε συνάντηση των οινοπαραγωγών

Γουμένισσας με ομάδα στελεχών του SPMO και του cluster InoFA.

Τα επιμέρους θέματα που συζητήθηκαν ήταν τα εργαλεία για την ανάδειξη της

βιοποικιλότητας και του provenance των κρασιών της περιοχής, οι διαθέσιμες ψηφιακές

πλατφόρμες υποστήριξης της της αγροτικής παραγωγής. Επίσης η συνάντηση ένα

Εργαστήριο Συμμετοχικού Σχεδιασμού σχετικά με την ενίσχυση της εξωστρέφειας της

αμπελουργικής ζώνης της Γουμένισσας και την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του

terroir της περιοχής, με τη βοήθεια της ψηφιακής γεωργίας.

Πως ο ψηφιακός μετασχηματισμός στην αγροδιατροφή ξεκινά από την εκπαίδευση

των νέων και καταλήγει στη διάκριση GOLD IoT AWARD 2022 για το δίκτυο που έχει

αναπτύξει η Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το κλάστερ Internet of Food Alliance.

Περισσότερα στη συνέντευξη του Φίλιππα Παπαδόπουλου στο OPENTV...

Δείτε το βίντεο

https://www.youtube.com/watch?v=KazJmOt037E&t=1s
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Είναι η επαγγελματική εκπαίδευση ένας λιγότερο
γνωστός δρόμος για την επιτυχία; 

H Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης διοργανώνει σε συνεργασία με την

EMPLOY EDU Σύμβουλοι Εκπαίδευσης & Σταδιοδρομίας ημερίδα για την

Επαγγελματική Εκπαίδευση.

Εξειδικευμένοι επιστήμονες και στελέχη της αγοράς μιλούν για τα πλεονεκτήματα και

αναδεικνύνουν καινοτόμες εξειδικεύσεις και νέα επαγγέλματα καθώς και τις σπουδές

που οδηγούν σε αυτά.

Δείτε περισσότερα
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