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Οι νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη γεωργία, ήταν το αντικείμενο της ημερίδας του Τμήματος
Τεχνολόγων Γεωπόνων του ΤΕΙ Αμαλιάδας, που πραγματοποιήθηκε χθες το απόγευμα στο
Λαζαράκειο Δημοτικό Μέγαρο Αμαλιάδας.
Ο ακριβής τίτλος της ημερίδας ήταν: «Adapt2Change: Νέες τεχνολογίες στη σύγχρονη γεωργία
Τεχνολογίες παραγωγής θερμοκηπιακών προϊόντων με μειωμένες εισροές» και η ημερίδα ήταν
ενταγμένη στα πλαίσια του έργου «Adapt2Change» (Προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην
κλιματική αλλαγή και στους περιορισμένους υδατικούς πόρους), το οποίο έχει στόχο την επίδειξη
της ικανότητας προσαρμογής της γεωργικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή και στην
περιορισμένη παροχή υδατικών πόρων και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Life της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο καθηγητής και αντιπρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας κ. Γιώργος
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Σαχάλας, ο οποίος ανέπτυξε το θέμα: «Καινοτόμες τεχνολογίες παραγωγής στο θερμοκήπιο
Υδροπονία, Αεροπονία, NFT» και ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κωνσταντίνος
Κίττας, ο οποίος μίλησε με θέμα: «Τεχνολογίες ρύθμισης του κλίματος των θερμοκηπίων Η
περίπτωση του κλειστού θερμοκηπίου».
Στην αρχή της ημερίδας ο πρόεδρος του ΤΕΙ Αμαλιάδας κ. Βασίλης Παπασωτηρόπουλος,
αναφέρθηκε στην προσπάθεια που κάνει το τμήμα για τη διασύνδεσή του με τους παραγωγούς του
νομού.
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Τελευταία νέα
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΣΕ
ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΙΑ

Θα πληρώσετε
λογαριασμούς
σήμερα; Διαβάστε
αυτό και δεν θα
πληρώσετε ποτέ
ξανά!

Οι γιατροί έπαθαν
σοκ! Οι αρθώσεις
είναι όπως στα 20
σας! Διάβασε πριν
διαγραφεί

Οι ευρυαγγείες
εξαφανίζονται
εντελώς!
Παραδοσιακή
τεχνική. Δες

Κουράστηκες να
κρύβεις τα πόδια σου
το καλοκαίρι; Οι
μύκητες φεύγουν για
πάντα!

Τελευταίες ειδήσεις

Ηλεία: Προστασία βαμβακοκαλλιέργειας
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΣΦΕΕ‐ ΠΕΦ

Λύσεις προς όφελος των ασθενών
αναζητούν...

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΕΣ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΧΩΡΙΑ

Ηλεία: Προστασία βαμβακοκαλλιέργειας

ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η πλειοψηφία των βαμβακοκαλλιεργειών βρίσκεται στο στάδιο εμφάνισης των χτενιών.
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ΤΙ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Πώς ξεγέλασε αστυνομία και στρατό ο
μακελάρης...

ΟΓΑ: Σύνταξη στα 62 για τους αγρότες
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