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Σε κάθε επένδυση, τα πάγια και οι αποσβέσεις μηχανημάτων είναι μια σημαντική
παράμετρος στη λήψη αποφάσεων για την οργάνωση ή όχι μιας καλλιέργειας. Αυτός είναι
ο λόγος που η ιταλική εταιρεία Bagioni Technology στην Ιταλία αποφάσισε να προσφέρει
την επιλογή ενοικίασης για μηχανές συγκομιδής κολοκυθιών. Η ίδια ιδέα είναι εφικτή και
για τον εξοπλισμό άλλων καλλιεργειών, πέρα από τα κολοκύθια. Η Bagioni λανσάρει την
πρόταση τόσο για την Ιταλία όσο και για το εξωτερικό.

Νοικιάστε αντί να αγοράσετε τον εξοπλισμό για το
χωράφι σας

Διαβάστε περισσότερα

https://inofa.gr/
https://www.freshplaza.com/article/9389915/in-2022-courgette-harvesting-machines-can-also-be-rented/?fbclid=IwAR01925jsgg9cTNHdoWnvSdPuuKgzGWsI-Oy0CCOi2DWtv9Fo6BkOxvP5rI
https://www.freshplaza.com/article/9389915/in-2022-courgette-harvesting-machines-can-also-be-rented/?fbclid=IwAR01925jsgg9cTNHdoWnvSdPuuKgzGWsI-Oy0CCOi2DWtv9Fo6BkOxvP5rI
https://www.freshplaza.com/article/9389915/in-2022-courgette-harvesting-machines-can-also-be-rented/?fbclid=IwAR01925jsgg9cTNHdoWnvSdPuuKgzGWsI-Oy0CCOi2DWtv9Fo6BkOxvP5rI


Η ψηφιακή τεχνολογία στα χέρια του παραγωγού μήλων

Η Pixofarm είναι μια εφαρμογή για κινητά, η οποία βοηθά τους παραγωγούς μήλων

να βελτιστοποιήσουν τη συγκομιδή τους μετρώντας και προβλέποντας το μέγεθος

των καρπών και παρέχοντας αξιόπιστα δεδομένα. περισσότερα στο λινκ που

ακολουθει.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα χρονιά, νέες ευκαιρίες

https://www.pixofarm.com/?fbclid=IwAR2G_MpdkzREKAekbDWOIHVkJGW2EJuD-pioPD2jmWhL4y24AwC262hLrRc
https://www.pixofarm.com/?fbclid=IwAR2G_MpdkzREKAekbDWOIHVkJGW2EJuD-pioPD2jmWhL4y24AwC262hLrRc
https://www.pixofarm.com/?fbclid=IwAR2G_MpdkzREKAekbDWOIHVkJGW2EJuD-pioPD2jmWhL4y24AwC262hLrRc
https://farmersnews.gr/germaniki-etaireia-anazita-elies-tyria-kai-ospria-apo-tin-ellada/?fbclid=IwAR2FjyS358UThdKEZqGU2DsCTn_pXwnx1fEqQO_tPmPOVYsONFrH4zFfHnM
https://farmersnews.gr/germaniki-etaireia-anazita-elies-tyria-kai-ospria-apo-tin-ellada/?fbclid=IwAR2FjyS358UThdKEZqGU2DsCTn_pXwnx1fEqQO_tPmPOVYsONFrH4zFfHnM


Όσοι έχουν επενδυσει στον ψηφιακό μετασχηματισμό, μπορούν να αναδείξουν τα

πλεονεκτήματά τους στην ιχνηλασιμότητα και την εφαρμογή ευφυούς βιώσιμης γεωργίας,

σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ευρωπαικής αγοράς.

Διαβάστε περισσότερα

IoT στην αγροδιατροφική, δεν είμαστε μόνοι

Το έργο "Knowledge Alliances TERRATECH" από το πρόγραμμα Erasmus+

συνοψίζει την ιδέα του ψηφιακού μετασχηματισμού και "Πως το ΙοΤ αλλάζει το

παιχνίδι" σε ένα σύντομο βίντεο.

Δείτε το βίντεο

https://www.youtube.com/watch?v=Rxulo78gyGc&t=2s
https://farmersnews.gr/germaniki-etaireia-anazita-elies-tyria-kai-ospria-apo-tin-ellada/?fbclid=IwAR2FjyS358UThdKEZqGU2DsCTn_pXwnx1fEqQO_tPmPOVYsONFrH4zFfHnM
https://www.youtube.com/watch?v=Rxulo78gyGc&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=Rxulo78gyGc&t=2s


Μπαταρίες ΑΑ από κόπρανα αγελάδας

Σε συνεργασία με την Arla, οι γεωργοί γαλακτοκομικών προϊόντων χρησιμοποίησαν

φυσική ενέργεια που προέρχεται από τις ακαθαρσίες της αγελάδας για να

τροφοδοτήσουν μπαταρίες ΑΑ.

Η μάρκα κυκλοφόρησε τα «Patteries» από αγελάδα για να δείξει τη δυνατότητα των

αγροκτημάτων να συνεισφέρουν στους στόχους του Ηνωμένου Βασιλείου για τις

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Αλλά πόσες ακαθαρσίες αγελάδας χρειάζεστε, για να

τροφοδοτήσετε το αυτοκίνητό σας, τη φάρμα σας, τις συσκευές στο σπίτι σας;

Διαβάστε περισσότερα

https://farmersnews.gr/oi-agrotes-metatrepoun-tis-akatharsies-ton-ageladon-se-mpataries-gia-tin-evaisthitopoiisi-tis-viosimotitas/?fbclid=IwAR25469IhXk2WxOVrMeKNYt_betcEepfeW8xlIVreuXM-fynuJRRhGukmeE
https://farmersnews.gr/oi-agrotes-metatrepoun-tis-akatharsies-ton-ageladon-se-mpataries-gia-tin-evaisthitopoiisi-tis-viosimotitas/?fbclid=IwAR25469IhXk2WxOVrMeKNYt_betcEepfeW8xlIVreuXM-fynuJRRhGukmeE
https://farmersnews.gr/oi-agrotes-metatrepoun-tis-akatharsies-ton-ageladon-se-mpataries-gia-tin-evaisthitopoiisi-tis-viosimotitas/?fbclid=IwAR25469IhXk2WxOVrMeKNYt_betcEepfeW8xlIVreuXM-fynuJRRhGukmeE


Πώς θα αναπτύξουμε την επιχείρησή μας με IoT εξοπλισμό το 2022; Με LoRaWAN,

το μόνο LPWAN που είναι ευέλικτο, κλιμακούμενο, ώριμο, παγκοσμίως προσβάσιμο

και πιστοποιημένο! Ελάτε μαζί μας στο LoRaWAN World Expo για να δείτε τι αλλαγές

θα επιφέρει το IoT στο μέλλον!

Εγγραφείτε τώρα

Η νέα χρονιά ξεκινά δημιουργικά

https://web.cvent.com/event/5e18e59b-618e-4f53-ad6d-5c78527eb1b0/summary?RefId=Bitly&fbclid=IwAR3BpZmWkWpoXKqGHeSZ2vLSCJI6fb4Dt8QTNG8NDeD3GqWU7sNdS0_o1Dk
https://web.cvent.com/event/5e18e59b-618e-4f53-ad6d-5c78527eb1b0/summary?RefId=Bitly&fbclid=IwAR3BpZmWkWpoXKqGHeSZ2vLSCJI6fb4Dt8QTNG8NDeD3GqWU7sNdS0_o1Dk
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