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Το 2021 η ΑΒ Βασιλόπουλος ανέπτυξε πολλές δράσεις εταιρικής υπευθυνότητας,
εστιάζοντας στη διατροφή, το περιβάλλον και την κοινωνία. Από τον απολογισμό των
δράσεων του 2021 επιλέξαμε τις δράσεις που σχετίζονται με την ευφυή γεωργία, τα
ψηφιακά μέσα ιχνηλασιμότητας και μέτρησης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
Ανάμεσα σε αυτές ξεχωρίζουν η Smart Farming Initiative, η συνεργασία με το cluster
InoFA, η εφαρμογή του Cool Farm Tool και η συνεργασία με την Αμερικανική Γεωργική
Σχολή.

Πράσινες πρωτοβουλίες από την ΑΒ Βασιλόπουλος

Δείτε το βίντεο

https://inofa.gr/
https://www.youtube.com/watch?v=vG1nRhmFJVk
https://www.youtube.com/watch?v=vG1nRhmFJVk
https://www.youtube.com/watch?v=vG1nRhmFJVk


Ξέρετε ότι…

Η παγκόσμια αγορά γεωργίας ακριβείας είναι έτοιμη να καταγράψει ετήσιο ρυθμό

ανάπτυξης 13% από το 2022 έως το 2032, φτάνοντας τα 20,3 δισ. δολάρια έως τότε,

σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της εταιρείας ερευνών Fact.MR.

Με βάση τους ερευνητές της έκθεσης, τα απρόβλεπτα και ακραία καιρικά φαινόμενα

έχουν οδηγήσει τους αγρότες σε λύσεις αγροτεχνολογίας, προκειμένου να

προστατεύσουν τις καλλιέργειές τους, παράλληλα με την ανάγκη αύξησης της

παραγωγικότητας ενόψει των περιορισμένων πόρων.

Διαβάστε περισσότερα

Ιχνηλασιμότητα στα κοτόπουλα Πίνδος

Εκεί που η ψηφιακή τεχνολογία προσφέρει καλές
πρακτικές ποιότητας τροφίμων και μείωσης του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Διαβάστε περισσότερα

https://www.gargalianoionline.gr/%ce%b7-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%b5%ce%af-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1/?fbclid=IwAR3ou7zb1-iCBG5BNPWKHQgfjMNz1AeVlkD2DkHk8eUVwfTKodO38EmaBP0
https://www.facebook.com/APSI.Pindos/photos/a.501902283163832/5378695582151120/
https://www.gargalianoionline.gr/%ce%b7-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%b5%ce%af-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1/?fbclid=IwAR3ou7zb1-iCBG5BNPWKHQgfjMNz1AeVlkD2DkHk8eUVwfTKodO38EmaBP0
https://www.gargalianoionline.gr/%ce%b7-%ce%ba%ce%bb%ce%b9%ce%bc%ce%b1%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b1%ce%bb%ce%bb%ce%b1%ce%b3%ce%ae-%ce%bf%ce%b4%ce%b7%ce%b3%ce%b5%ce%af-%cf%83%cf%84%ce%b7-%ce%b3%ce%b5%cf%89%cf%81%ce%b3%ce%af%ce%b1/?fbclid=IwAR3ou7zb1-iCBG5BNPWKHQgfjMNz1AeVlkD2DkHk8eUVwfTKodO38EmaBP0
https://www.facebook.com/APSI.Pindos/photos/a.501902283163832/5378695582151120/
https://www.facebook.com/APSI.Pindos/photos/a.501902283163832/5378695582151120/


Από την Κεντρική Μακεδονία, ξεκίνησε η ανάπτυξη του πολύ χρήσιμου ψηφιακού

εργαλείου για την ιχνηλασιμότητα του προϊόντος, το blockchain ρυζιού. Ένα εργαλείο

που αναπτύσσεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο της πιλοτικής του εφαρμογής

στην Ελλάδα και στην συγκεκριμένη περιοχή, από την Ομάδα Ρυζιού του ΕΛΓΟ

Δήμητρα.

Δείτε το βιντεο

Ιχνηλασιμότητα στο blockchain ρυζιού, στη Χαλάστρα

https://www.youtube.com/watch?v=81Eb7bPOamE
https://www.youtube.com/watch?v=81Eb7bPOamE
https://www.youtube.com/watch?v=81Eb7bPOamE


Δύο φίλοι έφτιαξαν, με στόχο την αστική γεωργία, το CityVeg, ρομποτικό σύστημα

που υποστηρίζει τα φυτά με άρδευση, λίπανση και ζιζανιοκτονία ακριβείας.

Συνδυάζουν την αστική γεωργία με την πληροφορική και προσφέρουν στον καθέναν

από εμάς τη δυνατότητα να έχει ένα αυτοσυντηρούμενο αστικό «μποστάνι» στο

μπαλκόνι ή την ταράτσα του, όπου άγρυπνος … κηπουρός είναι ένα μικρό ρομπότ.

Διαβάστε περισσότερα

Η ψηφιακή τεχνολογία βρίσκει γόνιμο έδαφος στη
γεωργία ακριβείας

https://giorgoskatsadonis.blogspot.com/2021/03/cityveg.html?fbclid=IwAR0OEutUjM0ehX0dgepLaF_o5pnjd5KnvmK2WUZuPe-oSub0gR4xLv1UjbQ
https://giorgoskatsadonis.blogspot.com/2021/03/cityveg.html?fbclid=IwAR0OEutUjM0ehX0dgepLaF_o5pnjd5KnvmK2WUZuPe-oSub0gR4xLv1UjbQ
https://giorgoskatsadonis.blogspot.com/2021/03/cityveg.html?fbclid=IwAR0OEutUjM0ehX0dgepLaF_o5pnjd5KnvmK2WUZuPe-oSub0gR4xLv1UjbQ
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