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„Emisiile din sistemul alimentar
necesită o atenție urgentă, iar
reziliența la schimbările climatice
este vitală pentru a garanta
securitatea alimentară pentru toți”
„Schimbările climatice nu pot fi
limitate dacă nu se acordă atenție
emisiilor din sistemul alimentar, iar
securitatea alimentară pentru toți nu
poate fi asigurată fără reziliență la
fenomenele climatice extreme în
creștere”
Dr. Cynthia Rosenzweig
Climatolog și agronom
Premiul Mondial pentru Alimentație 2022
Picture credit: https://intelligence.weforum.org

O ȚARĂ MICĂ HRĂNEȘTE O LUME ÎNTREAGĂ
Țările de Jos au devenit un gigant al agriculturii, demonstrând cum ar
putea arăta viitorul agriculturii.

REVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC
Țările de Jos sunt o țară
mică, dar sunt al doilea
cel mai mare exportator
de produse agricole din
lume, după Statele Unite.
În 2017, Țările de Jos au
exportat bunuri agricole
în valoare de 111 miliarde
de dolari SUA, inclusiv
flori în valoare de 10
miliarde de dolari SUA și
legume în valoare de 7,4
miliarde de dolari SUA.

Image: ©Rijksoverheid / @Luca Locatelli

Olanda este un lider în domeniul agriculturii
eficiente și sustenabile și al doilea cel mai
mare exportator de produse agricole din lume.

Transformare la nivel global
Se preconizează că populația mondială va ajunge la cifra de 9,6 miliarde de locuitori
până în 2050, iar necesarul de producție agricolă
va crește cu 70%, cu doar 5% mai mult teren disponibil
Agricultura industrială este responsabilă pentru 24% din emisiile de gaze cu efect de
seră, 70% din consumul anual de apă dulce și până la 60% din pierderile de
biodiversitate –
un cost total estimat la 12 trilioane de dolari SUA în externalități negative
Transformarea digitală este imperativă pentru a îmbunătăți sustenabilitatea și
productivitatea sistemelor agroalimentare, dar acest lucru implică
colaborarea dintre guvern și sector
În politicile guvernelor orientate spre viitor se observă o schimbare seismică,
reflectată și în totalul global de
18,9 miliarde de dolari SUA de investiții private în tehnologii agroalimentare și
întreprinderi agricole inteligente în 2021 (o creștere de 85% față de 2020)
Surse: United Kingdom HM Government. (2013). A UK Strategy for Agricultural Technologies; World Bank. (2021). What’s Cooking: Digital Transformation of the Agrifood
System; TechNation. (2020). UK Tech For a Changing World; EY. (2021). Digital Agriculture: Enough to Feed a Rapidly Growing World?; AgFunder. (2022). AgriFoodTech
Investment Report 2022; Propel Finance. (2021). National UK Farm Finance Report 2021.

STUDIU DE CAZ
Regatul Unit este un pionier mondial în domeniul
tehnologiilor digitale, agriculturii sustenabile și
științelor agricole, cu peste 70% din terenurile
utilizate pentru agricultură și o industrie
agroalimentară evaluată la 100 de miliarde de lire
sterline pe an.
În 2013, a fost lansată „A UK Strategy for Agricultural
Technologies” (Strategia britanică pentru tehnologiile
agricole) pentru a promova investițiile în tehnologiile
digitale, dezvolta centre de agroinovare, consolida
competențele forței de muncă și îmbunătăți
rezultatele la export.
În 2019, numai în Marea Britanie, s-au investit
1,84 miliarde de lire sterline în tehnologia agricolă, în
creștere de la 1,06 miliarde de dolari în 2016.
În 2022, un sondaj național a arătat că peste trei
sferturi dintre cei 500 de fermieri participanți folosesc
în prezent echipamente de înaltă tehnologie, inclusiv
cartografierea cu drone, pulverizarea culturilor,
testarea solului, controlul dăunătorilor și
sere inteligente.

AGRICULTURAL INNOVATION AND DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP

I. Prezentarea generală și
încadrarea proiectului
Mandatat cu elaborarea
unei strategii integrate care să cuprindă
parteneriate, investiții și inovații pentru
a realiza transformarea digitală a
sectorului agricol din Moldova

I Inițiativă comună FTA/ADMA cu implicarea extinsă a
părților interesate
II Calendar de implementare accelerată inspirat din cele
mai bune practici internaționale
III Strategie unică din punct de vedere contextual și
multidimensională, menită să optimizeze legăturile
sectoriale și industriale

Metodologie
1

2

3

4

Vizite pe teren

Interviuri

Chestionar

Analiza pieței

20 de vizite pe teren efectuate
în Moldova cu întreprinderi
agricole din diverse lanțuri
valorice

21 de interviuri cu agriculturii,
prestatori de servicii,
dezvoltatori de tehnologii,
autorități și asociații din
sector

53 de întrebări cantitative și
calitative completate de 55 de
respondenți pe parcursul a
3 săptămâni

Analiza riguroasă a tendințelor
din sector și în materie de
investiții, a prețurilor
tehnologiei și a celor mai bune
practici internaționale

Prioritizarea lanțului valoric

Meniu de tehnologii,
ancore și module

Foaia de parcurs pentru
transformarea digitală

Abordare transparentă și obiectivă a activităților programului, coordonate cu părțile interesate
din Moldova, pentru a optimiza impactul implementării

Strategia de implementare
Piloni și obiective

Tehnologie

Productivitate agricolă

Inovare

Reziliență climatică

Implicare

Mijloace de trai sustenabile

Investiții

Dezvoltarea pieței

Viziune
Investițiile în
transformarea digitală în
agricultură vor îmbunătăți
productivitatea,
competitivitatea și
reziliența, valorificând în
același timp capacitatea
de inovare și capitalul
uman al economiei
naționale

II. Perspective pentru
agricultura digitală în Moldova
Transformarea digitală în agricultură
este imperativă pentru realizarea
obiectivelor Moldova 2030, însă pentru
materializarea acestei viziuni este
nevoie de investiții substanțiale și de
colaborarea părților interesate

I Avantajele tehnologiilor digitale sunt clare și
cuantificabile dacă guvernul și sectorul conlucrează
II Practica internațională demonstrează că pentru a
revoluționa agricultura este nevoie de un adevărat
„ecosistem de inovare”

III Părțile interesate își exprimă sprijinul puternic pentru
noile tehnologii digitale în Moldova, dar constrângerile
majore persistă

Digitalizarea agriculturii
Tehnologiile digitale și rețelele de

PRODUCTIVITATE

informații transformă rapid sistemele
agricole la nivel mondial
Un număr tot mai mare de dovezi

RENTABILITATE

relevă avantajele semnificative pentru
productivitatea, rentabilitatea și
sustenabilitatea agriculturii prin
crearea unui „ecosistem de inovare
agricolă”

SUSTENABILITATE

Reducerea volumului și a costului
resurselor de producție și, în același
timp, optimizarea cantității de
producție
Creșterea veniturilor și comercializarea produselor de înaltă calitate,
minimizând în același timp costurile
operaționale în etapele-cheie de
producere
Limitarea impactului negativ al
practicilor agricole industriale,
menținând în același timp
standardele de randament și calitate

Digitalizarea agriculturii (Cont.)
Implementarea cu succes a unei
strategii de transformare
digitală în agricultură implică
investiții în colectarea de date
simple, accesibile și în timp
real, proces realizat cu ajutorul
unei rețele multidimensionale
de „facilitatori de tehnologie”
interoperabili

Digitalizarea agriculturii (Cont.)
Generatorii de date activate de IoT sunt disponibili în multe forme și cu
numeroase scenarii de aplicare și ar trebui să fie considerați ca fiind
componente ale unui sistem agroalimentar integrat și digitalizat
SENZORI DE
UMIDITATE /
TEMPERATURĂ
A SOLULUI

CAPCANE
FEROMONALE

DENDROMETRE

SENZORI DE
FRUNZE DE
GENERAȚIE
NOUĂ

STAȚII
METEO

Implementarea eficientă a
tehnologiei necesită echipamente
cu acces la internet conectate la
platforme software
interoperabile pentru a
administra, agrega, analiza și furniza
date utile, care, în cele din urmă, să
SISTEME AUTOMATIZATE
DE IRIGARE / FERTIGARE
CU VALVE

contribuie la îmbunătățirea
procesului decizional

Digitalizarea agriculturii (Cont.)
3

1 Valorificarea IoT pentru
a colecta date privind
următoarele etape de-a
lungul lanțului valoric

6

Acțiune

2 Sintetizarea datelor
pentru a optimiza
productivitatea și eficiența
operațională
3 Implementarea de noi
practici agricole bazate pe
date măsurabile

4
Efect

5
4

5

1

2

Evaluare

Întreprinderile inovatoare și orientate spre viitor pot valorifica
tehnologiile digitale într-un „ciclu virtuos” pe termen lung în toate
etapele lanțului valoric al producției agricole

Colectarea și analiza
continuă de noi date
pentru a informa
viitoarele acțiuni
Gestionarea adaptivă a
operațiunilor ca răspuns la
condițiile și dinamica în
schimbare

6 Perfecționarea în continuare
a practicilor de producție
pentru a optimiza
performanța și veniturile

Digitalizarea agriculturii (Cont.)
Irigare

Numeroase studii de caz internaționale demonstrează
avantajele măsurabile ale investițiilor în tehnologiile
digitale, cum ar fi

Îmbunătățiri
eficiența utilizării apei
• calitatea și fertilitatea solului
• exporturi externe
• generarea de venituri
•

Fertilizare

Producție

Optimizări
•
•
•
•

utilizarea erbicidelor
pierderi de recoltă
emisii de CO2
consumul de combustibil

Un număr tot mai mare de întreprinderi moldovenești
oferă o dovadă suplimentară a impactului tangibil care
poate rezulta din adoptarea cu succes a tehnologiilor
digitale în agricultură
Surse: World Bank. (2021). What’s Cooking: Digital Transformation of the Agrifood System; Government of Moldova. (2021).
International Telecommunications Union. (2020). Status of Digital Agriculture in 18 Countries of Europe and Central Asia;
Commonwealth of Australia. (2021). National Agricultural Innovation Policy Statement; New Zealand Ministry of Business, Innovation
and Employment. (2020). Growing Innovative Industries in New Zealand: AgriTech Industry Transformation Plan; China Ministry of
Agriculture and Rural Affairs. (2019). Development Plan for Digital Agriculture and Rural Areas 2019-2025; IFAD. (2019). Information
and Communication Technology for Development (ICT4D) Strategy

Recoltare

Pesticide

Investițiile în tehnologiile digitale s-au dovedit a
optimiza în mod direct mai multe aspecte ale
producției agricole, îmbunătățind în același timp
rezultatele pentru agricultori și alte
întreprinderi

Nivelul de digitizare în agricultura din Moldova
Sectorul agricol are o importanță economică imensă pentru întreprinderile
private și veniturile publice din Moldova

21%

din totalul forței de muncă din
Moldova este angajată în agricultură,
cu o dependență din ce în ce mai mare
de muncitorii necalificați

14,9%

din Produsul Intern Brut (PIB) total al
țării în 2021 a fost asigurat de
exporturile agricole, care au însumat
220 de milioane de euro în 2020

În raport cu comparatorii regionali, Republica Moldova încă se află în proces de
recuperare a decalajelor în materie de digitalizare și modernizare a agriculturii,
ceea ce înseamnă pierderea avantajului competitiv - nu poți reuși fiind în urma
concurenței, chiar dacă eforturile sunt uriașe.
Indicele de digitalizare în agricultură 2021 - Țările europene de comparație

70%

Surse: Date de la Banca Mondială. (2021). What’s Cooking: Digital Transformation of the Agrifood System; Government of Moldova. (2021). Strategia Națională pentru
Agricultură și Dezvoltare Rurală, 2022-2027; Economist Intelligence Unit. (2022). Agricultură (% din PIB). Economist Intelligence Unit.

din costurile economice directe ale
schimbărilor climatice vor fi suportate
de sectorul agricol al țării, care s-ar
putea ridica la 1,3 miliarde de dolari
SUA până în 2050

Agricultura în Moldova (Cont.)

1

Producția agricolă a suferit o „schimbare structurală” timp de mai mulți ani,
existând dovezi de scădere a productivității în întregul sector din 1993 până în
2020
Această tendință generală este contrabalansată de apariția dinamică a culturilor
alternative, de dezvoltarea continuă a industriei agroalimentare și de
tendințele constant pozitive ale investițiilor
Menținerea și creșterea competitivității pe piața internațională și a securității
alimentare pe plan intern va necesita o abordare coordonată a accelerării
transformării industriale și tehnologice a producției agricole pentru a rămâne
competitivă pe piața de export

Scăderea generală a productivității
începând cu 1993 a fost influențată de
condițiile climatice, pierderea forței de
muncă calificate și accesul redus la piețele
internaționale din cauza constrângerilor
legate de standardele de marketing și de
calitate a produselor

2
Producția de cereale, leguminoase,
struguri, fructe, Bacifere și fructe cu coajă
lemnoasă nu a suferit astfel de scăderi ale
productivității, având o dinamică mai
stabilă din 1999 și previziuni de creștere,
în general, pozitive

3

Surse: Guvernul Republicii Moldova. (2021). Strategia Națională pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală, 2022-2027; Ministerul Agriculturii,
Dezvoltării Regionale și Mediului. (2018). Evaluarea vulnerabilității și a impactului schimbărilor climatice în Republica Moldova.

„Un sector agroalimentar competitiv, axat pe lanțuri valorice cu potențial
sporit, dezvoltat în armonie cu mediul înconjurător și rezilient la schimbările
climatice, care să consolideze securitatea și siguranța alimentară și să ofere
condiții mai bune de bunăstare și de viață în zonele rurale."

~Viziunea SNDAR 2027

Investițiile în agricultură au crescut cu
1,4% pe an în perioada 2000 - 2020,
această tendință pozitivă urmând să
genereze investiții suplimentare între 3,4 și
7,3 miliarde de lei până în 2030

Agricultura în Moldova (Cont.)
În timp ce utilizarea anumitor tehnologii digitale este
relativ comună pentru toate produsele de bază, integrarea
noilor practici agricole va necesita o abordare coordonată
pentru a elimina decalajul de cunoștințe și reduce
obstacolele financiare pentru întreprinderile din Moldova

67%

65%

din respondenți utilizează sau
au utilizat tehnologiile
agricole în cadrul activității
lor

din respondenți consideră că
sectorul privat din Moldova
este neinformat despre
beneficiile noilor tehnologii

Opiniile respondenților cu privire la constrângerile care împiedică adoptarea tehnologiilor digitale în agricultură (% din respondenți)
of access
to affordable
finance
and grant
funding
LipsaLack
accesului
la finanțare
accesibilă
și finanțare
prin granturi

75%

Cost of
purchasing
equipment
Costul
achiziției
de echipamente

70%
70%

Lack ofLipsa
familiarity
with existing
digital technologies
de familiarizare
cu tehnologiile
existente
LackLipsa
of knowledge
about
possible
benefits
and knowledge
of staff
de cunoștințe
despre
posibilele
beneficii
și personal instruit
Highlimitat
cost of
implementing
Acces
la dezvoltatori
de digital
soluții technology
IT/retailerii
Limited access to developers / retailers
Nevoia de sprijin guvernamental
Need for government support
Complexitatea tehnologiei
Complexity of technology
Costuri ridicate de întreținere
High maintenance costs
Altele
Other
Lipsaofproducției
tehnologieproduction
autohtonă
Lack
domestic de
technology
Acces
slab la
la internet
Poor
access
toconexiunea
internet connection

70%
52%
41%
41%
32%
30%
27%
25%
14%
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Agricultura în Moldova (Cont.)

„Generația mai în vârstă îi învață pe noii
agricultori vechile metode, dar este necesar

Deși părțile interesate au identificat constrângeri semnificative
în adoptarea tehnologiilor digitale, a fost remarcat, de
asemenea, un optimism puternic în privința avantajelor și
impactului preconizat al investițiilor în modernizarea
agriculturii în Moldova în condiții adecvate

să se intervină pentru a le prezenta tinerilor
agricultori noile tehnici și modul de utilizare
a noilor instrumente”
~ Participant la interviu, februarie 2022

„Este necesar de implementat soluții digitale
Eficiența recoltei (optimizarea recoltelor prin utilizarea
Harvest
Efficiency
(Optimize harvests with…
recomandărilor agronomice și meteorologice)
Pest and Disease Management / Risk…
Managementul dăunătorilor și bolilor / Reducerea riscurilor
Irrigation
Efficiency
Depending…
Eficiența irigației
(irigare (Irrigation
în funcție de nevoile
plantelor)
Labor
Productivity
Productivitatea
muncii
Management
Supplydistribuție)
Chain,…
Managementul (Accounting,
(personalului, depozitare,
Seeding Eficiență
Efficiency
(Seeding at (plantare/semănare
the Right Time)...)
plantării/semănării
Economic
Data
Accessibility
(Selectculturilor
Crops…
Accesibilitatea
datelor
economice (selectarea
...)
Administration
(Accounting,
Supply Chain,…
Administrarea (contabilitate,
lanț de aprovizionare,
RU...)
Inputs
Optimization
Optimizarea
inputurilor
Food
Safety
and Traceability
Siguranța
alimentelor
și trasabilitatea
Conectivitate
la piață (conectarea
prin e-comerț
...)
Market
Connectivity
(Connect
Value…
Preprocesare
și stocare
locală
Local Pre-Processing
and
Stocking
Pierdere după recoltare
Post-Harvest
Loss
Altele
Other

0

de gestionare a exploatațiilor și a

74%
72%

lucrătorilor... aceste servicii ar putea, de

65%

asemenea, stimula interesul tinerilor din

62%
60%

Moldova față de agricultură”

52%

~ Participant la interviu, martie 2022

52%
49%
47%

„Educația trebuie să fie o prioritate... acest

47%
45%

lucru include înființarea unui „AgTech Hub”

34%

și crearea unui ecosistem”

29%
21%
10

20

30

40

50

~ Participant la interviu, martie 2022

Potențialul de digitalizare a lanțului valoric
Rezultatele consultărilor cu părțile interesate au arătat un optimism general față de potențialul de impact
al tehnologiilor digitale pentru toate produsele de bază importante, unele dintre acestea fiind evidențiate
ca având un potențial deosebit de mare de a genera creșteri semnificative în materie de productivitate
și competitivitate în toate etapele lanțului valoric
Opiniile respondenților cu privire la lanțurile valorice cu potențial deosebit de mare și mare de adoptare a tehnologiilor digitale
100%
80%

78.18%
70.91%

68.18%

74.55%

65.45%

60%

61.82%
54.55%

54.55%

Zootehnie
Livestock
and
șiDairy
Lactate

Legume
în
Open
Field
câmp deschis
Vegetables

43.64%

40%
20%
0%
Struguri
de Masă
Tables Grapes

Fructe and
sâmburoase
Stone
Pome
și sămânțoase
Fruits

Pomușoare
Berries

Miere
de albini
Honey

Struguri Tehnici
Cereale
Technical
Grapes Cereals
/ Grains
și Vinificație

Leguminoase

Plante
Aromatice
Medicinal
and
și Medicinale
Aromatic
Plants

Agricultorii și alte întreprinderi agricole și-au exprimat încrederea fermă în impactul potențial al
tehnologiilor digitale pentru creșterea productivității și a competitivității în cadrul lanțurilor valorice

AGRICULTURAL INNOVATION AND DIGITAL TRANSFORMATION ROADMAP

III. Extinderea adoptării de către
sectorul privat a tehnologiilor agricole

Stimularea adoptării tehnologiilor
digitale de către întreprinderile private
necesită o strategie de implicare bazată
pe dovezi pentru a depăși principalele
constrângeri și pentru a diminua riscul
investițiilor inițiale

I Identificarea lanțurilor valorice cu cel mai mare potențial de
impact
II Elaborarea unui „meniu” cuprinzător de noi tehnologii

III Selectarea celor cinci tehnologii „ancoră” cu cel mai mare
impact
IV Crearea de „module” tehnologice în cadrul lanțurilor
valorice prioritare

Prioritizarea lanțului valoric
Țintirea produselor de bază cu
cel mai mare potențial de a
obține câștiguri de
productivitate și
competitivitate în rezultatul
adoptării tehnologiilor digitale
în toate etapele lanțului valoric
primar al producției agricole

VINO

Cereale și

Struguri tehnici

Struguri de masă

Legumele de câmp

Bacifere

Leguminoase

Fructe semințoase și
sâmburoase

ETAPE ȚINTĂ ALE PRODUCȚIEI AGRICOLE
Pregătirea solului
și semănatul

Irigare și
fertigare

Combaterea
buruienilor și
protecția culturilor

Recoltare

Pre-tratare și
depozitare

Comercializarea
cu ridicata și
marketing

Managementul
întreprinderii

Meniu de tehnologii
Senzori autonomi
• Senzori de nutrienți, salinitate
și umiditate a solului
• Dendrometre
• Pluviometre
• Sateliți (NDVI)
Procese digitale
acționate de om
• Eșantionarea solului și a
sporilor
• Recunoașterea digitală a
bolilor
• Recunoașterea digitală a
nutrienților
• Capcane cu feromoni
digitalizate

Senzori mobili
• Senzori de nutrienți și aciditate
montați pe tractoare
• Eșantionarea robotizată a
solului
• Drone de monitorizare și
drone multispectrale

5 Categorii de
tehnologii
Instrumente operaționale
• Sisteme autonome de irigare
• Sisteme de erbicidare
• Roboți de recoltare
• Sere și ferme verticale
• Drone de pulverizare de precizie

Sisteme de management
• Platforme ERP
• Hărți digitale pedologice ale solului
• Analiză agronomică
• Monitorizarea stocului de recoltă
• Facilitator digital de intrări și ieșiri

30+ Tehnologii eligibile

8 Criterii de evaluare

5 Ancore de tehnologii

„Ancore” de tehnologii
Abordare strategică
Selectarea a cinci „ancore” cu cel mai mare potențial
de a îmbunătăți productivitatea și
competitivitatea lanțurilor valorice prioritare
Sisteme de Irigare
Autonomă
Sisteme de Recomandări
Agronomice

Platforme de
Planificare a Resurselor
Întreprinderii (ERP)

Recunoașterea Asistată
Digital a Bolilor și
Dăunătorilor

Facilitatori Digitali
pentru Recoltare, PostRecoltare și Alocarea
Produsului

Crearea de „module” tehnologice care combină
Ancorele cu întreaga listă de peste 30 de tehnologii
digitale eligibile în toate etapele lanțului valoric
Analiza prețului ancorelor și a șase „tehnologii de
sprijin esențiale” bazate pe interoperabilitate și
aliniere strategică cu modulele:
1. Senzori de sol
2. Senzori de temperatură și umiditate a aerului
3. Senzori de umezeală a frunzelor
4. Senzori de radiație solară
5. Senzori pluviometrici
6.Valve
7. etc...

Sisteme de Recomandare Agronomică
Costuri ilustrative

Tehnologii interoperabile
Senzori de umiditate și temperatură
Senzori de umezeală a frunzelor
Pluviometre
Radiație solară (piranometru)
Sisteme automate de prelevare a sporilor
Capcane cu feromoni digitalizate
Drone de teledetecție cu camere
multispectrale
8. Roboți pentru erbicidare
9. Drone de pulverizare de precizie
10. Senzori de nutrienți din sol
11. Senzori de salinitate
12. Dendrometre
13. Sateliți (NDVI, ploaie, temperatură)
14. Senzori de nutrienți montați pe tractoare
15. Senzori de aciditate și alți senzori de sol
montați pe tractoare
16. Senzori robotizați de eșantionare a solului
17. Sere cu tehnologii încorporate
18. Tehnologii integrate pentru agricultura verticală
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Principalii distribuitori
1

2

3

4

5

Agroop

OnFarm

Farmqa

Agrivi

Agremo

Cunoscută și drept „sistem de sprijin decizional”, această
ancoră poate fi combinată cu mai multe tehnologii
existente și noi și poate avea un efect de levier asupra
acestora.
Valoarea principală a ancorei constă în generarea de date în
timp real care permit evaluarea și analiza stării culturilor
(inclusiv a umidității, salinității, nutrienților, temperaturii și
precipitațiilor) pentru o mai bună informare a deciziilor
agronomice. Utilizată eficient, această ancoră optimizează în
mod semnificativ eficiența forței de muncă și a resurselor
(și anume pesticide, insecticide și îngrășăminte).
Această ancoră nu este o soluție gata de utilizare; este
esențial de realizat un sistem integrat de tehnologii
interoperabile (cum ar fi senzorii, dendrometrele,
pluviometrele, dronele de pulverizare, dronele de
teledetecție multispectrală și prelevatoarele de spori).

Studii de caz – Moldova (Cont.)
LEGUME, ZARZAVATURI, BACIFERE, Ș.A.
350 m2 de seră hidroponică - 1.500 kg / lună
65 m2 de fermă verticală - 75 kg de salată / săptămână
Croponix SRL

TEHNOLOGIE
Ferme verticale și sere hidroponice cu influență minimă a
factorilor externi - producție complet automatizată cu control
al temperaturii, umidității, luminii, PH și nutrienților.
Monitorizarea virtuală a tuturor proceselor de producție

•
•
•
•
•
•

sursa: https://agrobiznes.md/timur-muradov-avem-cea-mai-performanta-ferma-verticala-si-sera-hidroponica-din-moldova.html

AVANTAJE

Costuri mai mici cu apa
Nu se folosesc pesticide, erbicide
Nu este necesară manipularea solului
Suprafețe de producție reduse
Necesită un număr mai mic de persoane implicate în procesul
de producție
Se pot realiza mai multe cicluri de creștere a culturilor într-un
singur an

Studii de caz – Moldova (Cont.)
CREȘTEREA ANIMALELOR ȘI
PRODUSE LACTATE

Fermă de animale: peste 200 de capete
Provocări: lipsa forței de muncă calificate
Jim Boet și Ana Pancrat, raionul Edineț

TEHNOLOGIE
Sistem integrat de monitorizare a animalelor plus
Crotalii cu senzori inteligenți care permit monitorizarea
parametrilor de sănătate și controlul de la distanță al
stării animalelor, utile și în perioada fertilă

•
•
•
•
•

Sursa: https://agrobiznes.md/jim-boet-am-instalat-crotalii-cu-senzori-la-peste-200-de-vaci-sunt-necesare-subventii-pentru-digitalizarea-zootehniei.html

AVANTAJE
Optimizarea activității operaționale, abordarea problemei
disponibilității reduse a resurselor umane în țară
Monitorizarea în timp real a sute de capete
Controlul nutriției
Monitorizarea stării de sănătate, determinarea și monitorizarea
perioadei de gestație
Monitorizarea indicatorilor de productivitate

Sisteme de Irigare Autonomă
Costuri ilustrative

Tehnologii interoperabile

1. Drone de pulverizare de precizie
2. Senzori de salinitate
3. Senzori de umiditate a solului
4. Dendrometre
5. Pluviometre
6. Senzori de temperatură a solului
7. Senzori de temperatură și umiditate a aerului
8. Radiație solară (piranometru)
9. Senzori de nutrienți din sol
10. Sisteme automatizate de eșantionare a
sporilor
11. Sere cu tehnologii încorporate
12. Tehnologii integrate pentru agricultura
verticală

Principalii distribuitori
1

2

3

4

5

Netafim

Jains

CropRigate

Ondo

OnFarm

Avantajele și cerințele pentru implementarea cu succes a
sistemelor avansate de irigare sunt clare pentru agricultori.
Gradul de automatizare pentru această ancoră poate fi
personalizat în funcție de nevoile diferitelor lanțuri valorice și
de gradul de sofisticare a întreprinderilor agricole, precum și
de nivelul de investiții care este viabil.
Apa, aerul și soarele sunt cele trei elemente esențiale pentru
sănătatea plantelor, însă numai apa poate fi valorificată și
îmbunătățită. Optimizarea utilizării apei prin irigarea automată
are un impact semnificativ asupra sănătății, calității și
randamentului culturilor, precum și asupra utilizării energiei,
care reprezintă un cost operațional cheie.
Deși această ancoră este ușor de utilizat, există riscul ca
implementarea simplificată să aibă un impact negativ asupra
performanței culturilor. Ea trebuie privită ca un sistem
integrat, mai degrabă decât ca o tehnologie de sine stătătoare.

Studii de caz – Moldova (Cont.)
HORTICULTURĂ
100 de hectare de livadă de meri
SRL VARDAN-AGRO, s. Sturzeni, Rîșcani

SOLUȚIA DIGITALĂ
Sistem de irigare automatizat cu valve de control radio,
sistem de monitorizare și control de pe un dispozitiv
mobil 3G; Stație Meteo
Sprijin financiar: AIPA

AVANTAJE
• Reducerea orelor de muncă necesară de la 3 la 1
• Flexibilitate în manipularea sistemului de irigare
• Controlul și monitorizarea de la distanță a resurselor de
apă, a pH-ului și a durității, a nivelului de îngrășăminte
• Adaptarea și conectarea cu Stația Meteo
• Creșterea productivității și a calității produselor

Studii de caz – Moldova (Cont.)
FRUCTE SÂMBUROASE,
STRUGURI DE MASĂ
10 hectare de livadă super intensivă de cireși
24 de hectare de struguri de masă
Certificat GLOBAL G.A.P. și GRASP

SOLUȚIA DIGITALĂ

Sistem de irigare automatizată + Sistem de fertigare conectat la un software
de monitorizare cu control de la distanță (conexiune 5G)
Stație Meteo, - control al factorilor climatici în scopul identificării perioadei
optime de efectuare a mai multor lucrări în faza de producere, în special
pentru recoltare.
Senzori de umiditate, Pluviometre, Sorftware pentru monitorizarea
condițiilor microclimatice din depozit și mai multe elemente de automatizare
pentru etapa de ambalare a produsului (inclusiv cântar și etichetare
automatizată), asigurând și trasabilitatea produsului.
Alimentat cu energie eoliană și solară, Sprijin financiar: ProCredit Bank

•
•
•
•
•
Sursa: https://agrobiznes.md/conferinta-agtech, Frații Vaipan SRL

AVANTAJE

Automatizarea și optimizarea proceselor de producție,
rezolvarea problemei resurselor umane insuficiente
Irigare cu precizie și consum eficient al resurselor de apă
Interconectivitate, control de la distanță și monitorizare a pHului, nivelului îngrășămintelor și altor etape de producție
Îmbunătățirea productivității și a calității produselor
Reducerea costurilor de producție

Recunoașterea Asistată Digital a Bolilor și
Dăunătorilor
Costuri ilustrative

Tehnologii interoperabile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Senzori de umiditate a solului
Senzori de umezeală a frunzelor
Senzori de temperatură și umiditate a aerului
Pluviometre
Senzori de temperatură a solului
Dendrometre
Radiație solară (piranometru)
Sateliți (NDVI, ploaie, temperatură)
Eșantionarea solului pentru nutrienți și
microorganisme
Sisteme automatizate de eșantionare a sporilor
Capcane cu feromoni digitalizate
Senzori de nutrienți montați pe tractoare
Senzori de aciditate și alți senzori de sol montați pe
tractoare
Senzori robotizați de eșantionare a solului
Drone de teledetecție cu cameră multispectrală
Sere cu tehnologii încorporate
Tehnologii încorporate pentru agricultura verticală
Drone de pulverizare de precizie

Principalii distribuitori
1

2

3

4

5

Agropal

Agrioapp

CropsAI

Plantix

Purdueplantdoctor

Fiind o tehnologie accesibilă și ușor de utilizat, această ancoră
este deosebit de utilă pentru agricultori cu o expunere
limitată la soluții digitale, precum și pentru cei fără acces la
servicii de consiliere din partea unui agronom.
Considerată în general o soluție „de bază”, această ancoră
este un „spărgător de gheață” perfectă pentru adoptarea
agriculturii digitale atunci când agricultorii sunt reticenți în a
investi fără a vedea mai întâi rezultatele. Deși acuratețea și
fiabilitatea sunt îmbunătățite continuu, această ancoră promite
oportunități extraordinare pentru dezvoltatorii locali de
software de a conecta inteligența artificială la agricultura
digitală.
Această ancoră ar trebui considerată ca fiind de „prim ajutor”
în identificarea riscurilor agronomice și îmbunătățirea
procesului decizional de combatere a dăunătorilor și a bolilor,
limitând astfel pierderile de recolte care pot fi prevenite cu
impact asupra veniturilor și competitivității pe piață.

Studii de caz - Moldova
STRUGURI TEHNICI ȘI VINIFICAȚIE
Proiect pilot al ONVV (susținut de APM, USAID)
Șapte loturi experimentale care aparțin unor vinării
(Purcari, Bugeac, Cuza Vodă, Mircești, Leova, Stăuceni)
Zbor pilot în podgoriile Cricova, Sălcuța

SOLUȚII DIGITALE
Stații meteo + Senzori + Capcane cu Feromoni
Dronă cu cameră multispectrală pentru determinarea
plantelor infectate
Software de analiză cu emiterea de alerte

AVANTAJE
•
•
•
•
•

Sursa: https://dokumen.tips/documents/arecolta-strugurilor-2019-particularitfi-i-proiect-astruguri-de-calitatea.html?page=12
https://agrobiznes.md/foto-cea-mai-performanta-drona-pentru-depistarea-bolilor-vitei-de-vie-a-ajuns-in-moldova.html

Monitorizarea în timp real a condițiilor meteorologice prin
emiterea de prognoze, recomandări și alerte
Determinarea exactă a focarelor de boli la nivelul plantelor cu
o precizie ridicată
Utilizarea eficientă a materialelor de protecție și a pulverizării
Tratament aplicat cu precizie și carantină
Economia costurilor de inspecție, reducerea riscurilor de
producție

Facilitatori Digitali de Recoltare, PostRecoltare și Alocare a Producției
Costuri ilustrative

Tehnologii interoperabile

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Senzori de umiditate a solului
Dendrometre
Roboți de recoltare
Pluviometre
Radiație solară (piranometru)
Sateliți (NDVI, ploaie, temperatură)
Senzori de temperatură și umiditate a aerului
Eșantionarea solului pentru nutrienți și
microorganisme
9. Sere cu tehnologii încorporate
10. Senzori de temperatură a solului
11. Senzori de nutrienți din sol
12. Tehnologii încorporate pentru agricultura
verticală

Principalii distribuitori
1

2

3

4

5

FBN

Trimble

ABCGrow

RoboticsPlus

Agpick

Spre deosebire de platformele ERP, această ancoră vizează în
principal segmentul „de la recoltare la vânzare”, cu un domeniu
larg de aplicabilitate care permite personalizarea în diferite
domenii și combinarea cu alte tehnologii digitale, consolidând
astfel transformarea digitală. Această soluție este deosebit de
importantă pentru certificarea și trasabilitatea produselor
ecologice, care are un impact puternic asupra competitivității la
export.
Această ancoră îmbunătățește în mod direct legăturile din
lanțul de aprovizionare și accesul pe piață prin facilitarea
integrării cu platformele de gestionare a logisticii din aval,
piețele digitale, portalurile comerciale și platformele de comerț
electronic.
Integrarea dificilă a software-ului și analiza complexă a datelor
poate duce la rezultate sub nivelul optim, ceea ce poate
descuraja agricultorii. Acest aspect ar trebui redus prin
intermediul unui plan de implementare structurat în timp, care
să includă integrarea tehnologiei

Platforme de Planificare a Resurselor
Întreprinderii (ERP)
Costuri ilustrative

Tehnologii interoperabile
1. Senzori de nutrienți, umiditate și temperatură
2. Senzori de umezeală a frunzelor
3. Dendrometre
4. Pluviometre
5. Radiație solară (piranometru)
6. Sateliți (NDVI, ploaie, temperatură)
7. Sisteme automatizate de eșantionare a sporilor
8. Capcane cu feromoni digitalizate
9. Senzori de nutrienți montați pe tractoare
10. Senzori robotizați de eșantionare a solului
11. Drone de teledetecție cu camere multispectrale
12. Sisteme avansate de erbicidare montate pe
tractoare (lasere / tensiune / pulverizare)
13. Roboți pentru erbicidare
14. Roboți de recoltare
15. Sere cu tehnologii încorporate
16. Tehnologii încorporate pentru agricultura verticală
17. Drone de pulverizare de precizie

Principalii distribuitori
1

2

3

4

5

Cropio

Granular

AgriXP

FarmERP

Cropin

Îmbunătățirea managementului resurselor umane, de la
supravegherea forței de muncă la utilizarea utilajelor prin
intermediul sistemelor digitalizate, este esențială pentru toate
întreprinderile. Această ancoră poate eficientiza în mod direct
activitățile operaționale și poate reduce dependența de
practicile de management învechite pe suport de hârtie.
Platformele ERP reprezintă o tehnologie bine stabilită în alte
sectoare, cu avantaje dovedite, iar adoptarea acestei ancore
este opțiunea recomandată pentru întreprindere modernizată
și eficientă, care să elimine cheltuielile generale și
administrative inutile pentru a se concentra pe activitățile
comerciale de bază.
Sistemele agricole și tradițiile înrădăcinate sunt puternic
afectate de platformele ERP, fapt care poate crea rezistență din
partea agricultorilor în ceea ce privește adaptarea proceselor
lor „obișnuite”. În acest sens, este extrem de recomandat un
proces de adaptare a sistemelor pas cu pas, cu sprijinul
consilierilor tehnici.

Studii de caz – Moldova (Cont.)
CEREALE ȘI LEGUMINOASE
Mii de hectare în gestiune, poziționate geografic în loturi
dispersate

Crearea de hărți electronice de teren

TEHNOLOGIE

Controlul vegetației culturilor și planificarea
operațiunilor agricole

Instalarea sistemului de monitorizare a
echipamentelor și a senzorilor suplimentari sau a
altor echipamente de susținere

Structurarea costurilor cu ajutorul unui software de
contabilitate și optimizarea economiei de afaceri

Sources: https://sasagro.com/; www.facebook.com/people/Largo-Terra/

Stație Meteo sincronizată cu softul ERP (funcții parțiale), plus senzori de
umiditate, GPS; Interfață vizuală digitală - interconectarea biroului cu
autovehiculele; Imaginea din satelit în timp real oferă date legate de
situația curentă de pe plantații; Card de consum de combustibil și
aplicație mobilă pentru monitorizare; management asistat digital pentru
gestionarea de la distanță a Resurselor Umane

AVANTAJE

• Prevenirea riscurilor și controlul dăunătorilor
• Managementul eficient al resurselor umane
• Controlul consumului de combustibil raportat la timpul
lucrat și la parcelă
• Funcționalități depline vizate ale ERP care vor permite
planificarea și practicarea agriculturii de precizie

Pachete de preț ilustrative
Ancorele (în principal software) sunt combinate cu cele cinci tehnologii de sprijin esențiale
(echipamente) pentru a crea
pachete tarifare ilustrative care pot fi susținute financiar de către ADMA și FTA.

Analiza prețurilor arată
„costul ridicat” al
software-ului și al
echipamentelor pentru o
exploatație de 10
hectare pe o perioadă de
2 ani. În funcție de
nevoile solicitantului,
spectrul de echipamente
Sisteme de
Recomandare
Agronomică

Sisteme de Irigare
Autonomă
Software și instalare

Platforme de Planificare
a Resurselor
Întreprinderii (ERP)

Facilitatori Digitali
pentru Recoltare, PostRecoltare și Alocarea
Produsului

Recunoașterea Bolilor
și Dăunătorilor Asistată
Digital

eligibil pentru finanțare
poate fi extins.

Program de finanțare și suport tehnologic (Cont.)
Pentru a asigura un potențial de impact maxim, conceptul și adaptarea acestui proiect au fost direct influențate
de constrângerile în calea adoptării tehnologiei și de nevoile de sprijin specific, identificate de părțile
interesate în timpul vizitelor pe teren, interviurilor și prin intermediul chestionarului
Cunoștințe și capacități

Dificultăți financiare
•

Îmbunătățirea accesibilității tehnologiilor
digitale și reducerea constrângerilor
financiare reprezintă o strategie esențială
de „reducere a riscurilor de investiții”, atât
în ceea ce privește costurile cu
echipamentul, cât și cu software-ul pe
toată durata fazei pilot

100%

•

Furnizarea de sprijin operațional și
creșterea gradului de conștientizare în
ceea ce privește utilizarea tehnologiei va
„demistifica” tehnologiile, va educa întreprinderile cu privire la modul de optimizare a beneficiilor și va încuraja tinerii să
exploreze oportunitățile comerciale

din respondenți și-au exprimat convingerea că un program de stat de finanțare și
asistență tehnică este foarte important (87%) sau important (13%) pentru
sprijinirea accesului la tehnologiile digitale

Accesul pe piață
•

Facilitarea conexiunilor comerciale cu
dezvoltatorii și furnizorii de tehnologii va
sprijini dezvoltarea unui ecosistem local de
inovare agricolă și va stimula investițiile
sau participarea altor actori din lanțul de
aprovizionare la inițiative conexe

97%
din respondenți au indicat că sunt fie foarte dispuși (73%), fie dispuși (24%) să
solicite sprijin financiar și suport tehnic pentru a achiziționa noi tehnologii, dacă ar
fi disponibil un program special

Analiza prețurilor tehnologiei

Cost minim

Cost mediu

Cost înalt

Media

În urma analizei de piață a
furnizorilor din Moldova și din
străinătate a fost elaborată o
gamă de costuri de diverse
categorii
94 de distribuitori principali au
fost identificați și înregistrați în
scopul informării întreprinderilor
interesate cu privire la prețuri și
furnizorii de renume
Analiza prețurilor include cele
cinci tehnologii de ancoră (în
principal software), plus șase
echipamente esențiale și costurile
de abonament pentru 2 ani
Costurile echipamentelor au fost
calculate în baza unei exploatații
de 10 hectare ca punct de
referință standardizat

Sisteme de
Recomandare
Agronomică

Sisteme de Irigare
Autonomă

Platforme de
Planificare a Resurselor
Întreprinderii (ERP)

Facilitatori Digitali
pentru Recoltare,
Post-Recoltare și
Alocarea Produsului

Recunoașterea Bolilor și
Dăunătorilor Asistată
Digital

Module de tehnologie
Module

Pregătirea solului
și semănatul

Irigare și
fertigare

Lanț de valori

Combaterea
buruienilor și
protecția culturilor

Ancore

Recoltare

Tehnologii de suport

Pre-tratare și
depozitare

Comercializarea
cu ridicata și
marketing

Managementul
întreprinderii

„Modulele” integrate conectează lanțurile valorice prioritare cu cele cinci ancore și
lista de peste 30 de tehnologii digitale pentru a crea combinații personalizate care vor orienta
întreprinderile moldovenești în materie de strategii de investiții și de implementare

Module de tehnologie (Cont.)
Modulele au fost concepute în jurul ancorelor, care sunt dispersate în etapele primare ale lanțului
valoric al producției agricole, având posibilități nelimitate de combinare cu noile tehnologii
digitale și cu utilajele de precizie existente
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Module de tehnologie (Cont.)
1

Cele cinci ancore au fost
combinate cu alte 21 de
tehnologii eligibile
pentru a crea module
personalizate și există
numeroase combinații
posibile cu alte tipuri de
utilaje și echipamente de
precizie
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Farm Enterprise Resource Planning (ERP) Platforms
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Automatic Irrigation Systems
Harvest, Post-Harvest and Output Allocating Digital Facilitators

Etapa 1 - Pregătirea solului și semănatul
1
Cereale și
Leguminoase

Platforme de
Planificare a Resurselor
Întreprinderii (ERP)

Eficiență asupra costurilor directe: o mai bună planificare și urmărire a utilizării utilajelor
reduce la minimum costurile operaționale (inclusiv consumul de combustibil).

•

senzorilor fixi, deoarece permite o evaluare completă a terenului (deși nu este un substitut
complet).
•

•

Eșantinarea solului pentru nutrienți și microorganisme:
prelevarea de probe în timpul pregătirii solului permite evaluări precise ale nutrienților
pentru a diagnostica condițiile pentru plantarea și pregătirea optime.

Optimizarea resurselor: utilizarea senzorilor mobili permite distribuirea cantității potrivite
de nutrienți în funcție de segmentarea parcelelor. Această soluție este de departe superioară

1. Senzori de nutrienți montați pe
tractoare
2. Senzori robotizați de eșantionare a sol

APLICAȚII

AVANTAJE
•

TEHNOLOGII DE SPRIJIN

•

Senzori de nutrienți montați pe tractoare:
utilajele agricole sunt cele mai digitalizate instrumente din acest sector și, pe măsură ce
tehnologia senzorilor evoluează, aceștia sunt integrați în tractoare. Primii senzori de

Creșterea eficienței: eșantionarea semiautomată a solului poate fi efectuată mai rapid pe o

nutrienți sunt deja disponibili și, fiind integrați în tractoare, permit monitorizarea

suprafață mai mare, cu date de localizare GPS mai precise, care permit crearea de hărți

nivelului de azot din sol pe un spectru larg de suprafețe.

privind condițiile solului.

Etapa 1 - Pregătirea solului și semănatul (Cont.)
2
Fructe
semințoase și
sâmburoase

Legume în
câmp
deschis

Platforme de
Planificare a Resurselor
Întreprinderii (ERP)

TEHNOLOGII DE SPRIJIN
1. Senzori de nutrienți montați pe tractor
o Se diferențiază de utilizarea în cazul
cerealelor și al Leguminoaselor datorită
dimensiunii și scării operațiunilor, cu o
mecanizare mai redusă.

Bacifere

APLICAȚII

AVANTAJE
•

Optimizarea resurselor umane și a utilajelor:

•

Eșantionarea solului pentru nutrienți și microorganisme:

utilizarea unei platforme ERP pentru planificarea sarcinilor operaționale și

prelevarea de probe în timpul pregătirii solului permite estimarea corectă a necesarului

coordonarea/monitorizarea personalului permite o utilizare mai eficientă a resurselor

de nutrienți (cum ar fi azotul, fosforul și potasiul) și poate fi combinată cu ERP.

umane și a utilajelor.
•
•

Senzori de nutrienți montați pe tractor:

Optimizarea resurselor:

utilajele agricole sunt cele mai digitalizate instrumente din acest sector și, pe măsură ce

utilizarea senzorilor mobili permite distribuirea cantității potrivite de nutrienți în funcție

tehnologia senzorilor evoluează, aceștia sunt integrați în tractoare. Primii senzori de

de segmentarea parcelelor. Această soluție este de departe superioară senzorilor fixi,

nutrienți sunt deja disponibili și, fiind integrați în tractoare, permit monitorizarea

deoarece permite o evaluare completă a terenului (deși nu este un substitut complet).

nivelului de azot din sol pe un spectru larg de suprafețe.

Etapa 2 - Irigare și fertigare
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Struguri
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semințoase și
sâmburoase

Struguri
de masă

Legume în
câmp
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TEHNOLOGII DE SPRIJIN

Sisteme de
Irigare Autonomă

1.
2.
3.
4.
5.

Senzori de umiditate a solului
Dendrometre
Pluviometre
Senzori de radiație solară / temperatură
Senzori de salinitate

Bacifere

AVANTAJE
•

Creșterea productivității:
furnizarea apei la cerere poate îmbunătăți productivitatea, cu rate de randament
mai mari, în special dacă este combinată cu irigarea prin picurare.

•

Economisirea resurselor și a forței de muncă:
soluțiile de irigare automată economisesc apă, reduc forța de muncă (și erorile).

•

Integrarea unui sistem de irigare:
combinarea senzorilor și actuatorilor cu un software permite sistemelor de irigare
să gestioneze automat furnizarea apei ca răspuns la stresul hidric.

APLICAȚII
• Senzori de umiditate a solului:
analizează nevoile de utilizare a resurselor de apă la unul sau mai multe niveluri.
• Dendrometre: măsoară diferențele mici în dimensiunea tulpinii, determinând fluxul de apă
în plantă, oferind date precise privind stresul hidric.
• Pluviometre: anticipează conținutul hidric al solului având în vedere cantitatea și viteza
căderii picăturilor de ploaie.
• Senzori de radiație solară/temperatură: deduc rata de evapotranspirație și rata
potențială de pierdere a apei din sol pentru a anticipa stresul hidric pentru plante.
• Senzori de salinitate: detectă conținutul de sare din apa subterană pentru a informa
utilizarea irigațiilor subterane.

Etapa 2 - Irigare și fertigare (Cont.)
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Platforme
de
Farm
Enterprise
Planificare
a Resurselor
Resource Planning
Întreprinderii
(ERP)
(ERP) Platforms

TEHNOLOGII DE SPRIJIN
1.
2.
3.
4.
5.

Senzori de umiditate a solului
Dendrometre
Pluviometre
Senzori de radiație solară / temperatură
Senzori de salinitate

Bacifere

APLICAȚII

AVANTAJE
•

•

•

Îmbunătățirea calității producției:
udarea plantelor în funcție de cererea măsurabilă și anticipată poate îmbunătăți semnificativ
calitatea producției.
Pachete de nutrienți personalizate:
sistemele ERP pot permite analiza nevoilor de nutrienți care să fie furnizate prin formule de
îngrășăminte individualizate.
Reducerea pierderilor la recoltă:
îmbunătățirea utilizării datelor în timp real va reduce posibilele pierderi asociate cu o irigare
insuficientă sau excesivă, care este deosebit de importantă în cazul culturilor sensibile.

• Senzori de umiditate a solului: analizează nevoile de utilizare a resurselor de apă la unul sau
mai multe niveluri.
• Dendrometre: măsoară diferențele mici în dimensiunea tulpinii, determinând fluxul de apă în
plantă, oferind date precise privind stresul hidric.
• Pluviometre: anticipează conținutul hidric al solului având în vedere cantitatea și viteza căderii
picăturilor de ploaie.
• Senzori de radiație solară/temperatură: deduc rata de evapotranspirație și rata potențială
de pierdere a apei din sol pentru a anticipa stresul hidric pentru plante.
• Senzori de salinitate: detectă conținutul de sare din apa subterană pentru a informa utilizarea
irigațiilor subterane.

Etapa 3 – Combaterea buruienilor și protecția culturilor
5
Cereale și
Leguminoase

Sisteme de
Recomandare
Agronomică

AVANTAJE
•

Pulverizare la cerere:
economisirea a până la 30% din necesarul de resurse, utilaje și forță de muncă
datorită îmbunătățirii procesului decizional.

•

Sustenabilitate îmbunătățită:
reducerea utilizării erbicidelor și a altor substanțe chimice - datorită identificării
digitale a posibililor dăunători și boli - limitează posibilele riscuri dăunătoare pentru
fertilitatea solului și resursele de apă.

TEHNOLOGII DE SPRIJIN
1. Senzori de temperatură
2. Senzori de umiditate
3. Sisteme automatizate de eșantionare
a sporilor

APLICAȚII
• Senzori de temperatură și umiditate:
generează date privind condițiile de microclimat care pot îmbunătăți analiza
dăunătorilor și a bolilor prin evaluarea riscului de algoritm, care informează
compoziția, programul și volumul de pulverizare.
• Sisteme automatizate de eșantionare a sporilor:
detectează prezența genurilor fungice care sunt agenți patogeni pentru plante și, prin
urmare, limitează riscul de răspândire a bolilor. Acest sistem se află în mare parte la
nivel de prototip, dar are potențialul de a deveni sistemul de detectare timpurie a
bolilor plantelor (ciuperci, bacterii sau viruși).

Etapa 3 – Combaterea buruienilor și protecția culturilor (Cont.)
6
Cereale și
Leguminoase

AVANTAJE
•

•

Reducerea utilizării resurselor:
reducerea costurilor de protecție a culturilor, sporind în
același timp eficiența, precum și limitarea pierderilor de
recoltă strivite de tractoare.
Valorificarea sistemelor de avertizare timpurie:
generat de camerele multispectrale aflate la bordul
sateliților, NDVI descrie diferența dintre reflexia vizibilă
și cea în infraroșu apropiat a acoperirii vegetale pentru a
estima densitatea culturilor și pentru a declanșa
avertizări timpurii privind posibilele probleme.

TEHNOLOGII DE SPRIJIN

de
FarmSisteme
Enterprise
Recomandare
Resource
Planning
Agronomică
(ERP)
Platforms

1. Drone de pulverizare de precizie
2. Sateliți (NDVI)
3. Senzori de nutrienți montați pe
tractoare
4. Senzori de eșantionare automatizată a
solului

APLICAȚII
• Senzori de nutrienți montați pe tractoare: senzorii de nutrienți monitorizează nivelurile de azot din sol atunci când sunt
încorporați în tractoare. Senzorii mobili permit furnizarea cantității potrivite de nutrienți prin segmentarea parcelelor.
• Sateliți (NDVI): poate identifica zona din câmp în care plantele suferă, apoi compară aceste informații cu cele furnizate de alți
senzori pentru a-i determina pe agricultori să desfășoare activități preventive de reducere a riscurilor.
• Drone de pulverizare de precizie: pulverizarea produselor fitosanitare pentru a reduce dependența de tractoare și pentru
pulverizarea de precizie punctuală. Pe măsură ce tehnologia se îmbunătățește, aceasta poate înlocui tractoarele în mai multe
nișe de piață.
• Sisteme de eșantionare automatizată a sporilor: detectarea prezenței agenților patogeni ai plantelor și limitarea riscului
de răspândire a bolilor (în mare parte la nivel de prototip, dar poate deveni, potențial, sistemul de detectare timpurie pentru
ciuperci, bacterii sau viruși).

Etapa 3 - Combaterea buruienilor și protecția culturilor (Cont.)
7
Cereale și
Leguminoase

Platforme de
Planificare a Resurselor
Întreprinderii (ERP)

AVANTAJE
• Îmbunătățirea eficienței forței de muncă:
planificarea activităților de erbicidare și coordonarea automată a acestora,
împreună cu utilizarea altor tehnologii, poate reduce ceea ce în mod
tradițional a fost o operațiune intensivă de muncă.
• Îmbunătățirea sustenabilității operaționale:
erbicidarea este o activitate extrem de poluantă și costisitoare, dar utilizarea
pulverizării de precizie poate reduce efectul poluant al pesticidelor și al
erbicidelor.

TEHNOLOGII DE SPRIJIN
1. Sisteme avansate de erbicidare
montate pe tractoare (lasere /
tensiune / pulverizare)
2. Roboți de erbicidare

APLICAȚII
• Sisteme avansate de erbicidare montate pe tractoare (lasere/
tensiune/pulverizare): declanșează acțiunile planificate și, împreună cu un
sistem ERP integrat, realizează în mod eficient și monitorizează / urmărește
rezultatele și beneficiile întregului proces de erbicidare.
• Roboți de erbicidare: roboții complet automați pot identifica o gamă diversă
de buruieni și le pot distruge prin pulverizare de precizie. Noile soluții de
pulverizare de precizie pot fi montate chiar și pe tractoare.

Etapa 3 - Combaterea buruienilor și protecția culturilor (Cont.)
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Bacifere

AVANTAJE
•

•

TEHNOLOGII DE SPRIJIN

Reducerea riscului de pierdere a recoltei:
o abordare eficientă de „pulverizare în funcție de necesități”
poate ținti mult mai eficient dăunătorii și bolile, reducând
astfel riscul de deteriorare a culturilor și de poluare.
Reducerea costurilor cu forța de muncă:
deși soluțiile digitale necesită ceva timp pentru a fi
configurate și gestionate în mod corespunzător, odată ce
sunt pe deplin operaționale, acestea sporesc în mod direct
eficiența și reduc nevoia de forță de muncă costisitoare.

de
FarmSisteme
Enterprise
Recomandare
Resource
Planning
Agronomică
(ERP)
Platforms

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Senzori de temperatură a solului
Senzori de umezeală a frunzelor
Senzori de temperatură
Senzori de umiditateă
Roboți de erbicidare
Drone de pulverizare de precizie
Drone de teledetecție cu cameră
multispectrală

APLICAȚII
• Senzori de temperatură și umiditate: generează date privind condițiile de microclimat care pot îmbunătăți analiza dăunătorilor și
a bolilor prin evaluarea riscului de algoritm, care informează compoziția, programul și volumul de pulverizare.
• Senzori de umezeală a frunzelor: generează date privind condițiile de microclimat de pe partea din spate a frunzelor plantelor
care, în mod normal, nu primesc radiații solare directe și sunt mai umede / vulnerabile la boli.
• Roboți de erbicidare: roboții complet automatizați pot identifica o gamă variată de buruieni și le pot distruge prin pulverizare de
precizie. Noile soluții de pulverizare de precizie pot fi montate chiar și pe tractoare.
• Drone de pulverizare de precizie: pulverizarea produselor fitosanitare pentru a reduce dependența de tractoare și pentru
pulverizarea punctuală de precizie. Pe măsură ce tehnologia se îmbunătățește, aceasta poate înlocui tractoarele în mai multe nișe de
piață.

Etapa 3 - Combaterea buruienilor și protecția culturilor (Cont.)
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câmp
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AVANTAJE
•

•

Reducerea riscului de pierdere a recoltei:
o abordare eficientă de „pulverizare în funcție de necesități”
poate ținti mult mai eficient dăunătorii și bolile, reducând astfel
riscul de deteriorare a culturilor și de poluare.
Reducerea costurilor pentru forță de muncă:
deși soluțiile digitale necesită ceva timp pentru a fi configurate și
gestionate în mod corespunzător, odată ce sunt pe deplin
operaționale, acestea sporesc în mod direct eficiența și reduc
nevoia de forță de muncă costisitoare.

TEHNOLOGII DE SPRIJIN

Sisteme de
Recomandare
Agronomică

1.
2.
3.
4.
5.

Senzori de temperatură sol / aer
Senzori de umezeală a frunzelor
Senzori de umiditate
Drone de pulverizare de precizie
Drone de teledetecție cu cameră
multispectrală

APLICAȚII
• Senzori de temperatură și umiditate: generează date privind condițiile de microclimat care pot îmbunătăți analiza dăunătorilor și
a bolilor prin evaluarea riscului de algoritm, care informează compoziția, programul și volumul de pulverizare.
• Senzori de umezeală a frunzelor: generează date privind condițiile de microclimat de pe partea din spate a frunzelor plantelor
care, în mod normal, nu primesc radiații solare directe și sunt mai umede / vulnerabile la boli.
• Senzori de umiditate a solului: analizează utilizarea resurselor de apă la unul sau mai multe niveluri pentru a determina modul în
care aceasta va influența momentul optim de recoltare.
• Drone de teledetecție cu camere multispectrale: echipate cu camere speciale, dronele pot genera hărți digitale precise ale
solului, pot monitoriza culturile înainte de recoltare pentru a preveni furtul și pot detecta deficiențele de nutrienți / dăunători pentru a
informa luarea deciziilor privind recolta.

Etapa 3 - Combaterea buruienilor și protecția culturilor (Cont.)
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AVANTAJE
•

Facilitarea producției ecologice:
producția ecologică este deosebit de relevantă
pentru acest lanț valoric; această ancoră, împreună cu
tehnologiile de sprijin, poate asigura o producție
ecologică sustenabilă din punct de vedere economic
și o mai bună poziționare a producătorilor agricoli pe
piețile internaționale.

TEHNOLOGII DE SPRIJIN

de
FarmSisteme
Enterprise
Recomandare
Resource
Planning
Agronomică
(ERP)
Platforms

1.
2.
3.
4.
5.

Senzori de temperatură a solului
Senzori de umezeală a frunzelor
Senzori de temperatură
Senzori de umiditate
Roboți de erbicidare

APLICAȚII
• Senzori de temperatură și umiditate: generează date privind condițiile de microclimat care pot îmbunătăți analiza
dăunătorilor și a bolilor prin evaluarea riscului de algoritm, care informează compoziția, programul și volumul de pulverizare.
• Senzori de umezeală a frunzelor: generează date privind condițiile de microclimat de pe partea din spate a frunzelor
plantelor care, în mod normal, nu primesc radiații solare directe și sunt mai umede / vulnerabile la boli.
• Senzori de umiditate a solului: analizează utilizarea resurselor de apă la unul sau mai multe niveluri pentru a determina
modul în care aceasta va influența momentul optim de recoltare.
• Roboți de erbicidare: roboții complet automatizați pot identifica o gamă variată de buruieni și le pot distruge prin
pulverizare de precizie, deși acest lucru va trebui să fie realizat în conformitate cu standardele stricte ale produselor ecologice.

Etapa 3 - Combaterea buruienilor și protecția culturilor (Cont.)
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Bacifere

AVANTAJE
•

•

Reducerea riscului de pierdere a recoltei:
identificarea timpurie a unei probleme de către agricultor îl
pre-alertează și îi permite să acționeze înainte ca problema
să se extindă pe o suprafață mai mare.
Limitarea dependenței de agronomi:
capacitățile echipamentelor și ale telefoanelor inteligente de
procesare a imaginilor permit identificarea în timp real a
potențialelor probleme înainte de a apela la consultanți
externi.

TEHNOLOGII DE SPRIJIN

Recunoașterea
Asistată Digital a
Bolilor și Dăunătorilor

1.
2.
3.
4.
5.

Senzori de temperatură a solului
Senzori de umezeală a frunzelor
Senzori de temperatură
Senzori de umiditate
Drone de teledetecție cu cameră
multispectrală
6. Capcane cu feromoni digitalizate

APLICAȚII
• Senzori de temperatură / umiditate: generează date privind condițiile de microclimat care pot îmbunătăți analiza dăunătorilor și a
bolilor prin evaluarea riscului de algoritm, care informează compoziția, programul și volumul de pulverizare.
• Senzori de umezeală a frunzelor: generează date privind condițiile de microclimat de pe partea din spate a frunzelor plantelor
care, în mod normal, nu primesc radiații solare directe și sunt mai umede / vulnerabile la boli.
• Drone de teledetecție cu camere multispectrale: echipate cu camere speciale, dronele pot genera hărți digitale precise ale
solului, pot monitoriza culturile înainte de recoltare pentru a preveni furtul și pot detecta deficiențele de nutrienți / dăunători pentru a
informa luarea deciziilor privind recolta.
• Capcane cu feromoni digitalizate: facilitează detectarea și alertele în timp real pentru diverse insecte, ceea ce reduce riscul de
pierdere a recoltei și îmbunătățește eficiența stropitului prin faptul că se face în funcție de cerere.

Etapa 4 - Recoltarea
12
Cereale și
Leguminoase

AVANTAJE
•

Optimizarea recoltării:
examinarea condițiilor de recoltare prin analize
agronomice și determinarea oportunității de a lansa
sau amâna recoltarea. De asemenea, pot fi întreprinse
acțiuni avansate pentru a modifica momentul
recoltării pe baza analizei agronomice, cum ar fi
reglarea cu precizie a irigării.

TEHNOLOGII DE SPRIJIN

Sisteme de
Recomandare
Agronomică

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Senzori de radiație solară
Senzori de temperatură
Sateliți (NDVI)
Senzori de umiditate
Pluviometre
Drone de teledetecție cu cameră
multispectrală

APLICAȚII
• Senzor de radiație solară: o funcție cumulativă de radiație solară poate oferi o bună estimare a dezvoltării plantelor și, prin urmare,
poate ajuta la estimarea momentului de recoltare.
• Senzor de temperatură: este necesară o măsurare continuă și locală pentru a construi un grafic de „grade de zi”, care este adesea
utilizat pentru a estima timpul de recoltare.
• Sateliți (NDVI): s-a dovedit a fi corelat cu graficul de „grade de zi” care poate fi observat în timp real, ceea ce sporește fiabilitatea
estimării.
• Senzori de umiditate a solului: analizează utilizarea resurselor de apă la unul sau mai multe niveluri pentru a determina modul în
care aceasta va influența momentul optim de recoltare.
• Pluviometru: ploaia este o „irigare necontrolată din cer” și, prin urmare, este important să se calibreze irigarea în funcție de
posibilele condiții de precipitații din timpul recoltei.
• Drone de teledetecție cu camere multispectrale: echipate cu camere speciale, dronele pot genera hărți digitale precise ale
solului, pot monitoriza culturile înainte de recoltare pentru a preveni furtul și pot detecta deficiențele de nutrienți / dăunători pentru a
informa luarea deciziilor privind recolta.

Etapa 4 – Recoltarea (Cont.)
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Platforme
Enterprise
de
Planificare
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a Resurselor
Întreprinderii
(ERP) Platforms
(ERP)

AVANTAJE
•

•

Creșterea eficienței operaționale:
platformele ERP pot fi integrate pentru a planifica orarul și traseele de recoltare ale
roboților semi-automat sau automat, ceea ce va duce la economii de combustibil.
Datele provenite din operațiunile roboților de recoltare vor permite, de asemenea,
prognozarea financiară a rezultatelor recoltei.
Mecanizarea recoltei:
planificarea unei utilizări eficiente a utilajelor și a resurselor umane pentru a optimiza
costurile operaționale și a reduce timpul de recoltare. Include planificarea orarului și a
traseului pentru recoltarea cu ajutorul roboților semiautomat sau automat, ceea ce va
duce la economii de combustibil.

1. Roboți de recoltare

APLICAȚII

• Roboți de recoltare:
aceste echipamente, din ce în ce mai sofisticate, permit recoltarea continuă
pentru a optimiza calitatea și reduce costurile post-recoltă, făcând posibilă
recoltarea pe timp de noapte și multe altele.

Etapa 4 - Recoltarea (Cont.)
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Platforme de
Planificare a Resurselor
Întreprinderii (ERP)

1. Roboți de susținere a procesului de
recoltare

Bacifere

APLICAȚII

AVANTAJE
•

•

Optimizarea muncii:
recoltarea culturilor din livezi este mai puțin mecanizată decât cea a cerealelor,
ceea ce presupune o muncă intensivă. Acest lucru poate fi simplificat prin
intermediul tehnologiei ERP care permite coordonarea, planificarea și comunicarea
cu lucrătorii de pe teren.
Mecanizarea lucrărilor de recoltare:
utilizarea eficientă a utilajelor și a resurselor umane poate optimiza costurile
operaționale și reduce timpul de recoltare. Ajutoarele de recoltare pot îmbunătăți
productivitatea și eficiența piețelor de produse culese manual.

• Roboți de sprijinire a recoltei:
aceste echipamente, din ce în ce mai sofisticate, permit recoltarea continuă pentru a
optimiza calitatea și reduce costurile post-recoltă, făcând posibilă recoltarea pe timp
de noapte și multe altele. Aplicabilitatea roboților este destul de largă, cu exemple
disponibile pentru mai multe culturi, chiar și pentru cele care necesită o manipulare
delicată pentru a reduce pierderile. Roboții sofisticați pot identifica gradul de
maturitate al fiecărui fruct în parte pentru a determina dacă acesta este potrivit
pentru recoltare. Este o soluție de compromis între o recoltare complet automată și
una complet manuală.

Etapa 4 - Recoltarea (Cont.)
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TEHNOLOGII DE SPRIJIN
Struguri
tehnici

Fructe
semințoase și
sâmburoase

Struguri
de masă

Legume în
câmp
deschis

Sisteme
de
Farm
Enterprise
Recomandare
Resource
Planning
Agronomică
(ERP)
Platforms

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Senzori de umiditate a solului
Dendrometre
Pluviometre
Senzori de radiație solară
Senzori de temperatură
Senzori de salinitate
Drone de teledetecție cu cameră
multispectrală

Bacifere

AVANTAJE
•

•

Optimizarea lucrărilor de recoltare:
analiza agronomică de precizie permite o evaluare
avansată a condițiilor de recoltare, precum și luarea de
decizii operaționale pentru a obține oportunități de
piață mai bune și pentru a maximiza randamentul
recoltei.
Planificarea utilizării forței de muncă:
analiza agronomică avansată a condițiilor de recoltă
permite agricultorilor să planifice mai eficient utilizarea
forței de muncă în timpul sezonului de recoltare.

APLICAȚII
• Senzori de umiditate a solului: analiza nevoilor de utilizare a resurselor de apă la unul sau mai multe niveluri.
• Dendrometre: măsoară micile diferențe în dimensiunea trunchiului, informând fluxul de apă în plantă, oferind date precise
privind stresul hidric.
• Pluviometre: anticipează conținutul hidric al solului în funcție de cantitatea și viteza ploii.
• Pluviometre: ploaia este o „irigare necontrolată din cer” și, prin urmare, este important să se calibreze irigarea în funcție de
posibilele condiții de precipitații din timpul recoltei
• Drone de teledetecție cu camere multispectrale: echipate cu camere speciale, dronele pot genera hărți digitale precise
ale solului, pot monitoriza culturile înainte de recoltare pentru a preveni furtul și pot detecta deficiențele de nutrienți /
dăunători pentru a informa luarea deciziilor privind recolta.

Etapa 4 - Recoltarea (Cont.)
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TEHNOLOGII DE SPRIJIN
Struguri
tehnici

Struguri
de masă

Fructe
semințoase și
sâmburoase

Legume în
câmp
deschis

Facilitatori Digitali
pentru Recoltare,
Post-Recoltare și
Alocarea Produsului

1. Roboți de recoltare

Bacifere

APLICAȚII

AVANTAJE
•

•

Trasabilitatea:
combinată cu alte tehnologii de ancorare, permite un proces eficient de trasabilitate
care poate urmări mișcarea produselor „din câmp la consumator”. Acest lucru este
deosebit de important atunci când se iau în considerare standardele produselor
ecologice.
Integrarea operațională:
conectarea platformelor ERP cu sistemele de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM)
permite planificarea la punctul de vânzare. Acest lucru îmbunătățește eficiența
legăturilor operaționale între recoltare, depozitare, gestionarea depozitului și multe
altele.

•

Roboți de recoltare:
datele generate de roboții semiautomat cu privire la volumul, momentul și condițiile de
recoltare a culturilor pot informa operațiunile agricole „din aval”.

•

Operațiuni generale:
facilitatorii digitali sunt esențiali pentru a conecta roboții de recoltare cu sistemele de
gestionare a stocurilor și de inventariere, cu sistemele de trasabilitate și, în cele din
urmă, cu roboții de ambalare, care se regăsesc în dotările standard ale majorității
fermelor moderne la scară comercială.

Etapa 5 - Pre-tratare și depozitare
17
TEHNOLOGII DE SPRIJIN
Cereale și
Leguminoase

Facilitatori Digitali
pentru Recoltare,
Post-Recoltare și
Alocarea Produsului

AVANTAJE
•

•

Reducerea pericolelor:
monitorizarea constantă a condițiilor de depozitare a silozurilor va reduce riscul
acumulării de gaze ca urmare a proceselor de fermentare, care pot duce la explozii.
Standarde de calitate:
identificarea condițiilor de depozitare suboptime va permite agricultorilor să se asigure
că calitatea produselor lor nu este afectată de fluctuațiile neașteptate de umiditate
și/sau temperatură. În cele din urmă, acest lucru va avea un impact asupra generării de
venituri.

1. Senzori de temperatură
2. Senzori de umiditate

APLICAȚII

• Senzori de temperatură și umiditate:
generează date privind microclimatul care permit monitorizarea în timp real a condițiilor
din siloz pentru a identifica prezența gazelor periculoase care rezultă din potențialele
procese de fermentare.

Etapa 5 - Pre-tratare și depozitare (Cont.)
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TEHNOLOGII DE SPRIJIN
Cereale și
Leguminoase

Platforme
de
Farm
Enterprise
Planificare
a Resurselor
Resource Planning
Întreprinderii
(ERP)
(ERP) Platforms

1. Nu există o legătură directă cu alte tehnologii
digitale din lista eligibilă. Cu toate acestea, există
o legătură puternică cu o serie de alte sisteme și
instrumente operaționale care vor fi deja utilizate
de către agricultori zi de zi.

APLICAȚII

AVANTAJE

• Eficiența operațională:
reducerea sistemelor suboptime prin crearea de controale pentru lucrări,
asistență robotică pentru a conecta activitățile de recoltare și post-recoltare
(cum ar fi ambalarea și manipularea) și gestionarea depozitului / inventarului.

• Manipularea produselor:
utilizarea facilitatorilor digitali poate fi utilizată pentru a organiza și coordona
utilajele și forța de muncă responsabile de clasificarea, selectarea și depozitarea
Leguminoaselor/cerealelor.

Etapa 5 - Pre-tratare și depozitare (Cont.)
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TEHNOLOGII DE SPRIJIN

VINO

Struguri
tehnici

Facilitatori Digitali
pentru Recoltare,
Post-Recoltare și
Alocarea Produsului

AVANTAJE
•

•

Creșterea eficienței operaționale:
stabilirea unui sistem integrat de ambalare automată cu facilitatori digitali poate reduce
timpul necesar pentru manipularea și pregătirea strugurilor pentru procesare. Aceste
sisteme pot fi parțial sau chiar complet automatizate pentru a maximiza eficiența
operațională prin sisteme integrate de manipulare a stocurilor.
Reducerea costurilor cu forța de muncă:
automatizarea reduce dependența de forța de muncă, care reprezintă un cost
semnificativ ce nu generează întotdeauna randamente comerciale pe măsură.

1. Nu există o legătură directă cu alte tehnologii
digitale din lista eligibilă. Cu toate acestea, există
o legătură puternică cu o serie de alte sisteme și
instrumente operaționale care vor fi deja utilizate
de către agricultori zi de zi. Acestea ar putea
include sisteme de benzi transportoare, roboți de
sortare și clasificare, roboți de ambalare,
monitorizarea microclimatului și alte sisteme
relevante.

APLICAȚII

• Ambalarea asistată de roboți:
fiind o activitate care necesită multă forță de muncă, timpul și costurile de
ambalare a produselor pot fi eficientizate prin intermediul unor instrumente
robotizate coordonate de sisteme digitale de facilitare.

Etapa 5 - Pre-tratare și depozitare (Cont.)
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Struguri
tehnici

TEHNOLOGII DE SPRIJIN

FarmSisteme
Enterprise
de
Resource
Planning
Recomandare
(ERP)
Platforms
Agronomică

AVANTAJE
•

1. Senzori de temperatură
2. Senzori de umiditate

APLICAȚII

Managementul calității și optimizarea veniturilor:
deși tehnologia de ancorare se concentrează pe operațiunile de pe teren, utilizarea
diferiților senzori va permite o supraveghere constantă a condițiilor de depozitare pe
tot parcursul procesului de fermentare, limpezire, maturare și îmbuteliere. Gestionarea
atentă este esențială pentru a menține standardele de calitate și, în cele din urmă,
pentru a optimiza valoarea comercială și potențialul de generare a veniturilor pentru
noile recolte. Generarea și analiza datelor pe termen lung vor îmbunătăți procesul de
luare a deciziilor agronomice pentru a îmbunătăți rezultatele în materie de gust și
savoare.

• Senzori de temperatură/umiditate:
monitorizarea adecvată a stocurilor este esențială pentru producerea vinului pentru a
optimiza rezultatele în materie de gust și aromă pe o piață internațională extrem de
competitivă. Datele generate de senzorii de temperatură și umiditate vor fi colectate,
agregate și analizate pentru a obține informații agronomice valoroase care îmbunătățesc
rezultatele comerciale.

Etapa 5 - Pre-tratare și depozitare (Cont.)
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TEHNOLOGII DE SPRIJIN
Struguri
de masă

Legume în
câmp
deschis

Fructe
Bacifere
semințoase și
sâmburoase

Facilitatori Digitali pentru
Recoltare, Post-Recoltare și
Alocarea Produsului
+
Platforme de Planificare a
Resurselor Întreprinderii
(ERP)

APLICAȚII

AVANTAJE
•

•

Integrarea operațională:
conectarea platformelor ERP cu sistemele de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM)
permite planificarea la punctul de vânzare. Acest lucru îmbunătățește eficiența
legăturilor operaționale între recoltare, depozitare, gestionarea depozitului și multe
altele.
Optimizarea calității:
monitorizarea în timp real este esențială pentru a menține calitatea fructelor și
legumelor care pot fi depozitate doar pentru perioade scurte de timp în condiții
speciale. De asemenea, furnizarea de date mai fiabile privind depozitarea produselor
poate contribui la creșterea eficienței energetice în timpul gestionării microclimatului.

1. Nu există o legătură directă cu alte tehnologii
digitale din lista eligibilă. Cu toate acestea, există
o legătură puternică cu o serie de alte sisteme și
instrumente operaționale care vor fi deja utilizate
de către agricultori zi de zi. Acestea ar putea
include sisteme de benzi transportoare, roboți de
sortare și clasificare, roboți de ambalare, sisteme
de monitorizare a microclimatului și alte sisteme
relevante.

•

Monitorizarea microclimatului:
fructele și legumele sunt adesea depozitate în condiții specifice care necesită o
monitorizare microclimaterică. Corelarea echipamentelor fizice interoperabile cu un
ERP și cu facilitatori digitali va îmbunătăți eficacitatea gestionării stocurilor, deoarece
managerii exploatațiilor sunt mai bine informați în timp real cu privire la condiții, ceea
ce duce la o mai bună integrare cu activitățile comerciale „din aval”.

Etapa 6 – Comerț cu ridicata și marketing
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Cereale și
Leguminoase

TEHNOLOGII DE SPRIJIN

Facilitatori Digitali
pentru Recoltare,
Post-Recoltare și
Alocarea Produsului

APLICAȚII

AVANTAJE
•

Informații de piață în timp real:
generarea de date în timp real privind cererile clienților și prețurile de pe piață va îmbunătăți în
mod direct eficiența și capacitatea de reacție a gestionării stocurilor (și, prin urmare, și
competitivitatea pe piață).

•

Eficiența logistică și trasabilitatea:
producția de cereale și de Leguminoase presupune adesea costuri operaționale semnificative care
rezultă din amploarea și mecanizarea intensivă implicate în manipularea și distribuția produselor.
Integrarea digitală cu actorii din aval ai lanțului valoric va reduce aceste costuri, îmbunătățind în
același timp trasabilitatea produselor.

•

Promovarea produselor:
interacțiunea directă cu clienții îmbunătățește imaginea de marcă și implicarea pe piață,
simplificând în același timp procedurile de tranzacționare.

1. Nu există o legătură directă cu alte tehnologii
digitale din lista eligibilă. Cu toate acestea, există
o legătură puternică cu o serie de alte sisteme și
instrumente operaționale care vor fi deja
utilizate de către agricultori zi de zi.
o Se diferențiază de utilizarea în cazul
cerealelor și Leguminoaselor datorită
dimensiunii și scării operațiunilor, cu mai
puțină mecanizare și un volum de produse
adesea mai ușor de gestionat.

•

Integrarea lanțului de aprovizionare:
o utilizare eficientă poate facilita schimburile de informații fără întreruperi între
operațiunile de recoltare, depozitare și gestionarea stocurilor și activitățile comerciale
„în aval” cu alți actori ai sistemului de piață. Aceasta ar putea include conexiuni externe
cu piețe digitale, forumuri online, portaluri comerciale, registre electronice și platforme
de comerț electronic, precum și alte opțiuni.Va exista, de asemenea, o integrare internă
cu operațiunile „în amonte”, cum ar fi recoltarea, depozitarea și gestionarea
depozitelor.

Etapa 6 – Comerț cu ridicata și marketing (Cont.)
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Struguri
tehnici

Fructe
semințoase și
sâmburoase

Struguri
de masă

Legume în
câmp
deschis

Facilitatori
Digitali
Farm
Enterprise
pentru Recoltare,
Resource
Planning
Post-Recoltare
(ERP)
Platforms și
Alocarea Produsului

1. Nu există o legătură directă cu alte tehnologii
digitale din lista eligibilă. Cu toate acestea, există
o legătură puternică cu o serie de alte sisteme și
instrumente operaționale care vor fi deja utilizate
de către agricultori zi de zi.
o Se diferențiază de utilizarea în cazul
Cerealelor și Leguminoaselor datorită
dimensiunii și scării operațiunilor, cu mai
puțină mecanizare și un volum de produse
adesea mai ușor de gestionat

Bacifere

APLICAȚII

AVANTAJE
•

•

Informații de piață în timp real:
generarea de date în timp real privind cererile clienților și prețurile de pe piață va
îmbunătăți în mod direct eficiența și capacitatea de reacție a gestionării stocurilor (și,
prin urmare, și competitivitatea pe piață).
Promovarea produselor:
interacțiunea directă cu clienții îmbunătățește imaginea de marcă și implicarea pe piață,
simplificând în același timp procedurile de tranzacționare.

•

Integrarea lanțului de aprovizionare:
o utilizare eficientă poate facilita schimburile de informații fără întreruperi între
operațiunile de recoltare, depozitare și gestionarea stocurilor și activitățile comerciale
„în aval” cu alți actori ai sistemului de piață. Aceasta ar putea include conexiuni externe
cu piețe digitale, forumuri online, portaluri comerciale, registre electronice și platforme
de comerț electronic, printre alte posibilități.Va exista, de asemenea, o integrare
internă cu operațiunile „în amonte”, cum ar fi recoltarea, depozitarea și gestionarea
depozitelor.

Etapa 7 – Managementul întreprinderii
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Legume în
câmp
deschis

Bacifere

TEHNOLOGII DE SPRIJIN

Platforme de
Planificare a
Resurselor
Întreprinderii (ERP)

AVANTAJE
•

Optimizarea resurselor:
utilizarea sistemelor automate de irigare/fertigare hidroponică optimizează utilizarea apei și a
nutrienților. Creșterea semnificativă a eficienței energetice este, de asemenea, generată de
controalele climatice și de procesele operaționale simplificate.

•

Proximitatea pieței:
Sistemele de agricultură verticală pot fi înființate în medii urbane cu acces imediat la clienți, ceea
ce reprezintă un avantaj competitiv valoros pentru vânzarea de legume și fructe proaspete.

•

Reducerea forței de muncă:
deși producția hidroponică este o metodă intensivă de producție agroalimentară într-un mediu
controlat, posibilitățile vaste de automatizare a procedurilor reduc necesarul de forță de muncă în
favoarea integrării echipamentelor și software-urilor.

1. Sere cu tehnologii integrate
2. Tehnologii integrate pentru
agricultura verticală

APLICAȚII

• Tehnologii integrate pentru sere / agricultura verticală:
ca platformă modernă de producție agricolă care poate utiliza numeroase tipuri de
tehnologii într-un mediu controlat, serele și agricultura verticală pot eficientiza utilizarea
controalelor climatice (temperatură, umiditate, iluminare și CO2), precum și a sistemelor
de irigare și fertigare pentru a asigura eficiența energetică, a apei și a inputurilor. În plus,
pot fi utilizați roboți inovatori de sprijin pentru recoltare, care ar fi desfășurați în funcție
de programele stabilite prin analiza agronomică a datelor generate de numeroși senzori.

IV. Crearea unui ecosistem de
inovare agricolă
Stimularea adoptării tehnologiilor
digitale de către întreprinderile private
necesită o strategie de implicare bazată
pe dovezi pentru a depăși principalele
constrângeri și pentru a diminua riscul
investițiilor inițiale

I Susținerea investițiilor în facilitatori ai tehnologiei digitale
II Învățarea din practicile internaționale și tendințele
inovatoare
III Promovarea investițiilor în facilitatori ai tehnologiei digitale

Studii de caz internaționale
1

Swisscom

∙ Elveția - Rețea cu consum redus
∙ Rețea pentru scenarii de aplicare cu Internetul Lucrurilor
(IoT)
∙ Ideală pentru transferul unor cantități mici de date
∙ Acoperă deja 97,2 % din populația Elveției
∙ Reduce consumul de energie al dispozitivelor

2
∙
∙
∙
∙
∙

KPN
Țările de Jos - LoRA
Prima țară care are acoperire IoT LoRa la nivel național
Utilizează o rețea de arie largă cu consum redus
Acoperire wireless mai mare la o rată de date mai mică
Aproximativ 1,5 milioane de dispozitive IoT conectate

Oportunitatea de a învăța din experiența
țărilor și companiilor care au implementat cu
succes tehnologiile digitale oferă o cale
esențială pentru a „sări peste” primii pionieri
și a accelera modernizarea sectorului agricol
din Moldova

„Dovezile arată că accesul îmbunătățit la
informații are un impact pozitiv asupra
adoptării tehnologiei de către agricultori, în
timp ce studiile privind agricultura de precizie
arată un impact pozitiv în mare măsură asupra
profitabilității agricultorilor”.
~Banca Mondială. (2021).What’s Cooking: Digital
Transformation of the Agrifood System

Obiective strategice
Realizarea viziunii unui sector agricol foarte productiv
și tehnologizat depinde de o colaborare pe termen
lung între:
•

Agricultori, furnizori și exportatori

•

Ministere și agenții guvernamentale

•

Instituții academice, de cercetare și dezvoltare

•

Bănci, fonduri și investitori

•

Incubatoare și acceleratoare de afaceri

•

Producători și dezvoltatori de tehnologii

Un factor critic de succes pentru strategia de
transformare a agriculturii constă în valorificarea și
consolidarea capacităților forței de muncă foarte
educate, talentate și antreprenoriale din Moldova

Ecosistemul inovării agricole
Rolul ADMA și al altor actori este de a facilita și
sprijini parteneriatele strategice între diverși actori
și de a crea alianțe de advocacy cu impact pentru a
rezolva problemele colective care limitează
producția agricolă
Transformarea digitală a sistemelor agroalimentare
necesită un mediu de afaceri favorabil, investiții
publice complementare, dezvoltarea de „facilitatori
de tehnologii” și investiții în capitalul uman
(programe de perfecționare, centre de ideare,
coaching de afaceri și ferme experimentale)

Alinierea politicilor
Economia Moldovei se bazează tot mai mult pe antreprenoriat și inovare – un rezultat al eforturilor
politice conjugate de a dezvolta ramuri cu valoare adăugată înaltă, de a promova investițiile în capitalul
uman și de a spori competitivitatea prin colaborare strategică

Strategia Națională de
Dezvoltare Agricolă și
Rurală (2022-2027)

Strategia Națională de
Dezvoltare Moldova 2030

Moldova Digitală
(2020)

Obiectivul este de a sprijini
dezvoltarea socio-economică
rurală sustenabilă, cu un accent
deosebit pe consolidarea pieței și
pe rezistența la schimbările
climatice

Viziunea de accelerare a
dezvoltării economice sustenabile
și favorabile incluziunii, care să
stimuleze capitalul uman prin
intermediul unei guvernanțe
democratice corecte și echitabile

Obiectivul este de a extinde
accesul liber la infrastructura
digitală și la serviciile electronice,
precum și de a investi în programe
educaționale și de a promova
relațiile intersectoriale

Lecții învățate

Cele mai bune practici
internaționale

Implementarea eficientă a Foii de Parcurs a Moldovei în
domeniul agriculturii digitale trebuie să se bazeze pe cele
mai bune practici, precum și să țină cont de eșecurile
sau „capcanele” care au avut impact asupra altor țări.
Probabil cel mai esențial este înțelegerea importanței
datelor, precum și a potențialului de rezistență din
partea întreprinderilor private în cazul în care datele
sunt gestionate greșit
Patru „Capcane de Date” frecvente

Izolare

Proprietate

Confidențiali
tate

Compatibilitate

1.

Crearea de programe de învățământ terțiar specializat, formare
profesională și certificări oficiale
2. Finanțarea piețelor digitale și a platformelor de comerț
electronic pentru cumpărarea/vânzarea de noi tehnologii
3. Dezvoltarea de servicii centralizate de monitorizare a climei și
de analiză agronomică
4. Încurajarea investițiilor în sere și ferme verticale ca platforme
tehnologice emergente
5. Promovarea platformelor de schimb de date și a ‘Magistralelor
de Date’ interconectate ale lanțului de aprovizionare
6. Elaborarea de standarde naționale pentru interoperabilitatea
datelor în vederea promovării integrării digitale
7. Facilitarea parteneriatelor pentru centrele de inovare agricolă
cu mediul academic și cu sectorul
8. Subvenționarea costurilor de achiziție a tehnologiei prin
intermediul unor stimulente și cadre de beneficii
9. Extinderea finanțării prin granturi și a sprijinului financiar pentru
ca fermierii să achiziționeze noi tehnologii
10. Susținerea consiliilor de conducere și a alianțelor dintre părțile
interesate pentru a impulsiona reforma politicilor

Crearea unei ‘Magistrale Digitale’
Crearea unei ‘Magistrale Digitale’ reprezintă
țesutul conjunctiv al unui ecosistem de
inovare agricolă care coneactează actorii
sistemului de piață prin sisteme contabile
compatibile, analiză centralizată a datelor și
registre electronice publice (cum ar fi
MConnect Open API).
Guvernul și întreprinderile private trebuie
să colaboreze pentru a adopta platforme
de tehnologii interoperabile care să
faciliteze schimbul neîntrerupt de date.

Conectarea, standardizarea și schimbul de date sunt
esențiale pentru a facilita implicarea utilizatorilor de date,
a furnizorilor de servicii și dezvoltatorilor de tehnologii.

Investiții în infrastructura de comunicații
Investițiile în Low Range Wide Area Network (LoRaWan) permit conectivitatea
fără fir la internet pentru numeroase dispozitive, ceea ce este esențial pentru realizarea viziunii unei
agriculturi inteligente și a unui „Internet al lucrurilor” (IoT)
Realizarea unei acoperiri cuprinzătoare cu portaluri LoRaWan la nivel național va facilita
monitorizarea în timp real a culturilor, urmărirea echipamentelor și utilajelor și analiza utilizării
resurselor de către toți agricultorii participanți
Având o rază de acțiune de 15-20 km (706-1250 km2), se poate estima că vor fi necesare între 27 și 48
de portaluri (gateways) LoRaWan pentru a acoperi suprafața totală a Moldovei de 33.846 km2, ceea
ce va costa aproximativ 62.500 de euro (calcule efectuate în baza valorilor de referință din sector).

LoRaWan simplifică radical instalarea și utilizarea de echipamente esențiale,
eliminând în același timp necesitatea unui portal localizat, ceea ce îmbunătățește
substanțial viabilitatea financiară a utilizării tehnologiei digitale

Foaia de Parcurs pentru Transformarea Digitală a Agriculturii
Strategia de punere în aplicare pe etape și pe faze va fi personalizată și
gestionată în mod adaptabil în coordonare cu părțile interesate din Moldova
Cele 10 componente sunt numerotate în ordine aproximativ secvențială, deși, în timpul derulării activităților, vor apărea, în mod natural, suprapuneri și sinergii.
Implementarea cu succes a acestor componente depinde de eficacitatea conducerii guvernului și de implicarea tuturor actorilor din cadrul ecosistemului emergent
de inovare agricolă. Deși Foaia de Parcurs se extinde până în 2025, se anticipează o continuitate a activităților conexe pe termen lung.
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Privind spre viitor
Fiind o țară mică, cu oameni creativi și cu un
nivel înalt de educație, cu investiții în inovația
tehnologică în toate ramurile, Moldova are
nevoie de o strategie integrată pentru a
impulsiona transformarea incluzivă și
durabilă a producției agricole

Îmbunătățirea productivității, competitivității
și rezilienței sistemelor agroalimentare
depinde de capacitatea tuturor părților
interesate de a colabora în mod eficient în
găsirea unor soluții colective la
problemele comune

Definind succesul
1

Întreprinderile private au adoptat pe
scară largă soluții digitale pentru a
crește eficiența producției, reduce
costurile, îmbunătăți
competitivitatea pe piață și optimiza
utilizarea resurselor
2

Guvernul consolidează mediul de
afaceri, investește în facilitatorii de
tehnologie, promovează parteneriate
strategice și sprijină accesul
întreprinderilor la noile tehnologii

Program de finanțare și suport tehnologic
ADMA și FTA contribuie fiecare cu câte 5 milioane de lei pentru a lansa un program
personalizat care va reduce barierele financiare și operaționale în calea achiziționării
tehnologiilor de ultimă generație necesare întreprinderilor din Moldova

Tehnologii eligibile

Domeniu de finanțare

Concentrarea imediată asupra celor cinci „ancore”, cu

Acorduri de leasing cu costuri reduse de la ADMA

posibilitate de sprijin financiar pentru toate cele 30+

pentru echipamentele eligibile, plus finanțare

tehnologii eligibile, în funcție de nevoile și prioritățile

nerambursabilă de la FTA pentru acoperirea software-

aplicațiilor

ului ca procent din costurile totale de investiție

Accelerarea adoptării
tehnologiilor digitale va
îmbunătăți performanța
financiară și competitivitatea

Suport tehnic

Calendar de implementare

întreprinderilor din Moldova,

Programul prevede mentorat gratuit din partea

Faza pilot inițială va dura până în septembrie 2023,

oferind în același timp beneficii

agronomilor, inginerilor și specialiștilor IT pentru a

urmată de o implementare dinamică coordonată de

facilita implementarea cu succes a tehnologiei

ADMA, în funcție de disponibilitatea fondurilor și de

economice și de mediu

rezultatele implementării

dezirabile
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• BANCA MONDIALĂ, BIRD, AID
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• PNUD MOLDOVA
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