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Bun venit la cea de-a patra ediție a buletinului DEMETER  
 

Sperăm că începeți să vă bucurați de vară și vă mențineți sănătoși și în 

siguranță. 

În această ediție ne concentrăm mai mult pe aspectele tehnice ale DEMETER și 

ne uităm în special la: 

• Importanța interoperabilității. 

•  Procesul de co-creare în cadrul piloților DEMETER. 

•  Noutăți despre modul în care câștigătorii Open Call se integrează în 

DEMETER. 

• Un raport concis care detaliază necesitățile tehnologice ale fermierilor în urma unei serii de interviuri 

cu fermierii angrenați în DEMETER, parte a bordării noastre consultative cu părțile implicate (multi-

actor). 

• O rundă de evenimente în spațiul Industriei agro-alimentare și tehnologiilor agricole. 

De asemenea, auzim direct de la fermierii care participă la DEMETER despre experiențele lor. În cele 

din urmă, proiectul-frate de digitalizare ATLAS ne vorbește despre obiectivele sale și despre cum se 

desfășoară. 

Ca întotdeauna, pentru orice întrebări, contactați info@h2020-demeter.eu 

Lectură plăcută! 

Kevin Doolin 
Coordonatorul proiectului 

mailto:info@h2020-demeter.eu
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Importanța interoperabilității și standardizării 
Arne Berre, SINTEF și Coordonator standardizare DEMETER  

Una dintre provocările cheie în realizarea soluțiilor agricole inteligente este legată de lipsa de 

interoperabilitate între diferite sisteme și platforme din sectorul agroalimentar, în special cele oferite 

de diferiți furnizori de tehnologie. Este, de asemenea, îngrijorător pentru fermieri că tehnologia în 

care investesc va deveni învechită. DEMETER răspunde acestor nevoi de interoperabilitate tehnică și 

semantică prin intermediul Spațiului de interoperabilitate agricolă (AIS) și al modelului de informații 

privind agricultura (AIM). Primul oferă o gamă largă de mecanisme de interoperabilitate care 

facilitează dezvoltarea, validarea și implementarea soluției DEMETER, în timp ce acesta din urmă oferă 

limbajul comun (semantic) utilizat de aplicațiile DEMETER pentru schimbul de date. 

Citiți mai multe aici 

 

 

Ateliere DEMETER de Co-creare 
Nils Hempelmann, OGC și DEMETER Pilot Management Leader 

Piloții DEMETER acoperă un spectru larg de subsectoare: culturi arabile, culturi irigate, producția de 

fructe și zootehnică (păsări de curte, lactate, bunăstarea animalelor). Acești piloți sunt utilizați pentru 

a demonstra și a evalua modul în care inovațiile și capabilitățile extinse beneficiază de mecanismele 

de interoperabilitate și se integrează cu setul de funcționalități de bază DEMETER. Funcționalitățile de 

bază sunt necesare pentru crearea oricăror aplicații DEMETER și, prin urmare, obligatorii pentru orice 

părți interesate care doresc să expună sau să partajeze propriile resurse. 

Pe baza feedback-ului colectat în interviurile individuale cu fiecare dintre piloți, a devenit evident că 

frecvente sesiuni interactive încrucișate între piloți și pachete ar oferi o îmbunătățire majoră atât din 

perspectiva coordonării, cât și din perspectiva progresului. 

Citiți mai multe aici. 

https://h2020-demeter.eu/demeter-as-an-interoperability-platform-with-support-of-multiple-standards/
https://h2020-demeter.eu/demeter-pilot-co-creation-workshops/
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Câștigătorii DEMETER Open Call & sinergii 
Ramón Alcarria, Universidad Politécnica de Madrid (UPM) 

Primul apel deschis DEMETER, numit DEVELOP, a atras și a angajat IMM-uri cu produse tehnologice 
care pot fi implementate în cadrul Agro-business. Un total de 10 companii au fost beneficiare ale 
apelului deschis, pentru a rezolva următoarele provocări: 

1. Lucrările solului și monitorizarea umidității: axat pe creșterea preciziei măsurării 
umidității solului. WAISENSE FIELDS, proiectele W4A-SoilWorkability, SoilSignal și 
Soily lucrează pe acest subiect. 

2. Interoperable Geo Tagged Photo APP: Aplicație foto interoperabilă cu etichetă 
geografică, pentru a demonstra facilitatorul interoperabilității DEMETER pentru 
sistemele informaționale de gestionare a fermei. Proiectul CAP / P abordează acest 
subiect. 

3. ISOBUS enabler: Dezvoltarea unei componente de software Gateway de 
interoperabilitate permite interoperabilitatea între diferite elemente hardware, 
instrumente și sisteme agricole, chiar fără cunoștințe profunde despre protocolul 
ISOBUS. Propunerea ELLIOT-ISOBUS a fost selectată pentru această provocare. 

4. Soluții blockchain pentru apșicații agricole: pentru a permite trasabilitatea și 
interoperabilitatea cu componentele DEMETER ca soluție verticală agroalimentară. 
Proiectul PerSePHOne lucrează la acest aspect. 

5. DEMETER Business process integration (BPM): pentru a permite partajarea eficientă 
a datelor între procesele de afaceri, planificarea fiecărui pas al procesului de 
producție, utilizarea optimă a tuturor resurselor, definirea comenzilor de lucru, 
definirea planului de livrare a produselor, stabilirea unui buget de marketing etc. 
Proiectele DEBBIE, CollectGood și OPTIFLAXIT sunt responsabile pentru a veni cu 
soluții la această provocare. 

Unul dintre punctele cheie pentru succesul tuturor inițiativelor este o bună comunicare între diferiții 
actori din ecosistemul DEMETER (experți în domeniu, piloți, manageri tehnici și nou- veniții prin 
Open Call). Pentru a asigura acest lucru, a fost concepută o structură de monitorizare în legătură cu 
urmărirea, supravegherea și facilitarea resurselor pentru proiectele de apel deschis, având în vedere 
că actorii menționați mai sus vor fi facilitatorii sinergiilor în DEMETER.  

Citiți mai multe  aici.  

 

https://h2020-demeter.eu/open-call-project-results-and-demeter-synergies/
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DEMETER White Paper – nevoile și preocupările fermierilor 
Grainne Dilleen, Walton Institute, și Daniel Wolferts, Fraunhofer FIT 

Deciziile fermierilor sunt un proces complex, influențat de mai mulți factori sociali, culturali, 

demografici și financiari. Pentru a înțelege mai bine ce simte fermierul cu privire la adoptarea 

tehnologiei și nevoile și preocupările legate de aceasta, am realizat o serie de interviuri cu fermierii 

care participă la DEMETER. Scopul a fost de a afla mai multe despre experiențele lor la fermă, nevoile 

și îngrijorările lor legate de tehnologie și modul în care DEMETER poate ajuta la depășirea acestor 

probleme. În plus, au fost organizate interviuri cu furnizorii de software implicați în DEMETER care 

lucrează îndeaproape cu fermierii, pentru a prinde si perspectiva lor. A fost creată o carte albă care 

rezumă rezultatele interviurilor. 

Citiți mai multe aici. 

My experience with DEMETER… 

 

Laslo Šinković, un fermier care participă la DEMETER, ne spune despre experiența sa în proiect. Laslo 
este proprietarul Agroprodukt Šinković, o companie sârbească, care se ocupă, de peste 20 de ani, de 
creșterea găinilor ouătoare, a efectivelor de prăsilă și a puilor de o zi. El este implicat în proiectul pilot 
despre „Managementul creșterii puilor”. 

https://h2020-demeter.eu/white-paper-understanding-the-farmers-technology-needs-and-requirements/
https://www.youtube.com/watch?v=IywJ-oewJLo&feature=youtu.be
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Jędrzej Wigura and Mateusz Wigura, apicultori polonezi, ne povestesc despre implicarea lor în 

DEMETER.  Fac parte din pilotul care își propune să dezvolte și să ofere un serviciu de optimizare a 

polenizării. Serviciul va conecta sistemele de gestionare a fermelor și sistemele de gestionare a stupinei 

cu serviciile de consiliere și de sprijinire a deciziilor. 

 

 

ATLAS, proiectul-frate al DEMETER  
Manolis Tsantakis, ATLAS Communication and Dissemination Coordinator 

Am discutat cu Manolis Tsantakis despre obiectivele ci activitățile unui alt proiect finanțat din 

Horizon 2020, ATLAS 

Care sunt obiectivele proiectului ATLAS? 

Agricultura modernă trece la o abordare bazată pe date. Conectivitatea și interoperabilitatea 

sistemelor și echipamentelor utilizate în agricultură sunt factori cruciali în transformarea digitală a 

sectorului. Rețeaua de interoperabilitate ATLAS va furniza mijloacele de interconectare a diferitelor 

sisteme agricole și echipamente agricole, tractoare, sisteme de senzori și instrumente de analiză a 

datelor etc., și pentru a stabili fluxul de date între ele. Acesta este într-adevăr un pas inovator, 

deoarece depășește constrângerile actuale, și deschide calea către agricultura modernă bazată pe 

date. Este de preferat ca instrumentele și soluțiile disponibile să fie interoperabile mai degrabă decât 

să le înlocuim - și aceasta este abordarea pe care o urmează proiectul ATLAS. Realizarea unor 

instrumente bine stabilite și specializate interoperabile și lăsarea deciziei cu privire la instrumentul 

ales utilizatorului final. Dezvoltarea rețelei de interoperabilitate ATLAS este o inițiativă de jos în sus, 

care implică părțile interesate din toate domeniile agricole importante, concentrându-se pe o 

https://www.youtube.com/watch?v=_H3FGHW-wKQ
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interoperabilitate tehnică ce permite schimbul de informații între diferite sisteme existente. Deoarece 

fiecare dintre aceste sisteme participante este independent și construit pe propria infrastructură 

tehnică, acest lucru duce la o rețea distribuită, necentralizată de sisteme. Pe scurt, Rețeaua de 

interoperabilitate ATLAS va oferi mijloacele de interconectare a diferitelor sisteme și echipamente 

software agricole și de a stabili fluxul de date între ele.  

Cititi mai multe aici.  

 

Noutăți și evenimente recente 

 

DEMETER participă la evenimentul INNOSETA  

INNOSETA a organizat, pe 29 iunie, un eveniment de socializare și cunoaștere, la care a participat si 

DEMETER, alături de alte nouă proiecte din UE. 

 

 

DEMETER prezintă la Forumul Mondial IEEE 

DEMETER a susținut o prezentare la a șaptea ediție (2021)a IEEE World Forum dedicate IoT (Internet 

of Things), organizat în perioada 14 iunie – 31 iulie 2021. 

Mai multe informații aici. 

https://h2020-demeter.eu/atlas-developing-an-open-interoperability-network-for-agricultural-applications/
https://h2020-demeter.eu/demeter-participates-at-2021-ieee-7th-world-forum-on-internet-of-things/
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DEMETER present si la DataWeek 2021 

DEMETER AIM (Agriculture Information Model) a fost prezentat la sesiunea de agricultură inteligentă 

din cadrul Data Week 2021. Mai multe informații aici. 

 

 

 

Buletinul COPA COGECA prezintă DEMETER 

DEMETER a fost prezent într-unul dintre numerele buletinului săptămânal al COPA-COGECA, cu o 

descriere generală, precum și cu detalii despre obiectivele sale. Mai multe aici 

 

 

 

DEMETER Podcast Edition - FarmForum 

Asociația Producătorilor de Porumb din România a discutat despre DEMETER intr-un podcast difuzat  

recent pe platforma FarmForum. Citiți mai multe aici.  

https://h2020-demeter.eu/demeter-presents-at-dataweek-2021/
https://mailchi.mp/96df95e3628a/weekly-briefing-230421?e=c4a19af76e
https://www.facebook.com/FarmForum-100333485086928
https://h2020-demeter.eu/demeter-podcast-edition-farmforum/
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Sesiunea de agricultură a OGC prezintă DEMETER 

Arhitectura de referință si AIM (Agriculture Information Model) din DEMETER au fost prezentate la 

sesiunea privind agricultura a OGC (Open Geospatial Consortium) in luna martie. Mai multe 

informații aici  

 

 

 

Rapoarte carte alba despre DEMETER  

Am creat o secțiune distinctă pe site care detaliază diferitele cărți albe create în cadrul proiectului. 

Rapoartele rezumă multe dintre rezultatele. Citiți mai mult aici.  

 

 

 

Website-ul DEMETER nominalizat pentru un premiu 

Citiți mai multe aici. 

www.h2020-demeter.eu 

Subscribe: https://h2020-demeter.eu/Newsletter/  

https://www.slideshare.net/H2020DEMETER/demeter-at-ogc-agriculture-session
https://h2020-demeter.eu/dissemination-material/#whitepapers
https://webawards.eurid.eu/?q=h2020-demeter.eu
http://www.h2020-demeter.eu/
https://h2020-demeter.eu/Newsletter/

