
Virtuális kapcsolatépítéssel összekötött webinárunk témája a
mezőgazdasági szenzorok haszna a termőföldtől az istállóig.

 
Az Ipar 4.0 fejlesztései olyan erővel alakítják át az ipart és a
mezőgazdaságot, amelyek mélyen befolyásolják az érintett
szektorok termelési hatásfokát. A digitális technológiák bevezetése
(IoT, Big Data adatfeldolgozás, Mesterséges Intelligencia, stb.)  a
termelékenység és a minőség növelés mellett, pozitív hatással
vannak az élelmiszerbiztonságra és a környezetvédelemre.
 
Azok a gazdálkodók, akik használják az említett innovációkat,
nemcsak jobban nyomon tudják követni állományaik fejlődését, de
a szenzorok által begyűjtött adatok segítségével folyamatos
fejlődésre és hatékonyságnövelésre képesek az emberi munkaerő
redukálása mellett.
 
Vegyen részt online előadásainkon és ismerje meg az Agrár IoT
gyorsan megtérülő lehetőségeit, kérdezzen és – ha csak virtuálisan
is – találkozzon hasonló problémával küzdő gazdákkal és
termelőkkel.
 
Házigazdáink:

                           Dr. Bánházi Tamás ügyvezető igazgató, PLF Agritech 
                           Weibel Balázs ügyvezető igazgató, Cubilog
                           Dóra Sebestyén ügyvezető igazgató, Sys-Control
 
 
A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Részletek és regisztráció: www.innoskart.digital/esemenyek 

INNOSKART
AGROINNOVÁTOR
TALÁLKOZÓ

INNOSKART
AGROINNOVÁTOR
TALÁLKOZÓ
IoT webinár és virtual networking 

2020. április 29. 15:00 ZOOM

www.innoskart.digitalwww.innoskart.digital innoskart@innoskart.huinnoskart@innoskart.hu+36 20 221 0345+36 20 221 0345



INNOSKART
AGROINNOVÁTOR
TALÁLKOZÓ

INNOSKART
AGROINNOVÁTOR
TALÁLKOZÓ

www.innoskart.digitalwww.innoskart.digital innoskart@innoskart.huinnoskart@innoskart.hu+36 20 221 0345+36 20 221 0345

Dr. Bánházi Tamás:

PLF Agritech real-time monitoring eszközök a sertéstartó gazdaságokban

A jelenleg Cordobában vendégprofesszor
Dr. Bánházi Tamás az okosfarmrendszerek
nemzetközi kutatója. PhD tanulmányait a dél-
ausztráliai Adelaide Egyetemen végezte, kutatásai a
precíziós állattartásban (Precision Livestock Farming,
PLF) alkalmazható eszközök és a környezeti
tényezők vizsgálati módszereire irányulnak. 

Weibel Balázs:

Hogyan fejleszthető az intenzív állattartás digitalizációval, IOT
szenzorhálózatok alkalmazásával?

Weibel Balázs informatikai végzettséggel és
tapasztalattal az agrárszektor digitalizációs, ipar 4.0
kihívásaira fejleszt innovatív megoldásokat.
Személyes motivációja az innovatív ötlet
megvalósítása mellett, a megfelelő állattartási
körülmények technológiával való támogatása, az
intenzív állattartás optimalizálása, így a farmok
profitabilitásának növelése.

Dóra Sebestyén:

Hogyan lesz a növénytermesztés okos?

A Műszaki Egyetemen végzett Dóra Sebestyén az
Egyesült Államokban, a Vanderbilt Egyetem
mesterképzésén kezdett szenzorhálózatos
technológiák fejlesztésével foglalkozni. Jelenleg
egyik legfontosabb projektje az AgroSense
termesztés-felügyelő rendszere az intelligens
öntözés, tápanyag-gazdálkodás és növényvédelem
támogatására.


