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ЦЕНА: СРБИЈА 150 РСД • ЦРНА ГОРА 1,5 ЕУР • БИХ 2,5 КМ • СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА 100 ДЕН

12 примера органске пољопривреде

Пчеларење са две матице

Трњина - Лековита дивља шљива

Органско вино од шипка

Органско лековито биље

Гајење рена

ТЕМА БРОЈА: КО И КАКО СЕ УПИСУЈЕ У 
РЕГИСТАР ПРОИЗВОЂАЧА ХРАНЕ?
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Формат попречног пресека на машинама, зоотехником, 
виноградима и воћњацима, обновљиви извори енергије, 
конференције и обуке само је део сајамске манифестације 
ФИЕРАГРИКОЛА која ће се одржати у Верони од 26. до 
29. јануара 2022. Уз то, биће представљене и две специфичне 
а веома иновативне области: дигитална пољопривреда и 
агроенергетске емисије, чиме је проширила своју изложбену 
понуду. 

Различите области на FIERAGRICOLA 2022. ће стога 
превазићи уобичајени распоред који чине пољопривредна 
механизација, зоотехника и производи као што су виногради 
и воћњаци, агрохемикај, ђубриво, семе и услуге за примарни 
сектор, сви они су изложени заједно а окренути ка новим 
пољопривредним границама које, пре свега, захтевају нови 
културни модел, као што су глобалне климатске политике, 
Европски зелени договор и Заједничка пољопривредна 
политика (ЦАП) 2021-2021, која ће ступити на снагу 1. 
јануара 2023.

Дигитална пољопривреда

Од дронова до сензорске технологије, од ИТ решења до 
система за мапирање терена и усева, од алата за међусобно 
повезивање машина и пољопривредних возила до софтвера 
за управљање. Иновације у пољопривреди су у сталном 
развоју а овај сектор у Италији вреди око 540 милиона евра 
(цифра за 2020. годину, +20% у поређењу са 2019.) и преко 
13,7 милијарди долара на глобалном нивоу.

Нове технологије се брзо развијају и постају све 
распрострањеније због решења која дигитализација 
обезбеђује у смислу рационалног коришћења ресурса, 
смањењу емисије штетних гасова који има за циљ постизања 
нулте емисије до 2050. године.

Поред изложбене понуде, FIERAGRICOLA ће настојати 
да води своје посетиоце (пољопривреднике, извођаче, 

агротехничаре, агрономе и ветеринаре) у избору 
најпогоднијих решења за различите моделе производње, 
такође, организовањем састанака и конференција за даљу 
едукацију корисника. 

Како најављују организатори 115. издање FIERAGRI-
COLA  такође ће указати на обновљиве изворе енергије 
из пољопривредних извора, алата који постаје све 
важнији у примарном сектору активности и као извор 
мултифункционалних прихода и као стратегија за подршку
циркуларној економији и еколошкој транзицији.

Тачније, FIERAGRICOLA ће се фокусирати на два сегмента 
агроенергетике која су последњих година успела да се 
добро прилагоде потребама италијанских пољопривредних 
компанија: прво, биогас и биометан, и друго, системска  
решења која је и Академија Georgofili препоручивала  у 
прошлости у вези са обнављањем салаша и сеоских зграда.

Поред средстава CAP-а (скоро 50 млрд евра додељених 
Италији за период 2021-2027), Национални план опоравка 
и отпорности (НРРП) такође обезбеђује ресурсе за зелену 
транзицију и дигиталну трансформацију пољопривредe, 
са посебним фокусом на циркуларну економију и одрживу 
пољопривреду.

НОВО НА 
FIERAGRICOLA, 
ДИГИТАЛНА 
ПОЉОПРИВРЕДА И 
АГРОЕНЕРГЕТИКА

Догађаји

Поштовани читаоци са задовољством вас обавештавамо да 
ове године свако од вас може добити бесплатну улазницу 
за разгледање сајма коју поклања Веронафиере на начин 
»одштампај код куће«. Сви заинтересовани могу најкасније 
до 18. јануара 2022.  године на интернет страници службеног 
представништва Веронафиере за подручје Alpe-Jadran 
www.mz-consulting.org. Потребно је да попуните обра-
зац којим потврђујете да желите да посетите сајам 
Фиерагрицола. На вашу е-адресу у року од неколико радних 
дана примићете инструкције с посебним кодом. За групе 
постоји посебна понуда. 

За више информација пошаљите е-маил на:
info@mz-consulting.org 


