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    Прилагането на блокчейн в селското стопанство 

Блокчейн е използван за решаване на проблеми от различни сектори. В селското 
стопанство Блокчейн се прилага за подобряване на безопасността на храните и 
времето за транзакции. Нарастващият интерес на технологията Блокчейн към 
селското стопанство изисква ясен, систематичен преглед. Блокчейн е скорошна 
изследователска област в селскостопанския сектор. Резултатите показват, че 60% 
от документите са фокусирани върху веригата за доставка на храни. Също така, 
50% от изследванията на Блокчейн в селското стопанство са доминирани от 
азиатски изследователи от общността, особено от Китай. По същия начин 
половината от изследванията се занимават с предизвикателства, свързани с 
неприкосновеността на личния живот и сигурността на Интернет на нещата с 
технологията блокчейн.  

Докато научните изследвания по отношение на Блокчейн и проследяемостта във 
веригите за доставки в селското стопанство нарастват бързо, същото не се 
отразява в наличността на търговски приложения. Едно от най-известните 
подходящи приложения е IBM Food Trust. IBM Food Trust беше тестван в 
сътрудничество с Walmart, за да проследи произхода на мангото и китайските 
продукти от свинско месо. Той е изграден на платформата Hyperledger Fabric, 
където всички данни се съхраняват в счетоводните книги на блокчейн и са 
достъпни по цялата верига на доставки от производител до потребител. 
Показателен рекламиран резултат от IBM Food Trust е, че процесът на 
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идентифициране на произхода на манго може да отнеме седем дни за проследяване 
без системата на Food Trust, докато при Food Trust да отнеме около 2,2 сек. 
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Provenance е друга компания, която популяризира базирана на блокчейн система 
за проследяване на рибни продукти. Чрез предложеното от компанията 
приложение всеки рибен продукт се маркира уникално. Този уникален 
идентификатор съдържа цялата информация за рибата, нейната опаковка, условия 
за транспортиране и съхранение. Целта на Provenance е да намали двойните 
разходи за сертифициране и да предостави достоверна информация на 
потребителите, като използва неизменна система за разпределена книга. 
Провенансът използва публичен блокчейн, където всички заинтересовани страни 
са равни и информационната сигурност е висока.  
 
Следвайки водещите стъпки на IBM’s Food Trust and Provenance, в днешно време все 
повече стартиращи компании се появяват на територията на подкрепяната от 
блокчейн проследяемост на селскостопанските храни. Например продуктът 
AgriOpenData има за цел да гарантира, по-прозрачен, сигурен и публичен начин, 
проследяемостта на цялата верига на хранително-вкусовата промишленост, както 
и преработката на селскостопански продукти, особено BIO (биологични - в Европа 
често използвани като синоним на органични) и DOCG (наименование на 
контролиран и гарантиран произход) продукти, което им позволява да 
удостоверяват качеството и своята цифрова идентичност чрез внедряване на 
блокчейн. 
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