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ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Европа инвестира в селските райони

Блокчейн технологията изключва 
всякакъв тип финансови 
посредници между хората и 
техните пари. Фактът, че повечето 
вериги работят с публични 
протоколи, дава възможност за 
масовото адаптиране на блокчейн 
в различни отрасли, дори и без 
много технически познания. 
Голяма част от компаниите 
преориентират своите бази от 
данни към модела на блокчейн. 
В това число влизат логистични 
фирми, болници и част от 
промишлените производители

Сред най-популярните 
приложения на блокчейн 
се нареждат smart contracts 
(интелигентните договори) и 
crowdfunding (набирането на 
капитал онлайн).



Основното
прилОжение

Блокчейн – 
дешифроване на 
технОлОгията 

на блокчейн технологията в 
селското стопанство е във връзка с 
предоставянето и сигурността на 
информацията по глобалните вериги 
на доставки. 

Ползите от блокчейн като цифрова 
икономическа платформа се 
получават за потребители, 
производители, правителства и 
допълващи технологии.

Блокчейнът представлява запис 
на информация, неподлежаща на 
манипулация, която е достъпна на 
конкретен клъстър от участници - 
накратко база от данни, която ако 
бъде променена  на едно място, 
записите при другите участници 
в клъстера ще се различават, 
което ще покаже външна намеса, 
съответно опит за измама. За 
това промяната е невъзможна 
но ако има опит се взима за 
истина по големия процент от 
клъстера за истина, тъй като 
се смята за невъзможно да се 
промени информацията на всички 
компютри от клъстера

Като индустриална програма, 
блокчейн технологията 
позволява евтина информация 
с висока степен на доверие 
относно произхода по отношение 
на доказателствата за твърдения 
във фермата за качество 
по отношение, например 
на, съставките , условия за 
отглеждане, местоположение, 
чистота и т.н., за да се движат 
между производители и 
потребители. 

Същата тази технология също така 
позволява на производителите да 
докажат на регулаторните органи 
и органите по стандартизация 
спазването на задължителните 
производствени условия и 
процеси (напр. използване на 
пестициди, условия за хуманно 
отношение към животните, 
доказателство за произход и др.). 


