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ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД 
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ:

Европа инвестира в селските райони

Въвеждането на информация 
за нова реколта или нова 
партида се добавя в съответната 
индексирана страница за 
реколта и партида.

Логиката на операциите за 
въвеждане, редактиране и 
добавяне на блокчейн е същата 
както описаната за „ферма“.

По същия начин става 
въвеждането на данните модул 
„Реколти“ и модул „Партиди“.



дОбаВяне 
в блокчейн

FOOD  
TRACEABILITY
в полза на 
земеделските 
производетели

В модул „Ферми“ 
земеделският 
производител вижда 
само тези ферми, към 
които е асоцииран. 
Има бутон за добавяне 
на нова ферма, а вече 
създадените ферми са 
показани в таблица, 
в която може да се 
видят детайли за 
конкретната ферма, 
да се редактира 
и възможност за 
добавяне в блокчейн.

Добавяне на „Нова ферма“ става 
от модул „Потребители“, където 
чрез отваряне на нова страница се 
„създава“ новата ферма, която се 
добавя в базата данни на системата. 
Вече създадените ферми се 
визуализират в таблица.

За да се правят записи в блокчейн, 
трябва да се отключи акаунта на 
потребителя в MetaMask.
Чрез бутон „Добавяне в блокчейн“ 
(намиращ се в последната колона 
на таблицата) се отваря страница, 
която съдържа акаунт адреса, 
избраната мрежа (Ethereum) и 
добавените в блокчейна ферми. 
При натискане на бутон „Добави 
в блокчейн“ се показва диалогов 
прозорец от MetaMask, с който 
потребителят да потвърди или 
откаже транзакцията.

Задължително се изчаква 
транзакцията да приключи, което 
става чрез получаване на  известие 
от MetaMask.

детайли 
за фермата

При натискане на бутон „Детайли“ 
(намира се в последната колона 
на таблицата) се отваря страница, 
съдържаща всички данни за фермата.
На тази страница също има и бутони 
за редакция и добавяне в блокчейн, 
както и бутон за Etherscan страницата 
с детайлите за транзакцията. 

Има секция за баркод и галерия със 
снимки. Чрез бутони „Качи баркод“ и 
„Качи още“ се добавят нови снимки, 
които може да се изтрият и/или да се 
добавят нови.

По какъв начин земеделските 
производители ще използват 
FOOD TRACEABILITY?

Въведените данни за фермата могат 
да бъдат редактирани. 


