
Η πρώτη online πλατφόρμα   
αγοραπωλησιών αγροτικών 
προϊόντων στην Ελλάδα

marketplace.centaur.ag

Για τον παραγωγό:
• Προβολή στο διαδίκτυο.
• Διασύνδεση με 

αγοραστές.
• Πιστοποίηση ποιότητας 

και αυξημένη 
ανταγωνιστικότητα.

Για τον έμπορο:
• Άμεση πρόσβαση σε 

διαθέσιμες ποσότητες.
• Αξιοποίηση ψηφιακών 

εργαλείων πιστοποίησης 
ποιότητας.

• Αύξηση περιθωρίου 
κέρδους.

Για τη βιομηχανία:
• Εξασφάλιση ποιοτικών 

πρώτων υλών.
• Πλήρης ορατότητα και 

ιχνηλασιμότητα στην 
εφοδιαστική αλυσίδα.

• Διαφοροποίηση και 
προστιθέμενη αξία στα 
τελικά προϊόντα.

Για τον καταναλωτή:
• Ποιοτικότερα και 

ασφαλέστερα τρόφιμα.
• Πρόσβαση σε ποιοτικά 

χαρακτηριστικά και 
προέλευση.

• Επιλογή ποιοτικότερων 
και φιλικότερων προς το 
περιβάλλον προϊόντων.
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Η Corteva Agriscience Hellas δημιουργεί 
και χαρακτηρίζει όλα τα προϊόντα της με 
βάση τη μεταποιητική τους εξειδίκευση 
και αξία. Συνεργάζεται στενά με την 
βιομηχανία με στόχο την επιπρόσθετη 
αξία για όλη την αλυσίδα παραγωγής. 
Ο καρπός που προέρχεται από τα 
PIONEER® υβρίδια καλαμποκιού 
χαρακτηρίζεται από:
● Ελάχιστες ξένες ύλες.
● Έντονο πορτοκαλί χρώμα. 
● Μέγιστο ειδικό βάρος.
● Μακράς διάρκειας αποθήκευση, με 
ελάχιστη φύρα.
● Μέγιστη % περιεκτικότητα σε λάδι σε 
άμυλο, λάδι & πρωτεΐνες.
● Πιστοποίηση PioneerBest®.

Πρόγραμμα Πιστοποίησης PioneerBest®

Επιλεγμένα υβρίδια με την εφαρμογή 
του Προγράμματος προορίζονται για 
Μύλους και  Βιομηχανίες ζωοτροφών με 
ομοιογενή και κατάλληλα ποιοτικά 
στοιχεία. Η συνεργασία μας με την 
Centaur Analytics και η εφαρμογή του 
συστήματος Centaur Internet-of-Crops™ 
εξασφαλίζει την άψογη αποθήκευση - 
διατήρηση του προϊόντος μέχρι την 
τελική του χρήση. Με ειδικούς 
αισθητήρες τους οποίους αναπτύσσει η 
Centaur Analytics παρακολουθεί τις 

Ποιότητα καρπού
PIONEER®

συνθήκες που επικρατούν στις αποθήκες 
με σκοπό να διατηρηθεί η ποιότητα του 
προϊόντος και να προστατευθεί από τυχόν 
κινδύνους.
Οι αισθητήρες συγκεντρώνουν δεδομένα 
για την θερμοκρασία την υγρασία και τα 
επίπεδα συγκέντρωσης CO2 μέσα στους 
αποθηκευτικούς χώρους των προϊόντων 
τα οποία διοχετεύονται μέσω του cloud 
στην ολοκληρωμένη πληροφοριακή 
πλατφόρμα όπου μπορεί να τα 
παρακολουθεί κάποιος ακόμη και μέσα από 
το κινητό του σε πραγματικό χρόνο. Με 
αυτό τον τρόπο αντιμετωπίζεται τυχόν 
αλλοίωση των προϊόντων ή προσβολή από 
ασθένειες επιχειρώντας στοχευμένες 
απεντομώσεις κλπ.

Το πρόγραμμα που αναπτύξαμε σε 
συνεργασία με την Centaur Analytics 
προσφέρει στον χρήστη:

● Παρακολούθηση ασφάλειας 
αποθηκευμένων προϊόντων. Μέτρηση 
θερμοκρασίας, υγρασίας και εντοπισμός 
έναρξης αλλοίωσης.
● Παρακολούθηση απεντόμωσης 
φωσφίνης και ελεγχόμενης ατμόσφαιρας.
● Ψηφιοποίηση ιχνηλασιμότητας.
● Πρόβλεψη υγιούς αποθήκευσης 
προϊόντων.
● Λειτουργία εμπορικής πλατφόρμας 
διάθεσης αποθηκευμένων προϊόντων σε 
δυνητικούς αγοραστές.
● Παρακολούθηση συνθηκών καλλιέργειας 
στο χωράφι για έγκαιρο εντοπισμό 
παραγωγής μυκοτοξινών στο χωράφι.
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