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Indiferent de unde te uiți la agricultură, 
consolidarea și creșterea sunt două teme 
foarte comune. De la ferme mici care se 
unesc pentru a forma entități agricole mai 
mari, la ferme mari care trec la procesare, 
mai mare pare să fie mai bine în multe 
cazuri. 

Pentru fermieri, realizarea de economii 
pentru a avea o productivitate mai mare, 
pentru a reduce costurile pe unitate sau a 
câștiga mai multă putere de cumpărare / 
vânzare este cheia pentru a supraviețui și a 
prospera într-un peisaj competitiv cu marje 
mici. Agribusiness-urile cresc în 
dimensiune și, prin urmare, scad în număr, 

mai ales de când a început revoluția 
tehnolocică și introducerea continuă a unor 
echipamente și metode de agricultură mai 
performante, mai rapide și mai eficiente. Cei 
mai mulți dintre noi consideră că acest lucru 
este bun pentru agricultură, deoarece ne face 
mai durabili pe termen lung.  

Unele dintre instrumentele agricole care au 
permis eficiența pentru fermieri sunt 
introducerea de substanțe chimice sofisticate 
pentru tratarea culturilor, procesul continuu 
de ameliorare a semințelor care creează soiuri 
/ hibrizi îmbunătățiți, cu randamente mai 
mari și mai puține riscuri, acces la capital și 
utilaje agricole de ultimă generație.  
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Companiile care furnizează aceste produse au cunoscut 
un val de consolidare similar cu cel de după cel de-al 
Doilea Război Mondial, multe companii mici făcând 
acum parte dintr-un mare conglomerat. 

Pentru a îmbunătăți rata de inovare și calitatea 
tehnologiei, este firesc ca în aceste industrii să fi avut 
loc consolidarea. Primele 10 companii agrochimice, 
primii 5 producători de mașini și utilaje agricole și 
câteva bănci, formează acum un oligopol virtual. Știm 
cu toții că acolo unde se găsesc mai puțini jucători, se 
găsesc și mai puține opțiuni pentru fermier (client), iar 
în acest caz fermierii sunt supuși unor presiuni crescute. 

Fermierii beneficiază în mod natural de multe din 
produsele oferite de acești furnizori, dar, în același timp, 
este ușor să simți că lipsa de opțiuni în alegerea 
furnizorilor de semințe, de produse chimice, de 
echipamente și de finanțare nu oferă condiții echitabile 
în negocierea dintre părți. Având în vedere acest lucru, 
este ușor de înțeles de ce fermierii sunt foarte reticenți 
în a oferi furnizorilor lor și mai multă putere de 
negociere prin stocarea datelor de la ferma lor pe o 
platformă care este deținută de o companie „Big Ag”. 

Deci, Big Ag este rău?  

Absolut nu - joacă un rol vital în industrie. Atunci unde 
este proastă ideea? Stocarea tuturor datelor fermei tale 
la furnizorii de inputuri, despre care știm că pot fi 
folosite cu ușurință împotriva interesului fermierilor, 
este ca și cum ați oferi o valiză cu bani pentru „păstrare 
în siguranță” unui străin în timp ce mergeți la o pauză 
de țigare în timpul vizionării unui film la cinema. Știi 
că s-ar putea să ai noroc să mai găsești valiza, dar este 
un risc pe care eu nu mi l-aș asuma. 

Deci, când este „Big Ag” fabulos în agricultură? Pentru 
mine, fabulous este analiza de date mari - în care datele 
mari cuprind o cantitate mare de date dintr-o zonă mult 
mai mare decât o singură fermă, care poate fi folosită 
pentru a dezvălui modele, tendințe și riscuri. În loc să 
ne uităm doar la propriile date, izolate, le combinăm cu 
toate datele din regiunea noastră, obținând informații 
mai bune asupra propriei operațiuni agricole decât dacă 
le-am folosi singuri. Acest lucru scade riscul și crește 
valoarea propriei ferme. 

În agricultură nu au loc încă analize adevărate de date 
mari și, cu siguranță, de ele nu beneficieză fermierii, dar 
industria se pregătește în mod clar pentru acest lucru. 
Un număr tot mai mare de fermieri începe să colecteze 
date într-un mod standardizat, care să permită analiza 
datelor la comun și care sunt stocate de un custode 
independent. Colectarea datelor este un prim pas 
necesar în fiecare proces de analiză a datelor și este 

grozav să vedem această tendință în creștere în agricultură. 

Deci, deși „mare” nu este neapărat în interesul fermierilor, 
în cazul datelor mari este – cu cât datele sunt mai curate și 
standardizate într-un set de date, cu atât analizele vor fi mai 
precise. Sunt convins că următoarele mari câștiguri de 
eficiență în agricultură vor veni din analiza datelor mari. 
Dar, pentru ca fermierii să primească câștigurile complete 
în locul altor părți interesate, este important ca datele să fie 
păstrate și interpretate de o companie ce nu are legătură cu 
furnizorii de inputuri! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hartă a câmpului, cu zone de performanță similar: 

Prin lucrările de analiză a productivității solurilor se 

inventariază, clasifică şi evaluează resursele de sol dintr-

o fermă. Prin realizarea analizei productivității in funcție 

de rezultatul factorilor agrotehnicise se urmărește:  

1. Precizarea capacităţii de producţie a terenului;  

2. Stabilirea cauzelor care limitează capacitatea de 

producţie şi evidenţierea lor în vederea diminuării sau 

înlăturării efectelor negative care limitează recoltele. 

 


