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Agroland oferă finanțare de câte 10.000 de euro pentru trei start-up-uri tech românești 

 

Agroland Business System (indice bursier AG) oferă finanțări a câte 10.000 euro pentru Planty AI, 

Tailpath și Hardwired, trei dintre cele 5 startup-uri tech, din România, cu aplicații directe în zona 



agricolă, care au fost declarate finaliste în cadrul incubatorului de afaceri AgTech TM, organizat de 

Agroland în parteneriat cu X by Ascendis.  

 

Planty AI este o aplicație mobilă care folosește inteligența artificială pentru a-i ajuta pe fitofarmaciști 

și pe fermieri să detecteze bolile plantelor și să ofere clienților tratamentul potrivit, economisind timp 

și bani. Algoritmul este antrenat în prima etapă pentru culturile de cereale, rosii, pomi fructiferi și 

pune la dispoziția fermierului o hartă a fitofarmacilor din țară.  

TailPath rezolvă problemele verificării produselor contrafăcute și ale siguranței alimentare de la 

producător la consumatorul final, prin implementarea unui sistem de trasabilitate, folosind coduri 

QR și tehnologie blockchain. Astfel, contribuie la siguranța alimentară, combaterea produselor 

contrafăcute și crearea unei legături sigure între producători, distribuitori, retaileri și consumatori. 

Pe parcursul a 12 săptămâni, cele 26 de echipe înscrise în incubatorul AgTech TM by Agroland au 

beneficiat de traininguri online, precum și de îndrumarea a numeroși mentori din companii 

importante aparținând unor domenii ca: tehnologie, agricultură, marketing, finanțe etc. AgTech TM 

by Agroland este primul program complet de incubare de startup-uri din România, care stimulează 

și susține inovația în agricultură, la nivel național. 

Până la sfârșitul lui septembrie 2021, echipele câștigătoare vor finaliza prima etapă de dezvoltare a 

produselor. Aceasta constă în realizarea unor produse minim viabile (MVP – Minimum Viable 

Product), care pot satisface clienții timpurii și prin intermediul cărora se obține feedback pentru 

dezvoltarea mai profundă. Agroland și Ascendis X vor sprijini cele cinci echipe, pentru a obține o 

nouă rundă de finanțare, în vedere contiuării dezvoltării produselor. 
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