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Die 5G-Technologie erlaubt die Anwendung einer erweiterten mobilen Breitbandverbindung. Damit
ist die neue Netzwerktechnologie ideal für die Informationsübertragung von dezentralen Sensoren
und von Drohnendaten geeignet – wichtige Hilfsmittel, die aktuell von Landwirten ausgiebig getestet werden. 5G erleichtert somit insbesondere die Automatisierung landwirtschaftlicher Standardprozesse wie Feldpflege, Anbau und Ernte, leistet aber auch in der Tierhaltung und beim Thema
Gewässerüberwachung wertvolle Dienste. Mit intelligenten Lösungen unter Nutzung von 5G-Technologien können biologische Systeme zielgenauer bewirtschaftet werden. Hieraus ergeben sich
positive Effekte für die Umwelt, die natürlichen Ressourcen, aber vor allem für die Landbewirtschaftung. Dabei stehen wir erst am Anfang einer Entwicklung gerade für die ländlichen Räume.
Das Kleinprojekt fokussiert die Begegnungen und den Fachaustausch auf angewandte Forschung
und aktuelle Entwicklungen in der Praxis hierzu. Es werden mögliche Effekte und Datendienste für
die präzise und ressourcenschonende Landbewirtschaftung und deren Systemrelevanz für Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit aufgezeigt.
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Technologia 5G pozwala na zastosowanie zaawansowanego, mobilnego połączenia szerokopasmowego. Dzięki temu, nowa technologia sieciowa idealnie nadaje się do przekazywania informacji
ze zdecentralizowanych czujników i danych z dronów – to ważne narzędzia, obecnie w szerokim
zakresie wykorzystywane przez rolników. 5G ułatwia zatem automatyzację standardowych procesów w rolnictwie, takich jak zabiegi agrotechniczne, uprawa i zbiory, ale jest również przydatna w
hodowli zwierząt oraz przy monitorowaniu stanu wód. Dzięki inteligentnym rozwiązaniom wykorzystującym technologię 5G można precyzyjniej gospodarować systemami biologicznymi. Ma to
pozytywne skutki dla środowiska, zasobów naturalnych, ale przede wszystkim dla uprawy gleby.
Znajdujemy się jednak dopiero na początku rozwoju, zwłaszcza w przypadku obszarów wiejskich.
Podczas spotkań i wymiany wiedzy specjalistycznej, mały projekt koncentruje się na naukach stosowanych i bieżących rozwiązaniach praktycznych. Pokazane zostaną możliwe skutki i usługi w
zakresie danych dla precyzyjnego i oszczędzającego zasoby zarządzania gruntami oraz znaczenie
tego systemu dla bioróżnorodności i żyzności gleby.
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„Wissenstransfer in der Euroregion Neiße:
Nutzung von 5G-Netzwerktechnologien
in der Landwirtschaft“

Das Projekt „Wissenstransfer in der Euroregion Neiße: Landwirtschaft 5G“ wird mit Mitteln aus dem
Kleinprojektefonds der Euroregion Neiße gefördert. | Projekt „Transfer wiedzy w Euroregionie Nysa:
Rolnictwo 5G“ jest wspierany ze

„Transfer wiedzy w Euroregionie Nysa:
Wykorzystanie technologii sieciowych
5G w rolnictwie“

Laufzeit: April 2020 bis Juli 2021
Czas trwania: kwiecień 2020 do
lipiec 2021

