KOMPLEXNÁ SPRÁVA POLÍ PRE
PROFESIONÁLOV

Zlepšite efektivitu pestovania plodín pomocou systému Cropio.
+ Všetky Vaše polia na jednom mieste
+ Situácia na poliach v reálnom čase
+ Okamžité upozornenia na neštandardné situácie
+ Predikcia výnosu

AGRONOMIKA
Cropio je systém správy produktivity, ktorý umožňuje vzdialené sledovanie poľnohospodárskych polí
a zabezpečuje používateľom možnosť efektívneho plánovania a vykonávania jednotlivých operácií. Jedná sa
o poľnohospodársky satelitný systém správy polí a plodín umožňujúci ich vzdialenú správu a monitorovanie.
Systém Cropio je primárne určený na zvýšenie efektivity v poľnohospodárskej prvovýrobe využitím
najmodernejších technológií dostupných v rámci precízneho poľnohospodárstva. Vďaka satelitnému
snímkovaniu pozemkov je Vám schopný systém Cropio monitorovať porasty na Vašich poliach takmer
v reálnom čase.
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História stavu polí:
o Vďaka možnosti denného sledovania nám systém umožňuje sledovať plodiny od
sejby až po žatvu.
Upozornenia:
o Užívateľa je schopný systém upozorňovať na neštandardné situácie pomocou SMS
správy, alebo e-mailom.
Vegetačná mapa:
o Základným ukazovateľom porastov je NDV index, ktorý je bežne používaný na
zistenie vegetačného pokrytia a vegetačnej fázy plodín, pričom sa získava pomocou
satelitných multispektrálnych snímok.
Informácie o počasí a vlhkosti pôdy:
o Možnosť získania údajov zo siete národných meteorologických staníc, alebo
z vlastnej lokálnej meteo stanice
Štatistické správy:
o Užívateľ má možnosť vygenerovať si komplexné štatistické správy svojich pozemkov
na jednom mieste
N-deficit
o Zo systému si jednoducho vytvoríte aj mapu v ariabilného hnojenia, ktorú si veľmi
rýchlo a jednoducho dokážete importovať do navádzacieho GPS systému v traktore,
či postrekovači.
Predikcia úrody:
o Vďaka technológií multispektrálneho snímkovania je systém schopný aj predikovať
úrodu danej plodiny.

TELEMATIKA
Cropio umožňuje sledovanie denných aktivít na hodinovej báze, efektivitu strojov a ich pohyb a
posielať automatické upozornenia v situáciách ako práca bez plánu, práca bez signálu a mnoho iných

Vlastnosti modulu:
+ Automatické upozornenia na neštandardné situácie
+ Denný plán strojov a pracovných operácií
+ Pohyb strojov
+ Váženie úrody
+ Správa strojového parku
+ Vývoj pracovných činností od sejby až po žatvu

Mobilná aplikácia
Cropio je dostupné pre iOS aj Android.
Môžete si ju stiahnuť cez AppStore alebo Google Play.

Otázky a odpovede
V ktorých krajikách je Cropio dostupné ?
Cropio je dostupné na celom Svete.
Musím kúpiť iné zariadenie, alebo službu ?
Nie.
Musím niečo nainštalovať ?
Nie. Cropio je systém na báze web rozhrania.
Ako rýchlo budem môcť sledovať moje polia ?
V závislosti na veľkosti výmery to trvá od pár hodín do 2 týždňov. Náš tím Vám pomôže nahrať prvotné
informácie do systému.
Aké školenie poskytujete ?
Poskytujeme: 1. prvotné zaškolenie, 2. podporu počas používania 3. interaktívny vzdelávací systém Cropio
Academy, ktorý obsahuje nielen školenie systému Cropio, ale aj všeobecné agronomické informácie.

Kontakt
AgriTechnika CZ, s.r.o.
Husova 35, 664 51 Šlapanice
Tel.: +420 775 047 325
+421 903 571 432
e-mail: atcz@atcz.cz
www.atcz.cz

Naozajstná pridaná hodnota do prvovýroby s poistením

