
ROZWIĄZANIA DLA PRECYZYJNEGO ROLNICTWA
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MY DATA PLANT

Innowacyjna technologia satelitarna dostarczania danych umożliwiających 

wsparcie produkcji roślinnej

✓ MONITORING BIOMASY

✓ MAPY NAWOŻENIA

✓ MAPY WYSIEWU 

Wkrótce nowe moduły:

✓MODUŁ ZABIEGÓW 

OCHRONY ROŚLIN

✓MODUŁ ESTYMACJI PLONU
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MONITOROWANIE BIOMASY

✓ Identyfikacja różnic biomasy w 

poszczególnych częściach pola

✓ Monitoring dojrzewania rośliny

✓ Wskazanie skutków niedoborów lub 

nadwyżek wody

✓ Analiza skutków ugniatania gleby, 

zalania/powodzi oraz stałego cienia

✓ Lokalizacja obszarów podatnych na 

porażenia chorobami

✓ 5-dniowe,  powtarzalne obrazy pozwalające 

na dokładne monitorowanie zmian w 

uprawach
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MONITOROWANIE BIOMASY

Mapy Biomasy wskazują różnice w wegetacji roślin w 

obrębie pola Podczas gdy zielone strefy przedstawiają 

zdrowe zbiory, czerwone cieniowanie wskazuje na słabszą 

biomasę.
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MAPY NAWOŻENIA

✓ Dostosowanie strategii nawożenia do 

aktualnie panujących warunków

✓ Możliwość dostosowania nawożenia w 

oparciu o swoje doświadczenia

✓ Uzyskanie optymalnego poziomu nawożenia 

w zależności od potrzeb w każdej części pola 

✓ Osiągnięcie maksymalnej wydajność / plonu 

przy użyciu zmiennego dawkowania 

nawozów
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MAPY NAWOŻENIA

Bazując na bieżącym obrazie witalności roślin, mapy nawożenia sugerują – w zależności od wybranej 

strategii – gdzie można ograniczyć nawożenie oraz które strefy wymagają intensywniejszego nawożenia. 
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MAPY WYSIEWU

✓ Wskazuje różne strefy tekstury gleby 

(od lekkiej do ciężkiej)

✓ Umożliwia przyporządkowanie 

różnych norm wysiewu do 

poszczególnych stref.

✓ Elastyczne wdrożenie własnej strategii 

wysiewu

✓ Kalkuluje wymaganą ilość materiału 

siewnego na dane pole
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PRACA Z MAPAMI

Wygenerowane mapy nawożenia lub 

wysiewu można przenieść za pomocą 

pamięci USB z komputera na terminal 

ciągnika lub maszyny. MyDataPlant –

jako niezależne rozwiązania –

współpracuje z każdym rodzajem 

terminali. 

Z map precyzyjnego nawożenia oraz wysiewy można korzystać na dwa sposoby, w zależności od 

stopnia zaawansowania technologicznego parku maszynowego rolnika. 

Aplikacja CropNavigator

zainstalowana na tablecie (z sygnałem 

GPS) umożliwia przegląd oraz 

korzystanie z map w przypadkach kiedy 

rolnik nie posiada terminala w swoim 

ciągniku lub maszynie
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KORZYŚCI DLA ROLNIKA

✓ Oszczędność czasu 

✓ Pełne wykorzystanie potencjału wydajności w każdej strefie pola

✓ Oszczędność nawozu do 15 %

✓ Większy plon z hektara od 3 do 6% przy precyzyjnym nawożeniu

✓ Lepszy bilans azotu

✓ Od 5 do 6 % większy plon przy wysiewie precyzyjnym
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CENA DLA ROLNIKA

Cena za używanie My Data Plant zależy od kupowanego modułu : 

Moduł: Monitoring Biomasy Mapy Wysiewu Nasion Mapy Nawożenia 

Cena za 1 ha*

Powierzchnia €/ha*

plus 2,00 €* plus 2.00 €*

<500 ha 4,00 €

501-1000 ha 3,30 €

1001-10000 ha 2,70 €

10 000-100 000 ha 2,20 €

>100 000 ha 2,00 €

* cena w € za ha (netto / plus VAT),  cena za 1 ha powierzchni zarejestrowanych pól, cena waha się w zależności od powierzchni 

– im większa powierzchnia, tym  niższa cena z podanego przedziału, cena za 365 dni użytkowania systemu od momentu zakupu




