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Hybrydowe podejście do
rolnictwa IoT

W
ST

ĘP Rolnictwo zmieniło się diametralnie w ciągu ostatnich dwóch dekad, a szybko rozwijające 
się technologie będą nadal wywierać ogromny wpływ na praktyki rolnicze w nadchodzących 
latach. IoT w rolnictwie zyskuje na znaczeniu, ponieważ pomaga monitorować wiele aktywów w 
gospodarstwie jednocześnie. Ale jak to
działa?

Hybrydowe lub inaczej holistyczne podejście oznacza połączenie wielu różnych urządzeń/
rozwiązań, które są strategicznie rozmieszczone na polach. Pessl Instruments łączy wszystkie 
punkty, ułatwiając kontrolę nad gospodarstwem i polami, dzięki czemu nie musisz się martwić, 
że mógłbyś coś przeoczyć. 
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Dzięki naszym rozwiązaniom nie pominiesz żadnych ważnych decyzji dotyczących zarządzania 
gospodarstwem. Unikniesz niepotrzebnych wyjazdów na pole, będziesz dokładnie 
wiedział, jakie warunki panują w danym momencie, podejmował na czas decyzje dotyczące 
nawadniania, nawożenia, stosowania pestycydów, zbiorów i wiele więcej przez cały rok. 
Zapewniamy istotne dla Państwa precyzyjne, informacje przez 24 godziny na dobę, 7 dni w 
tygodniu, przez cały rok.
Aby podejście hybrydowe zadziałało, potrzeba kilku urządzeń do monitorowania wielu 
problemów na polu i wokół gospodarstwa; posiadanie tylko jednej stacji pogodowej nie 
zapewni wystarczającej ilości danych, aby odpowiedzieć na wszystkie potrzeby Państwa 
gospodarstwa.
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METOS® - Rewolucja w podejmowaniu 
decyzji w Twoim gospodarstwie

Bez względu na rodzaj uprawy czy typ gleby, cyfrowe rozwiązania IoT dla rolnictwa
ograniczają liczbę zmiennych i umożliwią podejmowanie trafnych, opartych na 
danych decyzji:
• poprawiają jakość plonów
• zwiększają produktywność Twoich pracowników
• zwiększają zysk gospodarstwa.

Jednocześnie pomagają one w:
• optymalizacji zużycia środków produkcji (wody, energii, nawozów, środków 

ochrony roślin i siły roboczej),
• zmniejszeniu ogólnego wpływu na środowisko.
Firma Pessl Instruments od ponad 37 lat służy hodowcom, badaczom i menedżerom
w 85 krajach. Dostosowane do indywidualnych potrzeb rozwiązania sprzętowe i
programowe w zakresie cyfrowego IoT dla rolnictwa zaspokajają wszystkie potrzeby i
wyzwania, z jakimi borykają się w swojej codziennej pracy ludzie pracujący w terenie,
a my jesteśmy dumni, że możemy sprawić, że ciężar podejmowania przez nich decyzji
będzie nieco lżejszy.

METOS® MA ZASTOSOWANIE W WIELU SEKTORACH

PESSL INSTRUMENTS W LICZBACH I FAKTACH

ROLNICTWOROLNICTWO
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firma zfirma z
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Eine Marke der FarmFacts GmbH.

Powe red  by

A Stor mGeo Company
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PARTNERZY TELEKOMUNIKACYJNI 

PARTNERZY DS. CZUJNIKÓW 

PARTNERZY BRANŻOWI
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Oprogramowanie i usługi
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ODWIEDŹ METOS.AT BY PRZECZYTAĆ 
OBSZERNĄ DOKUMENTACJĘ METOS® 

Stale aktualizujemy i dodajemy nowe, istotne treści dotyczące 
modeli chorób, prognoz pogody, zarządzania nawadnianiem 
oraz innych usług, wraz z pełną dokumentacją techniczną i 
odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania techniczne.

PLATFORMA 
FIELDCLIMATE

Platforma FieldClimate i 
Dokumentacja METOS® 

fieldclimate.com

www.metos.at
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FieldClimate
MOBILE APP

Nasza Aplika 
mobilna
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Platforma FieldClimate oraz aplikacja mobilna 
są bezpłatne i  są wliczone w cenę sprzętu 
wszystkich urządzeń METOS®. 
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FarmView
USŁUGA PREMIUM W FIELDCLIMATE

FarmView pozwala na wizualizację danych na poziomie gospodarstwa, pola i 
obszaru uprawy. Podział danych na obszary upraw, w połączeniu z pomiarami 
polowymi METOS i satelitarnymi danymi teledetekcyjnymi, pozwala użytkownikom 
wykryć potencjalne problemy i przekierować uwagę na konkretne miejsca, 
optymalizując zarządzanie polem. 
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Możliwość połączenia tego, co widać z góry - poprzez zdjęcia satelitarne - z 
korektami dokonanymi na polu, pozwala na lokalne ulepszenia, które wyrównują 
niejednorodności pola i zwiększają plony. Korekty mogą obejmować zarówno 
zarządzanie nawadnianiem (z możliwością precyzyjnego pozycjonowania sond 
wilgotności gleby i stacji pogodowych), jak i dotyczyć zdrowia roślin lub odczytów 
DualEx i Mobilab w celu śledzenia warunków odżywiania i dostępności  składników 
odżywczych. 
Ponadto, Dzienny Bilans  Wodny jest podawany jako wynik ewapotranspiracji upraw 
i zapisów poziomów nawadniania, w celu wsparcia precyzyjnego podejmowania 
decyzji w gospodarce wodnej.
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Moduł bilansu wodnego FarmView 

Wilgotność gleby w FarmView

Moduł bilansu wodnego (Irrimet) pozwala użytkownikom na lepsze planowanie 
decyzji dotyczących nawadniania na podstawie ewapotranspiracji upraw, rozwoju 
strefy korzeniowej, opadów i zapisów nawadniania jako danych wejściowych. 
Dzienny bilans wodny, pokazywany w formie danych wyjściowych, zapewnia pełny 
obraz stanu bilansu wodnego w całym sezonie.

Strona stanu wilgotności gleby jest użytecznym narzędziem do monitorowania 
wilgotności gleby poprzez  wyświetlanie całościowej sumy tego współczynnika, jak i 
pomiarów jej wartości na poszczególnych głębokościach, mierzonych przez 
czujniki glebowe. Ponadto, na tablicy rozdzielczej wyświetlany jest widget sumy 
wilgotności gleby, umożliwiający szybką ocenę i podjęcie natychmiastowych działań. 
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ZOPTYMALIZUJ WZROST PLONÓW DZIĘKI IDENTYFIKACJI 
MIEJSC WYMAGAJĄCYCH WIĘKSZEJ UWAGI NA TWOIM POLU!

Strona pomiarów satelitarnych 
FarmView Satellite 

Strona pomiarów satelitarnych jest 
zaawansowaną   usługą FarmView. 
Satelitarne dane teledetekcyjne 
określają ilościowo LAI (Wskaźnik 
powierzchni liści- ang. Leaf Area 
Index) i NDVI (Znormalizowany 
różnicowy wskaźnik wegetacji- ang. 
Normalized Difference Vegetation 
Index) na poziomie obszaru uprawy. 
Te dane dają pełny obraz pola 
podczas rozwoju upraw, wykrywając 
również anomalie w obrębie słabszych i silniejszych miejsc pod względem 
biomasy i stanu zdrowia roślin. Strona zawiera wykresy LAI i NDVI, służące do 
monitorowania stanu wzrostu roślin (w sposób jakościowy i ilościowy) w całym 
sezonie wegetacyjnym, wraz ze zdjęciami satelitarnymi o rozdzielczości 10 metrów, 
pochodzącymi z satelity Sentinel-2. 
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Przegląd wszystkich danych z czujników

Zarządzanie sprzętem - Dane i ustawienia czujników

Monitorowanie wilgotności gleby

Bilans wodny xx

Wizualizacja oparta na obszarze uprawy xx

Okres uprawy i specyficzne uwarunkowania roślin xx

 Widżet SUMY Wilgotności gleby xx

Kalendarz nawadniania xx

Mapy LAI i NDVI z satelity Sentinel-2 xx xx

FieldClimate FarmView
FarmView
Satellite

PORÓWNAJ ZASTOSOWANIA DANYCH I ZOBACZ, CO 
NAJBARDZIEJ CI ODPOWIADA...
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Prognoza pogody i Narzedzia planowania pracy
PROGNOZA POGODY, PLANOWANIE ZADAŃ DLA SIŁY ROBOCZEJ, 
DOSTĘPNOŚĆ PÓL, MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA OPRYSKÓW

stacja
METOS®

platforma
FieldClimate

Prognoza pogody jest 
dostarczana

przez meteoblue

model pogodowy
meteoblue

Dane obserwacyjne
są gromadzone

przez każdą stację

Precyzyjna prognoza
pogody dla danego

miejsca

PROGNOZA POGODY, PLANOWANIE ZADAŃ DLA SIŁY 
ROBOCZEJ,  DOSTĘPNOŚĆ PÓL, MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA 
OPRYSKÓW

Dzięki stacji pogodowej METOS otrzymujesz najlepszą prognozę dla swojego 
gospodarstwa i pól dzięki: wykorzystaniu lokalnych pomiarów w czasie 
rzeczywistym do korekty modelowanej prognozy, wyeliminowaniu błędów 
modelu i częstej aktualizacji prognozy na podstawie ostatnich danych z Twojej 
stacji, satelity i radaru.  Ponadto sztuczna inteligencja jest wykorzystywana do 
zwiększenia precyzji modeli i optymalnego połączenia/wyboru najlepszych modeli 
prognozy w każdej konkretnej lokalizacji.
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Prognoza pogody i Narzedzia planowania pracy
PROGNOZA POGODY, PLANOWANIE ZADAŃ DLA SIŁY ROBOCZEJ, 
DOSTĘPNOŚĆ PÓL, MOŻLIWOŚĆ WYKONYWANIA OPRYSKÓW

OSZCZĘDZAJ CZAS, ZWIĘKSZAJ WYDAJNOŚĆ

3 lub 7-dniowa prognoza pogody obejmująca wszystkie ważne zmienne
meteorologiczne, w tym usługi takie jak planowanie pracy, modele produkcji
zwierzęcej i ryzyka chorób, pomaga: 

• Zaplanować tydzień pracy w oparciu o lokalną prognozę pogody dla Twojej lokalizacji
• Lepiej zorganizować Twój dzień pracy na podstawie aktualnych danych dot. 

deszczu i temperatury oraz aktualizowanej co godzinę prognozy pogody dla Twoich 
pól

• Ochronić Twoje plony przed przymrozkami poprzez monitorowanie dokładnie 
przewidywanych temperatur aktualizowanych co godzinę

• Optymalizować i ograniczać liczbę zabiegów uprawowych w oparciu o modele 
chorobowe i przewidywane wystąpienia chorób w danym miejscu

• Zaplanować rozsiewanie nawozów w oparciu o dokładną godzinową prognozę 
pogody

• Zaplanować nawodnienie w oparciu o ET i przewidywane pobranie wody przez 
roślinę

• Poznać najlepszy czas na wjazd na pole dla najbliższych kilku dni na podstawie 
warunków glebowych

• Określić, kiedy należy przeprowadzić sadzenie, siew i zbiór Twoich upraw 
poprzez uwzględnienie odpowiedniej wilgotności gleby w warstwie siewnej, 
optymalnej temperatury i innych warunków pogodowych

• Maksymalizować plony i ich jakość dzięki uwzględnieniu optymalnych prognóz 
ryzyka pogodowego dla Twoich pól
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Modele chorobowe

« « «

Stacja FieldClimatePomiary Modele chorobowe

Model określonej choroby danej rośliny jest matematycznym opisem interakcji
pomiędzy środowiskiem, rośliną żywicielską i zmiennymi związanymi z patogenem,
które mogą prowadzić do rozwoju choroby. Bardziej zaawansowane modele to takie,
które mogą przewidzieć wpływ lub nasilenie choroby oraz rozwój inokulum. 

Modele Pessl Instruments zostały opracowane w celu dostarczenia jak najlepszych
informacji umożliwiających świadome podejmowanie decyzji i wykorzystanie
najlepszych narzędzi, aby produkować większy plon, zarówno pod względem ilości, 
jak i jakości.

Większość z nich jest wynikiem międzynarodowej współpracy naukowej z instytutami
badawczymi i uniwersytetami w ciągu ostatnich 30 lat. Są one stosowane przez 
rolników od wielu lat w różnych klimatach i środowiskach, dzięki czemu udowodniły 
swoją skuteczność.

PESSL INST RUMENTS POSIADA PONAD 80 MODELI CHORÓB 
DLA PONAD 35 UPRAW, DO KTÓRYCH DOSTĘP MOŻNA UZYSKAĆ 
BEZPOŚREDNIO POPRZEZ PLATFORMĘ www.fieldclimate.com.
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Okno oprysku

Aby zaoferować pełne wsparcie dla zarządzania ochroną roślin, współpracujemy ze
szwajcarskim partnerem- meteoblue. Modele chorób roślin opierają się na bardzo
precyzyjnej prognozie pogody, która jest lokalizowana i kalibrowana w miejscu
monitorowania. Prognoza wszystkich głównych zmiennych meteorologicznych i
innych informacji agronomicznych, takich jak okno dla interwencji fitosanitarnych,
jest dostarczana co godzinę, na okres 7 dni i aktualizowana jest za każdym razem,
gdy usługa jest wyświetlana na stronie fieldclimate.com.

CO OTRZYMUJESZ:
• Wysoce precyzyjną prognozę pogody dla wszystkich głównych zmiennych meteo
• Kalkulacje modelu choroby i inne informacje agronomiczne
• Prognozę godzinową na 7 dni
• Dane w czasie rzeczywistym pobierane w momencie używania usługi

Okno oprysku pomaga określić odpowiednie okresy do zastosowania środków ochrony 
roślin, pokazując odpowiednie (zielone), mniej odpowiednie (żółte) i nieodpowiednie 
(czerwone) okresy do przeprowadzenia oprysku. Warunki te są obliczane na podstawie 
pomiarów siły wiatru, opadów, temperatury powietrza, wilgotności względnej i delta T.
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MODELE CHORÓB DLA UPRAWY WINOROŚLI

• Mączniak rzekomy (Plasmopara viticola) - Infekcja pierwotna wg Cortesi, Hill et al.; 
infekcja wtórna wg Arens, Blaser i Gehman; czas okresu inkubacji wg Mueller i Sleumer.)

• Mączniak prawdziwy (Ryzyko wystąpienia mączniaka wg Gublera i Thomasa i ryzyko 
jego wystąpienia zmodyfikowane przez uwzględnienie wpływu A. quisqualis)

• Szara pleśń
• Czarna nóżka
• Antraknoza
• Wzrost liści i akumulacja opadów
• Zmycie fungicydów
• Eupoecilia ambiguella

Zarządzanie informacją w winnicy ma kluczowe znaczenie dla procesu podejmowania 
decyzji. Prowadzi ono do produkcji wysokiej jakości winogron i jest punktem wyjścia do 
produkcji doskonałych win.

Od ponad 25 lat pomagamy producentom winogron i ekspertom winiarskim w
zarządzaniu ich uprawami. Byliśmy pionierami w produkcji stacji pogodowych
zdolnych do obliczania modeli chorobowych dla mączniaka rzekomego winorośli.

Nasz e modele zostały dopracowane podczas
wielu lat ich stosowania w szerokim zakresie na 
znacznej ilości obszarów uprawy winorośli
na świecie.

iMETOS 3.3 dostarcza surowe dane (ilość opadów 
deszczu, wilgotność liści, pomiar temperatury 
i wilgotności), które są wykorzystywane w 
obliczeniach matematycznych modeli chorób.
Modele te są dostępne poprzez platformę 
fieldclimate.com - dla głównych chorób roślin i dla 
insektów.
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Na wykresie widać jak po okresie z opadami deszczu, długimi okresami zwilżenia liści i
wysoką wilgotnością względną w połączeniu z odpowiednią temperaturą powietrza
następuje rozwój pierwotnej infekcji peronosporą. Kiedy infekcja osiąga 100%, model
zaczyna obliczać okres inkubacji dla tej infekcji. Po osiągnięciu 100% inkubacji, na
liściach widoczne są objawy (oleiste plamy).

STACJE I  CZUJNIKI

Podstawowy zestaw czujników potrzebnych do monitorowania szkodników i chorób:
temperatura i wilgotność względna powietrza, deszczomierz i wilgotność liści. W
niektórych przypadkach konieczne są również czujniki promieniowania słonecznego,
temperatury i wilgotności gleby. Czujniki te można zainstalować w systemie iMETOS
3.3 IMT280-USW i μMETOS CLIMA LoRa.

Poprzez API, dane ze stacji METOS® mogą być wykorzystywane na platformach
internetowych do tworzenia modeli chorób roślin i DSS dla ochrony roślin.

++
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INNE MODELE CHOROBOWE

• Brunatna zgnilizna drzew pestkowych 

(Monilia laxa)

• Dziurkowatość liś ci drzew pestkowych 

 (Wilsonmyces carpophilus)

• Akumulacja opadów i wzrost liści

• Ryzyko porażenia parchem brzoskwini

• Ryzyko wyst. mączniaka prawdziwego

• Kędzierzawość liści

• Drobna plamistość liści drzew 

pestkowych

• Wciornastek zachodni (Frankliniella 

occidentalis)

• Rak bakteryjny (Pseudomonas syringae

• Porcje chłodu

• Alternarioza (Alternaria alternata)

• Antraknoza (Colletotrichum acutatum)WIŚNIA CYTRUSY

• Torbiel śliwek (Taphrina pruni)

• Akumulacja opadów i wzrost liści

• Ryzyko wystąpienia mszyc

• Bakteryjna plamistość drzew 

pestkowych

• Ryzyko brunatnej zgnilizny

• Dziurkowatość liści drzew pestkowych

• Ryzyko wyst. mączniaka prawdziwego

• Kędzierzawość liści

• Parch brzoskwini (Cladosporium 

carpophilum)

• Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

• Porażenie rdzą

• Porcje chłodu

• Kędzierzawość liści brzoskwini

• Parch brzoskwini

• Akumulacja opadów i wzrost liści

• Ryzyko wystąpienia mszyc

• Brunatna zgnilizna drzew pestkowych

• Mączniak prawdziwy

• Ryzyko Sphaerotheca pannosa

• Porcje chłodu

MORELA,
ŚLIWKA I

MIRABELKA

BRZOSKWINIA

• Parch jabłoni (Venturia inaequalis)

• Owocówka jabłkóweczka

• Mszyce jabłoniowe (Aphis pomi, 

Dysaphis plantaginea)

• Porażenie zarazą ogniową

• Akumulacja opadów i wzrost liści

• Porcje chłodu

• Parch gruszy (Venturia pyrina)

• Brązowa plamistość gruszy 

(Stemphylium vesicarium)

• Porażenie zarazą ogniową (Erwinia 

amylovora)

• Akumulacja opadów i wzrost liści

• Ryzyko wystąpienia mszyc

• Gorzka zgnilizna (Fabraea)

JABŁKO GRUSZKA

• Parch oliwki (Spilocea oleagina)

• Antraknoza
OLIWKA • Antraknoza orzecha włoskiego 

(Ophiognomonia leptostyla)

• Bakteryjna zgorzel orzecha włoskiego 

(Xanthomonas arboricola)

• Zamieranie pędów leszczyny

• Porażenie rdzą

ORZECHY
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• Szara pleśń (Botrytis cinerea)

• Mączniak prawdziw (Podosphaera 

aphanis)

• Akumulacja opadów i wzrost liści

• Czarna zgnilizna korzeni truskawki

• Porcje chłodu

• Antraknoza borówki wysokiej

• Akumulacja opadów i wzrost liści

• Antraknoza (Elsinoë veneta)

• Porcje chłodu Porcje chłodu

BORÓWKATRUSKAWKA

• Zaraza ziemniaka na pomidorze (Phytophthora infestans) 

(model kalifornijski i model Pessl Instruments)

• Szara pleśń (Botrytis cinerea)

• Septorioza pomidora (Septoria lycopersici)

• Antraknoza (Colletotrichum coccodes)

• Brunatna plamistość liści pomidora

• Ryzyko wystąpienia mączniaka prawdziwego

POMIDOR POD OSŁONAMI

• Zaraza ziemniaka na pomidorze (Phytophthora infestans)

• Alternarioza (model TomCast)

• Zaraza ziemniaka na pomidorze

• Mączniak prawdziwy (Leveillula taurica)

• Szara pleśń (Botrytis cinerea)

• Ryzyko wystąpienia mączniaka prawdziwego

POMIDOR GRUNTOWY

• Mączniak rzekomy (Bremia lactucae)

• Szara pleśń (Botrytis cinerea)

• Antraknoza (Microdochium 

panattonianum)

• Mączniak rzekomy (model Milioncast 

dla Peronospora destructor)

• Zgnilizna szyjki cebuli (Botrytis 

squamosa)

• Szara pleśń (Botrytis cinerea)

• Biała zgnilizna cebuli (Stemphylium 

vesicarium)

• Alternarioza (Alternaria porri)

SAŁATA

• Alternaria alternaria (model TomCast)

• Zgnilizna podstawy pędów papryki

• Mączniak prawdziwy(Leveillula taurica)

• Szara pleśń (Botrytis cinerea)

• Sucha zgnilizna wierzchołków owoców

PEPPER & 
EGGPLANT

• Mączniak rzekomy (Phytophthora 

infestans) 

• Alternarioza

• Mączniak prawdziwy

• Ryzyko wystąpienia szarej pleśni

MELON & 
WATERMELON, 
CUCUMBER, 
ZUCCHINI & 

PUMPKIN
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• Alternarioza naci marchwi (Alternaria 

dauci)

• Chwościk buraka (Cercospora beticola)

• Szara plamistość (model TomCast 

i model infekcyjny dla Stemphylium 

vesicarium)

• Szara pleśń (B. cinerea)

• Rdza szparaga (Puccinia asparagus)

MARCHEW
I BURAK

SZPARAGI

• Helmintosporioza liści kukurydzy  

(Helminthosporium, Bipolaris)

• Fuzarioza kolb kukurydzy

• Zaraza ryżu (Magnaporthe grisea)

• Rizoktonioza (Rhizoctonia solani)
KUKURYDZARYŻ

• Rdze zbóż i traw (P. graminis, P. tritici,  

 P. striiformis)

• Fuzarioza kłosów (z ostrzeżeniem o 

zawartości mykotoksyn)

• Septoriozy

• Pyricularia grisea

• Antraknoza

• Ryzyko pojawienia się mszyc

PSZENICA • Zaraza ziemniaka (Phytophthora infestans) 

- Przewidywanie okresów ryzyka infekcji 

i model NoBlight wykorzystywany w celu 

określenia odstępów między kolejnymi 

opryskami

• Alternarioza ziemniaka (model TomCast)

• Czarna nóżka ziemniaka (infekcja 

powietrzna Pectobacterium)

• Mokra zgnilizna bulw (infekcja

• glebowa Pectobacterium)

• Stonka ziemniaczana

• Ryzyko pojawienia się mszyc

ZIEMNIAK

Więcej informacji na: metos.at/disease-models
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Modele upraw - Wymagane czujniki

MIGDAŁYMIGDAŁY xx xx xx xx

JABŁOŃJABŁOŃ xx xx xx xx

APMORELARICOT  / ŚLIWKA / MIRABELKAAPMORELARICOT  / ŚLIWKA / MIRABELKA xx xx xx xx

SZPARAGISZPARAGI xx xx xx

AWOCADOAWOCADO xx xx xx xx

BANANYBANANY xx xx xx xx xx

BURAK PASTEWNY BURAK PASTEWNY xx xx xx

BORÓWKABORÓWKA xx xx xx xx

JEŻYNAKJEŻYNAK xx xx xx xx

KAPUSTAKAPUSTA xx xx xx xx xx xx

MARCHEW / BRUKIEWMARCHEW / BRUKIEW xx xx xx

WIŚNIAWIŚNIA xx xx xx xx xx

CHILICHILI xx xx xx xx

CYTRUSYCYTRUSY xx xx xx

KUKURYDZAKUKURYDZA xx xx xx xx

KAWAKAWA xx xx xx xx

BAWEŁNABAWEŁNA xx xx xx xx xx

OGOREKOGOREK xx xx xx xx xx

CZARNY BEZ xx xx xx xx

BAKŁAŻAN xx xx xx xx

GŁÓG xx xx xx xx

ORZECH LASKOWY xx xx xx

KONOPIE xx xx xx xx xx

KIWI xx xx xx
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SAŁATASAŁATA xx xx xx xx

LENLEN xx xx xx xx xx

MANGOMANGO xx xx xx xx

MELON/OGÓREK/CUKINIA/DYNIAMELON/OGÓREK/CUKINIA/DYNIA xx xx xx xx xx

MIRABELKAMIRABELKA xx xx xx xx

NEKTARYNKA xx xx xx xx

RZEPAK xx xx xx xx xx

OLIWKA xx xx xx xx

CEBULA xx xx xx xx

GRUSZKA I PIGWA xx xx xx xx

PAPRYKA/BAKŁAŻAN xx xx xx xx

BRZOSKWINIA xx xx xx xx

GRANAT xx xx xx xx

PISTACJE xx xx xx xx

ŚLIWKA xx xx xx xx

OWOCE PESTKOWE xx xx xx xx

DYNIA OZDOBNA xx xx xx xx xx

ZIEMNIAK xx xx xx xx xx xx

ROŚLINY STRĄCZKOWE xx xx xx xx xx

RZEPIK xx xx xx xx xx

MALINA xx xx xx xx

RYŻ xx xx xx xx xx

SOJA xx xx xx xx xx xx

TRUSKAWKA xx xx xx xx
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SŁONECZNIKSŁONECZNIK xx xx xx xx xx

BURAK CUKROWY xx xx xx xx

TRZCINA CUKROWA xx

TYTOŃ xx xx xx xx xx

POMIDOR - POD OSŁONAMI xx xx xx

POMIDOR GRUNTOWY xx xx xx xx

POMIDOR GRUNTOWY- KLIMAT CIEPŁY xx xx xx xx

TRAWA DARNIOWA xx xx xx xx xx

UPRAWA WINOROŚLI xx xx xx xx

ORZECH WŁOSKI/MIGDAŁY/PISTACJE xx xx xx xx

PSZENICA I JĘCZMIEŃ xx xx xx xx xx

CUKINIA xx xx xx xx xx

PR
O

G
N

O
ZA

 P
O

G
O

D
Y

D
ES

ZC
Z

WYMAGANE CZUJNIKI CI
ŚN

IE
N

IE
 A

TM
O

SF
ER

.

W
IL

G
O

TN
O

ŚĆ
 W

ZG
LĘ

D
N

A

W
IL

G
O

TN
O

ŚĆ
 G

LE
B

Y

TE
M

P.
 P

O
W

IE
TR

ZA

TE
M

PE
RA

TU
RA

 G
LE

B
Y

W
IL

G
O

TN
O

ŚĆ
 L

IŚ
CI

EW
A

PO
TR

A
N

SP
IR

A
CJ

A

N
A

SŁ
O

N
EC

ZN
IE

N
IE



28 Turning Information Into Profits. www.metos.at

MONITORING POPULACJI OWADÓW Z 
WYKORZYSTANIEM STOPNIODNI/JEDNOSTEK CIEPŁA
Stopniodni są używane do przewidywania stadiów rozwojowych (larwy, osobniki dorosłe, 
itd.) w jakich występują w danym momencie konkretne rodzaje owadów. Z tego powodu są 
one niezwykle istotne przy ich zwalczaniu za pomocą insektycydów. Owady są organizmami 
egzotermicznymi (“zmiennocieplnymi”), co oznacza, że na ich rozwój ma wpływ temperatura 
otoczenia. Nagromadzenie tak zwanych “stopniodni” odzwierciedla ten rozwój. Do określenia 
liczby stopniodni dla danego gatunku potrzebna jest minimalna temperatura, przy której 
owad zaczyna się rozwijać, tzw. dolny próg rozwoju lub minimum fizjologiczne. Maksymalna 
temperatura, przy której owady przestają się rozwijać, nazywana jest “górnym progiem 
rozwojowym” lub wartością graniczną. Dolne i górne progi są różne dla poszczególnych 
gatunków.

FieldClimate oblicza na podstawie danych z czujników skumulowaną liczbę stopniodni dla 
każdego konkretnego stadium rozwojowego owada przy uwzględnieniu dolnych i górnych 
progów rozwojowych i daty początkowej. Stacja METOS wykonuje częste pomiary, które są 
stale integrowane ze wskazaniami temperatury i dają bardzo dokładne informacje ułatwiające 
podjęcie wielu decyzji dotyczących zarządzania gospodarstwem.  Jednostki ciepła, jednostki 
chłodu i akumulacja porcji ciepła mogą być wykorzystywane również do przerzedzania 
zawiązków owoców i zarządzania zmianowaniem przy produkcji owoców. Informacje te 
mogą być również wykorzystywane do planowania aplikacji insektycydów lub stosowania 
biologicznych środków ochrony roślin (np. kruszynki) oraz do określania faz wzrostu roślin 
uprawnych (np. pszenica, kukurydza, buraki cukrowe, itp.). Narzędzie to może być również 
wykorzystywane do monitorowania kosztów ogrzewania i chłodzenia budynków, a dane roczne 
mogą być wykorzystywane do szacowania przyszłych kosztów. Więcej informacji można znaleźć 
pod adresem en.wikipedia.org/wiki/Degree_day.

Przykład 
akumulacji stopni 
temperatury 
jako wsparcia 
przy monitoringu 
rozwoju owadów
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Dobrostan zwierząt
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Aby sprostać rosnącym wymaganiom produkcyjnym przy jednoczesnym 
zwiększonym nacisku na dobrostan zwierząt, hodowcy zwierząt muszą stale 
doskonalić swoje dotychczasowe praktyki, optymalizować produkcję i poprawiać 
dobrostan swoich zwierząt. Wczesne wykrywanie wskaźników stresu jest kluczowe 
w procesie produkcji zwierzęcej, a reagowanie na najmniejsze zmiany w zachowaniu 
jest jednym z najlepszych sposobów łagodzenia problemów. Pessl Instruments 
oferuje rozwiązania dla hodowców bydła, trzody chlewnej i drobiu. 

DRÓB
Oferujemy rozbudowaną funkcjonalność 
wielu zaawansowanych urządzeń 
mikroelektronicznych, które mogą 
zostać zintegrowane z inteligentnym 
oprogramowaniem opartym na 
chmurze, tworząc kompleksowy system 
analizujący dane audio i wideo z fermy. 
System ten służy do wykrywania zmian 
stresogennych u kurcząt na fermach, 
ułatwiając hodowcy poprawę procesu 
hodowli i zapobieganie zagrożeniom dla 
zdrowia i dobrostanu kurcząt. 

BYDŁO MLECZNE I  OPASOWE
Obecnie krowy mleczne są hodowane i 
żywione z myślą o wysokiej wydajności. 
W związku z tym, ich wymiona działają 
niczym bardzo wydajny bioreaktor. Wraz 
z mlekiem, wysoce aktywny metabolizm 
krowy wytwarza dużo ciepła, które musi 
zostać odprowadzone. W związku z 
koniecznością zwiększenia wydajności,  
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wzrosła świadomość rolników nt. podatności krów na upały. Optymalne temperatury 
powietrza dla bydła mieszczą się w zakresie poniżej 18°C. Przy temperaturach 
powyżej 24°C można spodziewać się znacznego obniżenia wydajności stada. Z 
pomocą produktów Pessl Instruments można sprostać wszystkim wymaganiom 
stawianym przez stres cieplny zwierząt.

TRZODA CHLEWNA
Klimat panujący w chlewni ma 
decydujący wpływ na możliwość 
wykorzystania potencjału genetycznego 
Państwa tuczników lub macior. 
Wysoka wilgotność względna, powiewy 
zimnego powietrza w budynku lub 
zbyt niska temperatura będą miały 
negatywny wpływ na zdrowie świń. 
Wysokie temperatury w budynku 
chlewni obniżają z kolei szybkość i 

współczynnik efektywności tuczu. Produkty METOS® służące do ciągłej rejestracji 
wszystkich istotnych danych wewnątrz budynków i parametrów utrzymywanych w 
chlewni pomagają hodowcy zachowywać zdalną kontrolę nad swoimi zwierzętami 24 
godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Automatyczne alarmy zostają wysyłane w czasie 
rzeczywistym, jeśli wystąpi usterka systemów ogrzewania lub chłodzenia.

RECOMMENDED EQUIPMENT:
• nMETOS 80 (Patrz: Katalog techniczny)
• nMETOS 100 (Patrz: Katalog techniczny)
• CropVIEW® (Patrz: Katalog techniczny)
• iMETOS WorkTrack (Patrz: Katalog techniczny)
• Sonda wielotemperaturowa (Patrz: Katalog techniczny))
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SolGrader

Zrozumienie, jak rozwija się Twoja uprawa jest niezbędne z różnych powodów. 
Od oczywistych- takich jak szacowanie zysku, po szersze podejście- wpływ na 
bezpieczeństwo żywnościowe. Aplikacja SolGrader pomoże Ci przewidzieć 
potencjalny plon Twoich upraw i stanowi niezbędny element wyposażenia, który 
pomoże Ci lepiej zrozumieć Twoje plony i ich jakość.
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KLUCZOWE FUNKCJE:
• Oszacowanie dostaw: określenie potencjalnej 

ilości plonów w ciągu roku jest szczególnie ważne, 
aby wiedzieć, czy będziesz w stanie dostarczyć 
wystarczającą ilość towaru lub płodów rolnych 
kontrahentom

• Cele ubezpieczeniowe
• Ocenienie, ile miejsca w magazynie będziesz 

potrzebować
• Przeanalizowanie, na której części pola dana uprawa 

(np. ziemniaki) rośnie najlepiej
• Oszacowanie skutków zabiegów uprawowych oraz 

zrozumienie, jak je dostosowywać w razie potrzebyg
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JAK TO DZIAŁA
Aplikacja SolGrader pozwala na robienie zdjęć ziemniaków na polu i oblicza 
szacowany plon ich upraw oraz wielkość bulw ziemniaków na polu - bez 
konieczności przenoszenia ziemniaków w inne miejsce. Aplikacja obliczy 
całkowity plon ziemniaków łatwiej i dokładniej. Za pomocą zdjęcia obliczana jest 
długość, szerokość i zmierzona waga plonu głównego ziemniaka. Na podstawie 
wprowadzonych danych pola podawany jest spodziewany plon. 

Zdjęcie musi być wykonane na specjalnej niebieskiej macie z czerwonym 
kwadratem i przy użyciu aplikacji z prostym przeglądem wszystkich Twoich działek z 
obliczonymi rozmiarami i wydajnością. 

* Aplikacja SolGrader pozwala na robienie zdjęć innych warzyw i owoców o podobnym kształcie (cebula, 
buraki, jabłka, awokado, truskawki, ...). Oblicza szacowaną wydajność upraw i ich wielkość - bez 
konieczności przenoszenia upraw z pola w inne miejsce.
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Integrations
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FieldClimate jest jedną z pierwszych ogólnoświatowych platform internetowych 
zaprojektowanych specjalnie do zbierania, analizowania i wyświetlania danych 
agronomicznych, meteorologicznych, glebowych oraz dotyczących śledzenia rozwoju 
fenologicznego owadów i stanu gospodarstwa, pola lub środowiska. 

Dostępna w wielu językach dla dziesiątek tysięcy właścicieli stacji pogodowych
METOS, umożliwia również integrowanie danych z czujników stacji pogodowych
innych firm i pozwala klientowi na korzystanie z bogatego zestawu użytecznych
narzędzi w FieldClimate, np. modeli chorób, nawadniania, monitorowania
wilgotności gleby, precyzyjnych prognoz i narzędzi do planowania pracy.

“INTEGRACJA Z RÓŻNYMI ROZWIĄZANIAMI
SMART-AGRO BEZPOŚREDNIO DOSTARCZA

ROLNIKOM UŻYTECZNYCH NARZĘDZI, POMAGAJĄC
IM USPRAWNIĆ PROCESY ZARZĄDZANIA

GOSPODARSTWEM, ZAOSZCZĘDZIĆ ZASOBY,
UNIKAĆ KOSZTOWNYCH BŁĘDÓW I UZYSKIWAĆ
JAK NAJWIĘCEJ KORZYŚCI Z ICH CIĘŻKIEJ PRACY”.
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JOHN DEERE

Portal John Deere Operations Center może bezproblemowo wyświetlać 
informacje z urządzeń METOS®. Po prostu powiąż swoje konto John Deere, aby 
otrzymywać aktualizacje danych z wybranych urządzeń METOS®. Najnowsze 
dane z czujników mogą być wizualizowane przez członków wybranej organizacji 
John Deere w dowolnym momencie. Przyznanie dostępu może być odwołane, 
a zsynchronizowane urządzenia mogą być aktywowane i dezaktywowane w 
dowolnym momencie.
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Integracja WeatherLink jest usługą pobierania danych z Davis Instruments, która
ładuje dane Davis Instruments do Twojego konta FieldClimate.
Ta usługa wymaga licencji, ponieważ dane są zintegrowane z serwerami
FieldClimate, które następnie oferują użytkownikowi szeroki wachlarz użytecznych
narzędzi dostępnych w FieldClimate, np. modele chorób, nawadnianie,
monitorowanie wilgotności gleby, precyzyjne prognozy pogody i narzędzia do
planowania pracy.

DAVIS INSTRUMENTS

Proste dane pogodowe,
pochodzące z Twojego konta
FieldClimate mogą być
bezproblemowo przekazywane z
wybranych przez użytkownika
urządzeń METOS® na Twoje
połączone konto Azure
FarmBeats.

AZURE FARMBEATS
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RIMpro jest systemem DSS
(systemem wspomagania decyzji),
który modeluje szeroki zakres 
szkodników i chorób drzew
owocowych i winnic. Obecnie
można podłączyć stacje 
meteorologiczne METOS® do 
systemu DSS RIMpro, co pozwala 
użytkownikowi na ocenę ryzyka 
wystąpienia każdego szkodnika i 
choroby dla jego uprawy i 
gospodarstwa.

Turning Information Into Profits. 
www.metos.at

Horta świadczy wysoko wyspecjalizowane usługi dla sektora rolniczego i
rolno-przemysłowego, które wpływają na konkurencyjność i zrównoważony rozwój,
jednocześnie gwarantując i zwiększając bezpieczeństwo żywności. Horta jest spółką
wydzieloną z Università Cattolica del Sacro Cuore i została założona w 2008 roku
przez pięciu członków założycieli, których celem jest przekładanie innowacyjnych
wyników badań na praktyki rolnicze. Pessl Instruments i Horta współpracują od
ponad dekady w zakresie sprzedaży sprzętu we Włoszech i innych krajach, a
obecnie Pessl Instruments aktywnie oferuje naszym klientom wszystkie systemy
DSS (System podejmowania decyzji- Decision Support System) firmy Horta.

RIMpro

HORTA
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xarvio FieldManager może potencjalnie wykorzystywać dane stacji METOS® do ochrony 
roślin i stosowania usług związanych z danymi klimatycznymi. Specjalny mechanizm 
klucza bezpieczeństwa jest używany do tworzenia wymiany danych w FieldClimate z 
xarvio FieldManager. Klucz bezpieczeństwa jest z kolei używany w xarvio FieldManager, 
aby umożliwić regularne pobieranie danych dla wybranych urządzeń.

MONITORING OWADÓW
Połączenie unikalnych możliwości sprzętowych i programowych firmy Pessl, a dokładnie 
pułapki na szkodniki iSCOUT®, z rozpoznawaniem i analizą obrazów w aplikacji Xarvio™ 
SCOUTING firmy BASF pozwala osiągnąć wiele korzyści. Łącząc doświadczenie, precyzyjne 
dane i zaawansowaną wiedzę cyfrową oferowaną przez obie firmy w zakresie zwalczania 
szkodników, rolnicy otrzymują w czasie zbliżonym do rzeczywistego obserwacje owadów 
na poziomie pola, które to informacje mogą wykorzystać w celu dalszej optymalizacji 
produkcji roślinnej.

MONITORING POGODY
Umożliwienie połączenia urządzeń stacji pogodowych obu uznanych firm, zwiększa
wybór wśród kompatybilnych stacji pogodowych dla klientów xarvio® FIELD
MANAGER. Usprawnia to również podejmowanie decyzji dotyczących produkcji
roślinnej, ponieważ lokalne, punktowe dane pogodowe z podłączonych urządzeń są
płynnie integrowane z algorytmami i modelami agronomicznymi xarvio.

XARVIO™
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Platforma Myirrigation stanowi kompletny warsztat do zarządzania nawadnianiem i
zawiera dane dotyczące aktualnej pogody, prognozy pogody, czujników wilgotności
gleby, deszczomierzy i wszystkich innych czujników, które są wyświetlane w
FieldClimate. Dane z FieldClimate pobierane są przez API a zdjęcia satelitarne z
satelity Sentinel są na bieżąco integrowane. Platform a zawiera zaawansowane
funkcje, takie jak raporty danych, bilans wilgotności gleby (FAO 56) i plan
nawadniania. Pola mogą być określane przy użyciu różnych formatów plików
georeferency jnych. M yirrigation stanowi platformę komunikacyjną między
menedżerami nawadniania a pracownikami terenowymi, którzy wdrażają
nawadnianie. Notatki terenowe i raporty z wizyt w terenie są niezbędne do
rejestrowania postępów w rozwoju upraw i ich reakcji na nawadnianie, ułatwiając
proces podejmowania decyzji w zakresie zarządzania nawadnianiem.
Program jest dostępny w języku angielskim, francuskim, portugalskim (PT i BR) i
rosyjskim. Dostępna jest również wersja internetowa oraz Aplikacja mobilna dla
IOS i Android. Aby uzyskać więcej infor macji prosimy odwiedzić stronę aquagri.

Myirrigation
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API for Partners

API -  DOSTĘP DO DANYCH I USŁUG W CELU
UMOŻLIWIENIA NIESTANDARDOWYCH INTEGRACJI

API FieldClimate jest usługą sieciową HTTP/S, gdzie uwierzytelnieni i autoryzowani
klienci sieciowi mogą pobierać dane METOS i licencjonowane usługi poprzez format
JSON. Możliwa jest tu również aktualizacja konfiguracji urządzeń. Portal FieldClimate,
aplikacje mobilne FieldClimate i przesyłanie danych do Centrum Operacyjnego John
Deere są niektórymi z przykładowych zastosowań API.

Ze względu na stabilność, dostępne są różne wersje API. Obsługiwane są dwa
sposoby autoryzacji użytkownika:
a) Dostęp HMAC oparty na parze kluczy prywatnego i publicznego często używany
do integracji typu maszyna - maszyna
b) OAuth 2.0, który wymaga danych uwierzytelniających klienta FieldClimate do
uzyskania tymczasowego tokenu dostępowego dla zarejestrowanej aplikacji
(w celu wyjaśnienia wątpliwości skontaktuj się z api@metos.at).
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Interfejs API FieldClimate jest używany przez set ki klientów oprogramowania firm
trzecich w celu wyświetlania danych stacji METOS w wielu rozwiązaniach
programowych i na różnych platformach właściwych dla odmiennych potrzeb
użytkowników. Właściciele urządzeń są również właścicielami uzyskanych danych i
dlatego otrzymują bezpłatny dostęp API do swoich danych hostowanych w chmurze
Pessl Instruments Cloud zlokalizowanej w Graz (Austria).

• Dokumentacja online API: https://api.fieldclimate.com/v2/docs/
• Przykłady użycia: https://github.com/onemario/METOS, https://bitbucket.org/

pesslinstrumentsgmbh/api-examples
• Prosta generacja kluczy API dostępna na https://fieldclimate.com > User menu 

>  API services
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Gdzie można 
nas znaleźć?
SIEDZIBA GŁÓWNA

AUSTRIA
Pessl Instruments GmbH
Werksweg 107
8160 Weiz

Tel.: +43 (0) 3172 5521
Fax: +43 (0) 3172 5521 23
email: office@metos.at

Oddziały terenowe
Kraje obsługiwane przez dystrybutorów
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MOROCCO
Lahsen Ait El Moueddane
Agri Precision
+212 522 254 900
agriprecision@gmail.com

FRANCE & BELGIUM
Erik Bijwaard
METOS France
+43 664 2311 003
erik.bijwaard@metos.at

CANADA
Guy Ash
+1 204 229 6139
guy.ash@metos.at

SPAIN
Álvaro Velasco Gutiérrez
METOS Iberia SA
+34 689 182 587
alvaro.velasco@metos.at

PORTUGAL
Onno Schaap
Aquagri IIM 
+351 21 466 0773
onnoschaap@aquagri.com

BRASIL
Luciano Loman
METOS Brasil Importação e Exportação Ltda.
+55 (11) 3380-1022 / +55 (11) 98350-0003
brasil@metos.at

AUSTRALIA & NEW ZEALAND
Sam Eyres
METOS - Australia & NZ 
+61 0407 534 559
sam.eyres@metos.com.au

BRASIL

IBERIA

FRANCECANADA

ANZ

HUNGARY
Annabella Szabó
METOS Magyarország Kft.
+36 30 724 2124
annabella.szabo@metos.at
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POLAND
Marek Januszewski
Metos Polska Sp. z o.o. 
+48 733 601 690
marek.januszewski@metos.at

POLSKA

MOLDOVA
Sergiu Smocinschi
iMETOS SRL
+37 368 151 515
sergiu.smocinschi@metos.at

MOLDOVA

RUSSIA
RUSSIA
Dmitry Nikiforov
 +7 903 141 20 36
dmitry.nikiforov@metos.at

SOUTH AMERICA
Yonathan Rivas 
METOS LATAM
+55 11 97592 9386
yonathan.rivas@metos.at

LATAM

MEXICO
Enrique Audiffred
Agrotecnologia de America, S.A. de C.V.
+52 452 523 4068 / +52 452 149 2300
enriqueav@metos.at

MX

ITALY
Federico Fantin
+39 327 6738804
federico.fantin@metos.at

ITALY

NETHERLANDS
Egbert Bakker, managing director
 +31 6 121 258 77
egbert.bakker@metos.at 

NORTH AMERICA
USA
Petru Stratan
METOS USA
+1 559 753 0490
petru.stratan@metos.at
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Jeśli szukają Państwo lokalnych dealerów w krajach nie wymienionych na
liście, prosimy o zapoznanie się z naszą stroną internetową www.metos.at/
distributors lub o kontakt z naszą centralą.

SOUTH AFRICA
Marius Boshoff
+27 81 450 5380  
mboshoff@villacrop.co.za  

SOUTH AFRICA
SOUTH-EAST ASIA
Vishnu Nair
METOS Asia
+6012 6456 100
vishnu@metos.asia

SOUTH-EAST ASIA

TURKEY
Fikriye Berk
METOS TR
+90 324 221 96 74
info@metos.com.tr

TURKEY
UNITED KINGDOM
David Whattoff
METOS UK LTD
07752 426006
david.whattoff@metos.at

UK

UKRAINE
Sergey Kovalenko
METOS Ukraine, LLC
+38 050 494 3422
sergey.kovalenko@metos.at

UKRAINE
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