SMART FARMING SOLUTIONs

Интелигентна система за автоматизирано
управление на напоителния процес,
прецизно торовнасяне, климат контрол
и мониторинг за всички култури

Оранжерии

Лозови масиви

Полски култури

Зеленчуци

Овощни градини

SMART FARMING SOLUTIONs

Всичко в една платформа
Уникална система за управление и контрол на напояването,
прецизна фертигация и климат контрол за оранжерии

Сензори и мониторинг в реално време

Анализ и вземане на решения

Автоматизация и контрол
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Оптимален контрол
на всеки процес
ONDO е разработен да контролира не само напояването и
храненето на растенията, но и климата – светлина, влажност,
температура, EC и Ph, CO2 и др.
ONDO е съставен от компактен и гъвкав хардуер, интегрирани
софтуерни модули и е изключително лесен за използване от
потребителите.
Той е идеален за наблюдение и контролиране на растенията
във всичките им фази на развитие, по всяко време на деня.
Със свръхмодерната си технология и достъпна цена ОNDO е
страхотен избор за всеки фермер, стремящ се към устойчиво
развитие на бизнеса си в дългосрочен план!
Благодарение на web базираната си технология чрез ОNDO
можете да управлявате контролера от всяко устройство по
всяко време и навсякъде.
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Ние имаме ефективни решения
както за големите земеделски
производители, така и за малките
и средни стопанства. Точните
решения, които да отговарят на
нуждите, бюджета и размера на
фермите.

Иновативни
модули
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Easy GROW Model

Иновативните модули “Easy
GROW Model“ и “e-Agronomist“
са предназначени за всички
производители, които искат да
постигат по-добри добиви и да
стимулират растежа си.

С иновативните модули на
ONDO всеки може да бъде
успешен фермер!
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e-Agronomist

Динамичен базов модел за
отглеждане на основни култури

Он лайн услуга електронен
агроном

Easy GROW Model е динамичен базов
модел за отглеждане на култури, който
следва стадиите на развитие на вашата
култура и дава препоръки за напояване,
торовнасяне и др. съвети за постигане
на по-устойчиви добиви.

e-Agronomist e уникална в световен мащаб
он-лайн услуга за съвети и консултации
от реални агрономи, подпомагащи
безпроблемното отглеждане на културите.
С помощта на e-Agronomist фермерите
имат достъп до скъпоструващи
специалисти в своята област на достъпна
цена.
e-Agronomist е комплексна услуга,
съдържаща в себе си множество сензори и
камери за наблюдение, анализ и контрол,
целяща минимизиране на заболяванията
по растенията и последващи икономически
загуби за производителя.
С e-Agronomist всеки може да бъде
фермер, без да наема скъпоструващи
консултант-агрономи.

Easy GROW Model дава препоръки,
които са съобразени със спецификата
на вашата локация (географска и
климатична област).
Данните за климатичната обстановка,
обработвани от Easy GROW Model, се
събират от локална метеорологична
станция, както и от weather data server, осигуряващ динамична прогноза за
времето в реално време.
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Интелигентно решение
за всички култури
С внедряването на ONDO икономическият ефект се вижда още на първата
реколта! Пестенето на основни ресурси като вода, ел. енергия, дизел,
торове, както и намаляване на грешките, породени от човешкия фактор, дава
гаранции за постоянен финансов растеж!

Оранжерии

Полски култури

√ Интелигентно управление на
напоителния процес, прецизно
торовнасяне, климат контрол
и мониторинг на блокове от
3 до 30 дка.

√ Интелигентно управление на
напоителния процес, прецизно
торовнасяне и мониторинг
система, базирана на сензори в
насажденията

Лозови масиви

Овощни градини

√ Интелигентно управление на
напоителния процес, прецизно
торовнасяне и мониторинг
система и безжичен контрол
на клапани посредством
LoraWAN технология

√ Интелигентно управление на
напоителния процес, прецизно
торовнасяне и мониторинг
система и безжичен контрол на
клапани посредством LoraWAN
технология

Какво печелите?
Прецизното управление
на водния ресурс дава
значителен резултат и
икономии до

85%
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Оптимизиране и намаляване
на разходите за ел. енергия,
дизел, газ и др. енергийни
ресурси до

Вода

50%

Енергия
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Тор

Намаляване на разходите за тор
и препарати, като същевременно
се вдига качеството и добивът на
културата до

40%

Човешки
фактор
Минимизиране на
грешките, породени от
персонала и неговото
намаляване до

60%

Какви са
предимствата на
ONDO пред конкурентните
продукти?
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Лесен за употреба потребителски интерфейс
Ние не просто предоставяме софтуер, а вземаме
под внимание опита, нуждите и препоръките на
реални селскостопански производители.
Висока степен на конфигуриране
Ние не продаваме просто продукт, а предоставяме
решение за конкретен проблем. Екипът ни подхожда
с особено внимание към нуждите на фермера.
Доверието на клиента е главен приоритет за нас и
гаранция за дългогодишно сътрудничество.

ЛЕСЕН ЗА
УПОТРЕБА

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ

ГЪВКАВОСТ

ЦЕНА

Гъвкавост на продукта
ONDO може да се изполва
навсякъде в земеделието и
ние можем да разработим и
оптимизираме индивидуално
решение за нуждите на всеки
клиент.

Цена - Качество
В съотношение цена-качество, ONDO е в пъти
по-евтино решение, като по този начин е достъпно
за повече селскостопански производители.
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Климат контрол на оранжерии, прецизно напояване и система за хранене на всички култури

Оранжерии

Лозови масиви

Полски култури

www.ondo.bg; (+359) 888-860-820; info@ondo.bg

Зеленчуци
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Овощни градини
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