
По-високи добиви 
с по-малко ресурси

Управление на напояването и прецизно 
торовнасяне при отглеждане на

царевица



Какво е ONDO?
ONDO е цялостно решение за автоматизация на процесите 
в земеделието, съставено от:

ONDO гарантира прецизно управление и контрол на напояването и 
торовнасянето, благодарение на:

Автоматизирани действия и последващ контрол

Комплексен анализ на получените данни и вземане 
на решения на база на пре-дефинирани целеви 
параметри

24/7 мониторинг на растенията в реално време

Суперкомпютър, който се интегрира към и 
контролира съществуващата инфраструктура за 
напояване и торовнасяне

Софтуерна платформа за управление и контрол 
на суперкомпютъра



Царевицата е култура, при отглеждането на която ключов фактор е 
напояването. Според оценки, всяко царевично растение консумира около 
250 л вода за целия период на растежа си. Напояването е особено важно 
през периода на покълване на растенията, ето защо засушаването през този 
период води до слаба реколта. В същото време, обилните дъждове отмиват 
хранителните вещества, внесени с торовете, коeто е друг фактор за ниски 
добиви.

Чрез използването на решенията на ONDO за прецизно управление 
и контрол на напояването и торовнасянето, земеделските стопани:

Имат гъвкавостта да отглеждат царевица във всеки един район, 
независимо дали е сух или получава обилен дъждовалеж;

Могат да получават високи добиви и при обичайно считана за 
неподходяща песъклива почва - почва, която трудно задържа вода;

Постигат ефективно усвояване на хранителните вещества от 
растенията, като прецизно внасят торове когато нивата на влага на 
почвата са най-подходящи;

Могат да увеличат добивите си до 3 пъти, независимо от получения 
валеж;

Защо да използваме ONDO за 
отглеждане на царевица?



Предимствата на ONDO

Отлична поддръжка 24 часа, 7 дни в седмицата
Поддръжка по много онлайн и офлайн канали и гарантирано 
време за реакция при спешни случаи.

Лесен за употреба
Платформата ONDO има интуитивна потребителска част, която 
всеки може лесно да използва.

Достъпен ценово
Ценовите пакети на ONDO правят автоматизацията на 
напояването и торовнасянето достъпна за всеки, независимо от 
размера на земеделското стопанство.

Интегрира се със съществуващата инфраструктура
ONDO лесно се интегрира с и управлява вашата съществуваща 
инфраструктура.



ONDO Продукти

Хардуерни възможности
Управление на напояването
• 3 Главни помпи
• 3 Главни клапана
• 22 Клапана за напояване
• 1 Главен водомер

 
Управление на торенето
• 6 Дозиращи канала
• 1 Дозираща нагнетателна помпа
• 6 Фертиметъра

 
Управление на климата
• 1 Метео станция

Софтуерни възможности
• 50 Програми за напояване
• 30 Програми за дозиране на тор
• 50 Седмични програми
• Исторически данни за напояването
• Аларми
• Прогноза за времето за 14 дни напред
• Модул Easy Grow с 1 рецепта
 
Опции за отдалечено управление
• 1 година отдалечено управление с 

ONDO Cloud
 
Поддръжка
• 24/7 онлайн поддръжка и ъпгрейди

За малки и средни земеделски 
стопанства

За средни и големи земеделски 
стопанства

Хардуерни възможности
Управление на напояването
• 1 Главна помпа или 1 главен клапан
• 12 Клапана за напояване
• 1 Главен водомер

 
Управление на торенето
• 3 Дозиращи канала
• 1 Дозираща нагнетателна помпа
• 3 Фертиметъра

 
Управление на климата
• 1 Метео станция

Софтуерни възможности
• 30 Програми за напояване
• 30 Програми за дозиране на тор
• 30 Седмични програми
• Исторически данни за напояването
• Аларми
• Прогноза за времето за 14 дни напред
• Модул Easy Grow с 1 рецепта
 
Опции за отдалечено управление
• 1 година отдалечено управление с 

ONDO Cloud
 
Поддръжка
• 24/7 онлайн поддръжка и ъпгрейди



Свържете се с нас

СОФИЯ 1303, БЪЛГАРИЯ
Бул. Тодор Александров 14,
Бизнес център „Анел“, етаж 2, офис 1
(+359) 888-860-820
info@ondo.io

www.ondo.io

УебинариБезплатна
демонстрация

Заявете бърза 
оферта
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