
Спестете вода, работна ръка 
и разходи за перфектна 
ландшафтна поддръжка

Автоматизирано и прецизно напояване за
паркове, градини и спортни площи



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

Контролер, който се интегрира към и управява 
съществуващата инфраструктура за напояване и 
торовнасяне

Софтуерна платформа за управление на 
контролера

Безжично реализиран контрол на клапани, който 
гарантира, че прецизното напояване за големи площи 
може да се осъществи в кратки срокове и при ниска 
цена



Естествената трева е чудесно покритие за спортни игрища (за 
голф, ръгби и т.н), за паркове, градини, обществени площи. 
Хората обичат да спортуват върху естествена трева.

Но тя също има множество предимства:

Защо да използваме естествена трева в 
ландшафтния  дизайн, при изграждането на 
паркове, градини и спортни площи

Средна по размер, добре поддържана затревена площадка усвоява 
136 кг въглероден диоксид за година. Едно голф игрище може да усвои 
680 кг въглероден диоксид за година;

Изчисления показват, че затревените площи улавят около 12 милиона 
кг прах и мръсотия, изхвърляни в атмосферата годишно;

В горещ летен ден, добре поддържаната тревна площ може да бъде с 
до 30 градуса по-ниска температура в сравнение с асфалта и с до 14 
градуса по-хладна от незатревена почва;

Естествената трева понижава кръвното налягане, намалява стреса, 
както и чувството на тревожност, гняв или агресия;

Поддържаните затревени площи повишават стойността на имотите;



Естествената трева изглежда чудесно, мирише страхотно и държи хладно. Тя, 
обаче, изисква много грижи, за да се поддържа свежа и здрава:

Напояването е най-важната част от поддръжката на тревата. То е 
задължително когато тревата получава по-малко от 500 мм вода 
годишно. Водата, обаче, е ценен ресурс и трябва да се разходва 
внимателно;

Тревата се нуждае и от постоянен мониторинг и гъвкаво адаптиране 
на условията по отглеждането й. Влажността на почвата трябва да се 
следи редовно, за да може автоматично да се активира напояване при 
необходимост.



Продуктите на ONDO за управление на напояването:

Защо да използваме ONDO за напояване на 
паркове, градини и спортни площи?

Могат да управляват всички видове съществуващи системи за 
напояване - пръскачки, капково напояване, подземно капково напояване;

Спестяват между 30% и 60% вода, благодарение на прецизното 
напояване;

Могат да се интегрират към съществуваща локална метео станция и 
автоматично да адаптират напояването спрямо прогнозите за дъжд, 
вятър, както и спрямо данните от сензорите за влага и температура на 
почвата;

Предотвратяват пре-напояване или засушаване. Прекомерното 
напояване е причина №1 за непривлекателния вид на тревните площи;

Автоматично предотвратяват напояването при условия на замръзване;

Осигуряват гъвкави периоди на напояване, съобразени със заетостта на 
спортните площи;

Позволяват използването на различни схеми за напояване за различните 
терени, според типа на почвата, ветровете или други специфики;

Осигуряват 24/7 автоматизиран мониторинг и незабавни аларми за 
проблеми с напояването, което позволява незабавна реакция, по всяко 
време и от всяка точка на света;

Могат да бъдат лесно пригодени за управление и модернизиране на 
всяка съществуваща система за напояване;



Предимствата на ONDO

Отлична поддръжка 24 часа, 7 дни в седмицата
Надеждна поддръжка и гарантирано време за реакция при спешни 
ситуации. Лесна и бърза отдалечена актуализация на софтуера.

Лесен за употреба
За разлика от повечето конкурентни решения, ONDO е лесен и 
интуитивен за използване.

Конкурентна цена
Бизнес моделът на ONDO e базиран на ниска първоначална такса 
и годишен абонамент. Така автоматизацията с ONDO е достъпна 
дори за малки и средни земеделски стопанства. Освен това, всеки 
клиент получава качествена поддръжка и гаранция на оборудването 
през целия период на абонамента.

Цялостно решение, което се интегрира със 
съществуващата инфраструктура в стопанството
ONDO използва интегриран контролер, който управлява 
напояването, торенето и климат контрола в стопанството. 
Контролерът може да се интегрира с всяка налична инфраструктура.



За Розленд

Отлични резултати още през първата година

Оранжериен комплекс Розленд е измежду 
стопанствата, които следят най-новите технологии 
в земеделието и разчитат на тях, за да увеличават 
производителността си, с по-малко усилия. Преди 
време стопанството внедрява капково напояване, 
мъглуване, циркулационни вентилатори и 
проветрители в оранжериите си, с цел прецизно 
напояване, торене и създаване на подходящ 
микроклимат, но всяка от тези системи изисква 
човешки ресурс и време за управлението и контрола 
им.

Собственикът на Розленд се обръща към ONDO, 
с цел намиране на решение за лесно и бързо, 
включително отдалечено управление и контрол на 
всички процеси в оранжерията. Изискването е да е 
възможна интеграция с вече наличното оборудване 
за напояване, мъглуване, проветряване и вентилация, 
в което е направена голяма инвестиция.

С по-малко усилия и по-малък човешки ресурс, Розленд успяват да достигнат по-високи 
добиви още в първата година от използването на ONDO. ONDO им позволява да работят 
по-ефективно и с по-голямо спокойствие, което е важно за вземане на правилните 
решения по време на работния процес.

По-добрият контрол на микроклимата в оранжериите значително намалява болестите по 
растенията, което се отразява в количеството и качеството на произведената продукция. 
Комплексът разполага и с локална Метеорологична станция, с помощта на която се 
управлява прецизно климатичния процес в оранжериите, съобразно текущите климатични 
условия.

Убедих се в ползите и 
предимствата на този вид 
автоматизация. До момента 
в стопанството сме внедрили 
поливка, мъглообразувател, 
вентилатори, но всичко работи 
самостоятелно и изисква 
отделно внимание. ONDO 
превръща всичко това в един 
алгоритъм, който работи 
самостоятелно и може да бъде 
наблюдаван от разстояние 
непрестанно. Това прави процеса 
изключително прецизен!  

Петко Динев, Собственик на 
оранжериен комплекс Розленд

“

”

Резултати, постигнати от клиентите на ONDO
Оранжериен комплекс Розленд пести воден, енергиен и 

човешки ресурс, намалява болестите по растенията и увеличава 
производителността с ONDO
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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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