
SOLUTII BAZATE PE DRONE!

CUM POT SA-MI IMBUNATATESC AFACEREA?

Agricultura de precizie



Tehnologia folosind dronele poate ajuta la furnizarea de informatii
corecte în timp util fermierilor.

Compania noastra ofera servicii de cartografiere pentru agricultura de 
precizie.

Echipa Syscad Solutions este instruita si are experiența necesara în citirea
și interpretara datelor.

Agricultura de precizie



Utilizarea dronelor ii va ajuta pe fermieri sa aiba culturi mai rentabile și va
reduce riscul de a pierde productivitatea.
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Inspectarea si evaluarea pagubelor provocate de schimbarile climatice, daunatori sau calamitati provocate de om, 
cum ar fi incendiul, toate acestea pot fi facute cu usurinta de drone, astfel fermierii se bazeze pe informatii mai

precise si in timp util, desfasurand in consecinta operatiunile necesare pe camp.
Asigurarea starii de sanatate a plantelor este cruciala pentru un randament bun, scopul oricarui fermier fiind o 

marire a productiei, iar in acest mod  facandu-se economii prin imprastierea variabila a ingrasamintelor.



De asemenea dronele pot fi cele mai utile pentru regulatori în detectarea consumului excesiv de apa.
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NUMARAREA PLANTELOR
Agricultura de precizie Echipa Syscad Solutions a realizat cu 

success doua testari de numarare a 
plantelor, folosind drone în2018 în luna
mai și în 2019 în luna iunie pe cultura

de porumb.
Aceste doua testari au fost efectuate
pentru a stabili parametrii inainte de 

zbor pentru a avea un rezultat cat mai
corect și cat mai aproape de adevar. 

Astfel s-a concluzionat faptul ca pentru
rezultate cat mai bune, planta trebuie

sa aiba o inaltime de 15-30 cm, frunzele
sa nu prezinte o acoperire mare a 

terenului precum și buruienile sa fie 
curațate. Dupa cum se poate observa în

imaginea de mai jos, rezultatele sunt 
mai bune în partea de SUD a culturii

deoarece cultura se afla în paramentrii
optimi de numărare plante iar

rezultatele din partea de NORD sunt 
foarte slabe.



In timp ce polenizarea folosind drone este inca in stadiul experimental, alte tehnologii, cum ar fi semanarea cu 
dronele, de asemenea pesticizarea cu drone si aplicarea ingrasamintelor, devin fundamentale pentru agricultura.
Compatibile cu cele mai recente programe GIS, datele sunt disponibile în detalii orthomosaice, 3D, cloud point, 

contur, RGB, termice sau multispectrale.
Folosirea dronelor permite companiilor sa inregistreze imagini și videoclipuri în scopuride marketing sau raportare

de management, care pot fi, de asemenea, partajate cu usurinta prin raportarea bazata pe cloud.

Cu ajutorul dronelor putem masura sanatatea plantelor, putem lua
o decizie cunoscand numarul de plante, putem evalua daunele si
atenua pierderile dupa un eveniment meteo extrem sau
raspandirea unei anumite boli.


