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VALITUD PARTNERID

Tehnika Edasimüüjad
Uuringud, seemned, 

taimekaitse
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• Võimekus: ~3ha/min või 
1500 ha päevas

Väljatöötatud koostöös: Automaatne lend õhkutõusust maandumiseni

RIISTVARA

2 pilti sekundis
10-15 pilti igast põllu punktist* 

Märkus: *Droonilennud katavad sama piirkonna mitmekordselt, nii et igast põllu punktist lennatakse üle 10-15 korda
Iga pilt on tehtud päikese suhtes erineva nurga alt, mis  võimaldab koguda rohkem infot



PEEGELDUSPRINTSIIBID

Taime peegeldus sõltub selle sisust Meie andur võimaldab mõõta taime peegeldustegurit

Roheline Punane RedEdge Infrapunakiirgus

Anduri 
lainepikkused



KUIDAS TOIMUB TÖÖTLEMINE (2/2)

Töötlemine 2 - agronoomiline Tarkvara tõlgendab andmeid



DROONIPÕHISE PÕLLUMAJANDUSTEENUSE OSAPOOLED 

Soovib teenust Turundab teenust
Müüb teenust

Aitab soovitusi farmeritele
tõlgendada

Korraldab teenuse
Viib läbi põllumajandusanalüüsid

Viib läbi lennu

Edasimüja
LENNU 

OPERAATOR



EELISED PÕLLUMEHELE

• Optimeeritud väetamine
• Optimeeritud kulud

• Suurem saak

• Keskkonnasäästlik tegevus

• Pidev põllu seire
• Külvamise / väetamise toime jälgimine

• Lämmastiku koguse kontrolli all hoidmine

• Ülevaade tehtud tööst põllul

• Veelgi täpsemad andmed põllult
• Pinnase/geograafilise mõju mõistmine

taimedele

• Keskendumine spetsiifilistele probleemidele



MEIE PÕHIMÕTTED JA SOOVITUSED NISU VÄETAMISEL 

Meie soovituslikud lämmastiku kogused 
põhinevad taime kasvupotentsiaalil

Lämmastiku 
imendumine

Kuivaine

Suur

Keskmine

Vähene

SuurKeskmineVäheneVäga vähene

Madal

Keskmine
Tugev

Väga tugev

Selgitus

Kasutame väetamiseks kahte kriteeriumit

Imendunud lämmastik

Kuivaine



NÄIDIS – NISU VÄETAMISE SOOVITUS

Kaart 3: Soovituslik lämmastiku kogus – lihtsad soovitused ilma erivarustuseta farmerile



NÄIDIS – NISU VÄETAMISE SOOVITUS

Kaart 3: Soovituslik N kogus – Täpsed soovitused farmerile, kellel on automaatne regulatsioonisüsteem



ÜLEVAADE SELLEST, MIDA SILMAGA EI NÄE

Näide 1 Näide 2

• Pidev väetamisprobleem üle kogu põllu
• Seadmed vajavad puhastamist, seadistust või väljavahetamist

• Ühekordne väetamisprobleem keset põldu 
• Kas see on test? Hiline väetise taastäitmine? 

Nisu Nisu

Osaliselt töötav 
seadmestik

Imendub väiksem 
kogus N

Imendub 
suurem kogus N 

Ebakorrapärane 
väetamine



2014 2015 2016
Lämmastiku sääst -36U

+36€
-17U

+17€
-34U

+34€

Saagi suurenemine + 0,3T/ha

(x28€/ha)

+84€

+ 0,13T/ha

(x32,5€/ha)

+42€

+ 0,49T/ha

(x31€/ha)

+152€

Teenuse kulu -12€ -12€ -12€

Majanduslik hinnang + 105€/ha + 44€/ha + 171€/ha

+320 €/HA marginal kokku (3 aastat)



KÜSIMUSED JA VASTUSED

NEGATIIVSED/EELARVAMUSLIKUD 
REAKTSIOONID

VASTUSED

• See on kallis • Soodsam kui mineraalväetis, mida te kulutate?

• See ei toimi • Seda kasutavad paljud suurettevõtted (Syngenta, Bayer, Monsanto)
ja tuhanded farmerid (nt Prantsusmaal enam kui 5000)

• Ma tunnen oma maad ja maksan 
juba kellelegi selle eest

• Kuidas mõõdate N kogust vastavalt ilmastikutingimustele? Põllu 
ülemises vs alumises osas? 

• Ma tean juba kedagi samasuguse 
drooniga ja ei vaja teid

• Proovige drooni pilte töödelda… 
• Meie töötleme pilte, mis tulevad otse teenusepakkuja võrgust

• Võrdlen seda teiste näitajatega • Muidugi tehke seda!

• Mis saab tuderloa leviku puhul? • Otsime hetkel lahendust – teie taimekasvatusjuht peaks kaardi 
lugemisel seda arvestama

• Soovin teenust vaid maatüki keskel • Töötame ainult kogu põlluga, et saada tervikpilt

• Kasutan pihustit XYZ, kas see sobib? • Jah, anname välja täpselt sellise kaardi, millist te soovite



Suur tänu 
tähelepanu eest!

gertpagel@gmail.com

Tel. 5288084

Baltic Farms OÜ

https://www.facebook.com/balticfarms/

Le 21/05/2014
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