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Creșterea productivității și calității recoltelor în condițiile schim bă
rilor climatice și a reducerii impactului asupra mediului reprezintă 
o provocare complexă pentru anii ce urmează. Bazândune pe 
experiența noastră de peste 20 de ani în domeniul tuturor ramurilor 
meteorologiei putem să vă fim alături, oferinduvă:

CUNOAȘTEM PROVOCĂRILE

Livrăm și instalăm echipamente profesionale și rețele 
de senzori specifice necesităților fiecărui beneficiar, 
amplasate cu precizie în zonele critice, cu întreținere 
minimă și grad înalt de disponibilitate;

Sisteme de observații 
agrometeorologice

OFERIM SOLUȚIILE

Asigurăm transmisia, stocarea și prelucrarea datelor 
din teren. Efectuăm calculul parametrilor importanți în 
luarea deciziilor și oferim alerte complet configurabile 
accesibile de pe PC și dispozitive mobile. Furnizăm 
prognoze specializate de la organizații de prim rang pe 
plan național și mondial.

Infrastructura informatică

NU ESTIMAȚI PIERDERILE. 
PREVENIȚI-LE!

Sisteme de observații agrometeorologice profesionale 
adaptate specificului obiectivelor dumneavoastră;

Implementarea tehnologiilor digitale în activitatea zilnică 
pentru a face față în mod sustenabil necesarului de lucrări 
în contextul lipsei de personal;

Suport pentru planificarea activităților în vederea 
optimizării utilizării resurselor, a creșterii productivității și 
profitului.



RRobuste, proiectate pentru condiții 
aspre de mediu, echipamentele oferite 
sunt dintre cele mai precise și versatile 
de pe piață. Extinderea cu senzori 
suplimentari se face prin simpla 
includere a acestora în sistem, fără 
upgrade-uri costisitoare. Configurația 
sissistemului va evolua odată cu nevoile 
dumneavoastră. Controlul calității 
datelor se face automat, permanent, 
având astfel certitudinea valorilor 

PERFORMANȚĂ

Investiția dumneavoastră este protejată. 
Echipamentele solicită întreținere mini-
mă și au o durată demonstrată de viață 
de cel puțin 10 ani (nu conțin meca-
nisme în mișcarenisme în mișcare, sunt confecționate din 
materiale rezistente la condiții dure de 
mediu și la diverse substanțe agresive). 
Funcțiile avansate de autodiagnosticare 
ne permit să monitorizăm în perma-
nență sistemele instalate, intervenind 
din timp dacă va fi necesar.

FIABILITATE

Grija funcționării Grija funcționării corecte a 
echipamentelor va fi a noastră. Știm că 
valoarea datelor măsurate va depăși în 
timp valoarea investiției inițiale. 
Dispunem de o infrastructură solidă care 
ne permite să ne asumăm ferm 
responsabilitatea stocării pe termen lung 
a daa datelor de la sistemele dumneavoastră. 
Iar datele sunt disponibile oricând, 
într-un format care vă permite să le 
descărcați și utilizați cum doriți.

SIGURANȚĂ
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SCHIMBAREA CLIMEI 
VĂ AFECTEAZĂ DEJA

Scenariile de prognoză estimează pentru România 
temperaturi din ce în ce mai ridicate în timpul verii, dublate 
de o scădere a cantității de precipitații. Vor fi din ce în ce 
mai dese și mai localizate fenomenele extreme - ploi 
deosebit de intense, vijelii, grindină de mari dimensiuni.

Fie că aFie că aveți nevoie de sprijin pentru stabilirea momentului 
optim de aplicare a tratamentelor de combaterea bolilor, 
buruienilor și dăunătorilor, fie că trebuie să luați decizii cu 
privire la irigații, vă oferim soluția de care aveți nevoie.
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