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MONITOROWANIE POGODY & PROGNOZA POGODYMONITOROWANIE POGODY & PROGNOZA POGODYPESSL INSTRUMENTSMonitorowanie pogody
& Prognoza pogody

(opady, temperatura powietrza, wilgotność
liści, promieniowanie słoneczne, prędkość
wiatru i inne)

MONITOROWANIE PARAMETRÓW
ŚRODOWISKOWYCH

ULEPSZ PLANOWANIE PRAC POLOWYCH
NA PODSTAWIE DANYCH POGODOWYCH.

Historyczna pogoda jest ważna, 
aby zrozumieć, co wydarzyło się 
w przeszłości. Przyszła pogoda 
jest ważna dla planowania 
najbliższych prac. iMETEO łączy 
te dwa elementy razem.

iMETEO



WILGOTNOŚĆ GLEBYMONITOROWANIE POGODY & PROGNOZA POGODYMONITOROWANIE POGODY & PROGNOZA POGODY

Przeczytaj
historię naszych
klientów.

Dowiedz się więcej
o naszych stacjach
pogodowych.

goo.gl/qwws7D goo.gl/4Y6jtB

Monitorowanie pogody
& Prognoza pogody

Kiedy siać? Kiedy nawadniać? 
Ile nawadniać? Kiedy pryskać i 
ile? Kiedy niezbędna jest 
ochrona upraw od mrozu? 
Nasze stacje pogodowe 
pomogą Ci podjąć właściwą 
decyzję we właściwym czasie.

NA POLU
CZY W

GOSPODA-
RSTWIE



WILGOTNOŚĆ GLEBYMONITOROWANIE POGODY & PROGNOZA POGODYMONITOROWANIE POGODY & PROGNOZA POGODYWILGOTNOŚĆ GLEBY
Gleba – rośliny –
monitorowanie atmosfery

Interpretacja
danych

DZIAŁANIE: Kiedy i jak
dużo nawadniać

Automatyzacja

Wilgotność gleby



WILGOTNOŚĆ GLEBYMONITOROWANIE POGODY & PROGNOZA POGODY MODELE CHOROBOWEWILGOTNOŚĆ GLEBY

Pobierz naszą
broszurę dotyczącą
wilgotności gleby.

Wilgotność gleby
Żadna roślina nie będzie rosła 
bez wody. Kluczem jest jednak 
określenie, kiedy roślina 
potrzebuje wody.

PRODU-
KOWAĆ

WIĘCEJ ZA
MNIEJ

goo.gl/TZNzEo



MODELE CHOROBOWEWILGOTNOŚĆ GLEBY MODELE CHOROBOWE
Stacja na polu

Pomiary

FieldClimate

Modele chorobowe

Modele chorobowe



MODELE CHOROBOWEMODELE CHOROBOWE

Pobierz naszą
broszurę dotyczącą
modeli chorobowych

Modele chorobowe

Ponad 80 modeli chorobowych
dla ponad 35 upraw.

> 35
UPRAW

Dowiedz się więcej
o modelach
chorobowych.

goo.gl/WMKzEPgoo.gl/LGPwno



iMETOS iSCOUTMODELE CHOROBOWE iMETOS iSCOUT®

Wszyscy mieszkańcy twojego 
pola są pod pełną kontrolą.

MONITO-
ROWANIE
OWADÓW

Aparaty wykonują wysokiej 
rozdzielczości zdjęcia lepkiego 
podłoża znajdującego się w  
iMETOS iSCOUT®.

WYSOKIEJ
ROZDZIEL-

CZOŚCI
KAMERY

iMETOS iSCOUT® to połączenie 
urządzeń i oprogramowania do 
zdalnego monitorowania 
różnych owadów rolniczych i 
przemysłowych.

POŁĄCZ
DANE



iMETOS iSCOUTiMETOS CROPViewiMETOS iSCOUT iMETOS iSCOUT®

Dowiedz się więcej
na temat iMETOS iSCOUT®.

goo.gl/bW9p3C

iMETOS iSCOUT® Feromon dla specyficznych 
insektów feromonowych (np. ćmy)

iMETOS iSCOUT® Fruit Fly do łapania muszek 
owocowych (np. Spotted wing drosophila)

iMETOS iSCOUT® Bug dla różnych rodzajów 
pluskw (np. stink bug)

iMETOS iSCOUT® Color Trap z lepkimi 
płytkami w różnych kolorach

iMETOS iSCOUT® Color Trap Dual z dwoma 
kamerami do monitorowania owadów i roślin



iMETOS iSCOUT iMETOS CROPViewiMETOS CROPViewiMETOS CropVIEW®

Mierz parametry klimatu, gleby i 
roślin, połącz je razem ze 
zdjęciami i monitoruj rośliny 
profesjonalnie.

Monitoruj klimat, glebę i 
przemiany roślinne, aby lepiej 

rozumieć, jak rozwijają się 
twoje uprawy.

MONITORUJ
POLE

POŁĄCZ
DANE



iMETOS CROPViewiMETOS CROPView KATALOG TECHNICZNY

Dowiedz się więcej na
temat iMETOS CropVIEW®.

goo.gl/XMHVpq

iMETOS CropVIEW® Panorama
jeden 10 MP szerokokątny obiektyw

iMETOS CropVIEW® Zoom
Crop VIEW Zoom jeden obiektyw 
o rozdzielczości 10 MP

iMETOS CropVIEW® Dual
dwa obiektywy o rozdzielczości 10 
MP – szerokokątny obiektyw i zoom

WYBIERZ
SWÓJ

WIDOK

iMETOS CropVIEW®



iMETOS CROPViewKATALOG TECHNICZNYKatalog techniczny

Pobierz nasz
katalog.

goo.gl/GPAA9T

Zobacz nasz nowy
katalog techniczny!NOWY



FieldClimateWILGOTNOŚĆ GLEBYKATALOG TECHNICZNY FieldClimate
aplikacja mobilna



WILGOTNOŚĆ GLEBYWilgotność gleby
aplikacja mobilna



WILGOTNOŚĆ GLEBY

www.metospolska.com

A Pessl Instruments Company

METOS® STACJE POGODOWE &
TRANSMISJA DANYCH • CZUJNIKI •
OPROGRAMOWANIE • KONSULTING


