Zarządzanie nawadnianiem
Zarządzanie nawadnianiem może mieć znaczący wpływ na
jakość wina. O ile w przypadku odmian winogron czerwonych
można kontrolować stres wodny poprzez planowe nawadnianie
w określonych fazach fenologicznych, o tyle w przypadku
odmian winogron białych stres wodny może zagrozić świeżości
produktu winiarskiego. Monitorowanie wilgotności gleby w
strefie korzeniowej może dostarczyć podstawowych wskazówek
nt. kiedy i ile wody należy zastosować, aby poprawić jakość, a
jednocześnie zachować wielkość plonu, a także kiedy
przeprowadzić nawodnienie, gdy spodziewane są upały podczas
pierwszej fazy rozwoju wegetatywnego lub kwitnienia.
Pessl Instruments oferuje szeroki zakres czujników OEM, takich
jak sondy glebowe lub czujniki typu widełkowego, do pomiaru
wilgotności gleby oraz innych parametrów. Czujniki te mogą
zapewnić pomiar objętościowej wilgotności gleby (VWC) lub
odczyty tensjometryczne, które służą do pomiaru siły ssącej
gleby. Możliwość wyboru różnych technologii i czujników oraz
ich łączenia pozwala na zaprojektowanie najlepszego
rozwiązania do monitorowania wilgotności gleby w oparciu o
charakterystykę gleby, systemy nawadniania, ukształtowanie
terenu i zarządzanie polem. Niektóre z czujników wilgotności
gleby mogą również mierzyć temperaturę gleby, jej
przewodność elektryczną lub objętościową zawartość jonów,
wskazania których są szczególnie przydatne w zarządzaniu
fertygacją. Dzięki czujnikom poziomu wody, presostatom i
licznikom wody system nawadniania może być zdalnie
monitorowany.
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Wszystkie zmienne meteorologiczne mogą być również mierzone i
łączone z prognozami pogody dla danego miejsca i są dostępne w
czasie zbliżonym do rzeczywistego na platformie FieldClimate.
Dzięki danym o deszczu i innym zmiennym atmosferycznym
(temperatura
i
wilgotność
powietrza,
prędkość
wiatru,
promieniowanie słoneczne), FieldClimate zapewnia kalkulacje
ewapotranspiracji i bilansu wodnego, co pozwala użytkownikowi na
optymalizację gospodarki wodnej i produktywności upraw.
Warunki pogodowe i glebowe odgrywają ważną rolę w
podejmowaniu decyzji o tym, kiedy sadzić nową winorośl. W
pierwszych latach uprawy ważne jest, aby tuż po przycinaniu
winorośli zastosować w odpowiednim momencie nawadnianie, co
można osiągnąć za pomocą czujników wilgotności gleby. Czujniki
pomogą uzyskać większą jednolitość rozwoju roślin i lepsze
ukorzenienie. Czujniki wilgotności gleby pomagają również uniknąć
problemów powiązanych z pierwszymi ciepłymi dniami, które to w
niektórych przypadkach pozwalają producentowi przewidzieć
rozpoczęcie wegetacji. Również w szkółce monitorowanie
wilgotności gleby jest powszechną praktyką, ponieważ staranne
zarządzanie nawadnianiem może przyczynić się do lepszego
rozwoju systemu korzeniowego winorośli.
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www.fieldclimate.com

Kompletna gama bezprzewodowych,
zasilanych energią słoneczną systemów
monitoringu pod marką METOS łączy się
na platformie FieldClimate.
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Skontaktuj się z nami
Połączenie objętościowej zawartości wody z dwóch różnych głębokości (niebieski
i jasnoniebieski) i pomiarów tensjometrycznych (czerwony) w jednej starej
winnicy Pinot Noir. Można zauważyć następstwo faz suszy i potencjalnych faz
niedoboru wody, łagodzonych przez nawadnianie i deszcze.

Pessl Instruments GmbH, Werksweg 107, 8160 Weiz, Austria
T e l : +48 733 601 690

·

E m a i l : marek.januszewski@metos.at
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zarządzanie operacjami kontroli na danym
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Aby zaoferować pełne wsparcie w zakresie zarządzania
ochroną roślin współpracujemy z naszym szwajcarskim
partnerem meteoblue. Nasze modele chorób roślin
opierają się dlatego na bardzo precyzyjnej lokalnej
Linia produktów iMETOS 3.3 dostarcza surowych danych (o
opadach, wilgotności liści, temperaturze i wilgotności), które
są wykorzystywane w obliczeniach matematycznych modeli
chorobowych.
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Na wykresie widać jak po okresie z opadami deszczu, długimi przedziałami zwilżenia liści i wysoką wilgotnością względną w połączeniu
z wysoką temperaturą powietrza następuje rozwój pierwotnej infekcji peronosporami. Gdy infekcja osiągnie 100%, model zaczyna

Projekt ten otrzymał dofinansowanie z programu Unii Europejskiej "Horyzont 2020" w
zakresie badań i innowacji na podstawie umowy o dofinansowanie nr 765262. Wyłączną
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Monitoruj pracę w czasie rzeczywistym

wyjątkowym narzędziem marketingowym dla Twojej winnicy.

obliczać okres inkubacji tej infekcji. Po osiągnięciu 100% inkubacji widoczne są objawy na liściach (plamy olejowe).
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Beacon, które pomagają monitorować pozycję i pracę
maszyn i urządzeń rolniczych.

Ostrzeżenia o przymrozkach
Wydarzenia z niedawnej przeszłości ponownie udowodniły, że
późne przymrozki są szczególnie zdradliwe dla winorośli.
Jednak dzięki połączeniu czujników temperatury termometrów
mokrego i suchego umieszczonych na wysokości najniższych
roślin lub owoców, SMS-ów oraz alarmów integrowanych z
prognozą pogody dla danego miejsca na najbliższe godziny,
można ustalić odpowiednią strategię ochrony przed mrozem.

