
DỮ LIỆU HÌNH ẢNH TỪ 

VỆ TÍNH GIÚP QUẢN LÝ 

TRANG TRẠI, PHÂN 

VÙNG GIEO TRỒNG VÀ 

CHĂM SÓC CÂY TRÒNG.
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GIẢI PHÁP TRANG TRẠI THÔNG MINH

ĐẾN TỪ CHÂU ÂU



Phân vùng canh tác

Bằng cách phân tích các hình ảnh trong

quá khứ, bạn có thể xác định được trang

trái trước đây có bị thoái hóa đất chưa,có

vấn đề gì không, để phân định chính thành

các khu vực khác nhau phù hợp với từng

loại cây trồng. Giúp bạn tiết kiệm kinh phí

cải tạo đất, tránh rủi ro và nâng cao hiệu

suất. Trong trường hợp đất đã từng có vấn

đề, hãy áp dụng các công nghệ canh tác

chính xác.

Giám sát

Giám sát

Bạn có quyền truy cập và hình ảnh vệ

tinh từ hiện đại đến vài năm trước đây,

theo dõi các chỉ số sinh khối như hàm

lượng chất diệm lục trong lá (độ xanh

của lá), hàm lượng nước và chỉ số diện

tích tán lá. Điều này cho phép bạn xác

định các khu vực có vấn đề và giải quyết

chúng trước khi bắt đầu gieo trồng.

Xác định tiềm năng phát triển cho cây trồng

Lịch sử biến động tăng trưởng
Chúng tôi sử dụng dữ liệu hình ảnh vệ

tinh từ quá khứ đến hiện tại nhằm phân

tính tình trạng thay đổi và đa dạng cây

trồng trên cùng địa điểm. Thay đổi này

được diễn tả thành nhữ chỉ số và biểu

đồ giúp hỗ trợ canh tác và chọn đúng

cây trồng vật nuôi cũng như mùa vụ.



Canh tác chính xác

Tối ưu hóa lượng phân bón không

chỉ giúp bạn tiết kiệm chi phí, mà

còn tăng năng suất cây trồng

đáng kể. Ngoài ra sử dụng vừa

phải lượng phân bón thuốc trừ

sâu cũng mang lại những tác

động tích cực đến môi trường.

GIẢI PHÁP CỦA CHÚNG TÔI CHO PHÉP TẤT  CẢ NÔNG DÂN ÁP DỤNG 

NGUYÊN TẮC CANH TÁC CHÍNH XÁC CHO TỪNG TRANG TRẠI.
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Mức độ tăng trưởng

Các thông số sinh học giúp bạn lên

kế hoạch canh tác dễ dàng. Bằng

việc theo dõi độ xanh trên lá và hàm

lượng nước trong thảm thực vật, khối

lượng lá bạn có thể quan sát được

tốc độ tăng trưởng, tốc độ chín của

trái cây, giúp bạn tối ưu hóa quá trình

thu hoạch.

Bản đồ đa dạng

Bản đồ thể hiên đa dạng

Bằng ứng dụng CleverFarm, bạn có thể dễ

dàng tạo các bản đồ theo tỉ lệ cần thiết cho

việc gieo trồng, chăm bón. Bạn có thể tải

bản đồ này vào thiết bị nông nghiệp thông

minh như máy kéo, máy gặt, máy gieo

trồng. Thiết bị sẽ tự động chăm bón và

gieo hạt theo bản đồ qua giao diện

ISOBUS. Điều này giúp bạn sử dụng chính

xác số lượng phân bón, thuốc trừ sâu và

loại bỏ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật.

* Dịch vụ và dữ liệu vệ tinh được cung cấp bởi Công ty dịch vụ vệ tinh GISAT s.r.o.



+84 902 401 488

www.cleverfarm.orgTrang trại thông minh!

Dựa trên hình ảnh vệ tinh, bạn hoàn toàn dễ dàng đánh

giá sự biến đổi của các biểu đồ bạn tạo ra, điều chỉnh kế

hoạch gieo trồng hoặc chăm bón, tưới tiêu. Tiết kiệm chi 

phí nguyên vật liệu đáng kể. CleverFarm còn giúp bạn

theo dõi toàn bộ chu kỳ sinh trưởng của cây trồng nhờ

vào các chỉ số sinh khối chính xác của cảm biến.

Canh tách chính xác cho mọi nhà

Bằng cách sử dụng hình ảnh vệ tinh của chương trình European

Copernicus, chúng tôi đang cố gắng cung cấp cho tất cả nông dân 

quyền truy cập vào các công cụ canh tác chính xác.

Tất cả thông tin trên cùng nền tảng

Với CleverFarm, bạn có đầy đủ thông tin quan trọng trên cùng

một ứng dụng, bao gồm: tình trạng thảm thực vật, sinh khối, 

hàm lượng chất diệp lục và các chỉ số sinh lý khác được đánh

gái từ dữ liệu vệ tinh.

Tối ưu hóa chi phí nguyên vật liệu

Nhờ vào các nguyên tắc canh tác thông minh, bạn dễ dàng giảm

thiểu đáng kể nguyên vật liệu như phân bón, nước tưới, caya

giống, hạt giống và thuốc bảo vệ thực vật.

Thân thiện môi trường

Canh tác chính xác với CleverFarm không chỉ tốt cho

lợi nhuận và trang trại mà còn tích cực tác động đến

môi trường. Đảm bảo các yêu cầu xuất khẩu khắt khe

của thị trường như Châu Âu, Bắc Mỹ, Nhật Bản.

Ứng dụng may đo theo từng trang trại

Là một phần của Dịch vụ Dữ liệu Vệ tinh, bạn có thể tùy chọn

tính năng phù hợp. Dựa vào lịch sử hình ảnh, Chúng tôi giúp

bạn xác định tiềm năng tăng trưởng cửa cây trồng cũng như

giám sát mùa vụ thông qua những bản đồ đa dạng.

Dịch vụ và dữ liệu vệ tinh được cung cấp bởi Công ty 

vệ tinh GISAT s.r.o.


