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GIẢI PHÁP NÔNG NGHIỆP 4.0

Nền tảng quản lý trang

trại- Precision Farming
thông minh, lưu trữ dữ liệu canh

tác, hỗ trợ canh tác chính xác

và tuân thủ các tiêu chuẩn nông

nghiệp EU.

Hệ thống cảm biến IoT

CleverFarm Sensor quan

trắc các điều kiện môi trường.

Hỗ trợ quá trình điều khiển các

thiết bị tự động hóa cơ giới hóa

nông nghiệp.

Dịch vụ quan sát và dữ

liệu vệ tinh CleverFarm

Satelitte Data Ứng dụng

công nghệ tiên tiến, phân tích

đánh giá năng suất cây trồng.



CẢM BIẾN IOT THÔNG MINH LIÊN TỤC CẬP NHẬT 
CHO NGƯỜI DÙNG TÌNH TRẠNG CỦA TRANG TRẠI.



Là các cảm biến đo đạc chỉ số môi

trường, cập nhật thông tin 30 phút/lần.

Truy cập các dữ liệu cũ, các dự báo thời

tiết. Giúp dự đoán các sự kiện thời tiết,

sâu bệnh, dịch bệnh có thể xảy ra.

Giám sát độ ẩm đất và hệ thống tưới tiêu

thông minh. Giám sát kho chứa nông sản,

hoạt động của cây trồng, hoạt động của

sinh vật có lợi.

Hệ thống Cảm biến IoT



Cảm biến IoT - CleverFarm

TRẠM KHÍ TƯỢNG CẢM BIẾN ĐỘ ẨM LÁ CÂY CẢM BIẾN ĐO LƯỢNG MƯA

Trạm khí tượng CleverFarm cung cấp

cho chúng ta những thông tin về nhiệt

độ, độ ẩm, áp suất khí quyển, lượng

mưa, cường độ gió và hướng gió.

Ứng dụng CleverFarm sẽ dùng các cảm

biến để lưu trữ dữ liệu lên đến vài năm.

Cảm biến phù hợp cho cây lâu năm và

cả cây ngắn ngày.

Cảm biến lá cây có thể được lắp kèm

với Trạm khí tượng. Cảm biến này đo độ

ẩm ướt trên lá theo thang từ 0 đến 20 (0

có nghĩa là hoàn toàn khô). Bạn có thể

nhận thấy quá trình khô của lá theo thời

gian thông qua biểu đồ trên ứng dụng.

Cảm biến lượng mưa có thể được lắp

kèm với Trạm khí tượng. Cảm biến giúp

đảm bảo lượng nước phù hợp cho cây

trồng.



CẢM BIẾN ĐỒNG RUỘNG CẢM BIẾN BỒN CHỨA 

NÔNG SẢN

CẢM BIẾN KHO 

THÀNH PHẨMCảm biến được đặt trên đồng ruộng,

diện tích rộng lớn, cảm biến sẽ đo lường

nhiệt độ, độ ẩm của cây trồng như lúa

nước, lúa mì, rau màu cũng như các

điều kiện sinh khối của chúng. Chúng tôi

dùng thông tin này để dự đoán các dịch

bệnh cũng như sâu hại có thể xảy ra.

Cảm biến Silo dùng cho Kho chứa nông

sản lớn hoặc Cối xoay, bồn chứa lương

thực, thực phẩm. Cảm biến Silo đo đạc

nhiệt độ sâu 7-10 tầng/lớp nông sản .Tùy

chọn kích thước của Silo, lên đến chiều

dài 25m và theo dõi các điều kiện bên

trong một cách đáng tin cậy.

Cảm biến dài 3 mét được trang bị với 5

cảm biến nhiệt độ, rất phù hợp để đặt vào

bên trong Kho/Bồn chứa lương thực, nông

sản sau thu hoạch. Trong trường hợp nhiệt

độ thay đổi so với môi trường xung quanh

hoặc độ ẩm chênh lệch sẽ là yếu tố chính

làm giảm chất lượng nông sản.

Cảm biến IoT - CleverFarm



CẢM BIẾN ĐỘ ẨM 

TRONG ĐẤT

CẢM BIẾN THỂ TÍCH ĐẤT CẢM BIẾN CHO VẬT NUÔI

Cảm biến này đo đạc cả nhiệt độ lẫn độ

ẩm và lượng nước tiềm năng trong đất..

Một lợi thế của sản phẩm này là không

kén loại đất và tạp chất hóa học.

Một cảm biến hấp thụ độ ẩm được sử

dụng để đo tiềm năng nước của đất, giúp

loại bỏ các ảnh hưởng có thể làm sai lệch

phép đo. Cảm biến sẽ giúp bạn tối ưu

hóa việc tưới tiêu và xác định thời gian

gieo trồng phù hợp mà không cần ra phải

ra thực địa thường xuyên.

Nhiệt độ và độ ẩm được giám sát để đảm

bảo môi trường sống và phát triển ổn định

cho vật nuôi. Dữ liệu được sử dụng để

điều khiển hệ thống điều hòa, làm ấm và

làm lạnh. Những cảm biến này giúp bạn

điều tiết điều kiện bên trong chuồng trại.

Cảm biến IoT - CleverFarm



ỨNG DỤNG

 Xây dựng kế hoạch canh tác đơn giản và hiệu quả

 Bảo vệ nông sản sau thu hoạch

 Dự đoán sâu bệnh hoặc sự cố tiềm tàng.

 Quan trắc đo lường các thông số sinh khối : nhiệt độ, độ ẩm, lượng diệp lục, thời tiết

 Tự động hóa: tưới tự động, phun thuốc trừ sâu, gieo trồng đồng đều, bón phân định kỳ.

 Dự đoán các sự kiện sâu bệnh, dịch bệnh có thể xảy ra.

 Cảm biến cây trồng – hiệu quả PPP, sức đề kháng.

 Giám sát điều kiện tự nhiên trong kho lưu trữ- ngăn ngừa thiệt hại hàng hóa.

 Giám sát động vật hữu ích trong đất.

 Hỗ trợ tuân thủ các quy định nhập khẩu nông sản của Châu Âu và các thị trường khó tính.



QUẢN LÝ DỄ DÀNG DÙ BẠN ĐANG Ở NƠI ĐÂU



NỀN TẢNG TRANG TRẠI THÔNG MINH

Giúp quản lý trang trại hiệu quả, tiết kiệm và đơn giản. 

Bảo đảm chất lượng và là cơ sở dữ liệu nông nghiệp.



Hiệu Quả - Đơn Giản – Kinh Tế

● Lưu trữ lịch sử hoạt động nông nghiệp

● Lên kế hoạch gieo giống cây trồng

● Lịch trình tưới nước tự động, bón phân và sử

dụng thuốc Bảo vệ thực vật.

● Quản lý dữ liệu, lưu trữ lịch làm việc.

● Báo cáo tình trạng nông trại

● Dự báo thời tiết và dữ liệu thời tiết bằng Vệ tinh.



Lưu trữ hoạt động nông nghiệp



Cảm biến IoT - Dự đoán các sự kiện sâu bệnh, dịch bệnh có thể xảy ra

QUAN SÁT BẰNG VỆ TINH HIỆN ĐẠI 
ỨNG DỤNG CLEVERMAP TIÊN TIẾN CỦA CHÂU ÂU



 Tư liệu lịch sử canh tác.

 Phân vùng, quản lý trên bản đồ lớn.

 Giảm nhân công và thời gian thăm nom vườn.

 Phân bổ lịch canh tác phù hợp

 Hạn chế dư lượng nước, thuốc trừ sâu và vật tư.

 Thu thập kết quả ngay khi thay đổi thuốc, con giống.

 Giám sát từ xa khi vắng nhà.

 Tích hợp quản lý tập trung bởi các tổ chức khuyến nông.

 Hỗ trợ quá trình canh tác chính xác Precious Farming.

Dữ liệu Vệ tinh dành cho Nông nghiệp

Dữ liệu vệ tinh được hợp tác cung cấp bởi GISAT S.R.O.





Quản lý trang trại qua Vệ tinh



ỨNG DỤNG & TÍNH NĂNG NỔI BẬT



Vận hành hệ thống cơ giới hóa, tự động hóa.

Hệ thống CleverFarm sẽ kết hợp với các thiết bị máy móc cơ giới hóa không người lái,

công cụ tự động hóa sẽ làm việc thay cho sức người để thực hiện công việc gieo hạt,

bón phân, thu hoạch sản lượng. Giúp nông dân tiết được nhiều thời gian, sức người,

kinh tế, năng suất cao, lợi nhận cao.



Lên kế hoạch thu hoạch sản lượng

Các thông số sinh khối cây trồng giúp bạn

lên kế hoạch cho các hoạt động nông nghiệp

Bằng cách theo dõi chất diệp lục và hàm

lượng nước trong thảm thực vật của bạn,

cùng với độ che phủ của tán cây, bạn có thể

theo dõi tốc độ cây trồng của bạn đang chín,

cũng như mức độ trưởng thành hiện tại.

Điều này sẽ tối ưu hóa quá trình thu hoạch.



Kiểm soát tăng trưởng cây trồng. 

Trong ứng dụng, bạn sẽ cập nhật hình

ảnh vệ tinh hiện tại và lịch sử giúp bạn

theo dõi các chỉ số sinh lý như hàm

lượng chất diệp lục, hàm lượng nước

và diện tích lá.

Dựa trên những giá trị này, bạn có thể

nhận được thông tin chính xác về cách

cây trồng của bạn đang phát triển và

bạn sẽ có thể có dự đoán và phương

hướng giải quyết bất kỳ vấn đề nào

phát sinh – thậm chí trước khi chúng

trở thành vấn đề.



Tưới tự động, tưới thông minh

Quản lý từ xa hệ thống tưới tự động. Giải pháp
bao gồm hệ thống kiểm soát giám sát và quản lý.
Theo dõi độ ẩm của đất cung cấp thông tin về tác
động của việc tưới tiêu.

Dựa trên nền tảng CleverFarm với các dữ liệu độ
ẩm đo được giúp điều chỉnh chu kỳ tưới của trang
trại dựa trên nhu cầu thực thế của cây trồng.

Tiết kiệm 30% lượng nước và năng lượng.



Dự báo thời tiết chính xác qua vệ tinh



Canh tác nông nghiệp chính xác

Tối ưu hóa lượng phân bón giúp bạn

không chỉ tiết kiệm chi phí nguyên liệu,

mà còn giúp tăng năng suất cây trồng.

Ngoài ra, việc chỉ sử dụng lượng phân

bón cần và đủ theo nhu cầu còn có tác

động tích cực đến môi trường.



DỰ ÁN ĐIỂN HÌNH



Trang trại trồng bưởi da xanh Cô

Năm Xuân - Bình Dương

Diện tích trồng trọt: 70.000 m².

Tiết kệm 800.000đ/ngày cho việc tưới

nước, bón phân.

Giảm tỉ lệ hao hụt vật tư lên đến 30%.

Vườn trồng sầu riêng Ông Sáu tại Bến Cát

Diện tích trồng trọt: 40.000 m².

Tiết kệm 1.500.000 đến 2.000.000 đ/ngày cho

viêc thuê nhân công làm vườn theo dõi thực

địa, tưới tiêu, tiền đi

Giảm tỉ lệ hao hụt vật tư lên đến 50%.

Trang trại bưởi da xanh Bến Tre

Diện tích trồng trọt: 40.000 m².

Kiểm tra tình trạng ngập mặn của đất,

giúp nông dân lườn trước được thiên

tai và có phương án khắc phục tránh

thiệt hại về cây trồng.

.

Dự án điển hình



Vườn măng cụt 11 năm tuổi Bà Hai

Sinh, Hiếu Liêm

Diện tích trồng trọt: 100.000 m².

Giúp tiết kiệm hàng trăm triệu mỗi năm

cho phân bón, thuê công nhân chắn

sóc vườn nhưng vẫn đảm bảo lợi

nhuận và năng suất cao.

Trang trại chuối xuất khẩu Tân Uyên

Diện tích trồng trọt: 60.000 m².

Giúp tiết kiệm 3.000.000đ/ngày tiền thuê

công nhân làm vườn.

Giúp Canh tác chính xác, đạt năng suất

sản lượng cao cũng như chất lượng đạt

chuẩn, dễ dàng xuất khẩu cho các nước

Châu Âu.

Trang trại gà tại xã Cây Trường 2

Diên tích trang trại: 30.000 m²

Kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng

trong trại hiệu quả - giúp cho Gà tăng

trưởng nhanh chóng, kiểm soát dịch

bệnh dễ dàng.

Dự án điển hình



GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ HÀNG ĐẦU CHÂU ÂU.
Showroom: 755 Lũy Bán Bích, Tân Phú, TPHCM, Việt Nam.

Hotline:   0902 401 488 

Email: info@eurostellar.com

Website: www.eurostellar.com


