Nawigacja fundamentem rolnictwa precyzyjnego
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Planując wdrożenie w gospodarstwie rolnictwa precyzyjnego powinniśmy zacząć od zakupu nawigacji rolniczej, znanej
pod zwyczajową nazwą GPS. Pozwoli to w pierwszej kolejności pracować w trybie jazdy równoległej, dzięki której zminimalizujemy nakładki i omijaki w czasie uprawy gleby oraz nawożenia i oprysków na polach bez ścieżek technologicznych.
Rekomenduję od razu inwestycję w nawigację pozwalającą na kierowanie
automatyczne, na co pozwala kierownica elektryczna lub elektrozawory
sterujące układem kierowniczym. Nawigacja może mieć dokładność wynoszącą od 30 do 2 cm. Jej posiadanie jest fundamentem, do którego możemy z czasem dokładać kolejne cegiełki pozwalające wykonywać prace
polowe z nieomalże aptekarską dokładnością. To kontrola sekcji i zmienne dawkowanie na podstawie map aplikacji. Planując zakup rozsiewacza
nawozów, opryskiwacza lub siewnika punktowego, które będą wykonywały pracę ze wspomnianymi systemami (Section Control, VRA), nie musimy już zamawiać tego sprzętu z odbiornikiem nawigacji. Wykorzystajmy
posiadany – ten od jazdy równoległej.
Krzysztof Płocki
krzysztof.plocki@rpt.pl
Pierwszy polski użytkownik
przyczepianego opryskiwacza
Amazone serii UX Super wykonał nim zabiegi na ponad
1300 ha i ma już wyrobioną
opinię na temat tej maszyny.
Docenia przede wszystkim automatykę pracy belki roboczej
i możliwość krokowego składania jej segmentów, co pozwala
swobodnie omijać słupy.
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Planując zakup kierownicy elektrycznej w celu doposażenia ciągnika w system prowadzenia automatycznego z dokładnością
+/– 2 cm warto zapoznać
się z propozycją polskiej firmy Agrospot.

20
48

Opryskiwacz Amazone
z automatyką pracy belki

56 Medale Targów Agrotech 2020
Okładka: Prasa zwijająca marki Kuhn VB7190
Zdjęcie: firmowe
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