
Obiectivul proiectului este de a construi

un sistem autonom/ semi-autonom

integrat cu un serviciu capabil să

colecteze, să coreleze sistemele de

achiziție a datelor de la nivel terestru,

vegetal și aerian și să anticipeze

proprietățile culturilor din imaginile

preluate aerian. Datele previzionate vor

putea declanșa aplicarea

microdiferențiată sau corectivă a

aditivilor/ input-urilor sau a irigațiilor/

micro-irigatiilor pentru culturi pentru a

realiza un sistem agricol de precizie

pentru atingerea unui randament de

recoltare optimizat. În plus, se vor

efectua și investigatii preliminare pe

parcursul proiectului pentru analiza

prezentei si a controlului dăunătorilor

prin intermediul unor senzori de

vibratie.
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Alegerea unei drone medie ca

aplicabilitate, precum si cost-calitate,

deschide drumul catre un produs

comercial final accesibil si fermierilor

fara multe posibilitati financiare, in cazul

dezvoltarii partii de achizitie imagistica

in zona fermei. Pachetele de date

colectate pot fir transmise catre centru

pentru prelucrare, zona care necesita o

interpretare specializata.

Implementarea unui sistem dual,

transnational, a fost o alegere fericita

pentru proiect deoarece a permis

compararea, si implicit, ajustarea in

timp util a tehnicii de cultivare, a

solutiilor de aplicare a inputurilor, in

sensul unei optimizari a procesului

tehnologic pentru a fi reprezentativ

culturilor agricole efectuate in bazinul

Marii Negre si al Europei Centrale si de

Est.
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Pentru ca testarea autopilotului electric nou-

achizitionat sa fie una concludenta si utila,

am ales folosirea lui in paralel cu sistemul

clasic de aplicare a ingrasamintelor, pentru 4

culturi de baza in Romania, precum si in

bazinul Marii Negre, si anume grau, rapita,

mazare si porumb.

Alegerea unui numar de patru culturi s-a

bazat si pe faptul ca, in acest fel, vom putea

realiza un asolament optim in cei trei ani de

testari in camp. Intrucat proiectul a inceput

in decembrie 2020, mult dupa debutul anului

agricol 2020-2021, moment la care nu se mai

puteau semana culturile de toamna, s-a

decis ca in acest prim an sa se foloseasca

doar soiuri de primavara.
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