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Poprawki  korekcyjne
dostępne w Polsce

Odpowiednia dokładność dla każdego rozwiązania!



EGNOS

• Bardzo dobry sygnał dla początkujących

• Stabilna i zadawalająca dostępność sygnału

• Brak opłat za użytkowanie

• Typowe zastosowania:

Ochrona roślin, nawożenie, uprawa gleby, …

• eDiff: opatentowane rozwiązanie –
autonomicznie wyliczona poprawka korekcyjna 

Opcja Typ Koszty bieżące Dokładność*

EGNOS Poprawka satelitarna bezpłatna +/- 15 do 30 cm

* Dane dokładności odpowiadają dokładności odbiornika GPS “ślad do śladu”.



BASELINE HD
• Uniwersalna, solidna stacja dla mobilnego 

użytkowania

• Właściwa relacja ceny do jakości

• Spełnia wymagania dokładności siewu

• Sygnał korekcyjny dla wielu dowolnych maszyn

• Promień zasięgu 3 do 5 km

• Brak opłat za użytkowanie

• Zintegrowany akumulator (ok. 35 godzin pracy)
• Prosta w zastosowaniu

Opcja Typ Koszty bieżące Dokładność*

BASELINE HD
Naziemna stacja

zasięg 3-5 km
brak +/- 4 do 6 cm

* Dane dokładności odpowiadają dokładności odbiornika GPS “ślad do śladu”



OMNISTAR HP

• Gospodarstwa z rozłogiem przestrzennym

• Gospodarstwa ze zmiennym położeniem pól

• Brak możliwości zastosowania mobilnej stacji 
referencyjnej

• Doposażenie pojedynczych maszyn

Opcja Typ Koszty bieżące Dokładność*

OMNISTAR HP Sygnał satelitarny

795€ 3 miesiące.

1.595€ 1 rok

3.990€ 3 lata

+/- 5 do 10 cm

* Dane dokładności odpowiadają dokładności odbiornika GPS “ślad do śladu”



RTK
- Najwyższa i powtarzalna (!) dokładność+/- 2 do 3 cm)

• Bardzo szybki start - inicjalizacja

• Szybki powrót po przerwach w odbiorze

• Absolutna podstawa dla “Controlled Traffic” -
“Stałe Ścieżki Przejazdowe” - hasło bliskiej 
przyszłości

• Dla wszelkich zastosowań i wymagań (siew, …)



Stacja bazowa – stała RTK

Gospodarstwa pojedyncze lub zespoły

• Większość pól znajduje się wewnątrz promienia 
wysyłaneg sygnału 

• Dostarcza najdokładniejsze informacje

• Winno być użytkowanych wiele maszyn

• Pola znajdujące się poza zasięgiem stacji mogą
zostać obsłużone ze stacji mobilnej

• Możliwy retransmiter

• W RFN dostępność dla 8,5 mln ha

Opcja Typ Koszty bieżące Dokładność*

RTK Naziemna, stała stacja, zasięg  
10 – 15 km, nawet 25-30 km brak +/- 2 do 3 cm

* Dane dokładności odpowiadają dokładności odbiornika GPS “ślad do 
śladu”







Antena kierunkowa



Antena dookólna



Antena dookólna



Opcja Typ Koszty bieżące Dokładność*

RTK NET
Poprawka GPRS
Prawie nieograniczony zasięg
stacje  oddalone co 70 km

Opłaty zależne od 
operatorów 
telekomunikacyjnych. Serwis 
korekcyjny ASG-EUPOS jest 
bezpłatny.

+/- 2 do 3 cm

* Dane dokładności odpowiadają dokładności odbiornika GPS “ślad do śladu”

RTK NET w polskim rolnictwie –
ASG-EUPOS 
(Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS)

81 stacje krajowe z modułem GPS
18 stacji krajowych z modułem 
GPS/GLONASS,
22 stacje zagraniczne

Od maja 2011 roku – dostęp do 
wirtualnego serwisu RTK NET 
ograniczony tylko zasięgiem sieci 
telefonii komórkowej GSM

Bezpłatny serwis czasu 
rzeczywistego formatów CMRx 
został uruchomiony w wyniku 
aktywnego działania Agrocom 
Polska i Claas Polska





Opcja Typ Koszty bieżące Dokładność*

RTK NET
Poprawka GPRS
Prawie nieograniczony zasięg
stacje  oddalone co 70 km

Opłaty zależne od 
operatorów 
telekomunikacyjnych. Serwis 
korekcyjny ASG-EUPOS jest 
bezpłatny.

+/- 2 do 3 cm

* Dane dokładności odpowiadają dokładności odbiornika GPS “ślad do śladu”

RTK NET w polskim rolnictwie –
ASG-EUPOS 
(Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS)



“możliwe” odchylenie standardowe



Redliny ziemniaków – ca. 12-16 przejazdów w czasie wegetacji



Możliwość wykonywania “parzystych” przejazdów 
– unikanie kosztownych nawrotów pętlowych



ZADOWOLENI UŻYTKOWNICY I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE 
Z UŻYTKOWANIA SYSTEMÓW PROWADZENIA 
AUTOMATYCZNEGO RTK NET – ASG EUPOS



ZADOWOLENI UŻYTKOWNICY



ZADOWOLENI UŻYTKOWNICY



Rozwój technologii precyzyjego

rolnictwa w oparciu o serwis 

NAWGEO VRS CMR



Pomiar linii granicznych i miejsca poboru prób glebowych



Mapa zasobności i miejsca poboru prób glebowych



Izoliniowa mapa zasobności gleby



Mapa dawkowania nawozów – według mapy zasobności



Różnice plonowania w obrębie jednego pola 
wynoszą nawet 30-80% !

Surowa mapa danych plonu



Gotowa, zinterpolowana mapa wartości pomiarowych plonu (Claas Lexion)



Zbieranie danych nt. asobności gleby
Technika pomiarów użytków rolnych -

wczoraj



Technika pobierania próbek gleby - wczoraj



Technika pomiarów użytków rolnych - dzisiaj



Technika pobierania próbek gleby i pomiarów 
użytków rolnych - dzisiaj



Technika pobierania próbek gleby 
(oznaczenie azotu mineralnego, próby 0-90 cm)



Technika pobierania próbek 
gleby (oznaczenie azotu 

mineralnego, próby 0-60 cm)



Precyzyjne nawożenie - wczoraj



Precyzyjne nawożenie – “dzisiaj”



• Przykład nawożenia azotowego – mapowanie – „skanowanie” rzepaku ozimego 
dla nawożenia wiosennego (I dawka N)

CROP SENSOR ISARIA – inny sposób pomiaru odżywienia azotowego roślin



Precyzyjne nawożenie 
azotowe - dzisiaj

CROP SENSOR ISARIA – system 
nawożenia online według zawartości 
chlorofilu w roślinach.



Pomiar odżywienia azotowego pszenicy 
ozimej za pomocą sensora CROP 
SENSOR ISARIA  – IV dawka 



Precyzyjne nawożenie - dzisiaj



Precyzyjne nawożenie potasowo - fosforowe - dzisiaj

Mapa zasobności w potas 

Mapa dawkowania soli 
potasowej 60% K2O



Mapa glebowa / ewidencji 
gruntów wraz z punktami
poboru prób gleby



Punkty poboru prób
wraz z wygenerowaną
mapą zasobności.



Mapy stref pola

Mapa wartości pomiarowych
przewodności elektro-
magnetycznej Em38

Granice stref pola na podkładzie
ortofotomapy

Mapa plonu



Skanowanie elektromagnetyczne gleby – EM 38



Mapy stref pola

Tworzenie mapy przewodności
elektromagnetycznej gleby za 
pomocą skanera EM 38



Mapy stref pola

Tworzenie mapy przewodności
elektromagnetycznej gleby za 
pomocą skanera Electropictus



Skanowanie elektromagnetyczne gleby – EM 38

Przykład ortofotomapy Przykład skanowania EM 38



Skanowanie elektromagnetyczne gleby – EM 38

Przykład ortofotomapy i skanowania elektromagnetyczngo EM 38



Ślady przejazdów skanera EM 38 Gotowa mapa przewodności 
elektormagnetycznej



Mapa plonu (Yieldmap) Mapa wilgotności



Mapa zasobności P Mapa zasobności K



Mapa wartości pH Mapa zasobności w Mg



mapa  potencjalnego plonu podział na np. 2 ha rastry

Tworzenie stref potencjalnego plonowania



Agrocom Polska
PL 47-120 Żędowice

CLAAS Agrosystems GmbH & Co 
KG

D-33330 Guetersloh

Informacje z danych lotniczych UAV

Agrocom Polska



Stałe ścieżki przejazdowe. Controlled traffic farming (CTF)
Jak to działa ?

Zaczynamy od ustalenia maszyny z największym, nieregulowanym  
rozstawem osi, jest to zazwyczaj kombajn, więc musimy zadbać aby 
pozostałe maszyny zrównały się rozstawem osi z kombajnem. Za każdym 
razem należy pamiętać o obowiązujących w danym kraju przepisach 
dotyczących maksymalnej szerokości pojazdów poruszających się po 
drogach publicznych, poniżej przykład z Wielkiej Brytanii.



Przykłady maszyn przystosowanych do pracy w stałych ścieżkach 
przejazdowych



Zwiększona dokładność GNSS to nie tylko 
poprawa wydajności maszyn i ciągników 

i zwiększony komfort pracy operatorów ale 
także znaczące oszczędności i ochrona 

środowiska

Dziękuję za uwagę

Jerzy Koronczok
Agrocom Polska
47-120 Żędowice


