
Умно селско стопанство



Умно земеделие

Приложения

Оранжерии
Контрол на микроклимата в оранжери-
ите, за да се максимизира качеството 
и количеството на произведената 
продукция;

Хидропоника
Създаване на оптимална среда 
за отглеждане на растения без 
наличие на почва;

 

  

Мрежа от метеорологични станции 
Изучаване на промените в климата чрез 
мрежа от индикаторни станции, с цел 
прогнозиране на валежи, промени във 
движението на въздушни маси и т.н.;

Подобряване качеството на виното  
Следене на влажността на почвата, 
качеството на лозите, с цел да се кон-
тролира захарността на гроздето 
и здравето на лозовите насаждения;

Автоматизиране на процеси 
при отглеждане 
Следене на влажността и химичния 
състав на почвата, за да се установи най-
подходящото време за поливане и торене;

Компост
Контрол на нивото на влажност и тем-
пература в люцерна, сено, слама, за да 
се предотврати развитието на гъбички 
и други замърсители.
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Защо?

Три са причините за използването и 
развитието на подобни приложения. Про-
изводителност – устойчиво повишаване 
на производителността на селското 
стопанство без това да има отрицател-
но въздействие върху околната среда. 
Адаптация – желанието за минимизиране 
на краткосрочните рискове при произ-
водството. Смекчаване – минимизиране 
на неблагоприятните последствия от 
производството: контролиране на про-
цесите на обезлесяване и насищането 
на почвите с химикали. Намаляване 
на емисиите на парникови газове.

Решение

Инфраструктура от сензори следящи 
разнообразие от параметри на почва-
та, въздуха и реколтата. Устройства 
препращащи данните към информацион-
на система. Интелигентни приложения, 
които обработват събраните данни 
и предоставят информация за отклоне-
нията от оптималните параметри 
на средата и предоставящи варианти 
за повишаване на резултатите.

Положителен ефект

Повишаване на ефективността 
на производството, чрез създаване 
на оптимална среда за отглеждане 
на културите, в комбинация със свеж-
дане до минимум на рисковете, чрез 
прогнозиране на климатичните промени.

Основната цел на този дял 
от умни решения е успешното 
прогнозиране на факторите, 
които влияят върху земеделското 
производството като особено 
внимание се отделя на климатич-
ните особености.
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НИВА НА ВЛАЖНОСТ

ТЕМПЕРАТУРА

СУША ВАЛЕЖИ ПРОМЕНИ В ДВИЖЕНИЕ
НА ВЪЗДУЖНИ МАСИ

КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОТКЛОНЕНИЯ
ОТ ОПТИМАЛНИТЕ ПАРАМЕТРИ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

АНАЛИЗ НА ДАННИТЕ ПОСТОЯННО ОБНОВЯВАНЕ
НА ИНФОРМАЦИЯТА

СЕНЗОРИ

ХИМИЧЕН СЪСТАВ
НА ПОЧВАТА
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Умно отглеждане на животни

Приложения

Проследяване на животните
Следене на местоположението 
на животните на открито (пасища) 
и закрито;





Грижа за потомството
Наблюдение и контрол на условията за 
отглеждане на потомството в живо-
тновъдни ферми, с цел да се гарантира 
неговото оцеляване и здраве;

Автоматизиране на процеси 
при отглеждане 
Следене на качеството на въздуха, хра-
ната и водата, както и количеството 
на последните две, дава възможност за 
прецизен мониторинг и автоматизиране 
на основните процеси в стопанството;

Нива на вредните газове
Мониторинг на качеството на въздуха 
във фермите и засичане образуването 
на вредни газове.

Химически баланс на водата
Мониторинг на качеството на водата 
в рибни стопанства дава възможност 
за бърза реакция при отклонения и опти-
мизиране на резултатите

Защо?

Създаването на оптимална среда 
за отглеждане на животни е във фокуса 
на този дял от умни решения. След-
ствие от постигането на такава среда 
е подобряване здравословното състоя-
ние на животните, което от своя стра-
на намалява нуждата от използване 
на антибиотици и други химикали 
при отглеждането.

Решение

Инфраструктура от сензори следящи 
разнообразието от параметри на 
средата на отглеждане на животни. 
Устройства препращащи данните към 
информационна система. Системи за 
автоматизиране на процеси и интели-
гентни приложения, които обработват 
събраните данни и предоставят инфор-
мация за отклоненията от оптимални-
те параметри на средата с възмож-
ности за автоматизиране на част от 
процесите на хранене, поддържане на 
оптимална температура и почистване. 

Положителен ефект

Повишаване на производствената ефек-
тивност, чрез създаване на оптимална 
среда за отглеждане на животните. 
Намаляване на разходите на стопан-
ството благодарение на прецизен мони-
торинг и автоматизиране на основни-
те процеси.
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РИСК Електроник ООД
Офис София 1138,
бул. „Самоковско шосе“ 2Л,
тел.: (02) 917 54 23
e-mail: office@risk.bg

Контакти

РИСК Електроник е една от първите ИТ компании в България. Зад нейното 
име стои стратегически подход в консултирането и инновационен в създава-
нето на ИТ решения, инфраструктури и цялостни бизнес процеси.

Като водещ системен инте гратор ние сме установили про цеси и струк-
тури, необхо дими за под държане на специфичните нужди на нашите клиенти 
в цялата страна. Изградили сме и поддържаме мрежа от 28 центъра с над 60 
човека екип.

Деловите ни взаимотношения се характеризират с индивидуален подход 
към всеки един от нашите кленти и партньори.

За „РИСК Елекроник“


