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Vybíráte dodavatele systému
pro variabilní aplikace?

facebook.com/varistar.agro

Proč zvolit Varistar:
Staráme se od A do Z
Komplexní služba včetně servisu,
technické podpory a poradenství

Systém je  kompatibilní i se starší  
zem. technikou bez ISO-BUS

Zapojíme 95 % mechanizace

Mapy relativního výnosového
potenciálu jsou základem úspěchu

Vytváříme kvalitní mapy

Využíváme vlastní terminály
Jednoduché a uživatelsky
přívětivé, v rámci služby zdarma

Přínosy služby Varistar máme
ověřeny několikaletými pokusy

Ověřujeme přínosy v pokusech

Plníme kritéria pro dotace
Zpracované podklady pro předložení
kontrole na 1 kliknutí

Používáme snímky 3x3 m
 Detailní satelitní snímky na denní

bázi pro tvorbu všech map
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Co je dobré vědět, než si vyberete dodavatele:

Naším cílem je umožnit variabilně aplikovat co nejširší skupině podniků. Ve velké většině případů nemusíte
kupovat novou mechanizaci, díky našim vlastním terminálům, které dostáváte zdarma v rámci služby
zdarma, jsme schopni zprovoznit i několik let starou techniku.

Kolik budu muset investovat do techniky?

Mám vhodnou techniku?
Ještě před podpisem smlouvy s každým
klientem detailně zkontrolujeme připravenost
zemědělské techniky. Naše služba je
kompatibilní s více jak 95 % mechanizace,
včetně strojů, které nemají ISO-BUS terminály. 

Na základě jakých dat budu provádět jednotlivé aplikace?

setí - mapy RVP 
regenerační hnojení - mapy RVP. V době aplikace aktuální satelitní snímky ještě neposkytují přesný
popis porostu, podzimní satelitní snímky nemusí odpovídat stavu porostu po přezimování.
produkční a kvalitativní hnojení - mapy RVP + případná kombinace s aktuálními satelitními snímky.
zásobní hnojení - mapy RVP umožňují provést variabilní zásobní hnojení na základě bilanční rovnice,
nicméně umíme do mapových podkladů zpracovat i rozbory z laboratoří či AZZP. Pokud byste chtěli
aplikovat pouze na základě půdních rozborů, je nutné počítat s tím, že laboratoře jsou momentálně na
hranici svých kapacit a zpracování půdních vzorků trvá několik měsíců. 

Precizně zpracované mapy relativního výnosového potenciálu (RVP) vytvořené na základě snímků                 
 s vysokým rozlišením 3x3 m a 10letou historií jsou základem celého systému Varistar. Při jejich přípravě
dbáme i na správnou interpretaci dělených půdních bloků a změnu hranic jednotlivých honů. 

Garantuje dodavatel splnění technických podmínek dotace pro precizní zemědělství?
Velkým tématem je samozřejmě dotační titul na podporu precizního zemědělství. Požadavků a kritérií pro
získání dotace je mnoho (záznamové mapy, aplikační mapy, zpracovaná technologická karta honu a mnoho
dalšího), příprava podkladů zabere mnoho času a bude vyžadovat znalosti v oblasti mapových informačních
systémů. V rámci Portálu Varistar získáte všechny podklady pro předložení kontrolnímu orgánu na jedno
kliknutí. 

Jak vytvořím aplikační mapu a dostanu ji do techniky?
S Portálem Varistar aplikační mapu včetně online přenosu do techniky vytvoříte během několika málo
minut. Jednoduchý nástroj Vás provede všemi potřebnými kroky, mapu může upravit podle vlastních
požadavků. Vytvořená mapa je ihned online přenesena do terminálu aplikační techniky. Žádné přenášení
flash disků, žádné složité nahrávání. 

Kde najdu informace o mých aplikacích?
Aplikační mapy, záznamové mapy, satelitní snímky, analýzy, informace o počasí, plán hnojení, ekonomiku
hospodaření a mnoho dalšího najdete bezpečně uložené v Portálu Varistar. Data zálohujeme a uchováváme
pro pozdější využití. Používání Portálu je jednoduché a intuitivní. 

Je možné ověřit, že systém dlouhodobě funguje?
Jako jediní na trhu zpracováváme každý rok několik případových studií založených na desítkách pokusů na
polích našich zákazníků. Tyto studie jsou volně dostupné na našich webových stránkách. Rádi Vás také
propojíme na některého z našich zákazníků a zajistíme referenční návštěvu. 

Máte nějaký jiný dotaz? Neváhejte nás kontakovat!


