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Last week harvest 

Week 21

Weak

Gen VegStrong /
Vegetative 

48.750 kg 
1,2 kg/m2 1,6 kg/m2 

65.000 kg 

Crop balance 
Week 22   

Most recent harvest  

Week 22

Crop 

Variety A 

Strong
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Analiza Upraw

Wersja e-Gro na lato: 
Szybszy wzrost dzięki uruchomieniu
Analizy Upraw i dużo więcej

1

Co nowego?
Analiza upraw w Module Upraw
  Nowa funkcja umożliwiająca 

porównywanie wyników rzeczywistych  
i historycznych z różnych sezonów  
i zmiennych w jednym zestawieniu
  Daje producentowi możliwość sterowania 

uprawą w celu zapewnienia najbardziej 
optymalnych strategii uprawy
  Możliwość analizowania wszystkich 

parametrów związanych z uprawami  
na łatwych do odczytania wykresach 

Uruchomienie Centrum Wsparcia
  Stale powiększające się źródło informacji, 

które pozwoli na optymalne wykorzystanie 
platformy e-Gro
  Możliwość zapoznania się z najnowszymi 

funkcjami dzięki instrukcjom obsługi, filmom  
i innym źródłom informacji 
  Kontakt z naszymi specjalistami  

w razie pytań przy pomocy funkcji  
„kontakt”

W czym to pomaga?

Jak to działa

Analizę porównań można wykorzystać do dalszej 
optymalizacji strategii rozwoju, prowadzącej  
do stałej jakości i wydajności. Może to także  
okazać się pomocne przy podejmowaniu przez  
zespół zarządzający właściwych decyzji dotyczących  
alokacji zasobów i efektywności kosztowej.

Użytkownik zauważy zmianę kilku elementów w module 
uprawy. Domyślnie wyświetlane są tygodniowe przeglądy 
rejestracji upraw, a dodawanie dodatkowych wykresów 
można rozpocząć stosując poniższe kroki:

W module można dodawać karty o określonym temacie.  
Na każdej karcie można dodać od trzech do pięciu 
wykresów. Następnie wystarczy wybrać parametry,  
które mają być porównane na wykresie, np. ilość światła, 
odprowadzanej wody lub CO2. Wszystkie te zmienne  
są dodawane do wykresu. W ten sposób użytkownik  
ma kontrolę nad tym, co ma być porównywane,  
w jednym prostym i całościowym zestawieniu.

Analiza Upraw P3

Centrum wsparcia  P4

Zeskanuj kod QR,  
aby zobaczyć film 
na temat premiery

Kiedy brakuje siły roboczej, a ceny gazu  
są wysokie, ważne jest, aby wiedzieć, gdzie 
można obniżyć koszty bez większego wpływu 
na wzrost upraw. W celu zapewnienia lepszej 
analizy, wprowadzamy nową funkcję w module 
upraw, która umożliwia porównywanie wyników 
w jednym prostym zestawieniu. Wszystkie dane 
istotne dla procesu wzrostu znajdowały się już 
wcześniej w jednym miejscu na platformie. 
Jednak dzięki nowej funkcji można teraz łatwiej 
porównywać te dane, tworząc własne wykresy.  
W przeglądzie można porównywać wyniki  
z różnych sezonów w ramach jednego wykresu  
i dodawać do niego wybrane zmienne, takie  
jak suma promieniowania kontra średnica łodygi. 
Dzięki temu można lepiej analizować korelacje 
między różnymi czynnikami wpływającymi  
na strategię wzrostu. 

Wiemy, że wielu ogrodników boryka się z licznymi wyzwaniami  
w swojej szklarni. Nadchodzi sezon zbiorów i prawdopodobnie 
przyda się kilka dodatkowych rąk! Niestety przy obecnych 
brakach kadrowych nie jest łatwo znaleźć dodatkową siłę 
roboczą. Poza tym ceny energii są najwyższe w historii,  
co sprawia, że jeszcze ważniejsze jest jak najefektywniejsze  
jej wykorzystanie. Jednocześnie konsumenci coraz częściej 
domagają się upraw wysokiej jakości, a zrównoważony  
rozwój odgrywa coraz większą rolę.

Aby wyjść naprzeciw tym wyzwaniom i zapewnić najwyższą 
jakość plonów w wydajny i zrównoważony sposób, byliśmy 
bardzo zaangażowani w pracę nad wieloma nowymi funkcjami 
platformy e-Gro. Po intensywnych testach wprowadziliśmy 
trzy kluczowe usprawnienia, które pomogą zoptymalizować 
strategię rozwoju i jak najlepiej wykorzystać energię i siłę 
roboczą. Funkcje te będą dostępne od 12 lipca.
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Możesz teraz przewijać  
różne rośliny  
w przeglądzie tygodniowym 
i łatwo sprawdzić,  
ile owoców rośnie  
na metr kwadratowy. 

Paulina Florax
Kierownik 
ds. marketingu produktu

Naszym celem jest wykorzystanie możliwości 
oprogramowania e-Gro w pełni. W oparciu  
o cenny wkład i opinie naszych użytkowników 
zapewniamy teraz dostęp do rozwijającego się 
centrum wsparcia, pełnego pomocnych treści, 
które ułatwią i uprzyjemnią korzystanie z e-Gro. 
Centrum wsparcia oferuje aktualne informacje  
o najnowszych funkcjach platformy, filmy i instrukcje 
obsługi platformy, a także bezpośredni kontakt  
w przypadku jakichkolwiek pytań.

Grodan
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W czym to pomaga?
Ponieważ aplikacja e-Gro jest stale rozwijana i dodawane 
są do niej nowe funkcje, będziemy regularnie aktualizować 
centrum wsparcia o nowe informacje. Dzięki temu 
użytkownik może mieć pewność, że nie przegapi żadnej 
istotnej nowości! 

Jak to działa
Klikamy ikonkę znaku zapytania  
w górnej części konta, która prowadzi 
bezpośrednio do centrum wsparcia.

Grodan
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Centrum wsparcia
2

Dzięki platformie e-Gro staramy się 
zaoferować użytkownikom oprogramowanie 
dostosowane do specyfiki poszczególnych 
upraw, które odpowiada ich indywidualnemu 
sposobowi pracy i potrzebom.

Ralf Voncken
Właściciel Produktu e-Gro
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Grodan jest jedynym 
dostawcą podłoży  
z wełny skalnej  
z etykietą EU-Eco.

ROCKWOOL® i Grodan® są zarejestrowanymi  
znakami towarowymi Grupy ROCKWOOL.

Rockwool BV / Grodan
Industrieweg 15
P.O. Box 1160, 6040 KD Roermond
Holandia 

Biuro handlowe w Polsce 
Iul. Postępu 6, 02-676 Warszawa 
infopl@grodan.com 

www.grodan.pl
www.grodan.com

Nasi eksperci chętnie pomogą 
Użytkownikom e-Gro zmaksymalizować 
korzyści płynące z nowo udostępnionych 
funkcji. W naszej wersji na kw. III  
skupimy się na optymalizacji platformy, 
aby zapewnić bardziej spójny i przyjemny 
komfort obsługi w zakresie uprawy opartej 
na danych. Jednym z najważniejszych 
elementów, na które warto zwrócić uwagę, 
będzie optymalizacja modułu warunków  
i ulepszenie ram pobierania danych  
z powiadomień. Wszystkie te aktualizacje 
będą oparte na opiniach i uwagach 
użytkowników, dzięki czemu możemy 
mieć pewność, że oferujemy odpowiednie 
wsparcie, aby zoptymalizować strategię 
wzrostu.  
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