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31 MAJA 2019 Produkcja 

Ostatni zbiór

Tydzień 21 

Gen WegSilny /
Słaby 

21.000 kg 
0,7 kg/m2 1,0 kg/m2 

30.000 kg 

Bilans upraw  
Tydzień 22   

Obecny zbiór  

Tydzień 22  

Uprawa A

21
20

22

Uprawy 

Słaby

Sliny

ŚREDNI TYGODNIOWY
ZBIÓR

 

1,6 kg/m2

65.000 kg

NOCNY SPADEK 
WILGOTNOŚCI 

31 maj 2019

10,1 %

26 - 31 maj

TYDZIEŃ 22
TEN TYDZIEŃ

65.000 kg
1,6 kg/m2

04: 06: 08: 10: 12: 14:

Uprawa oparta 
na faktach

Part of the ROCKWOOL Group



ŚREDNI TYGODNIOWY ZBIÓR  

1,0 kg/m2

30.000 kg

NOCNY SPADEK WILGOTNOŚCI   

31 maja 2019

8,1 %

31 MAJA 2019 Produkcja 

Ostatni zbiór

Tydzień 21 

Gen WegSilny /
Słaby 

21.000 kg 
0,7 kg/m2 1,0 kg/m2 

30.000 kg 

Bilans upraw  
Tydzień 22   

Obecny zbiór  

Tydzień 22  

Uprawa A

21
20

22

Uprawy 

Słaby

Sliny
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26 - 31 maj

Tydzień 22
TEN TYDZIEŃ

30.000 kg
1,0 kg/m2

04: 06: 08: 10: 12: 14:

9

kwiecień

kg
50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

maj

10 11 12 13 14 15 16 17 18

Grodan e-Gro
3

Odkryj platformę e-Gro 
- narzędzie dla Uprawy 
Precyzyjnej
Każda faza uprawy jest równie ważna, 
a podejmowane dziś decyzje mają duży 
wpływ na jutrzejsze wyniki. Już teraz
ilość danych zbieranych w szklarni jest 
ogromna. Cyfryzacja wciąż rozkwita, 
a innowacje, takie jak rozwiązania 
w chmurze oraz aplikacje wykorzystujące 
tzn. Internet of Things, nabierają tempa. 
Analiza danych ze szklarni w taki sposób, 
aby pomagały podejmować słuszne decyzje 
to skomplikowany i czasochłonny proces. 
Tak było do dzisiaj. Grodan wprowadza 
nową wersję aplikacji e-Gro.
Oprogramowanie, które pozwala 
na połączenie istotnych danych 
i przekształcenie ich w taki sposób, 
aby uzyskać aktualny stan produkcji, służący 
Uprawie Precyzyjnej opartej na danych.

W ten sposób e-Gro analizuje 
i prezentuje dane, które 
pomagają optymalizować 
strategię uprawy.Dane te są 
dostępne zawsze i wszędzie. 
Rezultat: pełny i jasny obraz 
upraw, klimatu, nawadniania 
i produkcji. W każdej chwili. Daje 
to większą kontrolę i umożliwia 
szybsze podejmowanie 
uzasadnionych decyzji w celu 
optymalizacji zbiorów.

e-Gro. Uprawa oparta 
na faktach
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e-Gro wspiera odpowiednią analizą, tak abyś mógł 
uzyskać bardziej precyzyjny proces uprawy. W firmie 
Grodan nazywamy ten proces Uprawą Precyzyjną. 
Na podstawie danych dotyczących strefy korzeniowej, 
klimatu, upraw i zbiorów, e-Gro oferuje bieżącą analizę 
i przydatne zalecenia. W ten sposób zyskujesz 
szczegółowy wgląd w sytuację w szklarni, 24 godziny 
na dobę przez 7 dni w tygodniu. Dzięki temu możesz 
poprzeć wypracowaną dzięki Twojej wiedzy 
i doświadczeniu strategię uprawy faktami oraz - w razie 
potrzeby - dokonać w niej zmian. Program e-Gro jest 
kompatybilny z najbardziej popularnymi systemami 
komputerów klimatycznych i jest dostępny 
na smartfonach, tabletach i komputerach stacjonarnych.

e-Gro zapewnia większą kontrolę, a dzięki lepszej 
przewidywalności, trudniej będzie Cię zaskoczyć 
nieprzewidzianymi zdarzeniami. W końcowym 
rozrachunku aplikacja pozwala także na unikanie 
błędów, a co za tym idzie, prowadzi do lepszych 
wyników. Dzięki temu e-Gro to najlepsze 
oprogramowanie do opartej na danych 
Uprawy Precyzyjnej.

Lata doświadczeń
Wprowadzenie platformy e-Gro nie jest odosobnionym 
działaniem. W 1969 roku Grodan stworzył podwaliny 
zrównoważonego ogrodnictwa, dzięki uprawie na wełnie 
skalnej nadającej się do recyklingu. e-Gro jest wynikiem 
nieustannego dążenia do zasady zrównoważonego 
rozwoju Uprawy Precyzyjnej: roślina dostaje dokładnie 
to, czego potrzebuje. 
Z platformą e-Gro Grodan robi kolejny krok w kierunku 
dalszego zrównoważonego rozwoju procesu uprawy.

Krótko mówiąc, od ponad 50 lat Grodan znajduje się 
w czołówce firm zajmujących się optymalizacją upraw, 
koncentrując się na uprawie precyzyjnej. e-Gro jest 
kolejnym krokiem w stronę Uprawy Precyzyjnej, 
po wcześniejszych technologiach produkcji 
szklarniowych, takich jak: wykorzystanie WCM - miernika 
wilgotności i zasolenia podłoża, zastosowanie 
6-fazowego modelu produkcji szklarniowej i wdrożenie 
GroSens - miernika nowej generacji.

W jaki sposób e-Gro pomaga 
prowadzić Uprawę Precyzyjną w 
oparciu o dane
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Korzyści wynikające z e-Gro

Łatwiejsze podejmowanie decyzji
Istotne dane pochodzące z różnych źródeł w Twojej 
szklarni są na bieżąco zbierane w jednym miejscu, 
przedstawione w przejrzysty sposób.
 

Optymalna kontrola upraw
Inteligentne zalecenia pomogą Ci zoptymalizować 
strategię nawadniania i uzyskać pożądaną 
równowagę Twojej uprawy.

Stała Kontrola 
e-Gro jest aplikacją internetową, dzięki czemu jest zawsze 
dostępna z urządzeń stacjonarnych i mobilnych.
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Wszystkie poniższe cechy i zalety mają zastosowanie w uprawie pomidora i papryki.

e-Gro: wszystkie cechy i korzyści w skrócie

Funkcjonalności e-Gro Zalety
Ustawienia szklarni

Zaznacz wszystkie ważne cechy swojej szklarni. Bardziej szczegółowe informacje z podziałem 
na rośliny i sekcje nawadniające.

Pulpit nawigacyjny
• KPI’s

Zobacz jak wygląda sytuacja w produkcji 
oraz bilans uprawy.

Wskaźniki kontroli upraw
Przegląd wskaźników strefy korzeniowej i wskaźników 
związanych z klimatem, które decydują 
o Twoich zbiorach.
 

Szybki wgląd w stan upraw oraz ocena podjętych 
działań agrotechnicznych. 

Uprawy
• Szczegóły

Szczegółowa rejestracja wszystkich ważnych cech 
związanych z uprawą i wartości docelowych.

• Rejestracja
Rejestracja cech opisujących rośliny (w module 
rejestracji upraw) dostosowana do indywidualnych 
potrzeb Użytkownika

• Wizualizacja
Atrakcyjna wizualizacja co najmniej ośmiu cech roślin.

Bieżący, bardzo szczegółowy wgląd w stan upraw. 
Możliwość eksportu danych do programu Excel

Warunki
• Strefa korzeniowa

Wizualizacja w czasie rzeczywistym najważniejszych 
danych dotyczących strefy korzeniowej.

• Klimat
Wizualizacja najważniejszych danych klimatycznych 
w czasie rzeczywistym.

• Porównanie
Porównanie strategii nawadniania dla różnych szklarni 
i sekcji nawodnieniowych. 

Podejmuj decyzje dotyczące nawadniania 
na podstawie szczegółowych i ugruntowanych 
wyników analiz. Maksymalizuj wydajność podłoża, 
dzięki bieżącym analizom zawartości wody, EC 
i temperatury.

Produkcja
Rejestruj swoje dane o zbiorach (w tym informacje 
o jakości i produktach niehandlowych) i oglądaj swoje 
dane w ujęciu aktualnym i historycznym.

Szybki wgląd w przebieg upraw, z możliwością 
dokonywania porównań dzięki funkcji eksportu 
do programu Excel. 

Alerty
SMS-y ostrzegawcze, wysyłane gdy wartości WC i EC 
przekraczają ustawiony przez Ciebie zakres. 

Zmniejsz ryzyko wystąpienia błędów ustawiając 
ostrzeżenia o niepożądanych wartościach na czas.

Zalecenia
Codzienne zalecenia dla Twoich upraw dotyczące 
nawadniania, oparte na 6-fazowym modelu Grodan. 

Zmniejsz ryzyko wystąpienia błędów dzięki 
optymalizacji strategii nawadniania.

Dodatkowi użytkownicy
Upoważnij swojego doradcę ds. uprawy lub inne osoby 
z zewnątrz do dostępu do określonych elementów 
e-Gro, tak aby mogli je oglądać razem z Tobą.

Zoptymalizuj strategię uprawy dzięki 
zewnętrznemu doradcy.

Integracja z komputerami klimatycznymi
e-Gro jest kompatybilny z najważniejszymi 
i najbardziej znanymi komputerami klimatycznymi.

Jeden ekran z informacjami o klimacie i strefie 
korzeniowej.
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Optymalne wsparcie
Pomagamy, doradzamy i jesteśmy do Twojej dyspozycji 
w przypadku wszelkich pytań i problemów technicznych 
- skontaktuj się z nami za pośrednictwem poczty 
elektronicznej lub telefonu: egro.support@grodan.com 
lub +31 475 353571.

Indywidualne porady dotyczące uprawy
Nasi konsultanci pomogą Ci jak najlepiej wykorzystać 
e-Gro. W jaki sposób? Poprzez osobiste doradztwo 
oparte na naszej wiedzy i doświadczeniu w zakresie 
uprawy z użyciem podłoża. Razem łączymy naszą wiedzę, 
aby osiągnąć jeszcze lepsze wyniki.

Dalszy rozwój e-Gro
Profesjonalny zespół e-Gro troszczy się o to, 
aby platforma była stale rozwijana. W tym celu 
wykorzystujemy również informacje zwrotne 
otrzymywane od Ciebie.

Twoje dane są bezpieczne
Wszystkie dane w e-Gro są zupełnie bezpieczne, są 
przechowywane i przetwarzane zgodnie z wszystkimi 
europejskimi i lokalnymi przepisami i regulacjami 
prawnymi.

Co jeszcze e-Gro ma  
do zaoferowania?
Oprócz korzyści płynących z produktów e-Gro, 
oferujemy ogrodnikom szerokie wsparcie i usługi 
serwisowe.



Grodan jest jedynym 
podłożem z wełny mineralnej, 
posiadającym znak jakości 
UE-Ecolabel.

ROCKWOOL Polska / Grodan
ul. Postępu 6 
02-676 Warszawa
tel. 22 375 07 80
www.grodan.pl 

Firma Grodan dostarcza innowacyjne, 
zrównoważone rozwiązania w zakresie 
podłoży z wełny mineralnej dla 
profesjonalnego ogrodnictwa, oparte 
na zasadzie Uprawy Precyzyjnej.
Rozwiązania te są stosowane 
w uprawie warzyw, takich jak pomidor, 
ogórek, papryka, bakłażan 
oraz kwiatów, takich jak róża 
i gerbera.Firma Grodan dostarcza 
podłoża z wełny mineralnej, świadczy 
usługi doradztwa indywidualnego 
i oferuje innowacyjne narzędzia 
wspierające Ogrodników w uprawie 
precyzyjnej.
Umożliwia to zrównoważoną 
produkcję zdrowych, bezpiecznych 
i smacznych świeżych produktów. 

Wybierz e-Gro 
teraz!
e-Gro łączy w sobie 
odpowiednie dane 
z różnych źródeł na 
jednej platformie 

oprogramowania online. 
Efektem jest szczegółowy obraz 
sytuacji w szklarni, 24 godziny 
na dobę, 7 dni w tygodniu - dzięki 
temu mamy większą kontrolę 
i możemy podejmować trafne 
decyzje. e-Gro pomaga w opartej 
na danych Uprawie Precyzyjnej.
 
Zarejestruj się na
stronie www.grodan.pl/e-Gro, 
aby wypróbować bezpłatną 
wersję próbną 
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ROCKWOOL® i Grodan® są zarejestrowanymi znakami 
towarowymi Grupy ROCKWOOL.


