
Dokładnie monitoruj plony  
w swoim sadzie i oszczędzaj czas.

ROZWIĄZANIA  
CYFROWE

Pixofarm to cyfrowe rozwiązanie,  
które pomaga producentom owoców 
zoptymalizować ich zbiory, zwiększyć  
przychody i oszczędności. 

Dostarcza wiarygodne dane  
monitorowania i szacowania plonów.



ZMIERZ PLON Z APLIKACJĄ PIXOFARM

Policz owoce w swoim sadzie  
i zaoszczędź czas

LICZENIE OWOCÓW

Po prostu zrób zdjęcia aby uzyskać informację  
o liczbie owoców w Twoim sadzie

Liczenie owoców

1. Automatyczne liczenie owoców  
na drzewie

1. Automatyczne liczenie owoców  
na drzewie

2. Pomiar wielkości owoców

3. Szacowanie plonu

4. Skanowanie owoców w skrzyniopaletach  
(funkcja w opracowaniu)

Wersja darmowa  
(po wpisaniu kodu  

promocyjnego: UPLPIXOPL22)

Wersja płatna

Inteligentny algorytm  
obliczy ukryte owoce  

Unikniesz zgadywania  
wielkości swojego plonu

Nie ma potrzeby stosowania  
drogiego sprzętu i czujników



Nowa funkcja!

ZatwierdźPoznaj dokładną zawartość 
Twojej skrzyniopalety

Monitoruj wielkość owoców 
i tempo ich wzrostu

SKANOWANIE SKRZYNIOPALET

FUNKCJA W OPRACOWANIU

POMIAR WIELKOŚCI OWOCÓW

Policz i podziel na klasy wielkości owoce  
w skrzyniopalecie za pomocą smartfona

Uzyskaj szybkie i dokładne wyniki wstępnego sortowania

Oszczędzaj cenne zasoby w Twoim gospodarstwie

Po prostu zmierz średnicę owoców za pomocą smartfona

Śledź tempo wzrostu owoców  
i podejmij właściwe działania

Aplikacja jest kompatybilna z suwmiarką Bluetooth

Precyzyjnie oszacuj plony 
na tygodnie przed zbiorami

SZACOWANIE PLONU

Najnowocześniejsze algorytmy

Przewidywany plon i średnica owoców

Rozkład klas wielkości owoców

Pomiar wielkości owoców



Sadownictwo przyszłości.

2 kroki do skorzystania z Pixofarm

Zachęcamy do kontaktu
Tomasz Sikora
Doradca Techniczny ProNutiva – Drzewa Owocowe
tel.: + 48 604 631 060, mail: tomasz.sikora@upl-ltd.com

Michał Malicki
Doradca Techniczny ProNutiva – Rośliny Jagodowe
tel.: +48 723 689 232, mail: michal.malicki@upl-ltd.com

Marcin Płuziński – Przedstawiciel handlowy
tel.: +48 727 505 901, mail: marcin.pluzinski@upl-ltd.com

Norbert Kot
Doradca Techniczny  
– Rozwiązania Cyfrowe 

tel.: + 48 723 689 218 
mail: norbert.kot@upl-ltd.com

UPL Polska Sp. z o.o., ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa, www.upl-ltd.pl 

Pobierz aplikację Pixofarm na telefon

Zarejestruj się na stronie Pixofarm, aby stworzyć konto:

Zeskanuj kod QR i przejdź na stronę  
(Zmień język na polski w prawym dolnym rogu strony)

lub wpisz link https://dashboard.pixofarm.com/login

*kod do jednorazowego wykorzystania

Wybierz opcję korzystania z Pixofarm  
(do wyboru wersja płatna i wersja bezpłatna  
po wprowadzeniu kodu* UPLPIXOPL22).

W 2022 roku możesz otrzymać 75% rabatu  
na wersję płatną aplikacji, korzystając z promocji  
zakupu preparatów UPL.  
Więcej informacji u przedstawicieli.
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