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Платформа xarvioTM 
BASF визнана 
найкращою інновацією  
 

 

06 серпня 2019 р.  

 

xarvio™ Digital Farming Solutions виграв нагороду в категорії рослинництва та 

ґрунтознавства на виставці Ag in Motion Farm Expo, яка відбулася в липні 2019 

року в Саскатуні, Канада. 

 

«У наших цифрових рішеннях ми використовуємо інноваційну технологію, яка 

допомагає  аграріям удосконалити та автоматизувати процес вирощування 

рослин. Адже він повинен бути ефективним, вигідним та стабільним. Ця 

нагорода - велика честь для нас, і ми вдячні за те, що xarvio™ SCOUTING 

відзначено за внесок у розвиток сільського господарства», - сказав Уоррен 

Біллз, комерційний керівник xarvio™ у підрозділі BASF Agricultural Solutions 

Канада.  

 

Ag in Motion - це триденна експозиція на відкритому повітрі, що проходить у 

Саскатуні, Канада, де представлені новітні технології та інновації у сільському 

господарстві.  

 

xarvio™ SCOUTING використовує миттєве розпізнавання хвороб у полях за 

фотографією. Алгоритми машинного навчання дозволяють програмі 
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самовдосконалюватися з часом, а тому програма постійно підвищує точність 

своїх результатів.  

 

xarvio™ SCOUTING вже доступний у близько 150 країнах світу, серед яких і 

Україна. 2019 року українські аграрії випробували додаток, який дозволяє 

визначати хвороби, шкідників чи бур’яни, фізіологічний стан культур  за 

допомогою камери смартфона. 

 

xarvio™ SCOUTING є одним з двох цифрових сільськогосподарських рішень. 

Проект також включає xarvio™ FIELD MANAGER. Його аудиторія в 2019 році 

склала вже понад 1000 українських підприємств. Додаток поєднує візуалізацію 

польових зон із можливістю спостереження за полями та картами для 

диференційного обприскування, що забезпечує виробників та агрономів 

інструментами для сталого економічного вдосконалення виробництва 

сільськогосподарських культур, наприклад, шляхом автоматичного 

визначення оптимального часу та норми внесення засобів захисту рослин. 

 

Додаток xarvio™ SCOUTING доступний безкоштовно в App Store та Google 

Play. Для отримання додаткової інформації про xarvio™ Digital Farming 

Solutions, FIELD MANAGER та SCOUTING відвідайте офіційний сайт 

www.xarvio.com. 

 

Про концерн BASF 

В BASF ми створюємо хімію для сталого майбутнього, поєднуючи економічний успіх із 

захистом довкілля та соціальною відповідальністю. Понад 122 000 працівників Групи BASF 

роблять свій внесок в успішний розвиток бізнесу наших клієнтів у різних індустріях майже у всіх 

країнах світу. Структура нашого бізнесу складається з шести основних сегментів: хімікати, 

функціональні матеріали, промислові рішення, технології для обробки поверхонь, харчування 

та догляд, рішення для сільського господарства. За підсумками 2018 року обсяг продажів BASF 

склав понад 63 млрд євро. Акції BASF торгуються на фондових біржах Франкфурта (BAS), а 

також як Американська депозитарна розписка (BASFY) в США. Більше інформації про BASF 

можна знайти за посиланням www.basf.com.  

 

Про підрозділ BASF Agricultural Solutions  

Зі швидко зростаючим населенням світ все більше залежить від нашої здатності розвивати і 

підтримувати стале сільське господарство та здорове навколишнє середовище. Працюючи з 

фермерами, фахівцями з питань сільського господарства, експертами по боротьбі зі 

шкідниками та іншими об'єктами, ми повинні допомогти зробити це можливим. Ось чому ми 
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інвестуємо в потужний науково-дослідницький і великий портфель, який включає насіння і його 

особливості, хімічний і біологічний захист сільськогосподарських культур, управління ґрунтом, 

здоров'я рослин, боротьбу зі шкідниками та цифрове сільське господарство. За допомогою 

експертних груп в лабораторіях, на полях, в офісах і на виробництвах ми об'єднуємо 

інноваційне мислення і практичні дії, щоб створювати ідеї реального світу, які працюють для 

фермерів, суспільства і планети. У 2018 році обсяг продажів нашого підрозділу склав 6,2 млрд 

євро. Для отримання додаткової інформації, будь ласка, відвідайте https://www.agro.basf.ua/uk/  

або сторінку в соціальній мережі. 
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