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MONITORAMENTO dE pROdUTIVIdAdE
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Concessionária

Um valioso sistema de informações para coleta de dados de 

produção no campo. Esse é o FieldStar® II, uma ferramenta 

de agricultura de precisão disponível para as máquinas Valtra, 

que rastreia a colheita e traça rotas no campo. Por meio de 

modernos sensores e da tecnologia GPS, o FieldStar® II registra 

o rendimento da máquina e mapeia a produtividade da lavoura 

a fim de maximizar o seu rendimento.

mapa de produtividade
O mapeamento da produtividade é um das principais 

ferramentas do FieldStar® II. São mapas que mostram as 
variações de produtividade no campo com uma série de 
‘contornos’ – semelhante a um mapa curvas de nível. Os mapas 
identificam áreas de baixa produtividade e auxiliam o produtor 
na tomada de decisão. O mapeamento de produtividade 
envolve o processo de registro do fluxo de grãos por uma 
colheitadeira, ao mesmo tempo que registra o movimento dos 
equipamentos no campo. Com o processamento e análise dos 

dados coletados pelo FieldStar® II a aplicação de fertilizantes, 
sementes e agroquímicos são controlados automaticamente, 
o que prioriza a aplicação em função do potencial de cada 
área. O resultado é o aumento da lucratividade e consequente 
facilitação do trabalho do homem no campo.

vantagens 
O FieldStar® II usa uma tela ampla, com boa definição e sensível 
ao toque, na qual os dados registrados são transferidos para 

um computador. Entre as ferramentas do FieldStar® II  estão:

monitoramento do equipamento
• Dados sobre a colheita.

• Configurações do equipamento.

• Manual do operador.

• Diagnósticos.

• Opção de mapeamento de produtividade.
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