
Tehnologia de detectare timpurie  a insectelor 
(larve și adulți) în stocurile de cereale 
 
 
 

 

 

 

 
Tehnologiile SYSTELIA oferă echipamente 
industriale pentru depistarea precoce (larve și 
adulți) a dăunătorilor în stocurile de cereale și 
leguminoase. Acește detectoare (automate, 
semi-permanente, portabile, de laborator) au 
fost dezvoltate în strânsă colaborare cu mai 
multe cooperative franceze, inclusiv CEREVIA și 
DIJON Céréales. Acestea integrează toate 
constrângerile legate de contextul ocupării forței 
de muncă. 
 
 
 
Tehnologiile SYSTELIA proiectează, fabrică și 
actualizează întreaga gamă de produse EWD ™. 
Marketingul este încredințat companiilor 
specializate. Instalarea, instruirea și întreținerea 
sunt furnizate de electricieni subcontractori.
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EWD ™ permite o previziune a infestării cu insecte vii 

(adulți sau forme ascunse), cu un procent de 90% 
superior de încredere (Studiu FRANCE AGRIMER - 

INRA, 2010). EWD ™ poate detecta activitatea 

insectelor cu mai mult de 9 săptămâni înainte de a găsi 

insectele adulte într-o capcană și cu 20 de săptămâni 
înainte de găsirea lor într-o mostră (studiul INRA 

realizat în 2014). 

 
Aceasta permite, în special: 

 

• Anticipați prezența insectelor datorită preciziei 

ridicate a echipamentului și capacității acestuia de a 
detecta forme ascunse (larve) până la temperaturi 

cuprinse între 6,5 și 8 ° C 

(pragul minim al activității larvelor). 
 

• Optimizarea tratamentelor  

preventive împotriva insectelor 

 și a costurilor asociate, 
 

• Promovarea gestionării  

bune a inventarului  

definiție în lot, carantină, 

 

 

• Limitați pierderile cauzate de insecte, 
 

• Contribuiți la configurarea unei  

 

    agriculturi controlate și motivate. 

 

• Integrați direct cu metodologia HACCP și ISO. 

 

Pe lângă versiunile EWD mobile, linia de produse EWD 

™ are o versiune EWD SP „semipermanente“ pentru 

monitorizarea depozitării pe termen lung și o versiune 

EWD SA „Senzor automat“ pentru utilizare în 

camioane și alte tipuri de mijloace de transport la 

recepție sau chiar la expediere. 

Toate cele trei versiuni EWD ™ rulează pe Linux și se 

bazează pe tehnologia Ethernet ™ pentru a conecta 

sonde EWD ™. Sunt 

dimensionate pentru a funcționa în mediul industrial al 

organizațiilor de stocare în vrac. Versiunile EWD SA și 

EWD SP nu au energie la bord. 

Linia de produse EWD ™ este proiectată și fabricată în 

Franța. 

 

 

 

 

 

Versiunea portabilă EWD există în trei versiuni care 

integrează una, două sau trei etape ale senzorilor 

acustici. Sonda salută 

un injector PoE alimentat de  

o baterie 

 litiu-ion conectată la o tabletă  

întărită prin intermediul unui cablu  

Ethernet. 

versiunile portabile sunt 

 independente 

 de energie și pot fi utilizate 

sute de sondaje

două minute de acustică utilizând software-ul EWG ™ 

instalat pe tabletă și permițând detectarea și 

estimarea densității infestării. 
 

 

• Utilizează tehnologia acustică pasivă cu 2 minute 

de achiziție și un senzor de temperatură, 

 

• Detectează principalele tipuri de insecte 

 

(weevils, alucites, tribollium, ...) în formele lor 

ascunse (larve) și vizibile (adulte) și estimează 

densitatea lor, 

 

• Lucrări pe grâu dur, grâu moale, orz, porumb și 

orez, 

 

• Este, prin design, deosebit  

de ușor de utilizat și rapid, 

 

• Nu necesită nicio competență  

specială pentru implementarea  

și interpretarea rezultatelor, 

 

• Susține toate rezultatele  

detectării și estimării de 

 

densitate într-o bază de date pentru trasabilitate cu 

software-ul de supraveghere dedicat EWG ™ livrat 

împreună cu hardware-ul și poate fi controlat de la 

distanță prin Internet. 

 

 

 



 

EWD permite o prezicere a infestării prin insecte vii 
(adulți sau forme ascunse) cu un procent de încredere mai 
mare de 90% (studiul FranceAgrimer - INRA, 2010). EWD ™ 
poate detecta activitatea insectelor cu mai mult de 9 
săptămâni înainte de a găsi o insectă adultă într-o capcană 
și cu 20 de săptămâni înainte de găsirea acesteia într-o 
mostră (studiul INRA realizat în 2014). 
 
Aceasta permite, în special: 
 
• Anticipați prezența insectelor datorită preciziei ridicate a 
echipamentului și capacității acestuia de a detecta forme 
ascunse (larve) până la temperaturi cuprinse între 6,5 și 8 ° 
C (pragul minim de activitate larvara). 
 
 
 
• Optimizarea tratamentelor  

preventive împotriva  
insectelor și a  
costurilor asociate, 

 
• Promovați un " bun″ 
 
   management al  inventarului 

 (definiție lot, carantină, ) 
 
• Limitați pierderile cauzate de insecte, 
 
• Contribuie la înființarea unei agriculturi controlate si      
motivate-rationalizate. 
 
 
 
• Integrarea directă într-o metodologie HACCP si ISO 
 

 

 

Pe langa versiunea EWD SA, linia de produse EWD ™ oferă 
alte două versiuni corespunzătoare utilizărilor și 

suplimentare de depozitare cerințe de afaceri: EWD SP 
„semipermanente“ pentru monitorizarea de stocare pe 

termen lung și EWD Pi " portabil „pentru studiu de 
depozitare plat sau în agricultor de depozitare. 

 
 

Cele trei versiuni EWD ™ care rulează Linux și se bazează pe 
tehnologia Ethernet ™ pentru crearea de rețele sonde EWD 

™. 
 

Acestea sunt proiectate să funcționeze în mediul industrial 
al organismelor de depozitare materiale în vrac. Nu există 

nici o energie la bord (EWD EWD SA și SP). Linia de produse 
EWD ™ este proiectată și fabricată în Franța. 

 
 
 

 
 

Sonda EWD SA este instalata la  
recepția sau expedierea produsului. 

 Este conectata la un PC printr-o 
 rețea PoE Ethernet. La sosirea  

unui camion, operatorul de 
siloz utilizează dispozitivul de 

 prelevare a unei probe. 
După prelevarea de probe  

efectuate cu dispozitivul de  
prelevare, operatorul pune 
 EWD SA în găleată și începe  
studiul acustic de 2 minute,  

cu software-ul EWG ™  
instalat pe PC-ul și permite astfel 

 detectarea si estimarea densitatii de infestare. 

 

În timpul acestor 2 minute, operatorul efectuează 

toate celelalte analize (Proteine, umiditate, ...) și 

nu pierde timp. Nu există intervenție umană, ceea 

ce evita orice problemă de siguranță a utilizării 

pentru operator. 

 

 

• Utilizează tehnologia acustică pasivă cu 2 minute 

de achiziție și un senzor de temperatură, 

 

• Detectează principalele tipuri de insecte 

 

(weevils, alucites, tribollium, ...) în formele lor 

ascunse (larve) și vizibile (adulte) și estimează 

densitatea lor, 

 

• Lucrări pe grâu dur, grâu moale, 

 orz, porumb și orez, 

 

• Este, prin design, în special 

ușor de utilizat și rapid, 

 

• Nu necesită nici o abilitate 

 speciala pentru punerea sa în 

 aplicare și 

 pentru interpretarea rezultatelor. 

 

• Backup toate 

 

Detecția densității și estimarea rezultă într-o bază 

de date pentru trasabilitate cu software-ul de 

supraveghere, software dedicat EWG ™ care vine 

cu hardware-ul, rulează pe Linux și poate fi 

controlat de la distanță prin Internet. 
. 


