Dijital Toprak Analizi

Dijital Toprak Analiz Cihazı, yakın kızılötesi teknolojisi ve portatif
tasarımı ile tarlada anında toprak analizi imkanı sunar. Her
gübreleme öncesi topraktaki besin elementlerini ölçerek ihtiyaç
duyulan gübre ve miktarını belirlemeyi sağlar.

Toprakta 9 Farklı Değer Ölçümü
NPK dahil 9 farklı değerin ölçümü (bünye, pH, organik madde, Azot (N),
Fosfor (P2O5), Potasyum (K2O), kil, katyon değişim kapasitesi, toprak
sıcaklığı)

Tarlada Anında Toprak Analizi ve Gübreleme Programı
7 dakikada toprak analiz sonucu
Laboratuvar ölçümlerinin üzerinde doğruluk payı
Sezon boyunca sınırsız toprak analizi yapma hakkı
Tarlayı her gübreleme öncesi parça parça analiz ederek hassas tarım
yapabilme olanağı
Analiz sonuçlarına göre gübreleme ile girdi maliyetini düşürme ve yüksek
verim elde etme fırsatı
Tek şarjla ortalama 30 ölçüm kapasitesi
Kolay kullanım ve elde taşıma
Kalibrasyon ihtiyacı olmadan tüm bölgelerde ve tüm toprak tiplerinde
analiz yapabilme

Dijital Toprak Analizi

Dijital Yem Analizi

Dijital Yem Analiz Cihazı, yakın kızılötesi teknolojisi ve portatif
tasarımı ile çiftlikte anında yem analizi imkanı sunar. Her ürün,
tedarikçi ve rasyon programı değişikliği öncesinde yemdeki besin
elementlerini ve ihtiyaç duyulan besin miktarını belirlemeyi sağlar.

15 Farklı Değer Ölçümü
16 hammadde (mısır, buğday, arpa, soya fasülyesi küspesi,
ayçiçeği küspesi, kolza küspesi, tritikale, buğday kepeği, balık
unu, mısır destile, çeltik, kanola, sorgum, mısır silajı, ot silajı,
ot-yonca karışımı) için farklı değer ölçümleri yapılır.
Hammaddeye ve lisans paketine göre değişmekle birlikte
toplam 15 farklı değerin (kuru madde, nem, nişasta, ham kül,
ham protein, ham yağ, ham selüloz, NDF (Nötral Deterjan
Fiber), ADF (Asit Deterjan Fiber), ADL (Asit Deterjan Lignin),
amino asitler, ME (metabolik enerji) kanatlı, ME (metabolik
enerji) etlik piliç, DIP/DVE (bağırsakta sindirilen protein),
FEPB/OEB (rumende fermente olabilen enerji ve protein
arasındaki denge)) ölçümü yapılır.

Anında Yem Analizi ve Sonuç Raporu
7 dakikada yem analiz sonucu
Laboratuvar ölçümlerinin üzerinde doğruluk payı
Sezon boyunca sınırsız yem analizi yapma hakkı
Her ürün, tedarikçi ve rasyon programı değişikliği öncesinde
parça parça analiz ederek hassas besleme yapabilme
olanağı
Analiz sonuçlarına göre rasyon hazırlama ile girdi maliyetini
düşürme ve yüksek verim elde etme fırsatı
Tek şarjla ortalama 30 ölçüm kapasitesi
Kolay kullanım ve elde taşıma
Kalibrasyon ihtiyacı olmadan tüm bölgelerde ve belirtilen
ham maddelerde analiz yapabilme

Dijital Yem Analizi

Dijital Toprak & Yem
Analizi

Nasıl Çalışır?

TARAMA

YÜKLEME

ANALİZ

SONUÇ

Numune 5 defa
taranır

Tarama sonuçları
mobil uygulamaya
otomatik yüklenir

Tarama sonuçları
bilgi bankasında
değerlendirilir

Sonuç ve öneriler
mobil uygulamada
gösterilir

Mobil Uygulamadan Kolay Takip
Mobil uygulama ile tarla, hammadde
ve müşteri bazında analiz sonuçlarınızı
saklayabilir, geçmiş analiz sonuçlarına
istediğiniz zaman erişebilirsiniz.
Android ve IOS cihazlar ile uyumlu,
kullanımı kolay
Analiz sonuçlarını indirme, yazdırma,
e-mail veya mesaj olarak paylaşma
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Dijital Yem Analizi

4.500 €/cihaz
Farklı Lisan Seçenekleri
Cihaz bir kere satın alınır. Sınırsız toprak ve/veya yem analizi, analiz sonuçlarına
göre gübreleme ve/veya besleme önerileri için belirli dönemlerde yenilenen lisans
aboneliği gerçekleştirilir. KDV hariç lisans paketleri;

Toprak Analiz Lisansı
1 Yıllık
1.900 €/yıl

3 Yıllık
5.250 €/3 yıl

Sınırsız
9.300 €

Satın alma tarihi
itibari ile 1 yıl
geçerlidir.

Satın alma tarihi
itibari ile 3 yıl
geçerli dir.

Süresiz geçerlidir ve
yenileme
gerektirmez.

Yem Analiz Lisansı
Standart
1.850 €/yıl

Premium
2.750 €/yıl

8 farklı hammadde,
4 farklı ölçüm
değeri

16 farklı hammadde,
13 farklı ölçüm
değeri

Garanti Kapsamı ve Süresi
Dijital toprak analiz cihazının garanti kapsamı 1 yıldır. Garanti süresi cihaz
teslimatından itibaren başlar. Garanti, herhangi bir kusurlu ekipmanın onarımı
ve/veya değiştirilmesi veya iade edilmesiyle sınırlıdır.

