


Având în vedere prețurile ridicate ale produselor chimice și ale mărfurilor, acum
este momentul să profitați de tehnologia Augmenta cu rată variabilă în timp real

pentru a optimiza distribuția inputurilor din fermă.
 

Luați în considerare soluția noastră tehnologică simplă, ca o opțiune fiabilă și
accesibilă pentru a economisi inputuri, oferindu-vă în același timp cel mai bun

potențial de a vă proteja sau chiar de a vă crește randamentele.
 

Soluția Augmenta poate fi o potrivire excelentă pentru ferma dumneavoastră.
Iată cum:

 
1. Augmenta Mantis, soluția plug n' play, este compatibilă cu majoritatea

distribuitoarelor și pulverizatoarelor, avand ca avantaj optimizarea în timp real a
inputurilor în ferma dumneavoastră. Evaluează biomasa culturilor tale, clorofila și

mulți alți parametri pe măsură ce mergi și automatizează aplicațiile, oferind o gamă
largă de servicii LiveVRA ușor de utilizat. Cu cuvinte simple, continuați să

conduceți, iar Augmenta Mantis va schimba
doza de substante pulverizate/împrăștiate în funcție de nevoile plantelor

dumneavoastră.
 



Azot (aplicații de împrăștiere, pulverizator lichid sau solid),
Regulatori de creștere a plantelor,
Ajutoare pentru recoltare (desicante, defolianți),
Multizone Nitrogen (Reglarea fină a aplicației de azot în funcție de fișierul de
formă al zonelor de productivitate importate)
Fungicid (aplicații preventive)

2.      Portofoliul de servicii în continuă evoluție Augmenta LiveVRA Services
permite utilizatorilor să beneficieze de o rată variabilă în timp real, la
recomandarea lor de dozare maximă în funcție de starea de sănătate a culturii.
Serviciile suportate includ:

3.     În cele din urmă, după ce terminați o operațiune de teren, toate datele sunt
încărcate pe portalul web Augmenta. Aceasta este platforma de aterizare pentru
toate informațiile dvs. consolidate, despre sănătatea plantelor și hărțile
aplicațiilor. Vă oferă acces la rapoarte complete, inclusiv statistici privind
sănătatea plantelor, instantanee din domenii și/sau aplicații specifice, împreună
cu vizualizarea în detaliu a stării economiilor.



Consultați reducerile medii ale inputurilor
Augmenta pe baza datelor fermei din întreaga lume.

Automatizarea VRA,
Salvarea și distribuirea mai eficienta a produselor
Protejarea împotriva pierderii randamentului și, adesea, creșterea
randamentului
Accesarea instantaneelor de cercetare HD în platforma Augmenta și

Cu o ușoară instalare, veți fi la 5 click distanță de:

 imbunătățirea practicilor agricole durabile.



Economisiți cu fiecare trecere!
 

Timpul dvs. de rambursare ar putea fi în primul sezon, deoarece economisiți în
timpul fiecărei operațiuni! Comparativ cu costul altor soluții disponibile, acest
lucru este posibil cu un cost mult mai mic. Pe de-o parte, datorită progreselor
înregistrate în tehnologia informatică și vizuală, dar în special datorită dorinței

noastre ca fermieri, de a le comprima într-o soluție simplă și accesibilă pentru toți.
 
 

Ești interesat să vezi că soluția noastră funcționează conform nevoilor tale?

Să organizăm un Demo în ferma ta!
 

Contactează-ne!
 

Daniele Tomaselli
+40 726 718 986

daniele@itagrimacchine.ro


