FIELDSENSE

FARM WEATHER

Precīzi laikapstākļu dati
tieši no jūsu laukiem
Farm Weather nodrošina pilnu pārskatu par laikapstākļiem, kādi ir jūsu saimniecības teritorijā, lai jūs
varētu viegli un īstajā brīdī pieņemt pareizākos lēmumus.
Tam uzticas simtiem lauksaimnieku Eiropā.

Vietējo laikapstākļu dati rokas stiepiena
attālumā
Saņemiet pilnu pārskatu par laikapstākļiem jūsu saimniecības teritorijā. Bezvadu un
ar saules enerģiju darbināmās meteoroloģiskās stacijas sniedz elastīguma iespējas
novērtēt laikapstākļus pat visattālākajos laukos.

8 SENSORI
Gaisa temperatūra
Vēja stiprums
Nokrišņi
Augsnes temperatūra
Gaisa mitrums
Gaisa spiediens
UV intensitāte
Gaismas intensitāte

FUNKCIONALITĀTE
Datu atjaunināšana ik pēc 10 minūtēm
Piekļuve no aplikācijas
Palīgs smidzināšanas darbos
Brīdinājumi par kaitēkļiem
Augšanas analīze
Vēsturiskie dati
Var piekļūt darbinieki
Viegli aizstājama bojājumu gadījumos

Palīdzība sākot ar sējas laiku līdz ražas novākšanai
Jūs precīzi zināt, kad uzsākt sēju
Jūs tiekat brīdināts par kaitēkļiem
Jūs saņemat palīdzību par laikapstākļiem smidzināšanai
Jūs sekojat līdzi jūsu kultūraugu augšanas attīstībai
Jūs novācat ražu tad, kad gaisa mitrums ir atbilstīgs
Un ne tikai tas...

Jūs zināt, kādi ir laikapstākļi uz lauka, un
attiecīgi plānojat darbus
Zinot vietējos laikapstākļus, jūs varēsit palielināt savu ražu un samazināt izmaksas.
Lūk, dažas no Farm Weather priekšrocībām.

Sējiet pareizajā laikā
Nodrošiniet sēklām optimālus sākotnējus dīgšanas apstākļus. Zinot augsnes
temperatūru, jūs varēsit precīzi noteikt sēšanas laiku. Tas palīdzēs izvairīties no pārāk
agras vai pārāk vēlas sēšanas un nenokavēt daļu no veģetācijas perioda.

Sekojiet līdzi jūsu kultūraugu augšanas attīstībai
Sekojiet savu kultūraugu attīstības posmiem. Farm Weather informē jūs par
audzēšanas grādu dienām (GDD), lai jūs varētu monitorēt faktisko jūsu kultūraugu
augšanu un salīdzināt to ar nākošo jūsu kultūraugu attīstības posmu.

Smidziniet optimālos vēja stipruma apstākļos
Smidziniet tikai optimālos vēja stipruma apstākļos. Zinot vēja ātrumu, kāds ir
kultūrauga augstumā, jūs zināsit, vai vēja stiprums ir piemērots smidzināšanai. Jums
vairs nebūs jābrauc uz attāliem laukiem tikai tāpēc, lai noskaidrotu, vai vēja apstākļi ir
labvēlīgi smidzināšanai.

Novāciet ražu īstajā laikā
Novāciet ražu, ņemot vērā gaisa mitruma līmeni. Kad tuvojas ražas novākšanas sezona, gaisa mitrums ir perfekts rādītājs, lai noteiktu jūsu kultūraugu mitruma saturu.
Šādi jūs varat arī ietaupīt žāvēšanas izmaksas pēc ražas novākšanas.

Vairāk par Farm Weather priekšrocībām
lasiet fieldsense.dk

Saņemiet datus, kādi nepieciešami,
lai apsteigtu laikapstākļus

Farm Wather katru dienu izmanto
vairāk nekā 700 saimniecību
Sazinieties ar vietējo tirdzniecības pārstāvi vai
apmeklējiet fieldsense.dk
un sāciet rīkoties.

