
Išmanus augimo reguliatorių ir fungicidų naudojimas
SKAITMENINĖ AUGALŲ APSAUGA
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Šiuolaikinės sensorių ir purkštuvų valdymo funkcijos padeda ūkininkui dozuoti augalų apsaugos 
priemones pagal augalų poreikius ir situaciją laukuose.

-

Agricon augalų apsaugos technologija padeda vartotojui automatiškai optimaliai dozuoti fungicidus 
ir augimo reguliatorius pagal poreikį konkrečioje lauko vietoje. Tokiu būdu užtikrinamas tolygus ir 
sveikas augalų vystymasis, sumažinama žala aplinkai, išlaidos augalų apsaugai  ir rizika išsivystyti 
ligų atsparumui fungicidams.

Kasmet, kiekviename lauke, kiekviename lauko segmente.

Augalų apsaugos koncepcija
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...viskas iš vienų rankų!

TyrimaiVartotojų mokymai

Techninis servisas Dalinimasis patirtimiServisas telefonu

Suderinamumas Agronominės konsultacijosDuomenų valdymas AgriPort portale

P3-Sensor ir P3-Sensor XL Agronominė programa

 koncepcija:



P3-Sensorius – puikus įrankis laukų priežiūrai, užtikrinantis optimalias normas  purškiant fungicidus 
ir augimo reguliatorius. Tokiu būdu padeda užauginti sveikus ir tolygiai išsivysčiusius augalus.
Priklausomai nuo purkštuvo darbinio pločio, galima sumontuoti 2, 4 arba 6 P3 sensoriaus vienetus, 
kurie montuojami ant purkštuvo sijos. Naudojami su prikabinamais, pakabinamais ir savaeigiais 
purkštuvais. Dėka nuosavo šviesos šaltinio P3-Sensoriai veikia visą parą todėl galima išnaudoti 
nevėjuotas ankstaus ryto ar vėlaus vakaro valandas.

P3-Sensor
Pirmas žingsnis į augalų apsaugą atskirose lauko vietose
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Ypatumai

atskiras montavimas ant 
purkštuvo sijos

matuojamas N-įsisavinimas 
(biomasė)

matavimo plotas individualiai 
parenkamas pagal darbinį 
plotį

tvirtas korpusas ir patikimas 
tvirtinimas prie sijos

Augalai

žiemkenčiai

vasariniai javai

žieminiai rapsai

bulvės 
(tik desikavimui)

Panaudojimas

augimo reguliatoriai

fungicidai

bulvienojų 
desikavimas
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P3-Sensor XL – idealus  įrankis laukų priežiūrai, užtikrinantis optimalias normas  purškiant 
fungicidus ir augimo reguliatorius. Tokiu būdu padeda užauginti sveikus ir tolygiai išsivysčiusius 
augalus. Sensorių sudaro dvi kompaktiškos galvos, montuojamos abiejose purkštuvo pusėse. 
Tinka visų tipų purkštuvams. Dėka nuosavo šviesos šaltinio P3 -Sensor XL  veikia visą parą todėl 
galima išnaudoti nevėjuotas ankstaus ryto ar vėlaus vakaro valandas.

P3-Sensor XL
Didžiausias matuojamas plotas augalų apsaugai
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Panaudojimas

augimo reguliatoriai

fungicidai

bulvienojų 
desikavimas

Augalai

žiemkenčiai

vasariniai javai

žieminiai rapsai

bulvės 
(tik desikavimui)

Ypatumai

atskirai montuojamos galvos, 
kairėje ir dešinėje purkštuvo 
pusėse

matuojamas N-įsisavinimas 
(biomasė)

didžiausias matuojamas plotas

tvirtas korpusas ir patikimas 
tvirtinimas prie purkštuvo korpuso



Nauda*

3% didesnis derlius

12% mažesnės augimo 
reguliatorių sąnaudos

išvengiama išgulimų

sumažinami derliaus 
nuostoliai dėl perdozavimo

tolygesni laukai

50€/ha didesnis pelnas 
per metus
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* Įrodyta nauda Agricon ir ProPlant tyrimuose,  
atliktuose su sensoriais, naudojant kintamas augimo 
reguliatorių normas (2008-2014).

Augalai

žieminiai kviečiai

žieminiai miežiai

žieminiai rugiai

vasariniai kviečiai

vasariniai miežiai

žieminiai rapsai

Normos kitimas lauke. Šaltinis: AgriPort



Precision Farming Box (PF-Box) yra programinės įrangos platforma, paremta moksliniais dėsniais, 
kurie taikomi naudojant sensorius, parenkant agronomines funkcijas.
Augimo reguliatoriaus modulis, skirtas purškimui kintama norma, apima 52 agronomines funkcijas, 
atitinkančias augalų rūšį, veislę, augimo fazę, naudojamą chemikalą ar jų mišinį. Modulyje esantis 
sąrašas atnaujinamas kasmet, kartu su programinės įrangos atnaujinimais. Modulis įdiegiamas į 
Agricon vartotojo terminalą, kaip standartinė augalų apsaugos koncepcijos dalis.

Programa „Augimo reguliatoriai“
Valdiklyje Precision Farming Box įtrauktos visos agronominio valdymo funkcijos
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Fungicidų modulis kintamai normai taikyti turi 727 valdymo funkcijas, atitinkančias augalų rūšį, 
veislę, augimo fazę, naudojamą chemikalą ar jų mišinį. Veislių ir fungicidų sąrašas atnaujinamas 
kasmet, programinės įrangos atnaujinimo metu. Fungicidų modulis įdiegiamas į Agricon vartotojo 
terminalą, kaip standartinė augalų apsaugos koncepcijos dalis.

Programa „Fungicidai“
Precision Farming Box turi visas agronominio valdymo funkcijas
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* Efektyvumo duomenys gauti iš tyrimų rezultatų. Tyrimai pradėti ūkiuose 2015 metais Europoje. Bandomieji ūkiai lygino rezultatus, gautus naudojant 
   pastovią fungicidų normą ir kintamą naudojant Agricon sensorius.
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Nauda*

2,5% didesnis derlius

15% mažesnės fungicidų 
sąnaudos

sveikesnis pasėlis

45€/ha didesnis pelnas 
per metus

Augalai

žieminiai kviečiai

žieminiai miežiai

žieminiai rugiai

vasariniai kviečiai

vasariniai miežiai

Panaudojimas

augimo stadijose 
31-35

augimo stadijose 
37-52

kvietrugiai



P3-Sensoriaus duomenys gauti atskirose lauko vietose naudojant augimo reguliatorius ar 
fungicidus yra perkeliami į Agriport ir automatiškai priskiriami konkretiems  laukams.
Agriport yra internetinė, ūkio duomenų tvarkymo programa. Sukurta ūkiams taikantiems tikslųjį 
ūkininkavimą. Naudojant Agriport greičiau ir paprasčiau surenkami ir analizuojami duomenys 
apie sunaudotus augalų apsaugos produktų kiekius. Taip pat lengviau planuoti medžiagų kiekius 
ir būsimus augalų apsaugos darbus.

Duomenų valdymas
Agriport – atskiroms laukų vietoms pritaikyta augalų apsaugos programa
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Užduočių valdymas

Esamo N-įsisavinimo (biomasės) matavimai

Kintama norma išpurkštų  kiekių registravimas, pvz.: CCC+Modus

Privalumai

automatiškai pildomas 
purškimų žurnalas

efektyvesnis pasėlių auginimo 
konsultavimas, silpnų vietų 
analizė

skaitmeninis augalų  apsaugos 
priemonių įrodymas

Funkcijos

išsaugo, priskiria, redaguoja ir 
eksportuoja P3-Sensorių 
duomenis

augalų apsaugos priemonių 
užduočių valdymas



Erikas Krulas, Niederndodeleben (Saksonija-Anhaltas):
„Dabar galiu atskirose lauko vietose paskirsryti CCC ir Modus mišinį su fungicidais pagal 
biomasės pasiskirstymą lauke. Sutaupome apie 10 % augimo reguliatorių, o derlingumo 
matavimai rodo 0,2-0,3 t/ha priedą.“

Dipl. Ing. agr. Marko Braumanas, Hinsdorf (Saksonija-Anhaltas):
„Mes galime  naudoti reguliatorių ir fungicidų kintamas normas pagal biomasės kiekį atskirose 
lauko vietose. Tai sumažina augalų priežiūros kaštus, nupurškiam didesnį plotą vienu užpilimu. 
Iš kitos pusės – saugom gamtą nes išpurškiam chemijos tik tiek kiek reikia.“

Michaelas Štieberitz, Burgholzhausen (Tiuringija):
“Augalai apipurškiami būtent tiek kiek reikia pagal jų kiekį ir dydį. Taip gauname tolygesnius 
laukus ir sumažinam sąnaudas. Vienu užpilimu galime nupurkšti didesnį plotą, taip pat tausojame 
aplinką. Tiksliausias šūkis: tiek kiek reikia ir kiek įmanoma mažiau.”

Tai atsiperka!
Naudotojų atsiliepimai
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www.agricon-baltic.com

Autorinės teisės

Agri Con GmbH
Im Wiesengrund 4
D-04749 Ostrau, Vokietija

Tel.: +370 612 40119; +370 615 84181
Faksas: +371 67611788
E-paštas: marius.kazlauskas@agricon-baltic.com

Reikalaujant kopijų
reikalingas rašytinis patvirtinimas

s.sagatys@agricon-baltic.com


