
Investicijos tikslo pasiekimui
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AGRIPORT / 
TRĘŠIMO PLANAVIMAS

TRĘŠIMO ŽEMĖLAPIAI

TRĄŠŲ BARSTYMAS KINTAMA NORMA



Žemėlapių panaudojimas

dirvožemio mėginiams

tręšimo planavimui

sėjomainai

žemės dirbimui

dirvožemio žemėlapių sudarymui

laukų įvertinimui, nuomai, pardavimui

žemės dirbimo optimizavimui

Privalumai

didelės raiškos ekranas

mėginių paėmimas automatizuotas 
nepriklausomas nuo žmogaus 
poveikio

nepertraukiamai veikianti 
elektromagnetinė indukcija

daugkartinis tyrimų 
duomenų panaudojimas

unikalus 4

lengvas

vidutinis

sunkus



Augalų populiacijos skirtumus įtakoja dirvožemis. Dirvožemio skaneris parodo šiuos skirtu-
mus. Tam tikro ploto išmatavimai yra  augalų produktyvumo pagrindas. Konkrečios vietos 
dirvožemio mėginių ėmimas, sėja, žemės dirbimas, tręšimas ir  tinkama augalų apsauga  yra 
tikslios žemdirbystės pagrindas.

Dirvožemio skaneris
Tikslumo pagrindas
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pagrindas

tręšimo planavimui

tręšimo 
optimizavimui

nederlingų plotų 
analizei

paslaugos

tikslus ir greitas 
mėginių paėmimas

profesionalus 
mėginių paėmimas

glaudus bendradar- 
biavimas su klientu

tiksli dokumentacija

rezultatas

visaapimantis 
augalams prieinamų medžiagų 
nustatymas

pateikimas 
spausdinta forma

skaitmeniniai duomenys 
įrašyti standartiniame 
GIS formate

Nuolatinis dirvožemio tyrimas, nustatant pagrindines maistines medžiagas (P, K, Mg) ir pH, 
yra pagrindas planuojant ir įgyvendinant pagrindinį tręšimą ir kalkinimą. Automatinis mėginių 
paėmimas garantuoja aukštą kokybę nuo pirmo iki paskutinio mėginio. Jūs galite rinktis 
rekomenduojamą GPS mėginių ėmimą, naudojant dirvožemio skenerį arba naudojant klasikinį
būdą, vienas mėginys imamas kas 1-, 3 - arba 5-hektarai, padalijus lauką tinkliškai. Atlikus 
dirvožemio  mėginių tyrimus pateikiama išsami ataskaita.

Dirvožemio mėginiai
Yra gerose rankose
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tinka

Agri Con klientams

kitų paslaugų tiekėjų
klientams

dirvožemio mėginių
ėmimui

augalininkystės
konsultantams

pritaikymas

atskirų maistinių
medžiagų apžvalga

tręšimo priemonių
planavimas

tręšimo žemėlapių
ir jų sąrašai

privalumai

objektyvi
informacija

patikimas

automatizuotas

visada atnaujinamas

ekonomiškas
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Paėmus mėginius, nesunku nustatyti 
atitinkamą P, K, Mg kiekį tręšimui 
ir kalkinimui, naudojantis Agri Port 
programa. Agri Port yra puikus 
sprendimas ūkininkams, norintiems 
savarankiškai valdyti duomenis savo 
ūkyje.

Pagrindinio tręšimo duomenys bus 
automatiškai išsaugoti ir nuolat 
saugūs bei paruošti tolimesniam 
darbui. Tręšimo planavimas ir 
trąšų barstymo žemėlapiai suda-
romi automatiškai. Tręšiant kintama 
norma augalams užtikrinamas opti-
malus maistinių medžiagų kiekis 
dirvožemyje. 

 

Tręšimo planavimo
ir laukų žemėlapiai
Tręšimo žemėlapiai visiems terminalams ir visuose formatuose
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PAGRINDINIS TRĘŠIMAS 

AGRIPORT 



Verta pasirinkti
Visaapimantis sprendimas  optimaliam tręšimui

dirvožemis

optimalus maisto 
medžiagų kiekis 
dirvožemyje

optimalus pagrindas 
tolesniam augalo 
vystymuisi

50 €/ha, arba 150 €/ha  
investicijos per metus 
priklauso nuo jūsų 
pasirinkimo

valdymas

objektyvi  
informacija

tinka kiekvienam  
ūkiui

greitai nustatomi esami 
maistinių medžiagų 
kiekiai

lengvas ir greitas 
tręšimo planavimas

automatinė prieiga prie 
tyrimų duomenų

aptarnavimas

glaudus 
bendradarbiavimas 
su klientu

profesionaliai apmokyti 
darbuotojai

tiksli dokumentacija

techninio aptarnavimo 
karštoji linija padedanti 
bet kuriuo metu įvairiais 
klausimais dabar 
ir ateityje
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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


