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agricon
N tręšimo koncepcija



Šiuolaikinės sensorių technologijos ir tręšimo algoritmai padeda ūkininkui, 
kiekvienais metais gauti optimalius derlius ir pasiekti didžiausią N panaudojimo
efektyvumą.

Agricon N tręšimo koncepcija suteikia vartotojams kitokį požiūrį į galimą konkrečios 
 vietos tręšimą N. Taigi, kiekviena operacija padeda sudaryti tinkamą  tręšimo N planą 
konkrečiam žemės sklypui.

Moksliškai pagrįstos tręšimo N rekomendacijos sudaro sąlygas gauti geresnį pagrindinių  
kultūrų derlių. Tai užtikrina efektyvų trąšų panaudojimą - kasmet kiekviename lauke.
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Yara N-Sensor II yra ideali priemonė optimaliam augalų populiacijos maitinimui bei užtikrina 
sveiką jų augimą. N-Sensorių yra nesunku sumontuoti ant traktoriaus arba savaeigio purkštuvo 
kabinos stogo. Įstrižo matavimo kiekviename tipiniame taške duomenys gali būti naudojami 
apibūdinant viso lauko būklę. N poreikio augalams matavimai atliekami realiu laiku, 
nepriklausomai nuo aplinkos sąlygų, bet priklausomai nuo paros laiko. Šie matavimai yra
patikimi, jiems atlikti reikalinga dienos šviesa. YARA N-Sensor veikimo laikas, priklausomai nuo 
sezono trunka nuo 8 iki 12 valandų.

YARA N-Sensor II
Rekomenduojamas naudoti ūkiuose virš 100 hektarų
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Taikymas

tręšimas mineraliniu N

tręšimas organiniu N

tikslusis tręšimas

žemėlapių sudarymas

laisvas kalibravimas

augalų apsauga

Kultūros

žieminiai javai

žieminiai rapsai

kukurūzai

bulvės

vasariniai javai

Būdingos savybės

montavimas ant stogo

didelis matavimo laukas, 2700 
m²/ha kai darbinis plotis 
yra 24 m

matuojamas N įsisavinimas
augaluose (kg N / ha) realiu laiku

moksliškai pagrįstos,
agronominės valdymo funkcijos
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Yara N-Sensor ALS, turintis aktyvų šviesos jutiklį , ypač tinka ūkininkams, kuriems dienos metu 
atlikti suplanuotus darbus neužtenka laiko. Dėka nuosavo šviesos šaltinio, ši sistema gali būti 
naudojama nepriklausomai nuo paros laiko. Taigi galima naudoti, pavyzdžiui, mažai vėjuotais 
rytais ir vakarais lauko darbams atlikti. Taip pat naudojamas atlikti  kitus darbus,  pavyzdžiui, 
pirmąjį pavasarinį rapsų tręšimą N.

YARA N-Sensor ALS
Tikslus tręšimas visą parą
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Taikymas

tręšimas mineraliniu N

tręšimas organiniu N

tikslusis tręšimas

žemėlapių sudarymas

laisvas kalibravimas

augalų apsauga

Kultūros

žieminiai javai

žieminiai rapsai

kukurūzai

bulvės

vasariniai javai

Būdingos savybės

montavimas ant stogo

didelis matavimo laukas, 2700 
m²/ha kai darbinis plotis 
yra 24 m

matuojamas N įsisavinimas
augaluose (kg N / ha) realiu laiku

moksliškai pagrįstos,
agronominės valdymo funkcijos



Kiek azoto reikia javams? Paklauskite savo augalų. Keli paprasti nustatymai N-testeryje 
leis jums nustatyti esamą N-poreikį skirtingoms žieminių javų veislėms ir konkrečią rekomen-
duojamą  trąšų normą. Tręšiant N svarbu nustatyti tikslų laiką ir kiekį, kuris sutaptų su augalų  
poreikiu, nepriklausomai nuo to, ar optimali norma yra 100, 130, 160,190 ar 220 kg N/ha. 

Investicijos į YARA N-Sensor ir N-monitoringą, kurį galima atlikti N-Testerio pagalba, suteikia 
daugiau galimybių optimizuoti azoto tręšimą.

Taikymas

bamblėjimas/ 
stiebo augimas

plaukėjimas/
žydėjimas

kokybinis tręšimas

N-Tester
Visada optimalus tręšimas N

Kultūros

žieminiai javai

vasariniai javai

kitos kultūros 
(kaip bulvės)

Privalumai

lengva valdyti

patikimi matavimai

moksliškai pagrįsti

tinkamas naudoti 
įvairiose veislėse
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Programos tręšimui N

tręšimas mineraliniu N

tręšimas organiniu N

tikslusis tręšimas

laisvas kalibravimas

žemėlapių sudarymas

Kitos programos

augimo reguliatoriui

fungicidams

pagrindiniam tręšimui

sėjai

Techniniai panaudojimo būdai

ISOBUS VT

atskirų ruožų  automatizuota
kontrolė laukuose

GPS žemėlapių panaudojimas
lygiagrečioms gairėms

padėties lauke nustymui
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Tikslaus ūkininkavimo įrenginyje (PF-Box) yra didžiausia pasaulyje  programinė įranga naudo-
jama laukuose auginant skirtingas kultūras. Vartotojas savo veikloje gali pasitikėti integruotais, 
mokslu pagrįstais kontroliniais algoritmais. Atvira veiklos programa ir suderinamumas su visais 
prietaisais ir jutikliais, PF Box pritaikant tiksliojoje žemdirbystėje yra gera investicija į ateitį.

Precision Farming Box
Universali programinės įrangos platforma N-sensoriaus panaudojimui
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Tręšiant N Agriport suteikia ūkininkui galimybę greitai apžvelgti esamą N paskirstymą savo 
laukuose bei palengvinti planavimą ir įgyvendinimą, atlikti visų N-trąšų matavimus atliekant 
tręšimą. Konkrečios vietos tręšimas azotu  atliekamas su YARA N-Sensor, kurio duomenys 
automatiškai sujungti su Agriport ir yra susiję atitinkamai.
Integruoto N stebėjimo augaluose pagalba ūkininkai gali nustatyti optimalų laiką tręšimui ir 
reikalingą N kiekį sezono metu. Pirmajam rapsų tręšimui gali būti panaudojamas  rudens metu 
nuskenuotas ir sudarytas N pasiskirstymo žemėlapis.  Sudarytas žemėlapis gali būti lengvai 
perkeltas į  terminalą. Terminalo jungtis  yra suderinama su visų įprastų gamintojų įrenginiais.

Duomenų valdymas
Agriport  panaudojimas tręšiant N
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N-Tręšimo žemėlapis

2013-10-22, 10:35 - 11:11

rapsas

Rapsas_Avotini_131022_59.logLog failas

Log data

Derlius

13957DEMO Klientor nr.:Ūkis:

N-Tręšimo žemėlapisN-Įsisavinimas

24,0 - 51,0 kg N/ha  1,6 %

51,0 - 57,0 kg N/ha  3,9 %

57,0 - 63,0 kg N/ha 11,8 %

63,0 - 69,0 kg N/ha 21,3 %

69,0 - 75,0 kg N/ha 23,5 %

75,0 - 81,0 kg N/ha 18,0 %

81,0 - 109,0 kg N/ha 20,1 %

N-Įsisavinimo statistika

24

kg N/ha

kg N/ha

kg N/ha

9,9

71,6

109

Standartinis nuokr. 

Vidurkis

Maksimumas

kg N/haMinimumas

51,9 - 68,0 kg N/ha  1,6 %

68,0 - 73,0 kg N/ha  6,3 %

73,0 - 78,0 kg N/ha 12,1 %

78,0 - 83,0 kg N/ha 18,0 %

83,0 - 88,0 kg N/ha 23,5 %

88,0 - 93,0 kg N/ha 17,8 %

93,0 - 126,6 kg N/ha 20,7 %

N-Tręšimo statistika

kg N/ha

Tręšimo plotas ha31,81

Plotas ha31,81

kg N/ha

dt N

kg N/ha

8,9

27,21

85,5

127

Standartinis nuokr. 

Viso

Vidurkis

Maksimumas

Minimumas 52 kg N/ha

2017-02-13 10:56 +01

kg N-Ribinė vertė 25

50 kg N/ha

150 kg N/haN-Įsisavinimo nustatyta 

20Mirusi biomasė %

Minimalus kiekis

Maksimalus kiekis 130 kg N/ha

Skaičiavimo nustatymai

Privalumai

automatinė prieiga prie
tyrimų duomenų

prieiga prie ūkininkavimo
programos informacijos
dokumentacijai

efektyvumo padidėjimas 
naudojantis augalininkystės 
konsultacijomis ir nederlingų 
plotų analize

Funkcijos

galima išsaugoti, priskirti 
redaguoti, perkelti
N-sensoriaus duomenis

Yara N-sensoriaus
užduočių valdymas

N monitoringas

tręšimo žemėlapio 
skaičiavimas

sumos žemėlapio 
skaičiavimas 13



Otas Sukarevičius, Joniškis:
,,Aš naudoju savo ūkyje aktyvų Yara N-Sensorių ALS nuo 2013 metų pavasario. Jau pirmais 
naudojimo 2013 metais mums pavyko vidutiniškai sutaupyti 50 kg/ha N veiklia medžiaga, 
žieminių javų tręšimui ir vidutinis žieminių kviečių derlius mūsų ūkyje buvo 8 t/ha. Pasėliai 
atrodė tolygesni ir pavyko sumažinti išlaidas azoto trąšoms (salietrai).‘‘

Kęstutis Daugėla, Šakiai:
,,Aš naudoju savo ūkyje aktyvų Yara N-Sensorių ALS nuo 2013 metų pavasario. Pasėliai atrodė 
tolygūs ir buvo išvengta išgulimo auginant veislę skagen, net ir tręšiant pakankamai didele N 
norma. Azoto trąšos buvo labai gerai paskirstytos kiekviename lauke, tręšiant kintama norma. 
Visas gautas derlius buvo extra klasės, buvo atliekamas kokybinis tręšimas.“

Romas Majauskas, Babtai:
,,Aš naudoju savo ūkyje Yara N-Sensorių (pasyvų) nuo 2013 metų pavasario. Pasėliai atrodė 
tolygūs, buvo išvengta pasėlių išgulimo. Per visą ūkį, 620 ha, pavyko sutapyti 60 tonų N trąšų, 
derlių gavome tokį, kokio tikėjomės, I – II klasės. Mažesnė N norma nesumažino javų derlingu-
mo. Yara N-Sensoriaus efektyvumas, tręšiant N trąšas mūsų ūkyje, pasiteisino.“

Verta
Tai, ką vartotojai sako apie N-Sensorių
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Pelnas

3-7% didesnis derlius

0,2-0,5% padidėjimas 
grynųjų baltymų

aukšto derlingumo 
zonose mažesnis 
sunaudojimas

išvengiama nuostolių

Derliaus nuėmimas kombainu

50-100% mažesnis išgulimas

12-20% geresnis derliaus 
nuėmimas kombainu

iki 10% sutaupoma 
dyzelinio kuro

sutrumpėja derliaus 
nuėmimo laikas

vienodesni pasėliai

Azoto efektyvumas

sutaupoma iki 14% N

iki 30 kg N/ha  
geresnis N balansas
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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


