Czujnik plonu dla optymalizacji
równowagi azotowej

ZNAJ SWOJE
UPRAWY
Im więcej wiesz, tym mniej potrzebujesz:
CropXplorer AgXtend wykorzystuje optyczny czujnik
pomiarowy do obliczania optymalnej dawki azotu dla
twojej populacji roślin, a także obsługuje aplikację o
zmiennym dawkowaniu (VRA). Choć faktycznie, jego
obszary zastosowania są tak różnorodne jak sama
uprawa. Na podstawie wartości pomiarowych
wykorzystywanych przez CropXplorer system może
być używany do wielu innych niezależnych aplikacji.

Pola zastosowania:
»» Specyficzne miejsca nawożenia azotem
»» Miejscowe zastosowanie regulatorów wzrostu
»» Zastosowanie środków wysuszających w zależności
od biomasy
»» Monitorowanie upraw i skanowanie poboru azotu
»» Podstawowe nawożenie (zgodnie z mapą aplikacji)
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ZASADA
DZIAŁANIA
Czujnik CropXplorer wykorzystuje aktywne źródło
światła i mierzy promieniowanie odbijane przez rośliny.
W oparciu o te pomiary i obliczenia algorytmów określane
są wymagane dawki azotu, które następnie rozrzuca
kompatybilny z ISOBUS rozsiewacz zamontowany z tyłu
ciągnika.

Korzyści:
»» Nie wymaga kalibracji
»» Pomiar aktualnego wzrostu roślin
»» Wysoka dokładność pomiaru
»» Wysoce czuła technologia pomiarowa do 2000 pomiarów 		
na sekundę (są one następnie podawane w jednej wartości
pomiarowej (IBI / IRMI) na sekundę)
»» Solidne i wysoko wydajne diody LED
»» Aktywny system pomiarowy - dzień i noc
»» Brak wpływów zewnętrznych (pora dnia, rosa,
promieniowanie słoneczne itp.)

Rośliny pochłaniają światło
czerwone, zielone i niebieskie,
natomiast promieniowanie
podczerwone jest odbijane.
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UŻYWAJ W RUCHU
Dzięki aplikacji zmiennego dawkowania VRA
oraz ISOBUS, czujnik CropXplorer pozwala regulować ilość stosowanych nawozów, pestycydów lub regulatorów wzrostu w czasie rzeczywistym.
Oznacza to, że możliwe jest wyznaczenie
równowagi azotowej i jednolitego tempa
wrostu nie tylko dla całego pola, ale także na
każdy metr kwadratowy.

CropXplorer oferuje dwa
łatwe w użyciu tryby:
Tryb 1:
Dawka azotu do aplikacji określona jest na
jednym zdefiniowanym obszarze pola.
Następnie użytkownik określa reaktywność
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CropXplorer posiada również
tryb automatyczny:
Tryb dla pszenicy ozimej:
System oblicza optymalną dawkę stosowaną
specjalnie dla tej uprawy, w oparciu o oczekiwany plon, jakość i rzeczywisty etap wzrostu.

CropXplorer jest kompatybilny z aplikacjami
nawozów stałych i płynnych.

tryb 1

systemu na zmienność pobranych danych.
Tryb 2:
Dawka azotu do aplikacji określona jest
na dwóch różnych obszarach pola. Te dwa
punkty definiują krzywą regulacji.

We wszystkich trybach pracy użytkownik
może ustawić minimalne i maksymalne
dawki aplikacji.

tryb 2

tryb dla pszenicy ozimej

JEDEN CZUJNIK
DWA WSKAŹNIKI
Czujnik CropXplorer oblicza indeks
biomasy oraz azotu. Indeks biomasy jest
wykorzystywany do zastosowań na
wczesnych etapach wzrostu aż po
krzewienie. Natomiast kiedy gleba jest już
pokryta, stosuje się indeks azotu. Wtedy
Indeks biometyczny działa jak próg
bezpieczeństwa:

kiedy czujnik wykrywa brak biomasy
zmniejsza / zatrzymuje aplikację w tym
obszarze.
Precyzyjne wartości pomiarowe w każdym
stanie wegetacyjnym rośliny umożliwiają
szeroki zakres zastosowań w różnych
uprawach.

Indeks biomasy
IBI (Isaria Biomass Index)
Indeks biomasy odnosi się do pokrycia pustej
gleby przez uprawy. Pozwala on określić
ewentualne uszkodzenia skanowanego
obszaru przez mróz, suszę lub inny czynnik.

Indeks azotu
IRMI: Isaria Reflectance Measurement Index
Indeks azotu odnosi się do obecności
chlorofilu w uprawach. Pozwala to na
określenie potrzeb azotu w uprawie.
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WSZYSTKO NA MAPIE
CropXplorer automatycznie łączy aktualne pomiary roślin ze specyficznymi
informacjami glebowymi z konkretnego obszaru, co umożliwia optymalne dawki aplikacji
w zmiennych warunkach polowych. System ułatwia także identyfikację danych,
umożliwiając proste zapisywanie wszystkich danych w formacie ISOXml - dane te można
przechowywać i przetwarzać w większości systemów zarządzania gospodarstwem (FMIS)
dostępnych na rynku.

Nakładka mapy
Nakładka mapy jest używana do uwzględnienia
specyficznych dla miejsca informacji o glebie,
takich jak topografia, typ gleby, pojemność
wodna lub plony wieloletnie. Te zróżnicowane
przestrzennie aspekty można połączyć w mapy
potencjału produktywności, które dostarczają
ważnych informacji dla aplikacji na danym
obszarze.

Mapy indeksu biomasy oraz
indeksu azotu
Czujnik rejestruje dane odnoszące się do
rzeczywistego stanu zdrowia, stadium
wzrostu i potrzeb azotowych skanowanych
roślin uprawnych.

Mapa indeksu biomasy

Mapa indeksu azotu
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TERMINAL CROPXPLORER
CropXplorer współpracuje z dedykowanym terminalem zapewniając łatwą konfigurację
i umożliwia monitorowanie wszystkich kluczowych parametrów aplikacji.

Maksymalna kompatybilność:
»» Kompatybilny z opryskiwaczami ISOBUS
i rozsiewaczami do nawozów
»» Kompatybilny ze sterownikami dawkowania
bez ISOBUS
»» Nie ma potrzeby wymieniać posiadanych
opryskiwaczy i rozsiewaczy do nawozów

Maksymalna kontrola:
»» Aplikacja uśrednionej dawki
»» Minimalna/maksymalna dawka aplikacji
»» Bieżąca dawka aplikacji
»» Mapa aplikacji
»» IRMI (pomiar indeksu azotowego)
oraz IBI (pomiar indeksu biomasy)

Terminal CropXplorer
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ZAŁÓŻ
I JEDŹ
CropXplorer jest prosty w instalacji i może być zamontowany na każdym ciągniku przez jedną osobę w zaledwie
parę minut. Różne zestawy montażowe pozwalają na instalację czujnika na każdym obciążniku przednim czy nawet
bezpośrednio na TUZie dowolnego traktora. Usytuowanie
czujnika z przodu sprawia, że jest on chroniony przed pyłem
i odpryskami
zapewniając optymalną wydajność.
Dwie szerokości robocze z 6 i 6,9 m pozwalają na
umieszczenie czujnika z dala od ścieżek technologicznych.
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KORZYŚCI
DLA ROLNIKÓW:
»» Zoptymalizowane zarządzanie uprawą
»» Szybko i prosto gotowy do użytku
»» Zwiększona wydajność i jakość zbiorów
»» Optymalna dystrybucja
»» Unikanie przestojów
»» Wykorzystanie potencjału plonów
»» Zbilansowanie azotu
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AgXtend jest wiodącą platformą dla innowacyjnych
technologii w sektorze rolniczym.
Rozwijamy i dostarczamy przełomowe technologie,
które umożliwiają rolnikom zwiększenie wydajności
ich pracy, a tym samym sukces ekonomiczny

agxtend.com
facebook.com/agxtend

