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FieldXact ilmajaam 
- mitmekülgne

agronoomilahendus

Uus FarmXtend toode
FieldXact on kombineeritud andur 
erinevate ilma- ja mullaparameetrite 
määramiseks taimeridade vahel. 

FieldXact ei ole lihtsalt 'ilmajaam', VAID  
kompleksne lahendus agronoomiliste 
soovituste esitamiseks koos andme-
kogumisega vahetult taimede juurest.

Võtmenäitajad:

•

•

Meteoroloogiline põlluandur

Mõõdab sademeid, ilmaandmeid
nagu temperatuur, niiskus ja mulla
klimaatilisi parameetreid.

• Juhtmevaba ühendus FarmXtend
rakendusega andmete jälgimiseks ja
agronoomiliste otsuste lahendused:

• DiseaseXpert  - taimekahjurite
hoiatus

• SprayXpert - optimaalse
pritsimisaja määramine

• Agroscores - parima
töötlemisaja määramine.
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Sademed
0,5mm mõõtetäpsus. 
Sademete hulka kasutatakse lehe-
niiskuse ja kahjuririski määramiseks 
pritsimise kavandamisel.

Ilmaparameetrid põllul Temp & 
suhteline niiskus  75cm kõrgusel. 
Kasutatakse kõrgete viljade erinevate 
riskide, nagu külma- ja kuumastress, 
teavitamisel. 

Ilmaparameetrid viljas Temp & 
suhteline niiskus 25cm kõrgusel. 
Vajalikud näitajad kahjuririski, 
pritsimise, niiskuskao ja 
leheniiskuse teavitamisel.

Mulla temperatuur
Temp -5cm ja -25cm sügavusel. 
Kasutatav õige külviaja ja 
juurekasvu planeerimisel.
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DISEASEXPERT 

Võtmenäitajad:

• Ülilokaalne mõõtmine (taimede vahel)
• Agronoomiline vahend efektiivsemaks

ja keskkonnasõbralikumaks viljelemiseks.
• Mugav ühenduvus võrguga, 3 aasta

teenuse litsents ostuhinnas.
• Intuitiivne FarmXtend rakendus.
• Karbitoode (paigaldus ja seadistus).
• Juhtmevaba.
• Vahetatav toiteallikas.
• Abivahend töö lihtsustamiseks.
• Pritsimise optimeerimine.
• Kõik hinnas - pole vaja täiendavaid

aktiveerimisi.
• Saadaval ka 5 & 10 pakkidena.

SPRAYXPERT 

AGROSCORES 
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FarmXtend – FieldXact ilmajaama komplektid: 

Detailinumber Kirjeldus Märkused Müügihind,€ Hinna 
kood

FXA-FX-... FieldXact CropCare 
andur

FieldXact CropCare, meteoroloogiline põlluandur koos 
agronoomiliste soovituste rakendusega, sh. 3-aastane 
andmeside ja FarmXtend rakenduse litsents. 

975.00 € 
+ km. 

H

FXA-FX-... FieldXact CropCare 
andur (5-pakk)

FieldXact CropCare, meteoroloogiline põlluandur koos
agronoomiliste soovituste rakendusega, sh. 3-aastane
andmeside ja FarmXtend rakenduse litsents - 5 tk pakk.

4,575.00 € 
  + km H

FXA-FX-... FieldXact CropCare 
andur (10-pakk)

FieldXact CropCare,meteoroloogiline põlluandur koos
agronoomiliste soovituste rakendusega, sh. 3-aastane 
andmeside ja FarmXtend rakenduse litsents - 10 tk pakk.

8,850.00 €
 + km H

Täpsem info, pöörduge Tatoli AS 
müügiesindajate poole.
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