Ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης
επιβλαβών οργανισμών στους ξηρούς
καρπούς
Ένα ισχυρό εργαλείο για την αντιμετώπιση των ασθενειών, των ακάρεων και
των εντόμων στην καλλιέργεια των ξηρών καρπών
Το λογισμικό φυτοπροστασίας της Davis αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο
για την αντιμετώπιση ασθενειών, ακάρεων και εντόμων στην καλλιέργεια
των ξηρών καρπών. Το λογισμικό φυτοπροστασίας συνεργάζεται με τον
μετεωρολογικό σταθμό Davis εξάγοντας την πρόγνωση των ασθενειών
με βάση τις μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν στο χωράφι.
• Προσαρμόστε το λογισμικό σας ώστε να παρακολουθείτε τις ασθένειες
και τα έντομα που ευδοκιμούν στην περιοχή σας

• Προβάλλετε τα δεδομένα σας είτε online είτε τοπικά στον υπολογιστή σας
για να τα αναλύσετε, να προσδιορίσετε και να αξιολογήσετε τα τρέχοντα
επίπεδα κινδύνου για κάθε κατηγορία παράσιτου ή ασθένειας

• Δείτε με μια ματιά πότε οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη των
παρασίτων ώστε να μπορέσετε να δρομολογήσετε τις ενέργειες σας
.

Ο ασύρματος
μετεωρολογικός σταθμός
Davis Vantage Pro2 Plus
με 24-Hour προστασία.

Το πρόγραμμα για τους ξηρούς καρπούς είναι ενημερωμένο με την πιο
ολοκληρωμένη γκάμα παρασίτων (συμπεριλαμβανομένων των ασθενειών,
εντόμων και ακάρεων).
Επειδή χωράφι με χωράφι διαφέρει, η Davis σας παρέχει την δυνατότητα να προσαρμόσετε την
λίστα με τις ασθένειες, ώστε να παρακολουθείτε αυτές που σας αφορούν. Στην συνέχεια τα
δεδομένα σας προβάλλονται σε ένα χρωματικό πίνακα, ταξινομημένο με βάση τον βαθμό
επικινδυνότητας εκδήλωσης της εκάστοτε ασθένειας.
Κάνοντας χρήση του προγράμματος φυτοπροστασίας για τους ξηρούς καρπούς, είστε σε θέση να
μπορείτε να προσδιορίσετε με μεγαλύτερη ασφάλεια πότε είναι απαραίτητες και πιο αποτελεσματικές
οι πιθανές επεμβάσεις σας (όπως λίπανση – φυτοφάρμακα) στον οπωρώνα. Επίσης μπορείτε να
εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα, αυξάνοντας την απόδοση της παραγωγής σας.

Δείτε όλα τα στοιχεία από την οθόνη σας
ΣΥΝΟΨΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Καταδικνύει την επικινδυνότητα κάθε
παράσιτου, με χρωματική διαβάθμιση
από τον υψηλότερο στον χαμηλότερο
κίνδυνο

Εμφανίζει το ιστορικό εκδήλωσης του
εκάστοτε επιλεγμένου παράσιτου ή μια
γραφική παράσταση των δεδομένων των
τελευταίων έξι εβδομάδων
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ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:

ΕΙΚΟΝΕΣ:

Μάθετε περισσότερα για τα
παράσιτα που δυνητικά μπορεί να
βλάψουν την καλλιέργειά σας

Σας βοηθούν να εντοπίσετε πιο
εύκολα τις μολύνσεις όταν
βρεθείτε στο χωράφι

Πάνω: H Μονάδα
εδάφους της Davis,
φιλοξενεί τους
αισθητήρες
θερμοκρασίας και
υγρασίας εδάφους
(έως τέσσερις) και
διύγρανσης
φυλλώματος (έως
δύο).

ΠΡΟΒΛΕΨΗ
ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ &
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ
• Alternaria Leaf Spot
of Almond
• Anthracnose of Almond
• Panicle and Shoot Blight
of Pistachio
• Pecan Scab
Κάτω: Για
σταθμούς που
βρίσκονται σε
απόσταση
μικρότερη των
300μ από την
κονσόλα
απαιτείται η
χρήση
αισθητήρων
θερμοκρασίας
εδάφους,
υγρασίας
εδάφους και
διύγρανσης
φυλλώματος

• Walnut Blight
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ &
ΑΚΑΡΕΑ
• Codling Moth
• European Red Mite
• Fruittree Leafroller
• Lygus Bug
• Navel Orangeworm
• Obliquebanded Leafroller
• Oriental Fruit Moth
• Pacific Spider Mite
• Peach Twig Borer
• Peachtree Borer
• San Jose Scale
• Twospotted Spider Mite
• Walnut Husk Fly

INTEGRATED
PEST MANAGEMENT
Για την πληρη χρήση της εφαρμογής θα χρειαστείτε:

.

6620 Vantage Connect** για
απομακρυσμένη πρόσβαση σε
δεδομένα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ

6322, 6323*,
6327, 6328*
(ISS only)
Vantage Pro2 or
Pro2 Plus ISS

.
ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

6420 Αισθητήρας
διύγρανσης
φυλλώματος

6345 Ασύρματη μονάδα
εδάφους

.

ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

6152, 6153*, 6162, 6163*
Vantage Pro2 or Pro2 Plus
Weather Station

6510 WeatherLink for
Windows

Για περισσότερες πληροφορίες ή παραγγελίες καλέστε μας στο 2463080900
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