Ολοκληρωμένη μονάδα διαχείρισης επιβλαβών
οργανισμών πυρηνόκαρπων φρούτων
Ένα ισχυρό εργαλείο στη μάχη κατά των επιβλαβών οργανισμών
Η ολοκληρωμένη διαχείριση επιβλαβών οργανισμών του κατασκευαστικού οίκου
μετεωρολογικών σταθμών Davis, σας παρέχει λύση στο πρόβλημα των
παρασίτων και των ζημιών που αυτά προκαλούν στις καλλιέργειές σας. Η
λειτουργία του συστήματος προϋποθέτει την ύπαρξη του σταθμού Davis
Vantage Pro2® και του λογισμικού WeatherLink® με τα οποία συγκεντρώνει τα
δεδομένα: τοπική θερμοκρασία, σχετική υγρασία, βροχόπτωση και διύγρανση
φυλλώματος ώστε να προσεγγίσει την κατάσταση υγείας της καλλιέργειας σας.
• Προσαρμόστε τη μονάδα για να παρακολουθείτε τις ασθένειες και τα έντομα που
ευδοκιμούν στη περιοχή σας.
• Προβάλλετε τα δεδομένα στο διαδίκτυο, το κινητό ή στον υπολογιστή σας και
διαχειριστείτε τα κατάλληλα, αναλύοντας, εντοπίζοντας και αξιολογώντας τα
τρέχοντα επίπεδα κινδύνου των παρασίτων.
• Ενημερωθείτε έγκαιρα για την εμφάνιση ιδανικών συνθηκών και ανάπτυξη
παρασιτικών οργανισμών ώστε να είστε σε θέση να προβείτε σε οποιαδήποτε
απαραίτητη ενέργεια πριν την εκδήλωση ζημιών στη καλλιέργεια σας.

• Δημιουργήστε ένα δίκτυο με σημεία καταγραφής τα οποία συνεργαζόμενα μεταξύ

τους διαμορφώνουν ένα κυψελοειδές δίκτυο αποτύπωσης των διαφόρων
επιβλαβών οργανισμών. Ενημερωθείτε για τα σημεία που συγκεντρώνουν
μεγαλύτερη μόλυνση μέσω άμεσης ειδοποίησης ακόμα και από το πιο
απομακρυσμένο σημείο του κάμπου.

.

Το πρόγραμμα IPM για πυρηνόκαρπα έρχεται πλήρως
ενημερωμένο με όλα τα είδη παρασίτων (συμπεριλαμβανομένων των
ασθενειών, εντόμων και ακάρεων) που υπάρχει στην αγορά σήμερα.

Μπορείτε να επιλέξετε το είδος καλλιέργειας που σας ενδιαφέρει και να παρακολουθήσετε μέσα από
την παραμετροποίηση που θα ορίσετε τα παράσιτα που ευδοκιμούν στη περιοχή σας. Τα δεδομένα
στη συνέχεια μετασχηματίζονται σε μια χρωματική κωδικοποίηση που απεικονίζεται ανάλογα το
μέγεθος της μόλυνσης και το επίπεδο κινδύνου (όπως φαίνεται παρακάτω).
Με τη χρήση του προγράμματος IPM πυρηνόκαρπα μπορείτε να διαχειριστείτε καλύτερα της
απαραίτητες δράσεις για τον έλεγχο των παρασίτων (συμπεριλαμβανομένου των εφαρμογών με
φυτοφάρμακα). Έτσι όχι μόνο θα εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα, αλλά θα αυξήσετε την απόδοση
της καλλιέργειας σας.

Δείτε όλα τα δεδομένα στην οθόνη σας
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΟΛΥΝΣΗΣ
Καταδεικνύει τον βαθμό επικινδυνότητας
εμφάνισης κάθε παρασίτου μέσω της χρωματικής ταξινομούμενης κλίμακας

ΠΑΡΑΘΥΡΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Προβάλει το ιστορικό εμφάνισης του επιλεγμένου
παρασίτου ή μια γραφική παράσταση των συγκεντρωμένων δεδομένων τις τελευταίες 6 εβδομάδες

▼

▼

▲
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ:
Μάθετε περισσότερα για τα
παράσιτα που μπορεί δυνητικά να
βλάψουν τη καλλιέργεια σας

▲
ΕΙΚΟΝΕΣ: Οι εικόνες σας
βοηθούν να εντοπίσετε πιο
εύκολα τις μολύνσεις όταν
βρεθείτε στο χωράφι.

Πάνω: Για τη
συλλογή των
δεδομένων από
μια
απομακρυσμένη
τοποθεσία
απαιτείται η χρήση
του προϊόντος
Vantage Connect
το οποίο ανεβάζει
τα δεδομένα στο
διαδίκτυο και μας
δίνει πρόσβαση σε
αυτά.

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ &
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ
ΜΟΝΤΕΛΑ

• American brown Rot
• Cherry Leaf Spot
• European Brown Rot
• Peach Leaf Curl
• Powdery Mildew of Cherry
• Prune Rust
• Shot Hole of Cherry & Peach
• Phenology Model of Peach, Plum
& Prune and Sweet Cherry Trees

Κάτω: Για
σταθμούς που
βρίσκονται σε
απόσταση
μικρότερη των
300μ από την
κονσόλα
απαιτείται η
χρήση
αισθητήρων
θερμοκρασίας
εδάφους,
υγρασίας
εδάφους,
διύγρανσης
φυλλώματος.

ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΕΝΤΟΜΑ &
ΑΚΑΡΕΑ

• Codling Moth
• European Red Mite
• Fruit tree Leafroller
• Green Peach Aphid
• Japanese Beetle
• Lygus Bug
• Obliquebanded Leafroller
• Omnivorous Leafroller
• Orange Tortrix
• Oriental Fruit Moth
• Pacific Spider Mite
• Peach Twig Borer
• Peachtree Borer
• Plum Curculio
• Plum Fruit Moth
• San Jose Scale
• Twospotted Spider Mite
• Western Cherry Fruit Fly

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΕΠΙΒΛΑΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Για την πλήρη χρήση της εφαρμογής για πυρηνόκαρπα θα χρειαστείτε:

Vantage Pro2 ή
Pro2 Plus ISS

6620 Vantage Connect** για την
απομακρυσμένη πρόσβαση στα

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΑ

6322, 6323*,
6327, 6328*
(ISS μόνο)

δεδομένα περιλαμβάνει το λογισμικό
* Εξοπλισμένο με
24ωρη προστασία
από την ακτινοβολία.

WeatherLink

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

6420 Αισθητήρας
Διύγρανσης φυλλώματος

6345 Ασύρματη μονάδα υποδοχής

αισθητήρων εδάφους

ΤΟΠΙΚΟ SETUP

6152, 6153*, 6162, 6163*
Vantage Pro2 or Pro2 Plus
Weather Station
* Εξοπλισμένος με 24ωρη προστασία
από την ακτινοβολία

6510SER WeatherLink
για Windows
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Για περισσότερες πληροφορίες ή για παραγγελίες καλέστε μας στο 24630-80900

