Aplikacja SoilCares Adviser
CYFROWE ROLNICTWO W TWOICH RĘKACH

✓

ZRÓB KROK W KIERUNKU PRECYZYJNEGO ROLNICTWA
Poznaj składniki odżywcze zawarte w glebie dzięki aplikacji SoilCares Adviser. W ciągu kilku
minut otrzymaj porady, nie tylko w oparciu o zapotrzebowanie na składniki odżywcze gleby, ale i
specyfikę danej uprawy. Miej dostęp do wszystkich potrzebnych danych przy wyborze właściwego
rodzaju i ilości nawozu.

✓

ŁATWO ODCZYTUJ DANE
Uzyskaj łatwy dostęp do raportu z poradami za pośrednictwem aplikacji SoilCares Adviser. Ponadto
wszystkie dane znajdziesz na portalu AgroCares, gdzie możesz je eksportować i wykorzystywać do
celów sprawozdawczych lub do integracji z istniejącymi systemami.

✓

POZNAJ GLEBY SWOICH KLIENTÓW
Portal AgroCares daje Ci dostęp do informacji o glebach Twoich klientów. Znajdziesz tam m.in. ilość
wykonanych próbek w danym dniu, rodzajach badanych upraw, wszystkie raporty, a także dane
swoich klientów. Oprócz tego możesz również sprawdzić na mapie dokładne punkty, w których
wykonane były analizy.

✓

PRACUJ NA JEDNEJ BAZIE DANYCH
Aplikacja SoilCares Adviser zapewni Ci jednolite, dostępne w czasie rzeczywistym i oparte na
faktach dane o stanie gleb klientów. Wszyscy Twoi doradcy będą od teraz pracować na tej samej
bazie!

✓

ŁATWO TWÓRZ WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE NAWOŻENIA
Tworzenie zaleceń nawozowych jest od teraz dużo łatwiejsze. Sprawdzaj zapotrzebowanie
gleby na składniki odżywcze dla poszczególnych upraw w aplikacji SoilCares Adviser. Połącz te
informacje ze swoją wiedzą i twórz rekomendacje nawozowe już podczas pierwszego spotkania.

SoilCares Adviser Europa

Dostępne dla urządzeń z systemem Android i iOS
Aby korzystać z tej aplikacji musisz posiadać ważny
klucz licencyjny
Po zakupie skanera i rocznej licencji zyskasz
nieograniczony dostęp
Cena rocznej licencji: 2 200 EUR
Roczna licencja i pakiet skanera: 5 200 EUR

Parametry mierzone przez skaner i aplikację
Raport o stanie żyzności gleby zawiera informacje na
temat stanu żyzności gleby:
•
•
•
•
•
•
•

pH gleby
zawartość materii organicznej (w procentach)
azot całkowity
fosfor całkowity
potas wymienny
glina
zdolność wymiany kationów (CEC)
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