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D�j�tal Toprak Anal�z�

D�j�tal Toprak Anal�z C�hazı, yakın kızılötes� teknoloj�s� ve
portat�f tasarımı �le tarlada anında toprak anal�z� �mkanı sunar.
Her gübreleme önces� topraktak� bes�n elementler�n� ölçerek
�ht�yaç duyulan gübre ve m�ktarını bel�rlemey� sağlar.



Toprakta 9 Farklı Değer Ölçümü

NPK dah�l 9 farklı değer�n ölçümü (bünye, pH, organ�k madde,

Azot (N), Fosfor (P2O5), Potasyum (K2O), k�l, katyon değ�ş�m

kapas�tes�, toprak sıcaklığı)

7 dak�kada toprak anal�z sonucu

Laboratuvar ölçümler�n�n üzer�nde doğruluk payı

Sezon boyunca sınırsız toprak anal�z� yapma hakkı

Tarlayı her gübreleme önces� parça parça anal�z ederek hassas tarım

yapab�lme olanağı 

Anal�z sonuçlarına göre gübreleme �le g�rd� mal�yet�n� düşürme ve

yüksek ver�m elde etme fırsatı 

Tek şarjla ortalama 30 ölçüm kapas�tes�

Kolay kullanım ve elde taşıma

Kal�brasyon �ht�yacı olmadan tüm bölgelerde ve tüm toprak

t�pler�nde anal�z yapab�lme

Tarlada Anında Toprak Anal�z� ve Gübreleme Programı
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Yem anal�z l�sansı alarak aynı
c�haz �le yem anal�z� de
yapab�l�rs�n�z.



Nasıl Çalışır?
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Numune 5 defa
taranır.

Tarama sonuçları
mob�l uygulamaya
otomat�k yüklen�r.

Mob�l uygulama �le tarla, hammadde ve müşter�
bazında anal�z sonuçlarınızı saklayab�l�r, geçm�ş
anal�z sonuçlarına �sted�ğ�n�z zaman er�şeb�l�rs�n�z.
Andro�d ve IOS c�hazlar �le uyumlu, kullanımı kolay
Anal�z sonuçlarını �nd�rme, yazdırma, e-ma�l veya
mesaj olarak paylaşma

Mob�l Uygulamadan Kolay Tak�p

Tarama sonuçları
b�lg� bankasında
değerlend�r�l�r.

Sonuç ve öner�ler
mob�l uygulamada

göster�l�r.

TARAMA YÜKLEME ANALİZ SONUÇ
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Farklı L�sans Seçenekler�
C�haz b�r kere satın alınır. Sınırsız toprak anal�z� ve anal�z
sonuçlarına göre gübreleme öner�ler� �ç�n bel�rl� dönemlerde
yen�lenen l�sans abonel�ğ� gerçekleşt�r�l�r.

Garant� Kapsamı ve Süres�

D�j�tal toprak&yem anal�z c�hazının garant�

kapsamı 1 yıldır. Garant� süres� c�haz

tesl�matından �t�baren başlar. Garant�, herhang�

b�r kusurlu ek�pmanın onarımı ve/veya

değ�şt�r�lmes� veya �ade ed�lmes�yle sınırlıdır.
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*Standart l�sans paket� 1 Yıl/3 Yıl/Sınırsız sürelerle satın alınab�l�r.
*Advanced l�sans paket� sadece b�r yıllıktır.

Parametre Standart Paket* Advanced Paket**

Azot (N) ✓ ✓

Fosfor (P) ✓ ✓

Potasyum (K) ✓ ✓

Organ�k madde ✓ ✓

PH ✓ ✓

Katyon Değ�ş�m
Kapas�tes� (%CEC)

✓ ✓

K�l ✓ ✓

Toprak T�p� ✓ ✓

Nem ✓ ✓

Kals�yum (Ca)  ✓

Magnezyum (Mg)  ✓

Alüm�nyum (Al)  ✓

Dem�r (Fe)  ✓


