
Orb�t
D�j�tal Tarla Tak�b�



Tarlaya G�tmeden B�tk�ler�n�z�n Gel�ş�m�n� Uzaktan İzley�n 

Uyduların her gün tarla üzer�nden geçerken çekt�ğ� görüntüler; ek�l� ürüne, b�tk� fenoloj�k dönem�ne
ve bölgesel �kl�m ver�ler�ne göre yorumlanarak tarlaya a�t çeş�tl� gel�ş�m har�taları hazırlanıyor ve
Orb�t mob�l uygulamasından sunuluyor. Kullanıcılar bu har�taları b�rl�kte �nceleyerek ve farklı
tar�hlerdek� har�taları karşılaştırarak tarlalarının gel�ş�m�n� düzenl� olarak tak�p edeb�l�yor. 

konuma özel fotoğraf çekeb�l�yor,
notlar alab�l�yor, 
mühend�sler�n�n z�yaret etmes�n�
�sted�ğ� konumları �şaretleyeb�l�yor,
uydu teknoloj�ler� üzer�nde çalışan
Doktar z�raat mühend�sler�ne de
merak ett�kler�n� danışab�l�yor. 

Tarladayken; 



Denet�m Har�tası 
Tarlanızın en �y� gel�ş�m

gösteren ve gel�şme problem�
gözlenen bölgeler�n� tek

bakışta göreb�l�rs�n�z. Tarlaya
g�tmeden önce z�yaret

öncel�ğ� vereceğ�n�z bölgeler�
tek b�r har�tadan, kolayca

göreb�l�r ve �şaretleyeb�l�rs�n�z. 

 

Sağlık Har�tası
Tarlanızdak� b�tk�ler�n gel�ş�m�n�
her gün uzaktan �zleyeb�l�r, renk

değ�ş�mler�n� tak�p ederek
probleml� bölgeler�, tarlanızın
tamamını gezmeye �ht�yaç

duymadan tesp�t edeb�l�rs�n�z.
Geç gel�ş�m gösteren bölgeler�
göreb�l�r, çeş�tl� hastalıklar ve
sulama kanalı tıkanıklığı g�b�
problemler� gözden kaçırma

r�sk�n�z� ortadan kaldırab�l�rs�n�z. 
 

Görüntü Anal�z�
Görüntü anal�z�, tarlanızdak� b�okütle

yoğunluğunu ve dağılımını �stat�st�k ve
dağılım graf�kler� yardımıyla göster�r.

Fenoloj�k gel�ş�m�n kr�t�k aşamalarında
mahsul ver�m� tahm�nler� yapab�l�r,
sezon boyunca tarla performansını

tak�p edeb�l�rs�n�z.

Uydu Görüntüler�yle Günlük B�tk� Sağlığı ve Gel�ş�m Tak�b� 
Ek�n sağlığını, tarlanın günlük yüksek çözünürlüklü uydu görüntüler�yle b�rl�kte ek�nler�n fenoloj�k evres�ne göre
yaratılan �k� t�p har�ta �le tak�p edeb�l�rs�n�z.
Ayrıca, ek�nler�n gel�ş�mler�n� farklı tar�hlerdek� har�taları karşılaştırarak gözlemleyeb�l�rs�n�z.



Orb�t'�n gel�şm�ş tarla tak�p araçlarıyla mahsul
hastalıkları, �stenmeyen otlar g�b� ver�m� ve/veya
ek�n kal�tes�n� etk�leyen sorunlara sah�p bölgeler�

zamanında bel�rley�p müdahale edeb�l�rs�n�z.
Tarlada ya da değ�lken probleml� bölgeler� keş�f
notları �le �şaretleyeb�l�rs�n�z. Keş�f notlarına yazı
yazab�l�r, fotoğraflar ve et�ketler ekleyeb�l�rs�n�z.

Sezon boyunca keş�f notlarınızı kayded�p
f�ltreleyerek kolayca kayıt tutab�l�rs�n�z.

 

Canlı Yağış ve
Fırtına Tak�p

Har�tası

Keş�f Notları

Tarlalarınızın konumu �ç�n saatl�k ve günlük
hava durumu tahm�nler� alab�l�rs�n�z. Yağmur,
kar ve fırtınanın hang� yöne g�tt�ğ�n� ve
etk�len�p etk�lenmeyeceğ�n�z� Canlı Yağış ve
Fırtına Tak�p Har�tası'ndan tak�p edeb�l�rs�n�z.
Ayrıca yağmur ve fırtına yollarını tak�p
edeb�l�r, anlık olarak nerede olduklarını tesp�t
edeb�l�rs�n�z. Orb�t tarlanıza yaklaşan hava
olayları �le �lg�l� s�ze önceden b�ld�r�m yollar.



B�tk�ler�n�zde hastalık veya zararlı olduğunda
�laçlama uygulaması yapmanız �ç�n Orb�t,

tarlanızın hava durumu ve rüzgar ver�ler�ne göre
�laçlamaya uygun saatler� s�z�n �ç�n seçer. Böylece

�laçlamada yaşanacak r�skler� en aza �nd�r�rs�n�z.

Sulama Takv�m�İlaçlama
Saatler�

Su tüket�m�n� en aza �nd�rmek ve ver�m�
azam� sev�yeye çıkarmak �ç�n Orb�t, tarlanızın
�kl�m ve toprak ver�ler�ne göre sulama
yapmanız gereken günler� ve sulama
m�ktarını s�ze sunar.



B�ld�r�mler �le Tarladan Uyarılar, Uzman
Z�raat Mühend�sler� Tarafından Z�ra� ve
Tekn�k Destek 

Orb�t; hava durumu tahm�n�, yağış, rüzgar hızı, yaklaşan
fırtına ve yıldırım uyarıları, geçm�ş sezon �le karşılaştırma,
b�tk�ler�n evapotransp�rasyonu, anlık toprak sıcaklığı,
toprak nem� ve tahm�nler�, hastalık r�sk uyarıları
konularında z�ra� ve �kl�msel b�ld�r�mler �le s�z� uyarır.

İsted�ğ�n�z zaman Doktar'ın uzman z�raat
mühend�sler�nden z�ra� ve tekn�k destek alab�l�rs�n�z.

 


