
®

As informações de cada aplicação estão adaptadas às necessidades 

e requisitos de cada tipo de cultura. Os dados reais adquiridos 

automaticamente e manualmente por cada localidade contribuem 

para o ajuste dos modelos às condições da sua plantação.

Sistema Operativo da Agricultura

Software de
Gestão Técnica

Fitossanidade
Acompanhamento e alerta 
do risco de pragas e 
doenças que podem afetar 
a exploração.

Rega
Registo e avaliação do 
stress hídrico da plantação 
através da planta, 
meteorologia e solo.

Clima
Caracterização do clima 
através da informação 
georreferenciada por 
plantação.

Fertilização
Ferramentas simples de 
emissão e acesso a 
relatórios e planos de 
fertilização.
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®

Clima Software

Pluviosidade Temperatura Escaldão Bioclimáticos

7.2

+

Vento Evapotranspiração

Monitorize o impacto das alterações climátiucas dos próximos dias, em tempo-real e do 

histórico!

Saiba os efeitos das alterações do seu microclima na sua cultura

Antecipe todos os riscos climatéricos através de alertas automáticos

Monitorize o microclima da sua exploração

Baseie-se numa previsão personalizada e ajustada à sua localização

Graus Dia

40.2
+
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®

Rega Software

Clima Fertilização Fitossanidade Humidade do soloVPD

60

Saiba exatamente onde, quando e quanta água deve aplicar às suas plantas por cada setor 

de rega!

Ajuste com detalhe todos os parâmetros da sua rega

Identifique o estado hídrico da sua cultura

Acompanhe  o balanço hídrico do solo

Use dados reais para planear a sua rega

Controle a sua rega remotamente

Rega Percolação

EvapotranspiraçãoPluviosidade
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®

Fertilização Software

Solo Água Planta PermissividadeSalinidadeCondutividade elétrica

Faça um plano de fertilização adequado às necessidades da plantação e ajuste-o a 

qualquer momento da campanha, de acordo com os seus objetivos.

Quantifique os nutrientes e produtos aplicados

Verifique o estado nutricional da sua cultura

Acompanhe o consumo de nutrientes ao longo do ciclo
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Adequado Não aconselhávelEvitar

Fitossanidade Software

Tratamentos Doenças Pragas Condições Meteorológicas

®

Mantenha-se informado com estimativas de exposição das culturas a riscos que possam 

afetar a sua qualidade!

Saiba a dose certa para cada tratamento

Acompanhe a evolução dos tratamentos realizados

Identifique os riscos existentes na sua exploração

Minimize os custos de pulverização

05


