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Entenda sua necessidade
de fertilizantes: Poupe dinheiro
e proteja o meio ambiente!
Os fertilizantes custam dinheiro, assim como a sua aplicação
no campo. Além disso, a aplicação excessiva de fertilizantes
prejudica o solo, planta e o meio ambiente. Para minimizar
a fertilização excessiva e ainda atender às necessidades reais
da cultura, são necessários dados exatos. Medir o nível de
nutrientes no solo é a resposta!
O iMetos® MobiLab é um equipamento inovador para
análise de nutrientes baseado em eletroforese capilar,
e fornece indicações rápidas e precisas sobre os níveis
de nitrato, amônia e sulfato do solo. Devido à versatilidade
do método lab-on-a-chip, outros processos também já estão
sendo desenvolvidos para a análise dos elementos fósforo e
potássio. Esta técnica ainda permite analisar a concentração
destes nutrientes em plantas e água.
Os dados medidos podem ser relacionados a coordenadas
de GPS via aplicativo móvel (disponível para Android e iOS),
podendo alimentar sistemas de agricultura de precisão.
As necessidades de macro nutrientes das culturas são
facilmente satisfeitas com a adubação de base e cobertura.
Uma fertilização realmente adequada não pode ser baseada
em avaliação empírica; as necessidades das plantas somente
serão satisfeitas pela presença, de fato, dos elementos
químicos no solo.

Como funciona?

Os dados, que ficam disponíveis para consulta em sua conta
FieldClimate.com, são facilmente extraídos e convertidos em
formatos padrão, permitindo aplicações em taxa variável

O processo de preparação das amostras é simples e rápido
podendo ser efetuado em qualquer ambiente, pois todos
os itens necessários para realização das análises de solo já
acompanham o kit do MobiLab®.
A solução da amostra é injetada no microchip, que contém
uma capilaridade na qual é aplicada uma tensão elétrica.
Muitos dos compostos químicos dissolvidos são carregados
eletricamente e começam a migrar no campo elétrico. Cada
tipo de molécula migra na sua própria velocidade através
do meio líquido, dependendo do seu tamanho molecular
e carga. Os nutrientes das amostras chegam a um detector
sequencialmente, em diferentes tempos de migração. Desta
forma, a concentração de cada componente da amostra
é medida individualmente.

utilizando equipamentos de agricultura de precisão.

Como utilizar o iMetos® MobiLab:

02.
Homogenize
a amostra, retire
pedras e resíduos
de plantas, depois
peneire.

04.
Adicione 20g
(20ml) de água
destilada.

06.
Abra a gaveta para
o chip, movendo a
alavanca para cima.

08.
Ligue o iMetos ®
MobiLab a uma
fonte elétrica
e por USB a seu
computador.

10.
Transfira 1 ml
do sobrenadante
para um frasco
“Eppendorff”
preparado com
o padrão interno.

01.
Retire a amostra
do solo.

03.
Pese 10g da
amostra peneirada
e coloque em
um tubo “Falcon”.

05.
Feche o tubo e
coloque -o
no agitador
por 30min.

07.
Insira o chip
e mova a alavanca
para baixo,
travando-o em
seu lugar.

09.
Remova o tubo
do agitador
e deixa no suporte
por 20 minutos
para sedimentar
sua amostra.

11.
Insira a solução no
tanque de análise.
Abra o software e
clique “Start” no
programa.

