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LOKAL HAVA TAHMİNİ VE İKLİM BAĞLANTILI
ARAZİ OPRASYONLARINIZ İÇİN
Saha erişilebilirliğini ve bitki koruma koşullarını
gözlemleyin, gübreleme verimliliğini hesaplayın ve
ilaçlayın, ekim yapın, hasat görüntülerini toplayın, verimi
tahmin edin ve saha operasyonlarınızı daha iyi planlayın.
metos.at/home/weather-forecast

HASTALIK MODELLERİ
50’den fazla ürün için 85’den fazla hastalık modelinin
desteği ile bitki koruma stratejinizi optimize
edebilirsiniz. Bilinçli kararlar verin ve üretiminizi
korumak için en iyi araçları kullanın.
metos.at/home/disease-models

TOPRAK NEMİ & SULAMA YÖNETİMİ
Toprak nemini ve diğer meteorolojik değişkenleri
izlemek, mahsulünüzün gerçek ihtiyacına göre, ne
zaman ve ne kadar sulanması gerektiğine karar
vermenize yardımcı olur. Su tasarrufu yapın ve gübre
verimliliğini optimize edin. liteyi ve verimi artırın.
metos.at/home/water-management
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Tarım Fikirlerini ‘’Sadece
Fikir’’den Gerçeğe Dönüştürür

Neden iMETOS® ürünlerini tercih etmelisiniz?
Dijital çağ başladı. Sadece günlük yaşamımızın bir

iMETOS® 3.3

iMETOS® ECO D3

metos.at/home/imetos33

metos.at/home/imetos-eco-d3

iMETOS CropVIEW®

iMETOS iSCOUT®

iMETOS® MobiLab

iMETOS® LPWAN

HAŞERE TAKIBI
EKIN SAĞLIK
YÖNETIMI

parçası değil; aynı zamanda tarımı da değiştirmeye

UZAKTAN
TARLA TAKIBI

başladı. Yenilikçi teknolojileri ile, dünya çapında
çiftçiler çiftlik yönetimlerini gözden geçiriyor – üretim
ve gelirleri dikkat ile takip edip artarken girdilerini
optimize ediyorlar.

SULAMA
YÖNETIMI

HAVA TAHMINI

Çiftlik yönetim aktiviteleri ve bitki koruması dahil
gelişmiş saha çalışma planlamaları ve gübreleme
uygulamaları, saha erişilebilirliği, hasat dönemi

SULAMA
OTOMASYONU

HAVA TAKIBI

tahminleri ve daha fazlası için iMETOS® karar destek
sistemleri önemli bir rol oynar.

GERÇEK ZAMANLI VERI ERIŞIMI
VE KARAR DESTEK.

metos.at/home/cropview

Yıllar boyunca, yerel destek ile birlikte iMETOS® global

metos.at/home/iscout

bir marka olmuş, ve dünyanın neredeyse her köşesine
ulaşmayı başardığımızı söylemekten gurur duyarız.
Başarımızın mimarı olarak, dünya çapındaki eğitimli
partnerlerimizin ve dayanıklı son derece titizlikle

TOPSOIL
MAPPING

GÜBRELEME
YÖNETIMI

tasarlanmış teknolojimizin olduğunu düşünüyoruz.
iMETOS® markası daha uzun ömürlü, daha iyi
performanslı, kolay kullanımı ve kullanıcıya en düşük
toplam maliyeti sunar.

UYDUDAN VE
ZEMINDEN YAPRAK
ALAN INDEXI

ÇALIŞMA
TAKIBI
DEPOLOMA &
TANK TAKIBI

Bütün iklim şartlarında kullanılabilir ve birçok endüstride ve birçok amaç için kullanılabilir – tarımdan
araştırma, hidroloji, meteoroloji, sel uyarıları ve daha fazlası.

Platform & Mobil Uygulamalarımız
FieldClimate PLATFORMU

metos.at/home/imetos-mobilab

iMETOS® LoRa
iMETOS® NB IoT

FieldClimate MOBIL UYGULAMASI

Güneş enerjisi ile çalışan eksiksiz çalışan kablosuz
takip sistemleri iMETOS® markası altında FieldClimate
platformunda bir araya geliyor.

iMETOS® Active Tracker
metos.at/home/imetos-trackers

ng.fieldclimate.com

iMETOS® Object Tracker

