
Найкраще програмне забезпечення для керування зрошенням

Поливайте в потрібному місці в потрібний час:
• Простий у використанні сервіс - доступ до інтуїтивно зрозумілої інформаційної панелі через ваш 
   смартфон, планшет або настільний комп’ютер.
• Заощаджуйте час - усуньте здогадки або складні розрахунки, які раніше вам доводилося робити 
  самостійно, та зменшуйте час, проведений у полях за збиранням інформації вручну 
• Збільшення потенціалу врожайності та прибутковості - використовуйте менше ресурсів, поливаючи 
  та підживлюючи потрібну кількість у потрібному місці в потрібний час.
• Поліпшення здоров'я рослин, якості врожаю та зменшення захворювань - відстежуйте потенційний 
  стрес на врожаї через надмірний або недостатній полив, збільшуйте виробництво та якість врожаю.

Valley Scheduling ™ - це вдосконалене програмне забезпечення для керування, яке надає 
зрозумілі рекомендації щодо зрошення, засновані на практичних та наукових  даних про ваш ґрунт, 
тип врожаю (рослини, які вирощуються на полі), стадію розвитку рослин  та автоматично оновлювані
погодні умови.
Покращіть використання води, заощаджуйте гроші та підвищуйте продуктивність завдяки технології, 
перевіреній на двох мільйонах гектарів у всьому світі.
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Найкращі  рішення на основі більш повної та достовірної інформації

Valley Scheduling ™ 
Керування системами зрошення Scheduling Valley включає програмне і апаратне забезпечення, 
а також послуги експертів. За допомогою простих кольорових графіків цього рішення можна 
отримати рекомендації щодо того, де, коли і в якому обсязі необхідно здійснювати зрошення, на 
основі кращої в галузі бази даних і засобів аналізу.
На основі даних про ваше господарство, розміщення і конфігурацію полів, поливні машини наше 
найкраще в галузі програмне забезпечення аналізує  визначає об'єм води, необхідний для вашої 
культури.  
Користуючись простими рекомендаціями на основі зібраних даних з метеостанції та пристрою 
Aqua Trac, ви отримаєте графік зрошення, який можна підлаштувати під виробничі потреби.

Метеостанція
Метеостанція Valley збирає інформацію про господарство, проводячи запис даних про опади, 
температуру, відносну вологість, швидкість вітру та сонячну радіацію. Доступ до даних здійснюється
за допомогою ексклюзивного програмного забезпечення, інтегрованого з Valley Scheduling.

Aqua Trac
Дозволяє мати фактичні дані не лише про опади, а і про рівень зрошення завдяки спеціальному 
опадоміру.
За допомогою датчика вологості ґрунту Sentek  ми отримуємо профіль вологості ґрунту на 
глибину 60 см.
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