
Miért szerezze be az NPK Basic alkalmazást?

Elengedhetetlen, hogy tisztában legyünk a talaj NPK tartalmával és fenn tudjuk tartani a megfelelő kémhatást 
(pH-t). Ez ugyanis nagyban befolyásolja a növény egészségi állapotát, illetve elősegíti más tápanyagok 
felvételét. Például a nitrogén fontos szerepet játszik a levélzet megfelelő növekedésében és az egyenletes 
színezet kialakulásában, a foszfor főként az egészséges gyökérzet kifejlődéséért felelős, míg a kálium a 
növény általános egészségi állapotát támogatja. A tápanyagok kölcsönhatásban vannak egymással és ha 
valamelyikből hiány lép fel a növényben, az kihatással lehet más tápanyag felvételére.

Milyen előnyökkel jár az applikáció használata?

A talaj állapota és a mért értékek a képernyőn jelennek meg, mely 
tartalmazza a mért össz nitrogén, össz foszfor és kálium mennyiségét, 
valamint a talaj kémhatását,  kationcsere-kapacitását (CEC), 
hőmérsékletét és a szerves szén tartalmát. A kapott eredmények mindig 
a termesztett növényfajta függvényében változnak. 2018 tavaszán 
elérhetővé válik az NPK Advance applikáció, mely műtrágya ajánlásokat 
is tesz majd, a helyben elérhető műtrágyák és növények függvényében.

NPK Basic alkalmazás

Saját fejlesztésű talaj adatbázisunk az összes alkalmazásunk 
alapja. Magyarországra egy olyan NPK Basic applikációt 
fejlesztettünk ki, mely lehetővé teszi a talaj termékenységének a 
vizsgálatát a nitrogén (N), foszfor (P), kálium (K), valamint a talaj  
speciális tulajdonságai, mint a talaj savassága, hőmérséklete és 
szervesanyag-tartalma alapján. Az applikációhoz és a szkennerhez 
szükséges licensszel Ön is könnyedén nyomon tudja követni a 
talajtermékenység állapotát és valós időben, a helyszínen meg tudja 
vizsgálni a talaj NPK tartalmát a növények optimális fejlődéséhez.

Hogyan használja az NPK Basic applikációt?

Az NPK alkalmazás felhasználó barát és intuitív felhasználó felülettel 
rendelkezik. A talajminta szkennelése mindössze 10 perces folyamat, 
mely az okostelefon a SoilCares Scannerre történő csatlakozásával 
kezdődik Blutooth-on keresztül. A minta beolvasása után ki kell 
választani az adott haszonnövényt, majd megadni a földrajzi adatokat 
és ezt követően az eredmények elérhetőek lesznek az Androidos 
eszközön. A szkennelés internet hozzáférés nélkül is lehetséges, az 
eredmények ebben az esetben az internetre történő csatlakozás után 
lesznek elérhetőek.

Önnek miért éri meg?

Éves 1700 euróért cserébe az NPK Basic alkalmazással korlátlan 
hozzáférést biztosítunk a szolgáltatásunkhoz annak érdekében, hogy 
az Önnek fontos talajjal és a növények egészségével kapcsolatos 
információk Magyarország egész területén elérhetőek legyenek. Az 
összes adat megjeleníthető a készülékén, illetve a webes felületen.


