
CROP SENSOR ISARIA

EASY - efektyvios žemės ūkio sistemos



2 3

Kodėl verta rinktis tikslųjį 
ūkininkavimą? 4

Matavimo technologija 6

Žemėlapio persidengimas  
„Map Overlay“ 10

Suderinamumas 12

Savybės 14

TurinysCROP SENSOR.
Keturios akys mato daugiau nei dvi.
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Lengvas sumontavimas.

CLAAS CROP SENSOR yra lengvai sumontuojamas 
traktoriaus priekyje. Montavimas priekyje turi daug privalumų.

Pirmiausiai, jutikliai yra toliau nuo įterpimo ar paskleidimo taško 
(trąšų barstytuvo, purkštuvo sijos), todėl lieka daugiau laiko 
reagavimui ir pagerėja įterpimo ar paskleidimo tikslumas. 
Jutiklius taip pat mažiau veikia važiuojant kylančios dulkės, 
kadangi matavimo taškas yra prieš traktoriaus ratus. Du 
skirtingi montavimo adapteriai (3-jų taškų adapteris priekinei 
pakabinimo įrangai arba universalus, daugeliui priekinių svorių 
tinkantis, adapteris) leidžia sistemą sumontuoti tik per kelias 
sekundes.

Dėl priekinio montavimo, jutiklių galvutes galima sumontuoti 
ant rėmo. Todėl gaunamas tikslus augalų matavimas iš 
viršaus, vertikaliai, o ne iš šono, kampu. Taip gaunami tikslesni 
matavimai.

Konkrečios lauko dalies įvertinimas.

Daugelyje regionų vis dar dominuoja ūkininkavimo sistema,  
kai yra vertinamas visas laukas bendrai. Tokiu atveju, trąšų 
išbėrimo ir augalų apsaugos produktų paskleidimo norma yra 
vienoda visam laukui ir nėra reguliuojama atsižvelgiant į 
kintančias lauko sąlygas.

Lauką gali sudaryti skirtingi dirvožemiai. Lauke augantys 
augalai gali būti skirtingo išsivystymo laipsnio. Tai reiškia, kad 
laukas gali būti suskirstytas į atskirus plotus. Minėti skirtumai 
gali turėti neigiamos įtakos ekologijai ir pelningumui. Tai 
nesubalansuotas azoto kiekis ir dideli kokybės bei derlingumo 
svyravimai. Šių problemų galima išvengti laukų apdirbimui 
naudojant atskirų lauko dalių įvertinimą, kuris dar vadinamas 
tiksliuoju ūkininkavimu.

Tradicinio tiksliojo ūkininkavimo tikslas yra atsižvelgti į 
skirtingas to paties lauko sąlygas (augalų išsivystymo laipsnis, 
azoto kiekis, dirvožemio tipas) ir atitinkamai reguliuoti įterpimo 
bei paskleidimo normas.

Svarbiausias tikslas yra pasiekti geresnį maisto medžiagų 
pasiskirstymą lauke ir į konkretų plotą įterpti optimalų jų kiekį.  
Į konkretų plotą įterpiamas tik tikslus, augalams reikalingas 
produkto kiekis. Taip padidėja derlingumas ir taupomos trąšos 
bei augalų apsaugos produktai, o taip pat išvengiama maisto 
medžiagų susikaupimo ir saugoma aplinka. Kuo didesni lauko 
sąlygų skirtumai, tuo didesnė apdirbimo atsižvelgiant į 
konkretų lauko plotą sistemų, tokių kaip CROP SENSOR, 
teikiama nauda.

Kodėl verta rinktis tikslųjį ūkininkavimą?Priežastys, kodėl verta rinktis tikslųjį ūkininkavimą.
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Matuojami parametrai:  
biomasė ir azoto indeksas.

Atliekant biomasės matavimą, gaunama informacija apie 
augalų tankumą. Naudojant biomasės ribinę reikšmę, sistema 
gali labai efektyviai reaguoti į ekstremalias situacijas, tokias 
kaip pažeidimai dėl sausros ar šalnos.

Azoto indeksas yra vegetacijos indeksas, kurio pagrindas yra 
augalo žalumas. Augalui reikalingų maisto medžiagų kiekis 
apskaičiuojamas pagal azoto indeksą, nepriklausomai nuo 
rūšies, paros laiko ir aplinkos apšvietimo intensyvumo.

Azoto indeksas naudojamas kaip maisto medžiagų poreikio 
analizės, kuri dažniausiai atliekama vėlesnėse augalų augimo 
stadijose, pagrindas. Biomasės indeksas gali būti naudojamas 
reguliuoti įterpimo ar paskleidimo normą ankstyvosiose 
augimo stadijose. Tai leidžia konkrečiuose plotuose naudoti 
augimo reguliatorius ir, tam tikrais atvejais, fungicidus. 
Vėlesnėse augimo stadijose, biomasės indeksas taip pat gali 
būti naudojamas kartu su azoto indeksu. Tokiu atveju, šis 
indeksas veikia kaip „kontrolinis indeksas“ ir leidžia reaguoti į 
konkrečias sąlygas, tokias kaip sausros pažeidimai.

Didelio tikslumo jutikliai.

CLAAS CROP SENSOR pagrindą sudaro aktyvi matavimo 
sistema, turinti keturis didelio intensyvumo LED. Šie LED 
leidžia jutiklius naudoti 24 valandas per parą, kadangi 
sistemos darbas nepriklauso nuo aplinkos apšvietimo lygio ar 
paros laiko. Taip pat nebereikia atlikti pakartotinio sistemos 
kalibravimo.

Atlikdama nuo 10 iki 800 matavimų per sekundę, sistema 
padengia didelį matavimų diapazoną, be prisotinimo, 
priklausomai nuo aplinkos sąlygų. Didelis matavimų dažnis 
leidžia atlikti po kelis kiekvieno augalo matavimus ir sukurti 
labai tikslų augalo būklės vaizdą, kuris pateikiamas kaip 
matavimų reikšmė.

Žinoma, ši matavimo sistema gali būti naudojama bet kokios 
rūšies augalams. Vertikali padėtis virš augalų leidžia efektyviau 
aptikti lapus ir biomasę. Todėl kiekvienas augalas 
nuskenuojamas geriau.

CROP SENSOR matavimo technologija. Matavimo technologija

Paprastas dokumentavimas.

Žemėlapių sudarymo režime, važiuojant skenuojamas visas 
laukas, o visos matavimų reikšmės išsaugomos automatiškai. 
Ši sistema neskaičiuoja galutinės reikšmės – ji tik atlieka greitą 
ir paprastą azoto indekso ir biomasės indekso dokumentavimą.
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ISARIA – tręšimo sistema ekspertams.

Tręšimo sistema ISARIA yra alternatyva laisvam kalibravimui.  
Ši išskirtinė sistema paskleidimo normos matavimus atlieka 
automatiškai. Todėl jos naudojimas yra labai paprastas.

Tręšimo sistemoje ISARIA, jutiklio nustatytas azotas įterpiamas 
be papildomo kalibravimo. Augalų azoto įsisavinimas 
matuojamas su jutiklių galvutėmis ir palyginamas su ISARIA 
tręšimo kreive. Tai parodo, kiek azoto trūksta, o azoto kiekis, 
kuris reikalingas pasiekti planuojamą derlingumą, augalams 
paskleidžiamas automatiškai.

Pasirinkus režimą AUTO, visus kalibravimo procesus atlieka 
pats CROP SENSOR. Automatinė kalibravimo sistema 
automatiškai apskaičiuoja vidurkį augalams ir optimalų 
reguliavimo diapazoną visoms augalų rūšims ir visiems 
darbams. Išvengiama nustatymo ir kalibravimo klaidų – 
vairuotojas turi nustatyti tik vidutinę įterpimo ar paskleidimo 
normą ir reguliavimo diapazoną. Režimas AUTO žymiai 
palengvina CROP SENSOR naudojimą.

Tam, kad galėtumėte pradėti darbą, reikia įvesti tik kelis 
duomenis – augimo etapą ir pageidaujamą derlių. Jie yra 
reikalingi tam, kad būtų sukurta tinkama kontrolės kreivė.  
Šiuo metu, kaip pasirenkamą modulį, tręšimo sistemą ISARIA 
galima įsigyti žieminiams kviečiams. Algoritmas tręšimo 
sistemai ISARIA yra Miuncheno technikos universiteto 20 metų 
vykdytų tyrimų rezultatas.

Dabar CROP SENSOR gali būti naudojamas ne tik su 
neorganinėmis trąšomis ir augalų apsaugos priemonėmis,  
bet ir su organinėmis trąšomis. Pageidaujama įterpimo norma 
apskaičiuojama tūrio vienetais.

Lengvas kalibravimas.

Kasdieniam naudojimui naudotojas turi kelias parinktis. 
Laisvas kalibravimas leidžia pasirinkti vieno taško arba dviejų 
taškų būdą.

Naudojant vieno taško būdą, reikalingas azoto lygis konkrečiam 
matavimui konkrečiame plote yra nustatomas iš anksto. 
Reguliuojamas kontrolės intensyvumas, kuris gali būti 
pakeistas bet kada, darbo metu, leidžia atlikti kontrolės 
sistemos reguliavimus pagal ūkio vadovo poreikius ir vietovę. 
Vieno taško kalibravimas ypatingai tinka lauke paskleisti arba 
įterpti nurodytą vidutinį kiekį. Vieno taško režimas taip pat 
idealiai tinka paskleisti augimo reguliatorius.

Naudojant dviejų taškų būdą, įvedami matavimai iš dviejų 
skirtingų lauko plotų, o taip pat kiekviename plote reikalingas 
azoto lygis . Įterpimo arba paskleidimo normos kontrolės 
kreivė nustatoma pagal šias dvi reikšmes. Kaip standartinė 
įranga tiekiamas laisvas kalibravimas leidžia įterpti arba 
paskleisti skystus ir kietus produktus, nepriklausomai nuo 
augalų. Nereikia įsigyti papildomus modulius.

Matavimo technologijaLaisvas kalibravimas.
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Žemėlapio perdanga „Map Overlay“

Tiksli norma, kokios reikia.

Augant susirūpinimui aplinkosauga ir didėjant gamybos 
kaštams, išlaidų optimizavimas yra svarbus veiksnys. 
Taikomas principas: tiek daug, kiek būtina, tiek mažai, kiek 
galima. Optimali įterpimo norma daugiausiai priklauso nuo 
pageidaujamo derliaus, kuris, atskiruose lauko plotuose,  
gali labai skirtis.

Žemėlapio perdangos procesas.

Naudojant žemėlapio perdangos sistemą, laukas suskirstomas 
į skirtingo derlingumo zonas. 100 % zona atitinka naudotojo 
įvestą pageidaujamą derlingumą. Skirtingo derlingumo zonose 
sistema pageidaujamą derlingumą automatiškai padidina arba 
sumažina. Tai garantuoja žemesnio derlingumo zonose 
sutaupytų trąšų pridėjimą lauko didesnio derlingumo zonoms. 
Tai yra vienintelis būdas gauti į derlingumą orientuotą trąšų 
įterpimą ir optimalų trąšų balansą.

Kaip žemėlapio perdangos sudarymo pagrindas gali būti 
naudojami keli duomenų rinkiniai (žr. schemą), kurie vėliau 
apjungiami. Toks būdas leidžia gauti optimalų rezultatą. Jis gali 
būti naudojamas tik su tręšimo sistema ISARIA. CLAAS taip 
pat siūlo atskirų žemėlapio perdangų sudarymo remiantis 
skirtingais duomenimis paslaugą.

Žemėlapio perdanga „Map Overlay“.

Aerofotografija Dirvožemio įvertinimas EM 38 – dirvožemio žemėlapis

2011 m. derlingumo žemėlapis„Map Overlay“ skaičiavimo pavyzdys Žemėlapio perdanga „Map Overlay“

9 t/ha pageidaujamas 
derlingumas ISARIA meniu

70 % derlingumo 
potencialas žemėlapyje

6,3 t/ha koreguotas 
derlingumas
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ISOBUS technologija.

CROP SENSOR yra pirmasis rinkoje, AEF sertifikuotas, su 
ISOBUS visiškai suderinamas augalų jutiklis. Didelis ISOBUS 
pagrindinių terminalų pasirinkimas dabar leidžia jutiklį ir 
padargą valdyti iš vieno terminalo ir tuo pat metu atlikti tikslų 
dokumentavimą. Dėl šiuo metu prieinamų terminalų ir 

Lengvas valdymas.

CROP SENSOR kūrimo metu didžiausias dėmesys buvo 
skirtas lengvam valdymui. Augalų jutiklis naudojamas tik kelis 
mėnesius per metus, todėl jo naudojimas turi būti intuityvus ir 
logiškas.

Yra tik trys meniu: užduoties meniu, kalibravimo meniu ir 
nustatymų įvedimo meniu. Valdyti lengvai gali bet kuris 
naudotojas.

Didelis CROP SENSOR privalumas: nėra papildomų išlaidų ir 
eksploatacijos metu nereikia įsigyti papildomos licencijos.

padargų, kuriems buvo atliktas suderinamumo patikrinimas, 
sąrašo kreipkitės į savo EASY atstovą.

Taip pat, su CEBIS MOBILE terminalu, per nuoseklią sąsają, 
galima valdyti elektroninę valdymo sistemą turinčius senesnius 
padargus. Šių padargų sąrašas nuolat ilgėja. Naujausią 
informaciją galite gauti iš savo EASY atstovo.

Suderinamumas Suderinamumas ir naudojimas.
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SavybėsTikslus žemėlapis, tikslus trąšų įterpimas.  
CROP SENSOR privalumai.

Taupomos trąšos

Geras azoto balansas

Išvengiama išgulimo

Didesnis azoto panaudojimas

Optimalus paskleidimas

Didesnis derlius

Derlingumo potencialo išnaudojimas

Geresnė grūdų kokybė

CLAAS nuolat tobulina visus savo gaminius, kad jie atitiktų praktinius reikalavimus, dėl to gaminiai gali būti keičiami. Šioje brošiūroje pateikti aprašymai ir specifikacijos turi būti vertinami kaip apytiksliai 
ir gali apimti pasirenkamą įrangą, kuri neįeina į standartinę komplektaciją. Ši brošiūra gali būti naudojama visame pasaulyje. Norėdami sužinoti konkrečias specifikacijas ir kainas, kreipkitės į artimiausią 
CLAAS atstovą. Siekiant aiškiai parodyti veikimo principus, fotografuojant apsauginiai skydai ir gaubtai galėjo būti nuimti. Niekada patys nenuimkite šių apsauginių skydų ir gaubtų, kad išvengtumėte bet 
kokio pavojaus. Tam būtina perskaityti atitinkamas naudojimo vadovo instrukcijas.

CROP SENSOR – tai įrankis, skirtas optimizuoti azotinių trąšų, 
augimo reguliatorių ir augalų apsaugos produktų įterpimą bei 
paskleidimą įvairiems augalams. Azoto įterpimo optimizavimas 
turi didelę įtaką derlingumui ir 

derliaus kokybei. Įterpiamas tik toks kiekis, kurį augalas gali 
pasisavinti, todėl taupomi ištekliai.
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