INFORMAÇÃO

SOBRE O PRODUTO

Easy Plant
Software de semeadura.
O Easy Plant é utilizado no semeador de precisão para sementes individuais Dynamic Disc, e permite o planejamento e
realização fáceis da semeadura. O Easy Plant oferece sobretudo a vantagem de permitir a criação completa de planos
de campos dos meses antes da semeadura, que inclui, ao lado da alocação fácil de ensaios, também o planejamento da
quantidade de sementes por parcela.

Resumo dos benefícios:
Operação confortável e fácil
Guia de menus claro e operação intuitiva em diversos
idiomas.
■■ Facilidade na criação de planos de campos e
alocação de ensaios antes da semeadura
■■ Semeadura de diversos ensaios em um campo em
apenas uma passagem
■■ Diferentes quantidades de sementes em cada parcela
sem ajustes manuais
■■ Informações adicionais podem ser adicionadas às
parcelas como observações
■■ Importação e exportação simples de dados
■■

Alta precisão, confiabilidade operacional e
rastreabilidade
■■ Documentação por carreira dos grãos realmente
plantados
■■ Leitor de códigos de barras integrado (opcional)
■■ Possibilidade do controle manual dos processos
(„recuperação de sementes“)
■■ Proteção dos dados via arquivo de backup adicional
em, por exemplo, pendrive USB
■■ Sistema de diagnóstico de falhas e diagnóstico
remoto
■■ Pode ser usado por várias pessoas com diferentes
direitos

Preparação da semeadura.
É possível criar um plano de campo no software ou importá-lo. Existe ainda a possibilidade de sincronizar os dados com
a versão do Office. Os campos podem ser arranjados e deslocados à vontade. Cada parcela pode ser planejada com
uma quantidade diferente de sementes sem a necessidade de realizar ajustes manuais no campo.

Cria-se ensaio

É também possível importar ensaios, planos de campos
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Semeadura.
No modo de semeadura é sempre possível perceber de modo claro onde se encontra, que parcelas já foram semeadas
e os respectivos resultados como número dos grãos realmente plantados por carreira. Pode-se ainda conectar um leitor
de códigos de barras para detecção de sacos.

Quantidades diferentes de sementes por parcela

Navegação fácil no campo

Calibragem fácil da roda de medição de distâncias, fertilizantes ou microgranulados

Documentação de semeadura por carrreira por parcela
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Um plano de campo
para o ano todo!
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Gerenciamento de dados.
Os dados são base para a classificação e colheita posteriores, e podem ser utilizados a partir do software de colheita
Easy Harvest ou do programa de classificação Easy Note. Os dados da semeadura podem ainda ser exportados em um
arquivo CSV.
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