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Nέα πρωτοποριακή εφαρμογή της FMC
για την παρακολούθηση πράσινου και
ρόδινου σκουληκιού στο βαμβάκι

FMC: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΣΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Η FMC κατατάσσεται ανάμεσα στις κορυφαίες

εταιρείες

Φυτοπροστασίας

παγκοσμίως, χάρη στην ανακάλυψη
μιας σειράς πρωτοποριακών δραστικών ουσιών, στην επιλογή σύγχρονων
μορφών τυποποίησης και την έρευνά της
πάνω σε καινοτόμους τρόπους εφαρμογής προϊόντων.
Aτενίζοντας με υπευθυνότητα το μέλλον και δεσμευόμενη για συνεχή εξέλιξη, η FMC επενδύει και
σε νέες τεχνολογίες που σχετίζονται με την Γεωργία
ακριβείας. Κύριος στόχος μας είναι η παροχή σύγχρονων λύσεων που θα βοηθήσουν τους παραγωγούς να κινηθούν με μεγαλύτερη σιγουριά προς την αειφόρο γεωργία, να
διαχειριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια τους διαθέσιμους πόρους και
να καταστούν πολύ πιο αποτελεσματικοί στις απαιτητικές εργασίες τους.
Αυτά θα τους βοηθήσουν να αποκτήσουν ευημερία, καλύτερη ποιότητα ζωής και
αυξημένη βιωσιμότητα για τις εκμεταλλεύσεις τους.

Κ ΑΙΝΟΤΟΜΙΑ - Ε Υ ΚΟΛΙΑ -

Η Καλλιέργεια:
Βαμβάκι (Η Ελλάδα είναι η κύρια χώρα
παραγωγής βαμβακιού στην Ε.Ε.
αντιπροσωπεύοντας το 80%
της συνολικής παραγωγής).

Το Πρόβλημα:
Το Πράσινο και το Ρόδινο σκουλήκι
κάτω από ευνοϊκές συνθήκες μπορεί να
προκαλέσουν σημαντικότατες ποσοτικές
απώλειες της παραγωγής αλλά και σοβαρή
υποβάθμιση της ποιότητας.
Ως εκ τούτου ο έγκαιρος και έγκυρος
έλεγχος της παρουσίας τους
στο χωράφι είναι επιβεβλημένος.

Το νέο & πρωτοποριακό εργαλείο:
To ARC™ farm intelligence είναι η νέα πρωτοποριακή εφαρμογή της FMC για την παρακολούθηση εντομολογικών εχθρών. Χτίζοντας
πάνω στην επιτυχία και αξιοπιστία του Evalio®
Agrosystems και με εφόδιο την πολύχρονη
εμπειρία μας, το ARC™ farm intelligence, σύγχρονο και πλήρες, είναι προϊόν της δέσμευσης
μας για επενδύσεις στην Γεωργία ακριβείας.
Με την αμεσότητα που προσφέρει η τεχνολογία
των smartphones, οι χρήστες του ARC™ farm
intelligence θα μπορούν να ενημερώνονται για
την πτήση των εχθρών που τους ενδιαφέρουν
και να μελετούν αναλυτικά διαγράμματα συλλήψεων, ιστορικά στοιχεία, και φωτογραφίες.
Επιπλέον, 2 φορές την εβδομάδα θα λαμβάνουν και ενημερωτικό μήνυμα για την εξέλιξη
της πτήσης και τις προτεινόμενες ενέργειες,
από τους ειδικούς της FMC.

ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ - ΕΓΚΥΡΗ & ΕΓΚΑΙΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Οφέλη για τους
καλλιεργητές βαμβακιού
Καινοτόμος και φιλική προς
το χρήστη εφαρμογή της FMC,
η οποία επιτρέπει την καλύτερη
κατανόηση του πληθυσμού
και της εξέλιξης των εντόμων,
βοηθώντας τους παραγωγούς
στην απόφαση για έγκαιρο και
σωστό ψεκασμό.

Συνεχής ενημέρωση
Πρόσβαση σε όλα τα δεδομένα
παρακολούθησης
Καλύτερη εκτίμηση της πίεσης των εχθρών

 ιευκολύνει την επιλογή κατάλληλης
Δ
στρατηγικής διαχείρισης ανθεκτικοτήτων.
Απόλυτα συμβατό με προγράμματα
ολοκληρωμένης διαχείρισης
καλλιεργειών (IPM)

Βοηθά στον προγραμματισμό των
ενεργειών του παραγωγού.

 ειφόρος γεωργία: Εφαρμογές
Α
στο σωστό χρονικό διάστημα και μόνο
εάν απαιτείται

Συνεισφέρει στον καλύτερο έλεγχο
των εχθρών με χρήση του Coragen®
στο σωστό χρόνο

Εμπιστοσύνη και σιγουριά βασισμένη
στην πολύχρονη εμπειρία μας

Αξιόπιστος σύμμαχος στον αγώνα
για μεγαλύτερες παραγωγές
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Οδηγίες για το πώς μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην εφαρμογή
1. Μεταβείτε στο Google Play ή Apple Store
2. Αναζητείστε το ARC™ farm intelligence
3. Κατεβάστε την εφαρμογή στο τηλέφωνό σας.

Ρυθμίστε το νέο σας ARC™ farm intelligence λογαριασμό σε 6 εύκολα βήματα

1

• Πληκτρολογήστε το όνομα
και το κινητό σας τηλέφωνο
•Δημιουργήστε τον προσωπικό
σας κωδικό ασφαλείας

4

• Επιλέξτε την πόλη σας
• Επιλέξτε την περιοχή σας
• Επιλέξτε την περιοχή αναφοράς που
βρίσκεται πιο κοντά στο χωράφι σας

2

• Θα λάβετε μήνυμα με έναν
τετραψήφιο αριθμό
• Καταχωρίστε τον αριθμό
στο πλαίσιο για επιβεβαίωση

5

• Επιλέξτε την καλλιέργεια σας

3

• Επιλέξτε το επάγγελμα σας

6

•Δ
 ιαβάστε και αποδεχτείτε την
πολιτική απορρήτου
•Δ
 ιαβάστε και αποδεχτείτε τους
όρους και τις προϋποθέσεις

