
za vinsko trto
Učinkovito sredstvo proti škodljivcem vinske trte
Davisov modul za celostno zatiranje škodljivcev IPM vinske trte vam nudi rešitev
v dolgoročnem boju proti škodljivcem. Ta dodatek deluje na vremenskih postajah 
Davis Vantage Pro2  in Pro2 Plus ter s programsko opremo WeatherLink  in® ®

služi za zbiranje podatkov o lokalni temperaturi, vlažnosti, dežju ter omočenosti
listov, ki jih potrebujete za zaščito vašega pridelka.

• Modul prilagodite za spremljanje bolezni in insektov, ki napadajo vinsko trto
(celo rastlino) v vašem območju.

• Podatke preglejte na spletu ali jih naložite na vaš računalnik za analizo, identifikacijo in
oceno trenutnih stopenj tveganja vsakega škodljivca.

• Hitro ugotovite, kdaj so najboljši pogoji za razvoj škodljivcev, da lahko ukrepate
še preden pride do škode.

• Nastavite novi Vantage Connect  in prek mobilnega omrežja preglejte vremenske pogoje®

ter prejmite vremenska opozorila v realnem času — celo iz najbolj oddaljenega dela 

• Izberite vremenski postaji Vantage Pro2 ali Pro2 Plus s 24-urno ventilacijsko
zaščito pred sevanjem, ki zagotavljata visoko natančnost temperature in vlažnosti.

Vantage Pro2 Plus 
celostni senzor s 24-urno
ventilacijsko zaščito
pred sevanjem.

vašega vinograda.



POVZETEK OCENE TVEGANJA
Pokaže stopnje tveganja za vsakega 
škodljivca, ki so označene z barvami
in razvrščene od najvišje do najnižje.

▼ ▼

OKNO S PODATKI
Prikazuje tabelo z zgodovino tveganja za 
izbranega škodljivca ali graf s podatki, 
zbranimi v zadnjih šestih tednih.

OKNO Z OPISOM ŠKODLJVICA
Pridobite več informacij o škodljivcih, 
ki lahko škodujejo vašemu pridelku, 
ter povezave za druge vire.

▲ ▲

SLIKA ŠKODLJIVCA
Tu se pojavi slika škodljivca, 
da ga lahko lažje prepoznate 
na terenu.

Vsi podatki o škodljivcih na enem ekranu

IPM za vinsko trto vsebuje celoten komplet modelov škodljivcev (vključno z 
boleznimi, insekti in pršicami), ki so trenutno na trgu.

Vinogradi se razlikujejo med seboj, zato je Davis razvil prilagodljiv modul za celostno zatiranje
škodljivcev, da lahko spremljate zgolj škodljivce, ki so značilni za vaše območje. Podatki se nato
preoblikujejo v barvno označeno preglednico, kjer so največja tveganja obarvana z rdečo 

Z uporabo opreme za celostno zatiranje škodljivcev vinske trte lahko lažje ugotovite, kdaj so 
potrebni ukrepi za nadzor škodljivcev (vključno s pesticidi) ter kdaj so najbolj učinkoviti. 
S tem privarčujete čas in denar, lahko pa tudi povečate pridelek. Z nastavitvijo naprave 
Vantage Connect vas algoritmi za razvoj škodljivcev povežejo s podatki vaše oddaljene 
postaje v realnem času, da dobite kar najbolj natančno oceno tveganja za vinograde.

6571 Modul za celostno zatiranje škodljivcev 295€ *

Zgoraj: 
Zberite podatke iz 
oddaljene lokacije,
ki jih potrebuje 
IPM, s pomočjo
Vantage Pro2 ISS,
brezžične postaje 
za merjenje 
vlažnosti listov, tal 
in temperature ter 
Vantage Connecta.
Vantage Connect
prek mobilnega 
omrežja podatke 
naloži na splet
ter omogoča dostop
do podatkov v
terenski pisarni.

(kot je prikazano spodaj).

* cene ne vsebujejo DDV



NAPOVEDANE BOLEZNI

• Antraknoza

• Črna grozdna gniloba

• Siva grozdna plesen

• Peronospora

• Črna pegavost

• Oidij 

NAPOVEDANI INSEKTI IN PRŠICE

•
 
Vzhodnoameriški škržatek

•
 
Koruzna vešča

•
 
Križasti grozdni sukač 

•
 
Rdeča sadna pršica

•
 
Homalodisca vitripennis

•
 
Križasti grozdni zavijač

•
 
Trtna uš

•
 
Vitacea polistiformis

•
 
Trtni kapar

•
 
Japonski hrošč

•
 
Škodljivec avstralskih orhidej

•
 
Platynota stultana

•
 
Argyrotaenia franciscana

•
 
Pršica Tetranychus pacificus

•
 
Krompirjev škržatek

•
 
Argyrotaenia velutinana

•
 
Navadna pršica

•
 
Peridroma saucia

•
 
Smokvin volnati kapar

•
 
Zahodnoameriški škržatek

•
 
Harrisina brillians

Spodaj:  Za postaje,
ki so nameščene 
znotraj 300m od
terenske pisarne, oz.
če se nahajate na 
območju, kjer ni 
dostopa do mobilnega
omrežja, uporabite
vremensko postajo
Vantage Pro2, 
brezžično postajo
za merjenje vlažnosti 
listov, tal in 
temperature ter 
programsko
opremo WeatherLink.



Za optimalno uporabo IPM modula za vinsko trto boste potrebovali:
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INTEGRATED
PEST MANAGEMENT

6620 Vantage Connect** za dostop 
do vremenskih podatkov na daljavo

750€ *Vključuje programsko opremo 
            WeatherLink.
** Dostop na daljavo prek mobilnega omrežja. 

Potrebna mesečna naročnina.

6510USB WeatherLink  
za Windows 180€ *

6345 Brezžična postaja za merjenje

vlažnosti listov, tal in temperature

(brez senzorjev) 225€ *

6420 Senzor za merjenje

omočenosti listov 125€ *

6322, 6323***, 
6327, 6328***  
(zgolj ISS)
Vantage Pro2 ali 
Pro2 Plus ISS
405€ * – 1050€ *  

*** S 24-urno ventilacijsko 
zaščito pred sevanjem.

6152, 6153*, 6162, 6163***
Vremenska postaja Vantage Pro2  
ali Pro2 Plus 650€ * – 1295€ *

*** S 24-urno ventilacijsko
zaščito pred sevanjem.
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POTREBNO ZA OBE NASTAVITVI

* cene ne vsebujejo DDV


