Tarlam Cepte uygulamasını ücretsz olarak IOS ve Androd
şletm sstemne sahp telefonlarda kullanablrsnz.
Tarlam Cepte Uygulaması Nereden ve Nasıl Yüklenr?
Tarlam Cepte uygulaması http://www.tarlamcepte.com nternet stes üzernden
ve Apple ve Androd şletm sstemne sahp akıllı telefonlarda kullanılablmektedr.
Akıllı telefonlardan uygulamayı kullanmak steyen müşterlermz; “Google Play”
veya “Apple Store” üzernden uygulamayı ndrp kullanablrsnz.

Uygulamayı İndren Herkes Aşağıdak Servslerden Ücretsz Yararlanablr:
BÖLGESEL HAVA DURUMU:
Tarlalara özel hava durumu blgs saatlk ve günlük olarak sunulmaktadır.
Hbe/Destek Duyurular : Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verdğ tarımsal hbe ve destekler takp edleblr,
bölgeye ve ürüne özel devletten ne kadar destek talep edlebleceğn, tarhler ve gerekl belgeler uygulama üzernden
görüntüleneblr ve stenlen belgeler mal yoluyla paylaşılablr.
HİBE / DESTEK DUYURULARI:
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın verdğ tarımsal hbe ve destekler takp edleblr, bölgeye ve ürüne özel
devletten ne kadar destek talep edlebleceğn, tarhler ve gerekl belgeler uygulama üzernden görüntüleneblr ve
stenlen belgeler mal yoluyla paylaşılablr.
HAL/BORSA FİYATLARI:
Tarlam Cepte kullanıcıları, ürünlerne ve bölgelerne özel güncel hal/borsa fyatlarını mobl uygulamadan takp
edebleceklerdr. Hal ve borsa fyatları paylaşımında kaynak olarak resm kurum/kuruluşların verler terch edlmekte,
fyatlar günlük ve/veya haftalık olarak kullanıcıya sunulmaktadır.
MAZOT FİYATLARI:
Farklı akaryakıt frmalarından 81 l ve bu llere bağlı olan lçeler bazında takp edlen akaryakıt fyatları paylaşılmaktadır.
GÜBRE VE İLAÇ FİYATLARI:
Gübre ve laç fyatları servsnde, farklı frmalara at farklı ürünlern ortalama pyasa fyatları paylaşılmaktadır.

ÜCRETLİ SERVİS DETAYLARI VE ÜYELİK
Tarlam Cepte Uygulamasında Yer Alan Ücretl Servsler Hanglerdr?
UYDU-BİTKİ SAĞLIĞI GÖRÜNTÜLEME:
Çftç, bu yen ekran üzernden tarlasında btklern sağlık durumunu zayıftan-yükseğe br renk skalası yardımıyla
gözlemleyeblecek, kontrol edlmes gereken alanları kontrol ederek grd malyetlern artıracak zararların önüne
geçeblecektr.
BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİ ÖNERİLERİ:
Türkye’de yetşen 117 farklı ürün/ürün çeşdne ve yetştrcnn tarlasına (l, lçe, köy, sulama yöntem) özel yetştrclk
önerler sunulmaktadır (toprak şleme, sulama, gübreleme, laçlama gb yetştrclk aktvteler)
KURAKLIK RAPORU:
Sezon başında veya araz yatırımı öncesnde tarlanın geçmş 30 senelk durumu kıyaslanır. Kullanıcının tarlasına özel
Standart yağış endeks (SPI), standart-yağış&terleme buharlaşma endeks (SPEI), Palmer Kuraklık Şddet Endeks
(PDSI) ve kuraklığın gelecektek olasılığı raporda gösterlr.
RİSK RAPORU:
Dolu, fırtına, sel, sıcaklık (don ve ısı dalgası), yağış gb parametreler yanında zra brkmler de kullanıcının tarlasına
özel olarak sunulmaktadır. Rsk raporu altında verlen analz ve brkmler ; Hastalık analz, yağış analz, kuraklık
analz, fırtına analz, şmşek ve yıldırım analz, sıcaklık analz, rüzgâr analz, sıcaklık brkm, güneşlenme süres
brkm, terleme-buharlaşma brkm.
ERKEN UYARI SİSTEMİ:
Kullanıcının tarlasına yaklaşan yağış, yıldırım ve şmşekler le, dolu-fırtına oluşturablecek tehdt alanları canlı olarak
takp edlr ve kullanıcıya uygulama üzernden anlık bldrm gönderlr.
İLAÇLAMA VE TRAKTÖR KULLANIMI:
• İlaçlama Saatler:
İlaçlama zamanları belrlenrken çğ rsk ve zamanı, rüzgâr, nem, sıcaklık verlern analz eden algortmalar sonucu
kullanıcıya 48 saatlk uygunluk hartası gösterlmektedr.
• Traktörle Çalışılablr Saatler:
Tarlanın alanı ve klm koşullarına göre öngörülen şlemn yapılableceğ uygun ve yeterl uzunlukta zaman aralığı
belrlenr ve traktör le çalışma uygunluğu gösterlr.

www.tarlamcepte.com

444 06 48

“Tarlam Cepte” bir TürkTraktör markasıdır.

