KATALOG ZEMĚDĚLSKÉ
TECHNIKY A
TECHNOLOGIÍ
Dolní Rakousko
www.ecointernational.cz

POSILOVÁNÍ ROSTLIN
Nourivit GmbH
www.nourivit.com

Výhody:

 vitálnější a odolnější rostliny
 vyšší kvalita plodů
 menší spotřeba hnojiv a prostředků na
ochranu rostlin
 vhodný pro biozemědělství

Působení:

zvýšení výnosů

 více chloroplastů v buňce (díky působení bakterií kyseliny mléčné a
fotosyntetických bakterií)
 zlepšení transportu živin – rostlina je dokáže účinněji využít k přeměně na plody
a posílení odolnosti
www.ecointernational.cz

100% bylinný extrakt
KE bylinný extrakt
www.ke-lab.at

Výhody:

 podporuje trávení vepřů, skotu a drůbeže
 posiluje a aktivuje rostliny jako podpůrný
prostředek
 zlepšuje kvalitu vody v čistírnách odpadních vod i biotopech

Působení:

Produkt KE se opírá o patentovanou technologii, umožňující
efektivně využít příznivé účinky bylin z rakouských Alp a zachovat
hodnotné organismy pro nasazení v různých oborech zemědělské
výroby

www.ecointernational.cz

Krmné přísady bez antibiotik
Anco - Animal Nutrition
Competence
www.anco.net

Výhody:

 větší přizpůsobivost,
 rychlejší růst,
 robustnější skot, vepři, drůbež
 zdravý, efektivní a rentabilní chov drůbeže,
vepřů a skotu

Působení:

Krmná přísada Anco® FIT využívá patentovanou technologii na biochemickém základě
k zmírnění účinků mykotoxinů a stresu způsobeného krmivy.

www.ecointernational.cz

Obilnářství / Zařízení na úpravu osiva
HDT
Haus der Technik
www.hdt-foodmachines.at

Výhody:

 zařízení „na klíč“
 zkušení projektanti
 zavedený dodavatel pro střední Evropu

Zařízení pro…






čištění / třídění
transport
sušení
moření
skladování

www.ecointernational.cz

Uchovávání ovoce a zeleniny
EuroBox
Logistické systémy
www.eurobox.eu

Výhody:

delší uskladnění: až 210 dní
zachování chuti a barvy
ztráta hmotnosti < 1%
bez přidávání plynů

Působení:

V euroboxu „Mat Tiempo“ vzniká kontrolovaná atmosféra přirozeným dýcháním
ovoce, snížením obsahu kyslíku a zvýšením obsahu kyseliny uhličité a rovněž pasivní
distribucí plynů přes membránu. Dodáváme boxy o objemu 430 nebo 610 litrů.

www.ecointernational.cz

Půdní aktivátor
Burkhard Schuller
Baustoffservice
www.baustoffservice.at

Výhody:

v půdě se zadrží více vody
kyprá půda
delší doba uvolňování živin
pro pole, vinohrad i zahradu

Působení:

Substrát ze sopečné a přírodní pemzy zadržuje vodu a pak ji postupně dlouhou dobu
uvolňuje; tím podporuje rhinogenezi kořenů. Nedochází k trvalému zamokření a půda je
díky vzduchu v substrátu kypřejší. Navíc se v ní ukládají a rovnoměrně uvolňují
minerály.

www.ecointernational.cz

Inovativní fréza
NG Green
www.fraesinator.com

Výhody:

přesnější a rychlejší nakládání
rychlejší přesun sypkých materiálů a
sněhu
o 60% menší potřeba energie
lze použít s (téměř) každým traktorem

Působení:

Patentovaná fréza využívá vlastní krouticí moment a díky tomu potřebuje k přemístění
materiálu méně energie.

www.ecointernational.cz

Vážení, měření, elektronika
Agris
www.agris.at

Výhody:
 výroba v Rakousku
 online obchod: www.agris.at
 vzdálená údržba

Váhy:
autováhy
váhy na zvířata
váhy na vozidle
plošinové váhy
závěsné váhy

Měřicí technika:
vlhkoměry
teploměry
diagnostika půdy

Elektronika:

software pro zemědělství
systémy rovnoběžné jízdy
počitadla provozních hodin
videotechnika
naváděcí systémy
ISOBUS
www.ecointernational.cz

Speciální řešení speciálních problémů
Příklady inovativních řešení

Kirchner
www.kirchner.global

Výhody:
využijte naší mnohaleté zkušenosti
s řešením problémů v zemědělství
přístroje přesně odpovídají požadavkům
jednotlivých zákazníků – individuální
provedení

Hydraulická řízená
náprava umožňuje
minimální poloměr
otáčení

Externí přívod
oleje zajišťuje
nezávislost na
tažném vozidle

Nádoba na kejdu
s otočným pístovým
čerpadlem
a aplikátorem
s vlečnými hadicemi
24 m

www.ecointernational.cz

Automatizované sečky a rozmetačky
APV
www.apv.at

Výhody:





Efektivní využití osiva
Mnoho spoeciálních provedení
Stroje pro obnovu zelených ploch
Vizualizace produktů: videa ná kanálu
„APVGmbH“

www.ecointernational.cz

Měření vlhkosti slámy a sena
Stabilnější než ostatní ,
Senzor z ušelchtilé oceli snadno pronikne dovnitř

Agreto
www.agreto.com

Světlejší provedení,
Výhoda v temných prostorách
a při denním světle

Výhody:
 Výroba v Rakousku
 Online Shop: www.agreto.com

Vážení:
Vozidel
Zvířat
Mobilní váhy
Plošinové váhy
Závěsné váhy

Měření:

Vlhkoměry
Teploměry
Diagnostika půdy

Odolnější,
Nepotřebuje žádnou kalibraci

Elektronika:

Zemědělský SW
Navádění dle GPS
Počítadlo provozních
hodin
Videotechnika
Řídící systémy
ISOBUS

www.ecointernational.cz

Analýza půdy v reálném čase
Geoprospectors GmbH
www.geoprospectors.com

Výhody:

 Přehled o zhutnění půdy až do hloubky
100 cm
 Okamžité přizpůsobení strojů
ošetřujících půdu
 Menší spotřeba pohonných hmot, vyšší
výnos

Funkce:

 Na základě technologie elektromagnetických vln je možné proměřit vrstvy půdy od 25
cm do 1 metru.
 Kromě zhutnění půdy je měřena také vlhkost v půdě a struktura zeminy.
www.ecointernational.cz

On line kontrola polí
fieldeye
www.fieldeye.eu

Výhody:

 Sledování a průběžné zaznamenávání
vlivu provedených opatření na plodinu
 Autonomní odolná kamera s vysokým
rozlišením
 Úspora času, více informací, větší
efektivita

Funkce:

 Kamera je zcela autonomní a vysílá denně 1 obraz. Díky tomu je možné sledovat růst
rostlin a porovnávat různé pozemky a různá ošetření.

www.ecointernational.cz

Automatické dokumentování prací
farmdok
www.farmdok.com

Výhody:

 Časová úspora - žádné dodatečné
zpracovávání a zaznamenávání
provedených opatření, dokumentace na
poli rovnou ve vašem telefonu
 Bezchybné automatické zpracování
povinných hlášení a přehledů,
 Přesný přehled o provedených pracech a
odpracovaných hodinách (čas, místo)

Funkce:

 Speciální SW zaznamená dle pojezdu traktoru/strojů, na kterém poli a jaké práce jsou
prováděny
 Data se z chytrého telefonu zašlou do počítače, kde jsou z nich automaticky vytvářeny
potřebné přehledy vyžadováné státními orgány a také přehledy potřebné pro řízení
firmy.
www.ecointernational.cz

Pokud máte zájem o některý produkt…
ecoplus International
www.ecointernational.cz

Výhody:

 přímý kontakt s dolnorakouskými
firmami
 jde o podporu, proto odpadá provize
 vyhledáváme pro Vás vhodné
produkty, technologie, nabídky
 odpadá jazyková bariéra

www.ecointernational.cz

