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G E T T I N G  I N S I G H T  

T A R I M  S E K T Ö R Ü  



 
POLISPEC NIR 

DOĞRUDAN 

ANALİZ 
YEM KARMA MAKİNESİ 

ÜZERİNDE ANALİZ 

TARLADA, TEDARİKTE 

veya BESLEME 

AŞAMASINDA 

YEM 
YEM OLUĞU 

GÜBRE 

Hammadde 

Kontrolü 
Sindirilebilirlik 

Analizi 

RASYON KONTROLÜ 

BİLGİSAYAR ÜZERİNDEN 

ANLIK KONTROL 

SÜREKLİ KONTROL 

Etkileşim  

Kolaylığı 
Kullanımı 

Kolay 

Homojenlik Ve Seçim İndeksleri. 

Rasyonların Kontrolü Ve Yem Oluğunda 

Kullanımları İçin Itphotonics Tarafından 

Patentli Kalite Sistemi 
Doğruluk 

Çok Yönlülük 

Hız 

 

ÖLÇÜM 

Çiftlikte Polispec NIR kullanımı, her gün 

kullanılan tüm yem ürünlerinin (kuru yem, 

silajlar, konsantreler ve her türlü 

hammadde) besinsel özelliklerini günlük 

olarak ölçmek için kullanılır. Yem 

içeriklerinizi ve değişkenliklerini bilmek, 

kullanımlarının optimize edilmesini ve 

kalitelerinin kontrol edilmesini sağlar. 

 

KONTROL 

Hem taşınabilir kullanımda hem de karıştırıcı 

vagon tankına entegre edilmiş olan Polispec 

NIR, tüm besleme sürecini anında kontrol 

etmek ve düzeltmek, rasyonların besinsel 

özelliklerini ilgili reçetelerle doğrulamak, 

kesme ve karıştırma sürelerini optimize 

etmek, yem dağılımının homojenliğini 

garanti etmek için kullanılır. 

 

KAZANÇ 

Polispec NIR sayesinde sadece rasyon 

kontrolü değil, aynı zamanda uygun 

çözümler önerebilmek için dışkı yoluyla 

kaybolan besin maddelerinin analizi yoluyla 

çiftliğin beslenme verimliliğini izlemek de 

mümkündür. 



 

 

Tüm Besleme Sürecinin Analizi 

Hammaddelerin izlenmesinden mikser vagonu, 

yemlik ve gübredeki analizlere kadar. 

Gelen 

Hammaddelerin 

Kontrolü 

Dışkı analizi yoluyla 

sindirilebilirlik ve yem 

verimliliği ölçümü 

Rasyonların Ve Karıştırma 

İşleminin Karıştırıcı Vagon 

Sistemi Üzerinde 

İzlenmesi 

Gelen 

Hammaddelerin 

Kontrolü 

Yem Oluğundaki Rasyonun 

Kalite Kontrolü 

Rasyonun beslenme ve fiziksel 

homojenliğinin ölçülmesi 

POLISPEC NIR 

YEM ATIKLARININ AZALTILMASI YEM ATIKLARININ AZALTILMASI YEM ATIKLARININ AZALTILMASI 

Yem içeriklerinin kalitesini optimize 

ederek ve besleme sürecini daha 

sabit hale getirerek, şirket 

performansı ve rasyonların besinsel 

verimliliği üzerinde önemli sonuçlar 

elde edilebilir. Bütün bunlar, 

besleme maliyetlerinin 

optimizasyonu, sağlık bakım 

maliyetlerinde azalma ve sürünün 

karlılığında bir artış anlamına gelir. 

Yem bileşenlerinin ölçülmesi ve 

izlenmesi ve yemleme süreçlerinin 

performansı, hayvancılık şirketinin 

daha iyi ekonomik ve niteliksel 

verimliliği yararına tüm şirket 

yönetimini iyileştirmek için 

kullanılır. 

İzleme ve müdahale becerileri, 

çiftliğin başarısı için kilit unsurlardır. 

Besleme sürecinin kalitatif yönetimi, 

daha iyi üretim elde etmek anlamına 

gelir. 



 

SİNDİRİLEBİLİRLİK 

HOMOJENLİK 

İNDEKSLERİ 
Polispec NIR, hayvanların gün 

içindeki beslenme 

davranışlarını ölçmek, yem 

seçimi için eğilimlerini 

izlemek ve maliyetli israfı ve 

zararlı verimsizlikleri 

önlemek için nedenlerin 

belirlenmesine yardımcı 

olmak için kullanılır. 
KARIŞIM İZLENMESİ 

YEM OLUĞUNDAKİ 

RASYONUN HIZLI 

ANALİZİ 

Polispec NIR, yalnızca 

rasyonda bulunan besin 

maddelerini değil, aynı 

zamanda fiziksel boyutlarını 

da ölçebilir. Karıştırmanın 

sürekli izlenmesi sayesinde, 

gerçek rasyonun sağlanan 

değerlerle karşılaştırılması 

mümkündür. 

RASYON HAZIRLIK 

AŞAMALARININ 

ANALİZİ 
(Karışım vagonunda yem oluğuna 

kadar izlenebilirlik) 



 

Sürüdeki her hayvan, tüm 

üreme döngüsü boyunca aynı, 

eşit olarak dengeli rasyon 

(aynı miktarda protein, 

nişasta, NDF vb.) 

alabilmelidir. Ancak rasyonun 

fiziksel kalitesi de esastır, 

çünkü doğru çiğnemelerine ve 

dolayısıyla rasyonun doğru 

sindirilebilirliğine 

ulaşmalarına izin verir. 

Polispec NIR, tüketilen 

rasyonun sağlığını, verimini 

ve hepsinden önemlisi 

sindirilebilirliğini 

değerlendirmek için katı 

hayvan gübresindeki önemli 

verileri toplayarak tedarik 

zincirini tamamlar. SEÇİM 

HOMOJENLİK DIŞKI ANALİZİ 

Polispec NIR, rasyondan bazı 

yemlerin seçilmesinden 

kaynaklanan etkilerin gün 

içinde ortaya çıkıp 

çıkmadığını doğrulayarak yem 

değişiminin maaliyetini ve 

sürünün beslenme davranışını 

ölçer. Yem bölümünün 

"koridor tarafı" ile "hayvan 

tarafı"nı karşılaştırarak, 

sindirilebilirliği kaçınılmaz 

olarak tehlikeye atacak 

sorunların yokluğunu etkin bir 

şekilde kontrol etmek için 

TMR'nin homojenliğini ve 

olası yem içeriği seçimini ve 

reasyonların yem verimliliğini 

izlemek mümkündür.. 



 

Polispec NIR, yetiştirme amaçlı yemin beslenme kalitesinin 

günlük değerlendirmesi için tasarlanmış ve tasarlanmıştır. Basit 

bir hareketle rasyonlarınızın kuru maddesini düzeltmek, satın 

alınan yem bileşenlerinin uygunluğunu değerlendirmek veya 

çiftlik yemlerinin doğru kullanımını sağlamak mümkündür. 

YEM VE HAMMADDE KONTROLÜ 

BESİN KALİTESİNİN 

DOĞRULANMASI 

(SİNDİRİLEBİLİRLİK) 

GÜNLÜK RASYON 

KONTROLÜ 

(HOMOJENLİK VE SEÇİM) 

YEMDE BESİNSEL VE 

FİZİKSEL BİLEŞİMİN 

ANALİZİ 

TÜM ÇİFTLİĞİN KONTROLÜ VE 

YEM YÖNETİMİ İÇİN TEK SİSTEM 



 

Polispec NIR, yemlerin ve rasyonların 

kimyasal bileşimini ve fiziksel 

parametrelerini ve yem teknesindeki 

kalitatif özelliklerini analiz etmek ve 

belirlemek için ideal bir araçtır. Ancak 

Polispec NIR çok daha fazlasıdır, aslında 

etkili yem verimliliğini kontrol etmek için 

mükemmel bir sistemdir: dışkı ölçümü 

yoluyla hayvanlara verilen besinlerin ne 

kadarının gerçekte tutulduğunu ve 

kullanıldığını ve ne kadarının 

kullanılmadığını anlamak mümkündür. Bu 

yönlerin izlenmesi, çiftlik maliyetlerini 

düşürürken üretim performansını korumak 

için gereklidir. 

ÇİFTLİĞİN EKONOMİK VERİMLİLİĞİNİN 

SAĞLANMASI 

Tüm aşamaların doğru yönetiminde, 

yalnızca son derece teknolojik bir 

sensörün sahip olabileceği hassasiyetle 

garanti eder. 

Polispec NIR sensörünü mikser vagonunun küvetine uygulayarak, rasyonları günlük olarak izlemek, 

beslenme uzmanı tarafından belirlenen beslenme ihtiyaçlarına gerçekten karşılık geldiğinden emin 

olmak, beklenmeyen değişiklikleri tespit etmek ve derhal düzeltmek ve her hayvanın içindeki her 

hayvanın çalışmasını sağlamak mümkündür. sürüye her gün dengeli ve homojen bir rasyon verilir. Bu 

nedenle Polispec NIR, operatöre yardımcı olduğu için her bir vagonun doğru şekilde 

gerçekleştirilmesini sağlamak için ideal bir araçtır. 

BESLEME SÜRECİNİN KALİTESİNİ SAĞLAMAK 



 

ENTEGRASYON KOLAYLIĞI 

Tüm Polispec ürünlerinin bağlantı modülleri esnektir ve bu cihazın 

çeşitli üretim süreçlerine kolayca entegre edilmesini sağlar. 

UYGULAMA AVANTAJLARI 

KULLANIM KOLAYLIĞI 

Tüm Polispec cihazları basit yönetim için tasarlanmıştır. Hem pratik 

kullanımlarında hem de yazılımda sezgiseldirler ve bu nedenle 

bunları kullanmak için uzman personelin desteğine ihtiyaç 

duymazlar. 

ANLIK VERİ 

Tüm Polispec cihazları basit yönetim için tasarlanmıştır. Hem pratik 

kullanımlarında hem de yazılımda sezgiseldirler ve bu nedenle bunları 

kullanmak için uzman personelin desteğine ihtiyaç duymazlar. 

SONUÇLARIN HASSASİYETİ 

Polispec cihazları, gelişmiş teknolojileri sayesinde, elde edilen 

ölçümlerin maksimum güvenilirliğini sağlamakta ve her kullanım 

için kullanıcıya sürekli olarak kesin ve güvenilir veriler sunmaktadır. 

ÖLÇÜMLERİN ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ 

Polispec spektrofotometreler tarafından elde edilen ölçümler, 

çeşitli ürünlere uygulanabilen ve her zaman kalibrasyon veri tabanı 

ile karşılaştırmadan kaynaklanan anında, tahribatsız ve çok 

parametrik analizleri temsil eder. 



 Y A Z I L I M I M I Z Polispec NIR çok yönlü bir cihazdır, çünkü bizim 

tarafımızdan tasarlanan ve bu cihaz hem taşınabilir hem 

de sabit kullanım için her çiftçinin karakteeristik 

faaliyetlerine göre özelleştirilmiş hale getirmemize izin 

veren yazılımı ile çalışmaktadır 

UYGULAMA AVANTAJLARI 

TMR Manager yazılımı, Windows® 8 

veya 10 işletim sistemine sahip 

herhangi bir bilgisayara kurulabilir  

Çeşitli tariflerin hazırlanma 

aşamalarını arşivlemek, danışmak 

ve izlemek için kullanılan 

yazılımdır. 

Basit ve sezgisel grafik arayüzü, 

reçete tipine ve/veya döneme göre 

arama yapmak ve özelleştirilebilir 

grafikler üzerinde seçilen 

parametrelerin eğilimlerini 

görüntülemek için kullanılır. Bu 

nedenle, örneğin homojenlik 

tutarlılığını veya rasyonun besinsel 

tutarlılığını aylık veya haftalık 

ölçekte kontrol etmek mümkündür. 

Ağırlıklar mevcutsa, dağıtılan 

rasyonun kesin ölçümüne dayalı 

olarak kişi başına gerçek kuru 

madde mevcudiyetini izlemek de 

mümkündür. 



 poliTMR 

Mikser vagonunda rasyonun kontrol 
edilmesini sağlayan yazılımdır. 

Hem kendinden tahrikli hem de manuel tüm 

mikser vagonlarına montaj yapıalabilir; makinenin 

entegrasyon seviyesine bağlı olarak kabin 

konsoluna entegre edilebilir ve tartı ile entegre 

edilebilir.Yazılım, karıştırma aşamasında rasyonu 

sürekli olarak ölçer ve tarifle karşılaştırılan 

karışımın besin verilerini sağlar (kuru madde, 

protein, lif ve nişasta). 

Karışımın besleme verilerinin analizi  

Karışımın homojenliğinin  analizi  

Takip için veri toplama  

Wİ-Fİ 

Kantar 

Tablet + 
Kenetleme 
istasyonu 

Veri 
Cihaz 
Aküsü  

Anahtar 

Hem besinsel hem de fiziksel parametreleri 

(parçalşarın ortalama uzunluğu ve dağılımları) 

dikkate alarak karışımın homojenliği 

sağlandığında bir uyarı verir. Karıştırma 

tamamlandıktan sonra, tüm bu bilgileri günlük 

izleme için kaydeder. Farklı tartım modelleriyle 

uyumluluğa bağlı olarak, her bir bileşenin ağırlık 

verileri ve toplam karışım da kaydedilebilir. 



 poliDATA 

Polispec cihazlarının taşınabilir kullanımı için ana yazılımımızdır ve hem tablet hem de 
masaüstünde kullanılmak üzere tasarlanmış bir arayüz sunar. Dokunmatik cihazlarda 
kontrol için tasarlanmış bir uygulamadır ve kullanımı özellikle basit ve sezgiseldir. 

Birkaç dilde kullanılabilir ve ana özellikleri şunlardır: 

 

- Analiz: Kemometrik bir model seçerek, numune alma 

hatasını azaltmak ve analizin temsil edilebilirliğini 

artırmak için tasarlanmış farklı numune alma 

yöntemleri (ürün üzerinde kaydırma, çoklu kaydırma, 

çok noktalı) ile bir ürünü analiz etmek mümkündür. 

 

 - Niteliksel endeksler: Yazılım, aşağıdakiler için 

yenilikçi değerlendirme sistemlerine sahiptir: 

  - Geviş getirenler için homojenlik ve rasyon seçimi 

  - Silajın doğru korunmasının tahmini 

  - Rasyon sindirilebilirliği 

 

-  Sonuçlar: analiz sonuçları anında görülebilir ve 

çeşitli formatlarda dışa aktarılabilir ve bir arşive 

kaydedilebilir. 

 

Karışımın besleme verilerinin analizi  

Karışımın homojenliğinin  analizi  

Takip için veri toplama  

Kalibrasyon ve teknik destek klavuzu  

Dokunmatik tablete önceden yüklenmiş olan 

poliDATA yazılımı, Windows® 8 veya 10 işletim 

sistemine sahip herhangi bir bilgisayara 

kurulabilir.  

 

- Analiz raporları: Analiz sonuçları, logonuz ve şirket 

bilgileriniz ile özelleştirilmiş raporlara aktarılabilir. 

Sonuçlar üzerinden hesaplanan ek parametreler rapora 

eklenebilir 

 

- Sonuçların paylaşılması: sonuçlar kullanılarak 

kolayca paylaşılabilir (akıllı telefon, e-posta veya 

Whatsapp ile) 

 

- Analiz Arşivi: Üretilen ve kaydedilen verileri tutmak 

ve bunlara başvurmak, raporları yazdırmak ve aynı tip 

ürün üzerindeki analizleri karşılaştırmak için kullanılır. 

 

- Cihaz teşhisi: Cihaz teşhisi ve uzaktan yardım için 

yazılım araçları içerir. 



 

POLISPEC NIR tarla ve çiftlik ile ilgili tüm 
aşamalarda etkili sonuçlar elde etmek için 
kullanılabilir.  
 

Ç E M B E R  T A M A M E N  K A P A L I  
 

Doğrudan tarlada, tarım ürünlerinin hasadı 
sırasında, tarım zinciri boyunca veya depoda 
bulunan malzemeler üzerinde, POLISPEC NIR, 
profesyonel faaliyetinizi geliştirmek için değerli 
veriler elde etmek için ideal bir araçtır. 

GETTING INSIGHT 
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Bu katalogda bulunan tüm bilgi, çizim ve fotoğrafların fikri mülkiyeti Itphotonics ve Delta Agro’ya aittir. İzin 

alınmadan çoğaltılması ve yayılması ve kullanılması yasaktır. 

 

ITPhotonics S.r.l. 

via Astico 39, 36030 Fara Vicentino 

(VI) - Italia 

T. (+39) 0445-1925221 

M. info@itphotonics.com 

 

Delta Agro Teknoloji ve Tarım 

Ürünleri LTD. ŞTİ. 

İstiklal Mh. Ertuğrul Bey Sk. No:9/22 

Odunpazarı/Eskişehir 

T. (+90) 538 353 35 82 

M. info@delta-agro.com 

 


