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Evenimente importante de raportat:  LANSARE SPELLBOX LITE APP 
 
Conducerea CHROMOSOME DYNAMICS S.A. (denumită în continuare ”Compania”) informează 
piața cu privire la lansarea SPELLBOX LITE APP, aplicatie mobila de diagnoza a bolilor, 
daunatorilor, carentelor si fitotoxicitatilor plantelor. 
Aplicatia a fost conceputa cu scopul de a trezi interesul fermierilor pentru produsele si solutiiile 
CHROMOSOME DYNAMICS si este disponibila gratuit in Magazin Play (Android) si Apple Store 
(iOS). 
De asemenea, prin punerea la dispozitie a unei versiuni gratuite a SPELLBOX, CHROMOSOME 
DYNAMICS va colecta volume mari de date (imagini/context) care vor contribui in mod direct la 
imbunatatirea instrumentelor digitale pe care compania le-a dezvoltat sau le dezvolta. 

  
  



SpellBOX vine în ajutorul pasionaților de agricultură și marilor fermierilor prin expunerea a trei 
planuri de beneficii create pentru acoperi toate nevoile utilizatorilor, în funcție de gradul de 
activitate desfășurat. Comportându-se ca o platformă modulară, SpellBOX conectează mai multe 
dispozitive IoT și aduce împreună toate datele necesare aplicării celor mai bune tactici în vederea 
practicării agriculturii de precizie.  

SpellBOX Lite este versiunea standard  a unui instrument de precizie complex, 
utilizatorii beneficiind gratuit de rezultate certe și consultanță specializată, în vederea rezolvării 
oricărui impediment. Cel de-al doilea plan pus la dispoziție de către compania de high-tech 
– SpellBOX WS (Weather&Satellites) – oferă posibilitatea accesării unei imagini de ansamblu a 
culturilor și solului prin intermediul a 18 indici satelitari de precizie (multispectral analyzer), 
utilizatorii beneficiind, în plus, de un dispozitiv IoT de monitorizare a condițiilor prielnice pentru 
irigare. 

 
Aplicația SpellBOX Lite poate fi descărcată gratuit aici. 
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