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Společnosti xarvio® Digital Farming Solutions a John Deere 
přicházejí se společnou nabídkou pro zemědělce 

 Zákazníci společnosti John Deere mohou spolu s novým postřikovačem 
získat bezplatnou roční licenci na aplikaci xarvio® FIELD MANAGER 
Premium. 

 Uživatelé xarvio® FIELD MANAGER evidují úsporu spotřeby fungicidů a 
růstových regulátorů ve výši 15 % a celkový finanční přínos ve výši 27 eur 
na hektar. 

 

Praha, Česká republika – 13. prosince 2021 – Společnosti xarvio® Digital Farming 

Solutions, člen skupiny BASF, a John Deere navázaly strategickou spolupráci 

v oblasti digitalizace zemědělství. Díky tomuto partnerství získají zákazníci spolu 

s novým postřikovačem John Deere bezplatnou roční licenci na xarvio® FIELD 

MANAGER Premium, přední světovou platformu pro optimalizaci rostlinné 

produkce. Speciální nabídka je k dispozici do 31. března 2022 pro zákazníky v 

České republice, Francii, Německu, Polsku, Velké Británii a na Ukrajině. 

Uživatelé, kteří nabídky využijí, budou moct vytvářet variabilní aplikační mapy (VRA) 

pro setí, hnojení a aplikaci přípravků na ochranu rostlin či regulátorů růstu. Mapy 

jsou založeny na precizně zpracovaných satelitních sezónních snímcích vegetace i 

na 25 letech zkušeností s agronomickými modely. Jejich výhodu představuje 

kompatibilita s Operačním střediskem John Deere i displeji John Deere. Hladké 

propojení účtu MyJohnDeere s xarvio® FIELD MANAGER je samozřejmostí. 

V Operačním středisku John Deere může zemědělec předem naplánovat 

nadcházející aplikace postřiku tím, že příslušná data a nastavení – včetně 
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aplikačních produktů a informací o tank mixu – přiřadí ke konkrétním polím.  

Displeje John Deere 4. generace následně přijmou aplikační mapy a intuitivně 

provedou obsluhu dalším postupem. Ve spojení s postřikovači John Deere může 

například software nabídnout funkci automatického ovládání pojezdové rychlosti. 

Postřikovače vybavené funkcí ExactApply pak poskytnou nejlepší přesnost 

a kontrolu – třeba automatické přepínání mezi jednotlivými tryskami v závislosti na 

pojezdové rychlosti. Během postřiku vytváří displeje mapy s vysokým rozlišením 

a odesílají je zpět do Operačního střediska pro další agronomickou analýzu 

a dokumentaci. 

Pěstitelé mohou díky spolupráci společností BASF a John Deere očekávat zvýšení 

výnosů i finanční úsporu. Pokusy v praxi ukázaly, že zemědělci, kteří používají 

variabilní mapy xarvio® FIELD MANAGER pro aplikace fungicidů a růstových 

regulátorů, evidují úsporu spotřeby ve výši 15 % a celkový finanční přínos ve výši 

27 eur na hektar. 

Obchodní zástupci společnosti John Deere již absolvovali podrobné školení od týmu 

společnosti xarvio® Digital Farming Solutions. Zákazníci společnosti John Deere, 

kteří společnou nabídku využijí, mohou ovšem kontaktovat i tým zákaznické 

podpory xarvio® a kdykoli požádat o radu či podporu. 

 

O společnosti xarvio® Digital Farming Solutions 

Společnost xarvio® Digital Farming Solutions je světovým lídrem digitální transformace zemědělství 

a optimalizace rostlinné produkce. Nabízí špičkové digitální produkty, které uživatelům poskytují 

nezávislé agronomické poradenství pro specifickou lokalitu, či dokonce část pole. Tyto služby 

zemědělcům umožňují pěstovat plodiny maximálně nejefektivně a udržitelně. Zatímco aplikaci 

xarvio® FIELD MANAGER používá v 18 zemích více než 62 000 zemědělců obdělávajících celkovou 

plochu více než 10 milionů ha, aplikace xarvio® SCOUTING má přes 5 milionů uživatelů. Další 

informace naleznete na xarvio.com nebo na sociálních sítích společnosti xarvio® Digital Farming 

Solutions. 

  

http://10e3c946f432864c335905cad59513924baf76d8/file%3A%2F%2F%2FC%3A%5CUsers%5CGoekeA%5CAppData%5CLocal%5CMicrosoft%5CWindows%5CINetCache%5CContent.Outlook%5CY82K36VN%5Cxarvio.com
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O společnosti John Deere 

Společnost Deere & Company (www.JohnDeere.com)  je světovým lídrem v poskytování pokročilých 

produktů, technologií a služeb zákazníkům, jejichž práce přináší revoluci v zemědělství 

a stavebnictví. 

O společnosti BASF  

Ve společnosti BASF tvoříme chemii pro udržitelnou budoucnost. Kombinujeme hospodářský 

úspěch s ochranou životního prostředí a společenskou odpovědností. Více než 110 tisíc 

zaměstnanců koncernu BASF přispívá k úspěchu našich zákazníků prakticky ve všech odvětvích 

téměř po celém světě. Portfolio společnosti je rozděleno do šesti segmentů: Chemicals, Materials, 

Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care a Agricultural Solutions. V roce 2020 

dosáhla BASF obratu 59 miliard eur. Akcie společnosti BASF jsou obchodovány na burzách 

ve Frankfurtu (BAS) a jako American Depositary Receipts také v USA (BASFY). Další informace 

naleznete na www.basf.com. 

BASF v České republice 

Společnost BASF spol. s.r.o., dceřiná společnost BASF SE, patří k předním firmám chemického 

průmyslu v České republice. Z Prahy a jiných závodů se distribuuje celý sortiment inovativních 

a vysoce hodnotných výrobků skupiny BASF. V roce 2020 měla společnost BASF v České republice 

více než 60 zaměstnanců a dosáhla obratu 623 milionů eur. Další informace jsou uvedeny 

na internetové stránce www.basf.cz. 

http://www.johndeere.com/
http://www.basf.com/
http://www.basf.cz/

