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Aplikace xarvio® FIELD MANAGER rozšiřuje konektivitu 
meteorologických stanic 

 Aplikace nabízí rozšířené možnosti připojení meteorologických stanic 
zemědělcům po celém světě. 

 Změna se pozitivně promítne i na český trh. 
 

Praha, Česká republika – 22. listopadu 2021 – Aplikace xarvio® FIELD MANAGER 

společnosti BASF Digital Farming rozšiřuje možnosti připojení k meteorologickým 

stanicím. Nově integruje data z meteostanic společností METOS a Sencrop.  

„Díky tomuto kroku bude xarvio® FIELD MANAGER uživatelům poskytovat ještě 

přesnější a úplnější podporu. Hyperlokální data o počasí aplikace hladce integruje 

do agronomických algoritmů a na základě takto získaných informací bude dále 

zdokonalovat modely pro fázi růstu, hnojení, ochranu plodin a regulátory růstu 

rostlin i vylepšovat doporučení pro načasování jednotlivých opatření,“ vysvětluje 

Filip Dvořák, generální ředitel společnosti BASF spol. s r.o. v České republice. 

Změna se pozitivně dotkne rovněž českých zemědělců. Informace z meteostanice 

společnosti Sencrop zkvalitní služby pro uživatele v České republice, Rakousku, 

Belgii, Německu, Maďarsku, Nizozemsku, Polsku, Spojeném království a na 

Ukrajině; ve Francii jsou do aplikace data společnosti Sencrop integrována již od 

ledna 2021. Partnerství se společností Pessl Instruments pak pozitivně ovlivní 

fungování aplikace v Brazílii, Argentině, Spojených státech a Evropě. 

Rychlé a hladké propojení meteorologických stanic společností Pessl Instruments a 
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Sencrop využívá nejmodernější IT zabezpečení. Zároveň je postup jednoduchý a 

uživatelsky přívětivý: zákazníci se přihlásí do svého profilu v aplikaci xarvio® FIELD 

MANAGER, v nabídce uživatelských nastavení kliknou na sekci Meteorologické 

stanice, vyberou výrobce stanice a zadají výrobcem automaticky generovaný 

jedinečný klíč. Celý proces včetně integrace dat trvá pouze několik minut. 

 

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  www.basf.cz. 

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. 
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