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Ogólne informacje Ta instrukcja opisuje sposób korzystania z funkcji 
Kompleksów pól w programie Agrinavia. 
Podobne czynności w obrębie kompleksu pól są pokazywane 
razem w arkuszu pola. 
 

 

 Wprowadzanie nazwy kompleksu pól w planie pola 

W Planie pola można wprowadzić 
kod Kompleksu dla tych pól, 
które w rzeczywistości tworzą 
wspólny Kompleks, co oznacza, 
że znajduje się na nim ta sama 
uprawa i wykonywane są 
identyczne czynności w tym 
samym czasie. Dla przykładu: 
obok siebie znajdują się trzy pola z 
rzepakiem ozimym, jednak 
oddzielone są one rowami. W 
planie pola zapisane sa kolejno 
trzy pola, ale w rzeczywistości 
wszystkie czynności wykonywane 
na tych polach są w tym samym 
czasie i są identyczne. W takim 
przypadku należy wszystkim trzem 
polom nadać identyczny kod 
kompeksu. 
Nie trzeba wpisywać kodów 
Kompleksu dla wszystkich pól, a 
jedynie dla tych które chcemy 
połączyć. 
Pola różnych gospodarstw mogą 
mieć również wspólny Kod 
Kompleksu. 
 
 
 
 
 
W planie pola domyślnym kodem  
Kompleksu jest kod pola, dlatego 
jeśli nie chcemy, żeby pola o 
identycznym kodzie połączyły się 
w jeden kompleks, należy zmienić 
kod kompleksu dla tych pól.   
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Czynności na kompleksach pól 

Do czynności w kompleksach 
pól przechodzimy wybierając 
Arkusz pola/Kompleksy lub 
otwierając Arkusz pola i 
wybierając Kompleksy. 
 

 
 

W oknie Kompleksów zawsze 
widoczne są wszystkie 
pola/kompleksy z tą samą 
uprawą. 
Aby zobaczyć pola/kompleksy 
z inną uprawą należy wybrać 
uprawę z listy rozwijanej, lub 
przejść strzałkami do kolejnej 
lub poprzedniej uprawy. 

 

Tryb kompleksu 

Można wyświetlić czynności na 
kompleksach w dwóch 
trybach: 
Tryb Kompleks/kod pola: 
Kompleksy są tworzone jako 
kombinacja kodów pola i 
kodów kompleksów. Np. 
czynności na polach z kodem 
kompleksu i tą samą uprawą 
są pokazywane razem. 
Czynności na polach nie 
należących do kompleksu są 
pokazywane tak jak w 
normalnym widoku czynności. 
 
Tryb Uprawa główna: 
Czynności z wszystkich pól z 
tą samą uprawą są 
pokazywane razem.  
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Pola w kompleksie 

Jeśli kursor myszy ustawiony 
jest na kodzie kompleksu 
pojawia się lista pól 
należących do kompleksu. 

 
 

 
Czynności pokazywane razem 
Kolumna Liczba czynności 
pokazuje na ilu polach w 
obrębie kompleksu wystąpiła 
ta czynność. Kursor myszy 
przytrzymany na tej liczbie 
pokaże listę pól z tą 
czynnością.  
 
Czynności pojawiają się 
razem jeśli mają tę samą 
datę, status, produkt i 
dawkę. 
 
Inne informacje o czynności 
(Osoba lub Nr pracy) pojawią 
się jeśli również są 
identyczne. Jeśli są różne 
pojawi się informacja “Więcej 
wybranych”. 

Tworzenie i edycja czynności na kompleksach 

Funkcje tworzenia i edycji 
czynności na kompleksach 
działają dokładnie tak jak przy 
tworzeniu czynności w widoku 
pól. Można tutaj dodać 
czynność/produkt, usunąć 
czynność/produkt lub je 
edytować.  
W trybie Uprawa główna 
można tworzyć czynności dla 
wszystkich pól z tą samą 
uprawą jednocześnie. Można 
to wykorzystać m.in. do 
tworzeni planu oprysków dla 
danej uprawy. 
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Ignorowanie trybu 
Dzięki funkcji Ignoruj tryb 
można zmieniać kryteria dla 
widoku czynności. 
Np. Jeśli wybierzesz Ignoruj 
datę, pojawią się czynności  
o tym samym statusie, z tym 
samym produktem i dawką.   

 

Widok ustawień 

Dla kompleksów również 
można używać funkcji 
Ustawień widocznej na dole 
ekranu, dla obliczeń i edycji 
czynności.  

Karty pracy 

Dla każdej czynności w 
obrębie Kompleksu można 
tworzyć karty pracy.  

 

Karta pracy do druku 

Na karcie pracy tworzonej dla 
Kompleksu pojawi się lista pól z 
przypisaną kartą pracy. 
 
 
 
 
 

 
Jeśli chcemy wyświetlić pola z 
przypisaną kartą pracy w formie 
tabeli, na liście kart pracy należy 
zaznaczyć pole pokaż szczegóły. 

 



Agrinavia Field Kompleksy pól 

 

Side 5 
 
 

Pojawi się lista pól w formie tabeli, 
w której można dopisać 
komentarze.  

 
 


