
NIEZALEŻNY PROGRAM DLA PROFESJONALISTÓW.
DO KORZYSTANIA W PROSTY LUB 
ZAAWANSOWANY SPOSÓB.
DO ZMNIEJSZANIA RYZYKA PRODUKCJI.
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Jeżeli jesteś rolnikiem na miarę XXI wieku  i  
chcesz efektywniej zarządzać jednym lub kilkoma  
gospodarstwami, to Agrinavia jest dla Ciebie. 

Proste wprowadzanie i przeglądanie danych w smartfonie  
oraz zaawansowane funkcje w wersji komputerowej. 

Chcesz więcej? My też. Agrinavia to stale aktualizowany  
i rozwijany program.
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NASZ ZESPÓŁ:

Nowości, informacje  
o programie i wsparcie  
techniczne/instrukcje  
znajdziecie pod adresem:  
www.agrinavia.pl

Zawsze chętnie pomożemy  
Ci w spawach technicznych 
przed, w trakcie oraz po  
instalacji programu  
Agrinavia Mangement.

Radosław Ryder 
Country Manager/Sprzedaż Polska 

tel. +48 515 230 958 
radoslaw.ryder@agrinavia.pl

Grzegorz Rogalski 
Sprzedaż Północno-Wschodnia 
Polska 

tel. +48 505 015 631 
grzegrorz.rogalski@agrinavia.pl

Aleksander Maślanka 
Serwis online 

tel. +48 696 288 898 
aleksander.maslanka@agrinavia.pl
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AGRINAVIA FIELD: 
• plany zasiewów (pola, działki ewidencyjne, kompleksy pól)
• arkusz pola (zapis wszelkich czynności na polach) 
• plany azotowe (zgodne z rozporządzeniem azotanowym)
• plany nawozowe (asystent nawożenia N,P2O5,K2O,MgO,S  

– uwzględnia rodzaj uprawy, wysokość plonu, rodzaj gle-
by, analizy glebowe, przedplony, resztki pożniwne)

• normy środków ochrony roślin i nawozów (ŚOR aktuali-
zowane na bieżąco z Ministerstwem, dopuszczone przez 
Ministerstwo, z substancją czynną, etykietą, producentem, 
klasami toksyczności, numerem zezwolenia, nawozy ze 
składem)

• Kontrola chemii – nowy moduł sprawdzania  
poprawności zabiegów

• raporty (sprawozdawcze, technologiczne i finansowe  
– pdf, xml, Excel
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DZIĘKI AGRINAVIA FIELD:
• w pełni kontrolujesz  

nawozy i środki
• optymalizujesz prace, 

zabiegi
• kontrolujesz magazyny i 

dostawy 
 

• zmniejszasz ryzyko  
błędu

• oszczędzasz czas i pieniądze
• automatycznie wypełnisz  

potrzebne raporty dla 
kontroli
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KONTROLA CHEMII:
Moduł służy do sprawdzania dzisiejszych i zaplanowanych  
zabiegów środkami ochrony roślin. 
Wykorzystuje dane pochodzące ze stron MRiRW i na tej  
podstawie przy użyciu kolorowych „buziek” wskazuje czy  
zabieg jest zgodny z rejestracją.
Kontrola chemii samodzielnie sprawdza:
• czy środek jest zarejestrowany w danej uprawie
• dawkę 
• ilość zabiegów w sezonie 
• termin stosowania
• czy rejestracja jest pełna czy małoobszarowa
• podpowiada wszelkie potrzebne informacje, np. odstęp  

między zabiegami
• samodzielnie tworzy pełen raport ewidencji zabiegów  

środkami ochrony roślin
• Moduł kumuluje dane z wielu różnych plików, dzięki 

czemu nie musisz poszukiwać informacji na różnych st-
ronach internetowych. Automatycznie tworzy ewidencję 
zabiegów wraz z przyczynami użycia.

• wskazuje substancję czynną
• wskazuje numer zezwolenia
• daje dostęp do odpowiedniej etykiety
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ASYSTENT NAWOŻENIA:
Zaawansowany system obliczania zapotrzebowania roślin 
na składniki pokarmowe.

Uwzględnia:

• Zapotrzebowanie uprawy
• Wysokość plonu
• Przedplony
• Resztki pożniwne
• Analizę gleby
• Rodzaj gleby
Nasz bilans składników elastycznie i skutecznie optymalizuje 
plon, a w większości przypadków obniży koszty nawożenia 
do minimum.
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 KARTY PRACY:
Moduł ten dedykowany jest osobom, które same  
wykonują zabiegi oraz kierownikom, którzy zlecają prace 
swoim pracownikom.

• Ułatwiają napełnianie opryskiwacza
• Upraszczają rejestrację wykonanych zabiegów
• Ułatwiają kontrolę potrzebnych ilości środków produkcji
• Ułatwiają organizację wszelkich prac polowych (panel  

zarządzania Kartami pracy)
Dzięki Kartom pracy nie pominiesz żadnego pola. W  
jednym miejscu widzisz kiedy je zaplanowałeś, zleciłeś  
czy wykonałeś i ile jeszcze ha pozostało do wykonania  
każdego zadania.
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AGRINAVIA MAP: 
• obrysy pól (łączenie, dzielenie, wydzielanie  

specjalnych obszarów)
• dostęp do ortofotomap Google i Geoportalu
• dostęp do ortofotomap Google, Geoportalu, Hexagon
• podgląd działek ewidencyjnych
• mapy analiz glebowych
• mapy aplikacji nawozów, środków, mapy siewu
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AGRINAVIA MOBILE: 
• dla smartfonów i tabletów
• wprowadzanie zabiegów już na polu
• przegląd historii, dostęp do magazynów, inwentaryzacje
• podgląd map
• nielimitowana ilość użytkowników w licencji  

(możliwość limitowania dostępu)
• podpowiedzi przy napełnianiu opryskiwacza
• lokalizacja współpracowników 
• z Obserwacjami: 
 - zapis zdjęć w precyzyjnych miejscach
 - pomiary GPS 
 - znaczniki GPS
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DZIĘKI AGRINAVIA MOBILE:
• minimalizujesz RYZYKO produkcji
• wprowadzasz dane wszędzie, gdzie potrzebujesz
• zarządzasz gospodarstwem i polem
• kontrolujesz proces z każdego miejsca
• delegujesz zadania
• masz łączność z polem
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Dodatkowe moduły w 
ofercie:

AGRINAVIA 
FIELD

AGRINAVIA 
MAP

AGRINAVIA 
MOBILE 

Dodatkowy użytkownik - instalacja 
na kolejnym komputerze, kilku użyt-
kowników w tym samym czasie

Dodatkowe gospodarstwo  
- zarządzanie wieloma gospodarstwami 
jednocześnie, ale raporty drukowane są 
wg. poszczególnych gospodarstw

Extra gospodarstwa – pakiety kilku 
dodatkowych gospodarstw    

Kontrola chemii  
- sprawdza szereg danych związanych z 
zabiegami i zaznacza nieprawidłowości

Magazyn - magazyn środków produkc-
ji, magazyn płodów rolnych

Wycena maszyn  
- podsumowujący wszystkie koszty 
maszyn i wyliczający średni koszt 
jednostki pracy

Raporty dla jednostek kontrolnych  
– PIORiN, WIOŚ, Agencja itd…
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Dodatkowe moduły w 
ofercie:

AGRINAVIA 
FIELD

AGRINAVIA 
MAP

AGRINAVIA 
MOBILE 

Plany standardowe  
- tworzenie kilku scenariuszy produkcji 
dla jednej uprawy

Karty pracy - uporządkowane zlece-
nia dla operatorów (jednocześnie na 
papierze i MOBILE)

Magazyn nawozów organicznych 
- obrót nawozami organicznymi wg 
rozporządzenia azotanowego

Produkcja nawozów organicznych 
- zarządzanie produkcją nawozów org. 
wg. najnowszych regulacji

Dodatkowy język obsługi 
- program może być obsługiwany 
jednocześnie w kilku językach

Obserwacje 
– zdjęcia, pomiary, znaczniki

CLAAS 
 – mapy plonów z telematicsa

Optimizer – optymalizacja ścieżek 
technologicznych
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Produkt WIELKOŚĆ GOSP. (HA) ABONAMENT/ SZTUKĘ

Agrinavia FIELD 301-500 1 050,00 zł

Agrinavia FIELD 501-700 1 130,00 zł

Agrinavia FIELD 701-1000 1 350,00 zł

Agrinavia FIELD 1001-2500 1 570,00 zł

Każde dodatkowe 500 ha ponad 
2.500 ha

500 ha 230,00 zł

- dodatkowy użytkownik 675,00 zł

- dodatkowe gospodarstwo 675,00 zł

- dodatkowe 4 gospodarstwa 1 895,00 zł

- dodatkowe 9 gospodarstw 2 625,00 zł

- dodatkowe 24 gospodarstwa 3 150,00 zł

 - nielimitowane gospodarstwa 15 185,00 zł

- magazyn 675,00 zł

- wycena maszyn 675,00 zł

- plany standardowe 675,00 zł

- karty pracy 675,00 zł

- magazyn nawozów 
organicznych

675,00 zł

- produkcja nawozów 
organicznych

675,00 zł

- dodatkowy język 675,00 zł

- kontrola chemii 900,00 zł

- budżet 675,00 zł

- XML export 675,00 zł

AGRINAVIA FIELD:

Cennik na dzień 25.04.2022r. Obowiązuje do odwołania.



15

Produkt WIELKOŚĆ GOSP. (HA) ABONAMENT/ SZTUKĘ

Agrosat MAP 301-500 1 050,00 zł
Agrosat MAP 501-700 1 130,00 zł
Agrosat MAP 701-1000 1 350,00 zł
Agrosat MAP 1001-2500 1 570,00 zł
Każde dodatkowe 500 ha  
ponad 2.500 ha

500 ha 230,00 zł

- CLAAS – mapy plonów z 
Telematicsa

900,00 zł 675,00 zł

Produkt
WIELKOŚĆ  
GOSP. (HA)

ABONAMENT/ 
SZTUKĘ

OSZCZĘDNOŚĆ

Pakiet 200   
 (F+M+Mo+mag. dla 3gosp.)

0-200 1 275,00 zł 4 475,00 zł

Pakiet 300    
(F+M+Mo+mag. dla 3gosp.)

201-300 1 905,00 zł 3 845,00 zł

Pakiet 500    
(F+M+Mo+mag. dla 2gosp.)

301-500 3 000,00 zł 1 350,00 zł

Pakiet 700    
(F+M+Mo+mag. dla 2gosp.)

501-700 3 160,00 zł 1 350,00 zł

powyższe pakiety można wzbogacić o dodatkowe moduły wg. aktualnego cennika

AGRINAVIA MAP:

Produkt WIELKOŚĆ GOSP. (HA) ABONAMENT/ SZTUKĘ

Agrinavia MOBILE 900,00 zł

 - obserwacje 675,00 zł

AGRINAVIA MOBILE:

PAKIETY AGRINAVIA:

Cennik na dzień 25.04.2022r. Obowiązuje do odwołania.
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Agrinavia ma klientów w Rosji, Rumunii, Łotwie, Litwie, 
Słowacji, Niemczech, Szwecji, Danii i Polsce, którzy na co 
dzień pracują w naszym programie.

PROGRAM JEST DOSTĘPNY W 
NASTĘPUJĄCYCH JĘZYKACH 

Angielski, niemiecki, łotewski, litewski, rosyjski, szwedzki,  
norweski, duński i polski. 
(jedna instalacja – języki do wyboru również w trakcie pracy)


