
 

Výživa rostlin 
Ve FIELD MANAGER, jsou 3 možnosti jak vytvořit úkol pro ochranu rostlin: 

1. Na obrazovce Stav klikněte na jakékoliv pole, u kterého máte přiřazenou 

plodinu. Poté ve spodní části uvidíte tlačítko Přidat úkol. 

 
 

2. Můžete také otevřít horní menu Úkoly a kliknout na Přidat úkol. 

 
 

3. Klikněte na menu Historie a potom na jakékoliv pole. Ve spodní části najdete tlačítko Přidat 
aplikaci výživy. Klikněte na něj pro přidání úkolu. 



 

 

o V případě 1 a 2 uvidíte nové okno s více možnostmi, vyberte tlačítko Výživa rostlin. 

 

o  
 

o Na další obrazovce můžete začít vytvářet úkol. V případě č. 3 se dostanete rovnou na tuto 

obrazovku. Vyberte vhodné datum, produkt a dávku a úkol uložte.  

o FIELD MANAGER vám ukazuje vhodné termíny aplikace přípravků na 10 dní dopředu na základě 

předpovědi počasí. 

 

 
o Barvy ukazují, jaké jsou či budou podmínky. Červená značí špatné podmínky pro aplikaci 

přípravků, oranžová průměrné a zelená pak dobré podmínky pro aplikaci přípavků na vaše pole.  

o Na další obrazovce už vybíráte produkty, které vyhovují vašim požadavkům. FIELD MANAGER vám 

zjednoduší práci tím, že je zde políčko pro hledání přípravků. 

 

  



 

 

 

 

o Pokud vyberete produkt, který neobsahuje dusík, ale obsahuje fosfor a/nebo draslík (např. trojitý 

superfosfát), můžete na další obrazovce doplnit plodiny z předchozích sezón, což je pak zahrnuto 

do dalších výpočtů a doporučení. 

 

o FIELD MANAGER vám dává doporučení pro dávky produktů pro různé zóny, ale můžete je upravit 

jak potřebujete. 

 
 

o FIELD MANAGER umožňuje vybrat typ aplikace (plošný/proměnný VRA). Plošný typ aplikace 

znamená, že a celé pole bude aplikována stejná dávka přípravku. VRA znamená, že budou 

aplikovány různé dávky podle různorodosti zón vašeho pole.  



Máte nějaké otázky? 
Jsme tu pro vás! 

Telefon: +420 228 886 445 
E-mail: czechrepublic@xarvio.info 
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Plošný typ aplikace: 

 

 
 

VRA typ aplikace: 

 

 
o Klikněte na Další a budete přesměrováni na souhrn informací. 

 
 

o Klikněte na Uložit a tím jste úspěšně vytvořili úkol. 


