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BayWa Agro sp. z o.o. 
to powstały w Polsce w 2014 roku oddział międzynarodowego 
koncernu handlowo-usługowego BayWa AG. 

Firma powstała w 1923 roku, a jej główna siedziba znajduje się 
obecnie w Monachium.

Do głównych segmentów działalności BayWa należą rolnictwo, 
energia i budownictwo.

Głównym obszarem działalności jest handel środkami produkcji 

rolnej oraz promocja i sprzedaż produktów rolnych.



Oprogramowanie Agrar-Office to 30 lat doświadczeń. 

Przedstawimy Państwu pełny zbiór narzędzi i kontekst ich użycia w 

codziennej pracy na gospodarstwie.

BayWa Roman Hajdasz
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Dziennik polowy GIS

Precyzyjne rolnictwo Księga polowa

Oprogramowanie do pełnego zarządzania gospodarstwem
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Dziennik polowy - zarządzanie danymi. 

Stałe dane, dokumentacja i raporty

Można dowolnie edytować, uzupełniać i dokumentować pola oraz 

należące do nich dane. Prace można zapisywać na komputerze PC, 

smartfonie, tablecie i komputerze pokładowym ISO. W programie 

znajduje się gotowa baza danych ŚOR.

Jakie są korzyści:
•Planowanie i dokumentacja zawsze i wszędzie pod ręką

•Zabezpiecz się na wypadek kontroli CC(cross compliance) jednym kliknięciem

•Potrzeby nawozowe – pewne i automatyczne

•Gotowa baza danych Środków Ochrony Roślin

•Automatyczna dokumentacja kosztów i dochodów

•Państwa osobiste kompendium wiedzy zapisane na stałe

•Podstawa do wielu różnych działań(Próby glebowe, Rolnictwo precyzyjne,)

BayWa Roman Hajdasz



06.12.2017 Seite 6

GIS
• Widzimy mapy swoich wszystkich pól w formie cyfrowych map

• Pola zmierzone komórką lub w maszynie przenoszę łatwo do programu 

• Możemy dowolnie dzielić i łączyć pola 

• Mamy w programie swoje ortofotomapy i mapy topograficzne 

• Możemy kontrolować pomiary swoich pól 

• Widzimy całą strukturę zasiewów na gospodarstwie 

• Dodajemy powierzchnie wyłączone do pól w programie (zadrzewienia, 

wymokliska, oczka wodne itp.) 

• Widzimy powierzchnię netto pola

MOŻNA JE DOWOLNIE DZIELIĆ lub ŁĄCZYĆ POD ZASIEWY

BayWa Roman Hajdasz
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AO Rolnictwo precyzyjne / Mapy aplikacyjne

Mapa aplikacji

Mapa aplikacji jest ważną częścią do precyzyjnego zarządzania Państwa 

polami:

• żadne pole nie jest jednorodne i na całej powierzchni ma różny potencjał 

plonotwórczy

•AO Rolnictwo Precyzyjne pomaga Państwu w ustaleniu różniących się stref i 

przedstawieniu ich w formie graficznej.

MAPA NAWOŻENIA POD PRECYZYJNY 

WYSIEW NAWOZU MASZYNAMI Z GPS

BayWa Roman Hajdasz
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Dodatkowe funkcje - Rolnictwo Precyzyjne:

•Graficzna analiza słabych miejsc na polu

•Przerobienie wyników prób glebowych DGPS

•Mapy aplikacyjne / Cyfrowe mapy glebowo-rolnicze

•Bezpośredni interfejs do komputera pokładowego

•Mapy bazowe Talking Fields (analiza zdjęć satelitarnych)

•Mapy plonów od wszystkich producentów (m.in. John Deere, New Holland, Case IH, 

CLAAS, Massey Ferguson, Fendt)

•Mapy ze skanowania gleby i dane FarmFacts Greenseeker

•Zmienny wysiew nawozu, nasion i środków ochrony roślin

•Zarządzanie ścieżkami

•Mapy bazowe / Mapy potencjału

•Ocena danych jakościowych plonu

BayWa Roman Hajdasz
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Zarządzanie i planowanie ścieżek

Tworzenie, zarządzanie a przede wszystkim przesyłanie ścieżek z jednej 

maszyny do drugiej to w obecnym czasie duże wyzwanie. 

Od wielu lat firma BayWa jest bardzo aktywna i pracuje nad praktycznymi 

rozwiązaniami w gremiach odpowiedzialnych za ISO (grupa AEF). Możemy 

zaoferować Państwu wypróbowane rozwiązania do maszyn wielu producentów.

Przy pomocy naszych modułów mogą Państwo wszystkie prace bazujące 

na systemie prowadzenia ścieżek wygodnie i różnorodnie wykonać:

•Wczytać ścieżki

•Zarządzać i nadawać nazwy

•Edytować i zmieniać

•Tworzyć nowe ścieżki

•Konwertować do innych docelowych systemów

•Eksportować, w tym granice pola, markery i przeszkody

AO Agrar-Office w 2011 brał udział w teście Focus DLG i został pod tym kątem 

sprawdzony i otrzymał certyfikat.

BayWa Roman Hajdasz
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AO Księga Polowa

Cechy:

•Zarządzanie wszystkimi umowami dzierżawnymi

•Zarządzanie wszystkimi umowami wymiany

•Kontrola czasu trwania

•Zarządzanie płatnościami

•Zarządzanie wydzierżawionymi i poddzierżawionymi powierzchniami

•Zarządzanie własną ziemią

•Graficzne przedstawienie działek ewidencyjnych

•Zarządzanie tekstami umów

•Listy seryjne

•Terminowe raporty i zestawienia finansowe

•Import i eksport wszystkich ważnych danych

•Widok katastralny

BayWa Roman Hajdasz
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Zarządzanie zadaniami prac polowych

Aplikacje mobilne i komputer pokładowy

Dokumentacja - szybsza, wygodniejsza i dokładniejsza:

•Zaplanowanie pracy i wysłanie jej na aplikację mobilną lub komputer pokładowy

•Sterowanie zadaniami na każdym z urządzeń

•Zapisywanie prac bezpośrednio na polu, a Agrar-Office przejmie je sam

•Przenoszenie nowych granic pola lub innych pomiarów

•Przygotowanie z góry działań w rolnictwie precyzyjnym

•Wczytywanie graficznych map plonu i wysiewu

BayWa Roman Hajdasz
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Aplikacje mobilne

AOmobile Job i AOmobile Doc 
Gotowe do pracy wszędzie i o każdej porze

Cechy:

•AO aplikacje na iOS i Android

•Jednoczesna praca na wielu urządzeniach

•Historia pola ( uprawa, wysiew, opryski itd.)

•Zapis etapów pracy / Zabiegów / Bonitacji

•Zadania / Planowanie i wysyłanie do konkretnych pracowników

•Nawigacja do pola

•Namierzanie

•Praca offline

BayWa Roman Hajdasz
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FarmFacts Stacja pogodowa

Stacja pogodowa FarmFacts odpowiada w pełni wymaganiom rolników, pracuje samodzielnie i 

może być zainstalowana gdziekolwiek sobie Państwo życzą.

Urządzenie podstawowe składa się z elektroniki rejestrującej, panelu słonecznego, akumulatora, 

modemu do przerabiania danych i wybranych czujników.

Raporty i kalkulacje na stronie: www.fieldclimate.com

Aplikacja AO Pogoda umożliwia przejrzyste przedstawienie wszystkich wartości pomiarowych.

Dzięki usłudze ostrzeżeń sms otrzymają Państwo osobiste ostrzeżenia bezpośrednio na telefon 

komórkowy

Automatyczny import danych do AO Agrar-Office

Korzyści:
Przejrzyste i szczegółowe dane pogodowe

Połączone z Dziennikiem polowym

Precyzyjna prognoza pogody

Modele chorobowe

Wydajniejsze nawożenie i stosowanie ŚOR

Oszczędność wody przy deszczowaniu

Nadzór pola na odległość

Interfejs do wielu ważnych systemów wspierających

Prognoza pogody

•7-dniowa prognoza pogody na bazie danych ze 

stacji pogodowej FarmFacts

Modele chorobowe

•7-dniowe modele chorobowe na bazie stacji pogodowej FarmFacts

•7-dniowe miejscowe prognozy dotyczące infekcji grzybowych i szkodników.

•Objęte kultury to Jabłoń, Ziemniaki, Rzepak, Truskawka, Burak cukrowy, 

Pszenica i wiele innych.

BayWa Roman Hajdasz
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Próby glebowe DGPS - pobranie, analiza, wyniki i raporty

Badanie gleby - podstawa każdego nawożenia

Optymalny wzrost roślin i plon zawsze wysokiej jakości można otrzymać tylko gdy 

roślinie dostarczymy odpowiednią i zrównoważoną ilość składników· pokarmowych. 

Zbyt wysokie dawki są tak samo niewskazane jak i niedobory składników pokarmowych. 

Wykonanie prób glebowych DGPS pozwoli Państwu obniżyć koszty, zwiększyć plony i 

chronić środowisko. Bezpośredni import i użycie danych z prób glebowych w programie 

Agrar-Office są podobnie jak bilans nawozowy bardzo ważne np. w nawożeniu.

Korzyści:
•Powtarzalność pobierania prób glebowych

•Współpraca z doświadczonymi i sprawdzonymi laboratoriami

•Skuteczne zrozumienie tematu zasobności gleby i jej zmian w czasie

BayWa Roman Hajdasz
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Talking Fields analiza zdjęć satelitarnych Państwa pola

Analiza różnic jakościowych Państwa pola

Analiza zdjęć satelitarnych

•Pewne i sprawdzone informacje to podstawa wydajnych metod gospodarowania nie tylko 

na jednorodnych powierzchniach.

•Dzięki analizie zdjęć satelitarnych wspieramy Państwa w procesie decyzyjnym.

Mapy bazowe Talking Fields

•Analiza wszystkich zdjęć satelitarnych z ostatnich 10 lat Cyfrowa mapa satelitarna 

istniejących względnych różnic biomasy

•Rozdzielczość wielkości rastra 20 x 20 metrów

Korzyści
•Skuteczne narzędzie do miejscowych analiz

•Dostępna globalnie

•Niezależna od gospodarowania

•Niedroga i szybko dostępna

•Zintegrowana i gotowa do pracy z programem AO Agrar-Office

BayWa Roman Hajdasz
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FarmFacts Greenseeker
Nawożenie azotowe urządzeniem FarmFacts Greenseeker 

precyzyjnie, ekonomicznie i proekologicznie

FarmFacts Greenseeker

Urządzenie FarmFacts Greenseeker wykrywa już minimalne istniejące różnice w zawartości 

azotu i biomasy na Państwa polach. Te precyzyjne informacje wykorzystają Państwo do 

optymalnego prowadzenia łanu. Jako, że to Państwo najlepiej wiecie gdzie na waszych 

polach są obszary różniące się, zatem Wy wiecie też najlepiej jaką strategię nawożenia 

zastosować. 

GreenSeeker jest jak „niewzruszone” oko na polu i reguluję nawożenie azotowe według 

Państwa wytycznych. FarmFacts GreenSeeker podczas przejazdu steruje rozsiewaczem i 

wysiewem nawozu w zakresie dawek podanych przez Państwa - Minimalna, Optymalna, 

Maksymala.
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Dziękuję za uwagę


