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Aplikace FARMI je určená pro 
všechny zemědělce, kterým při-
náší mnoho užitečných informací 
a funkcí na jednom místě.

Předpověď počasí pro profe-

sionály v zemědělství 

Vysoce přesná předpověď pro ná-
sledující 3 hodiny včetně meteora-
daru a detailní předpověď až pro 
7 dní. Na základě předpovědi po-
časí, v závislosti na rychlosti větru, 
srážkách, teplotě, vlhkosti a vhle-
dem k účinnosti produktů a regu-
lačním omezením vám aplikace 
pomůže plánovat ošetření plodin.

Přehled kotací Euronext 

a Chicago

Šetřete svůj čas a  sledujte reálné 
kotace Euronext a Chicago (CBOT) 
aktualizované každých 10  minut. 
Díky optimalizovanému zobrazení 
lze všechny kotace snadno a rychle 
zkontrolovat.

Zemědělské zpravodajství

S aplikací FARMI získáte na jednom 
místě aktuální zemědělské infor-
mace z  předních portálů: eAGRI, 
Agris, ASZ, SZIF, Agromanuál a Ag-
roportal24h.

Účty 

Pro zákazníky společnosti SOUFF-
LET AGRO je v  aplikaci navíc ne-
ocenitelná funkce s  přehledem 
všech účtů. Spravujte své účty od-
kudkoliv. Ve FARMI můžete snad-
no zkontrolovat pohyby svých 
prodejů a  nákupů se společností 
SOUFFLET AGRO včetně fakturač-

ních údajů. V rámci sezóny si mů-
žete zobrazit objednané produkty 
a jejich množství. Na první pohled 
také vidíte vaše smluvené dodávky 
a jejich ocenění včetně specifi kací.  

Mapa sil

Plánujete návštěvu sila? Mapa sil 
vám usnadní komunikaci a ušetří 
čas. V  okamžiku si zobrazíte sila 

ve vaší blízkosti, jejich adresy, kon-
takty a otevírací dobu. 

FARMI, to je kompletní a jednodu-
chá mobilní aplikace, která zvyšu-
je efektivnost farmáře každý den. 
Aplikace je zdarma ke stažení pro 
operační systémy Android i  iOS. 
Navštivte stránku www.farmi.cz 
a zjistěte více.  

Objevte novou aplikaci FARMI 
pro zemědělce
Zuzana Horáková; SOUFFLET AGRO a.s.

Digitální technologie ovlivňují svět kolem nás všech a  ten 

zemědělský není výjimkou. V životě (nejen) profesionálních 

zemědělců zaujímají moderní aplikace stále důležitější místo 

a FARMI, nová aplikace pro všechny zemědělce, byla vytvoře-

na na základě jejich přání a požadavků. Na francouzském trhu 

byla spuštěna v roce 2017 a od té doby ji denně používá více 

než 10 000 zemědělců. Jsme rádi, že tuto užitečnou a prak-

tickou aplikaci můžeme nyní představit i v České republice. 

Mobilní aplikace, která zvyšuje 
efektivnost farmáře každý den

Kompletní, jednoduchá a zdarma.

Zjistěte více na www.farmi.com


