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Zastosowanie w rolnictwie





Obecnie bardzo wiele przedsiębiorstw korzysta ze specjalnych systemów

informatycznych wspomagających działalność. Tymczasem w agrofirmach nie były

one do tej pory zbyt popularne. Wiązało się to przede wszystkim z małą podażą

na tego typu aplikacje, mniejszymi zasobami finansowymi gospodarstw rolnych

oraz brakiem świadomości rolników, co do przydatności tych rozwiązań. W

ostatnim czasie przedsiębiorcy rolni coraz chętniej wykorzystują specjalistyczne

oprogramowania i narzędzie mobilne do zarządzania procesami produkcyjnymi w

swoich gospodarstwach.



Przykłady 

zastosowania IT

w produkcji roślinnej



Bitfarma

Program komputerowy Bitfarma jest narzędziem informatycznym służącym do

ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w przedsiębiorstwach rolnych a

także do wspomagania procesu planowania i podejmowania decyzji z zakresu

bieżącego zarządzania produkcją roślinną. Składa się on z następujących

elementów:

• rejestr działek ewidencyjnych

• karta działki rolnej

• moduł ekonomiczny

• moduł magazynowy

• moduł map

• raporty



AgroAsystent

AgroAsystent to polski program komputerowy wspomagający zarządzanie

gospodarstwem rolnym w produkcji roślinnej – przeznaczony dla rolników

prowadzących dowolne zasiewy, niezależnie od posiadanego areału. Aplikacja

pozwala na:

• zarządzanie działkami i zasiewami

• kontrolę kosztów

• sporządzanie raportów, zestawień i faktur

• prowadzenie ewidencji druków i wniosków

• ewidencję badań gleby i planowanie nawożenia

• kontrolę nad gospodarką magazynową

• stworzenie mapy własnego gospodarstwa



AgroPomiarGPS

Program AgroPomiarGPS idealnie sprawdza się w rolnictwie, leśnictwie i

zarządzaniu gruntami, bowiem umożliwia stałą kontrolę powierzchni upraw oraz

graficzną prezentację dokonanych pomiarów w formie mapy. Jest prosty w

obsłudze, ma czytelny układ menu i opcji. Za pośrednictwem tego programu

użytkownicy mogą:

• dokonywać pomiarów pól, działek ewidencyjnych, upraw i gruntów

• dokonywać pomiarów powierzchni użytków, nieużytków i ścieżek

• automatycznie obliczyć powierzchnię całkowitą, użytkową oraz obwód pola

• wstrzymywać i wznawiać dokonywanie pomiarów

• zapisywać dane w pamięci komputera

• dodawać podkłady SHP z działkami

ewidencyjnymi



NawSald

Program NawSald jest adresowany do producentów rolnych oraz doradców

rolniczych, jako narzędzie do sporządzania planów nawożenia w gospodarstwach

rolnych dla gruntów ornych w zgodzie z zasadami zrównoważonej gospodarki

składnikami mineralnymi.

Integralną częścią aplikacji jest moduł umożliwiający symulowanie produkcji

nawozów naturalnych na podstawie informacji o produkcji zwierzęcej w danym

gospodarstwie.

Program pozwala również na ocenę

wpływu nawożenia na środowisko przez

kontrolę salda bilansu składników

wyznaczanych metodą „na powierzchni

gleby”.

Dawki nawozów mineralnych są wyliczane, jako różnica pomiędzy potrzebami 

pokarmowymi roślin, a ilością składników wnoszonych do gleby w nawozach 

naturalnych idopływających z innych źródeł. Uwzględniona jest również zawartość 

składników w glebie.

NawSald ma charakter systemu wspierania decyzji. Użytkownik może korygować 

wielkość dawek nawozów wyliczonych przez program, a skutki wprowadzonych 

zmian uwidaczniają się w wielkości salda składników, zatem może je kontrolować.



RolnikON

Celem systemu jest efektywne zarządzanie uprawą, magazynowanymi 

materiałami, hodowlą, a co za tym idzie również energią i czasem użytkowników. 

W ramach programu dostępne są następujące moduły:

• moduł upraw

• park maszyn

• moduł hodowli bydła

• moduł hodowli trzody chlewnej 

• formularze

• zapytaj eksperta



AgroSystem

AgroSystem to program służący do wypełniania wniosków, obsługi 

gospodarstw rolnych  i działalności związanej z produkcją roślinną i zwierzęcą. 

Umożliwia on obsługę jednej bądź kilku podmiotów. Jest to system 

zintegrowany, wprowadzone dane nie muszą być wpisywane po raz kolejny. 

Składa się z następujących modułów:

• wnioski składane do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

• wnioski składane do Agencji Rynku Rolnego

• Księgi zwierząt: bydła, trzody chlewnej, kóz i owiec



PORTALE DLA ROLNIKA

• instytucje

• ODR-y

• sklepy

• strony lokalne



Źródła informacji:

www.bitfarma.pl

www.agroasystent.pl

www.rolnikon.pl

https://rme.cbr.net.pl

http://www.bitfarma.pl/
http://www.agroasystent.pl/
http://www.rolnikon.pl/
https://rme.cbr.net.pl/


Dziękuję za uwagę


