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Wybierz narzędzie dla siebie!

Dziennik polowy

Oprogramowanie 

do zarządzania 

zabiegami na polu

Raport Stanu Pola

Stały monitoring 

satelitarny pól

Tomatino

Rozpoznawanie 

chorób pomidorów
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Czym jest Dziennik 
Polowy?

www.dziennik-polowy.pl hello@agtechstudio.com

Dziennik Polowy jest aplikacją 

mobile/PC służąca do bieżącego 

agregowania danych dotyczących 

prowadzonych zabiegów na polu, 

kluczowych zdarzeń 

w rozwoju uprawy oraz danych 

finansowych skorelowanych 

z precyzyjnym polem.

Kompleks informacji umożliwia 

analizę oraz podejmowanie 

racjonalnych decyzji zwiększających 

rentowność gospodarstwa.

Wiele korzyści w
jednym narzędziu

✓ Oszczędność czasu

✓ Optymalizacja kosztów upraw

✓ Optymalizacja doboru upraw 

na pole

✓ Dostęp do danych z każdego 

miejsca

,,[...] Od kiedy korzystamy z Dziennika

Polowego łatwiej nam podejmować decyzje

w gospodarstwie, ograniczyliśmy dzięki

temu koszty i zwiększyliśmy przychody

o kilkanaście procent"



Agreguj wszystkie informacje o twoich polach w jednym miejscu

Parametry

plantacji
Analizy glebowe Nawadnianie Nawożenie

Środki ochrony 

roslin

Inne zabiegi Obserwacje Raporty

www.dziennik-polowy.pl hello@agtechstudio.com

Pozostałe funkcjonalności

✓ Dostęp do danych z każdego miejsca

✓ Autoryzowany dostęp dla 

pracowników

✓ Podgląd aktualnie prowadzonych 

działań

✓ Planowanie działań polowych

✓ Historia pola

✓ Powiadomienia o zagrożeniach 

(pogoda + agrofagi)

✓ Przypomnienia o terminach zabiegów

✓ Zarządzanie stanem pola

✓ Aktualna baza nawozów i ŚOR

✓ Możliwość dodania własnych 

nawozów i ŚOR do bazy

✓ Rentowność upraw (zyski i koszty)

✓ Dokumentacja działań na potrzeby 

kontroli (np. ustawa azotanowa)



Czym jest 
Raport Stanu Pola?
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Usługa mająca na celu dostarczenie

bieżących informacji o rozwoju upraw oraz

występujących w trakcie sezonu anomalii.

Dzięki systemowi powiadomień będzie

można skwantyfikować skuteczność

prowadzonych działań (np. opryski), jak

i również zyskać wiedzę, w których

obszarach są wymagane działania, aby

osiągnąć zamierzone wyniki finansowe.

,,[...] Od kiedy korzystamy z Dziennika

Polowego łatwiej nam podejmować decyzje

w gospodarstwie, ograniczyliśmy dzięki

temu koszty i zwiększyliśmy przychody

o kilkanaście procent"

✓ Informacja o 
anomaliach 
występujących na 
polu.

✓ Alert przed 
stratami.

✓ Automatyczna 
analiza stanu pola.

✓ Informacja o 
powierzchni upraw 
zagrożonych



Czym jest Tomatino?
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Aplikacja mobilna służąca do precyzyjnej

i zautomatyzowanej identyfikacji czynników

zagrażających danej uprawie (choroby,

chwasty, szkodniki) i doboru odpowiedniego

środka zaradczego, co ma wykluczyć

nieprecyzyjny dobór Środków Ochrony

Roślin i potrzebę stosowania kliku zamiast

jednego właściwego.

,,[...] Od kiedy korzystamy z Dziennika

Polowego łatwiej nam podejmować decyzje

w gospodarstwie, ograniczyliśmy dzięki

temu koszty i zwiększyliśmy przychody

o kilkanaście procent"

✓ Automatyczne 
rozpoznawanie 
patogenów.

✓ Baza wiedzy o chorobach, 
chwastach, szkodnikach 
upraw.

✓ Podpowiedź / dobór ŚOR

✓ Szybka identyfikacja 
agrofagów/patogenów
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Kontakt:

QZ Solutions Sp. z o.o.
Ozimska 72A
45-310 Opole
NIP: PL7543181251

Tel.: +48 533 307 587
8:00 -16.00 w dni robocze.


