
Rolnictwo precyzyjne wkracza do coraz większej liczby polskich gospodarstw i przedsiębiorstw rolnych. 

Poziomy jego zaawansowania są oczywiście różne. Jest to zależne przede wszystkim od areału, bo wiado-

mo – im więcej hektarów, tym łatwiej zainwestować większe pieniądze. Nie są one małe, bo zaawansowa-

ne systemy szeroko rozumianego rolnictwa precyzyjnego oznaczają wydatki kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

Wtedy dzięki telematyce można śledzić online, jak pracuje na polu dany ciągnik lub kombajn. Oczywiście 

dane te są również archiwizowane, aby można je było później obrobić i wykorzystać w celu zmiennego na-

wożenia mineralnego lub siewu nasion. Dostępne są również prostsze rozwiązania rolnictwa precyzyjne-

go za zdecydowanie mniejsze pieniądze. Podstawowym jest jazda równoległa ciągnika z maszyną w celu 

zminimalizowania nakładek i omijaków. W tym przypadku oferowane są panele z diodami. Na podstawie 

ich wskazań operator ciągnika kieruje go na odpowiedni tor jazdy. Zdecydowanie lepsze są rozwiązania 

prowadzenia automatycznego z kierownicą doposażoną w silnik elektryczny lub układem sterującym or-

bitrolem traktora. W przypadku ciągnika z bezstopniową skrzynią biegów rozwiązanie to przypomina jaz-

dę automatyczną. Kilka firm oferuje nawet automatyczne wykonywanie nawrotów.

Obserwując rozwój i możliwości, jakie niesie ze sobą rolnictwo precyzyjne – zwłaszcza przełożenie 

na zmniejszenie kosztów produkcji – powinniśmy spodziewać się upowszechnienia jego rozwiązań 

w praktyce wielu gospodarstw i prawie każdego przedsiębiorstwa rolnego. Można nawet pokusić się 

o teorię, że rozwiązania te przejdą drogę, jaką obserwowaliśmy w przypadku telefonów komórkowych. 

Kiedy weszły na rynek, były drogie i dostępne dla nielicznych. Dzisiaj są powszechne.
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krzysztof.plocki@rpt.pl
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