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Agenda
 Dlaczego zrównoważona produkcja?
 Optymalizacja środków produkcji
 Monitoring zasobów
 Kalkulatory emisyjności
 Rolnictwo węglowe



Dlaczego zrównoważona produkcja?
 Polityka Europejskiego Zielonego Ładu 

wraz ze swoimi strategiami dla produkcji 
rolniczej

 Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ 
(SDGs)

 Większa świadomość konsumentów
 Presja łańcucha wartości na dostawców
 Większy zysk



Optymalizacja środków produkcji

 Rolnictwo precyzyjne
 Wykorzystanie zdjęć wielospektralnych 

(satelitarne, drony)



Optymalizacja środków produkcji

 Optymalizacja i monitorowanie procesów 
produkcyjnych np. systemy zarządzania

 Sygnalizacja agrofagów oraz 
niekorzystnych zjawisk pogodowych

 Monitoring plonowania i opłacalności 
produkcji



Optymalizacja środków produkcji
 Analiza warunków bytowych zwierząt i ich 

dobrostanu
 Monitoring planu żywienia i składu pasz



Monitoring zasobów
 Chmury obliczeniowe dla rolnictwa
 Planowanie płodozmianu, poplonów, 

międzyplonów, upraw towarzyszących



Monitoring zasobów
 Monitoring gleb i inteligentne próbkowanie
 Wykorzystanie sensorów, czytników RFID
 Monitoring efektywności maszyn
 Automatyczne wagi i automatyczne koryta



Monitoring zasobów
 Automatyczne wagi i automatyczne koryta



Kalkulatory emisyjności
 AgroEmisja – produkcja roślinna, 

sadownicza, warzywnicza i mleczarska
 Kalkulator efektywności klimatycznej –

produkcja trzody i bydła opasowego
 Zagraniczne rozwiązania np. OriginGreen, 

CoolFarmTool, Life Beef Carbon



Kalkulatory emisyjności
 Kalkulator śladu wodnego z produkcji



Kalkulatory emisyjności
 Narzędzia do monitorowania 

bioróżnorodności i zanieczyszczeń



Rolnictwo węglowe
 Narzędzia do prezentacji potencjału 

sekwestracji gleby
 Monitoring i planowanie praktyk rolnictwa 

regeneracyjnego
 Systemy inteligentnego próbkowania gleby



Rolnictwo węglowe

 Narzędzia do weryfikacji, monitorowania i 
raportowania (MRV)

 Platformy transakcyjne dla kredytów 
węglowych pochodzenia rolniczego



Dziękuję za uwagę!

Zapraszam do dyskusji!
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