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SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI  
DLA GOSPODARSTW ROLNICZYCH 

Streszczenie 

W pracy przedstawione zostały załoŜenia systemu wspomagania decyzji dla 
gospodarstw rolnych. Autor wykorzystał własne doświadczenia z zakresu 
tworzenia i wdraŜania programów komputerowych z dziedziny rolnictwa, 
działalności dydaktycznej, własnej praktyki rolniczej, licznych badań terenowych 
oraz materiały dostępne w literaturze oraz w internecie. Badania ankietowe 
przeprowadzone w gospodarstwach rolnych połoŜonych na terenie Polski 
Południowej dotyczyły systemu informacji technicznej w rolnictwie oraz 
zapotrzebowania na programy komputerowe. Ankietowani przedstawili swą opinię 
na temat zastosowania komputerów i informatyki w rolnictwie. Koncepcja systemu 
wspomagania decyzji przeznaczonego dla producentów rolnych uwzględnia 
moŜliwość wykorzystania istniejącego oprogramowania oraz określa elementy, 
które muszą zostać utworzone. Praktycznym zastosowaniem przedstawionej 
koncepcji jest autorski system przeznaczony dla gospodarstw rolnych, składający 
się z szeregu własnych programów komputerowych. Przedstawiony pakiet 
oprogramowania jest darmowy i dostępny w internecie na stronie 
http://cupial.tier.ar.krakow.pl. 

Słowa kluczowe: system wspomagania decyzji, inŜynieria Rolnicza, programy 
komputerowe dla rolnictwa, system informacyjny, wolne oprogramowanie, Internet, 
źródła danych, zarządzanie gospodarstwem, rolnicy, maszyny rolnicze 



DECISION SUPPORT SYSTEM FOR FARM ENTERPRISES 

Summary 

The analysis contains the requirements for Decision Support System for farm 
enterprises. Author has taken advantage of his experience in creating and 
deploying computer programs for agriculture, the educational practice, his own 
farming practice, many research studies conducted "in the field" as well as printed 
and internet sources. The polls conducted in the farms located in southern Poland 
regarded creating technical information system in agriculture as well as software 
needs. People polled have presented their views on using IT in agriculture. The 
concept of Decision Support System designed for agricultural producers accounts 
for using existing software and defines the elements that have to be specifically 
created. The practical application of the concept is author’s system designed for 
farm enterprises that consists a range of programs. The software package is free 
and available in the internet on page http://cupial.tier.ar.krakow.pl. 

Key words: Decision Support System, agricultural engineering, computer programs 
for agriculture, information system, free software, internet, data sources, farm enter-
prises, farmers, farm machinery. 

 
 


