GC Ekolog
počítačová evidence pro
ekologické zemědělství
Nabídka programu GC Ekolog pro členy svazu PRO-BIO
Svaz PRO-BIO získal v rámci projektu „Síť informačních středisek agro-envi“
podpořeného z Evropského sociálního fondu prostředky na vývoj počítačového
programu pro ekologické zemědělce. Poptávkové řízení na vývoj tohoto produktu
vyhrála společnost GEOCENTRUM, spol. s r.o. Vývoj programu probíhal od srpna
2006 do konce března 2007. Program je jednoduchostí ovládání a svým zaměřením
vhodný především pro malé hospodáře - ekologické zemědělce.
Řešená problematika zahrnuje tyto hlavní evidenční činnosti:
- evidence o pozemcích a činností na nich (hnojení, agro. zásahy a další)
- evidence zvířat, léčení, pastvy
- skladová evidence, evidence o čištění a desinfekci
- tiskové sestavy pro kontrolu KEZ
Program GC Ekolog byl prezentován 3.4.2007 v Chrudimi během semináře
Agroenvironmentální programy v roce 2007.
Více informací o programu naleznete na druhé straně tohoto listu a na webových
stránkách společnosti Geocentrum: www.geocentrum.cz/gcekolog.

Způsob distribuce programu GC Ekolog
1. Program bude hromadně rozeslán všem členům svazu PRO-BIO, v souladu
se schváleným projektem, na dobírku. Tato mimořádná akce se nebude
opakovat.
2. Cena pro členy svazu činí 7% z tržní ceny produktu (7000 Kč) a je
stanovena na 500 Kč bez DPH (595 Kč s DPH) + poštovné.
3. Termín distribuce je 23. - 27.4.2007.
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců
Ing. Petr Trávníček, manažer
Nemocniční 53, 787 01 Šumperk, tel.: 583 214 586, web: www.pro-bio.cz

GEOCENTRUM, spol. s r.o., zeměměřická a projekční kancelář
Petr Liška, vedoucí oddělení informatiky a informačních systémů
tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc, tel.: 585 205 211, web: www.geocentrum.cz

GC Ekolog
počítačová evidence pro
ekologické zemědělství
Přehlednost - Jednoduchost - Efektivita
GC Ekolog je počítačové řešení evidencí v ekologickém zemědělství s
vyváženým poměrem mezi přehledností programu, jednoduchostí
ovládání a vysokou funkčností. Řešení je určeno spíše pro malé
hospodáře.
Evidence půdy
Evidence slouží ke správě půdních bloků a k evidenci činností na nich
prováděných. Tyto činnosti se evidují do karty pozemku. Takto lze
zaznamenat setí, sázení, sklizeň, hnojení (dle nových letošních
pravidel), agrotechnické zásahy (např. mulčování, orba), použití
prostředků na ochranu rostlin nebo libovolnou jinou činnost.

Souhrnné informace o podniku

Vybrané tiskové výstupy:
- Evidenční karta pozemku
- Evidence o použití hnojiv (i dle nových letošních pravidel)
- Evidence použití přípravků ochrany

Evidence zvířat
Evidence zvířat obsahuje registr zvířat, který je přehledně rozčleněn
dle hospodářství, druhů, kategorií, stád a stájí a naplnit jej lze
hromadně pomocí importu. K evidenci pastvy a pastevních výkalů
slouží pastevní deník, kde lze k jeho vyplnění použít několik
hromadných operací. Hromadně lze zpracovat i evidenci léčení a
přiřadit tak například vakcínu celému stádu či stáji nebo jen
vybraným zvířatům. Jednotlivým stádům lze přiřadit různé
managementy a sledovat intenzity pastvy.

Karta pozemku - vložení agrotechnického zásahu

Vybrané tiskové výstupy:
- Pastevní deník
- Přehled pastvin
- Intenzita pastvy
- Záznam o léčení a veterinární péči

Provozní evidence
Základem provozní evidence je jednoduchý sklad, kde lze evidovat
nákupy, prodeje, produkci či spotřebu libovolných produktů, krmiva
a pod. Právě z údajů ze skladu se vytváří tisková sestava evidence
o spotřebě krmiv. Druhou částí je evidence o čištění a desinfekci
strojů, skladů a stájí.
Vybrané tiskové výstupy:
- Evidence o krmivech
- Deník prodeje
- Skladová karta
- Evidence o čištění a desinfekci strojů
- Podklady pro kontrolu KEZ

GC Ekolog se Vám přizpůsobí
Zadávání údajů lze urychlit použitím číselníků, do kterých si uložíte
často používané činnosti, přípravky či odběratele.

Registr zvířat - hromadné zařazení zvířat do stáda

Sklad - pohyby na skladu

Vývoj programu byl spolufinancován Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR a vytvořen
ve spolupráci s PRO-BIO Svazem ekolog. zemědělců
GEOCENTRUM, spol. s r.o., tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc, tel.: 585 205 211, e-mail: gcekolog@geocentrum.cz, web: www.geocentrum.cz

