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Ł
ódzki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego z siedzibą w Bratosze-

wicach zrealizował pierwszy                   
w regionie projekt „e-Doradca ziemi 
łódzkiej”. W ramach projektu powstał 
portal, który umożliwia rolnikom z re-

gionu łódzkiego korzystanie z pomocy 
doradców rolniczych przez internet.

Zakupione oprogramowanie portalu 
e-doradca pozwala na obsługę doku-

mentów elektronicznych sygnowanych 
za pomocą podpisu elektronicznego, pu-

blikację dokumentów elektronicznych 
używanych do komunikacji z ośrod-

kiem, pozwala także ewidencjonować 
rolników oraz innych klientów ośrodka.

Dzięki systemowi istnieje też moż-

liwość prowadzenia elektronicznego 
rejestru rolników oraz gospodarstw               
na terenie województwa łódzkiego,              
a także prowadzenia systemu wczesne-

go ostrzegania za pomocą powiado-

mień sms. Uruchomiona platforma in-

ternetowa umożliwia rolnikowi samo-

dzielne prowadzenie gospodarstwa rol-
nego, ewidencjonowanie działek, za-

rządzanie produkcją ro-

śliną, a także samodziel-
ne ewidencjonowanie  
w bazie wystawców              
na targach organizowa-

nych przez Łódzki Ośro-

dek Doradztwa Rolni-
czego. Użytkownik bę-

dzie mógł również sko-

rzystać z wyszukiwarki 
doradców, dzięki czemu 
szybko i dokładnie zlo-

kalizuje najbliższy punkt kontaktowy,     
w którym znajduje się doradca ŁODR. 
Kolejnym ułatwieniem jest moduł noto-

wań, dzięki któremu użytkownik będzie 
mógł zapoznać się z aktualnymi cenami 
produktów rolnych, a także środków 
ochrony roślin i nawozów.

Po założeniu konta i zalogowaniu 
się użytkownik oprócz wspomnianego 
wcześniej modułu do samodzielnego 
prowadzenia gospodarstwa, wymiany 
dokumentów czy powiadomień sms bę-

dzie miał również bezpłatny dostęp               
do kalkulatorów. Obecnie dostępne są 
następujące kalkulatory: standardowa 
produkcja, zawartość składników w na-

wozach organicznych, obliczanie obję-

tości zbiorników na nawozy płynne                   
i powierzchni płyt obornikowych, obli-
czanie dawek stężenia środków ochro-

ny roślin oraz potrzebnej ilości cieczy 
roboczej, bilans substancji organicznej 
w glebie oraz przeliczanie DJP.

E-usługi są ogólnie dostępne i są 
świadczone bezpłatnie, a system elek-

troniczny doradztwa jest przygotowany 
do obsługi ponad 7 tys. rolników z re-

gionu łódzkiego.

Oprócz portalu i bazy danych rolni-
ków w ramach projektu pn. „e-Doradca 
ziemi łódzkiej” sfinansowano budowę 
sieci teleinformatycznej w dwóch od-

działach ŁODR, zakupiono urządzenia 
teleinformatyczne (serwery, komputery 
stacjonarne i przenośne wraz z oprogra-

mowaniem, kserokopiarki), wdrożono 
oprogramowanie kadrowo-księgowe 
oraz system backup. Przeprowadzono 
również cykl szkoleń dla doradców                     
z obsługi portalu. 

Serdecznie zapraszamy!!! Przypo-
minamy, by skorzystać z pełnej oferty 
portalu, należy założyć konto, a następ-
nie zalogować się.

Adres strony: www.lodr-edoradca.pl

Projekt współfinansowany jest 
przez Unię Europejską z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego Województwa Łódzkiego na lata 
2007–2013. Jego całkowity koszt –                      
to niemal 2 mln zł brutto, z czego ponad               
1,6 mln zł pochodzi ze środków unijnych.

Tekst i fot.: Wojciech Beczkowski
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Zespół Szkół nr 1 w Bratoszewicach zaprasza uczniów 
gimnazjów do klas pierwszych technikum i liceum ogólno-

kształcącego. Oferujemy naukę w czteroletnich technikach:
• Technikum Rolniczym
• Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych
• Technikum Logistycznym
• Technikum Mechatronicznym.

Ponadto zapraszamy do trzyletniego liceum ogólno-
kształcącego służb mundurowych – szkoły przygotowu-

jącej do pracy w służbach mundurowych; uczniowie mają 

też możliwość ukończenia szkoleń (np. samoobrony,                 
ratownictwa, sztuk walki). Zajęcia prowadzone będą                 
w oparciu o programy autorskie, do wyboru: edukacja 
wojskowa, strażacka, policyjna.

Po bardziej szczegółowe informacje zapraszamy podczas 
Drzwi Otwartych 26 marca 2015 r. w godz.10.00-19.00.

Więcej o naborze na: www.zs1bratoszewice.pl

A. Jędrzejewska

Zapraszamy gimnazjalistów!!!

Projekt „e-Doradca ziemi łódzkiej”

Rolnik z komputerem


