
 

Cea mai bună soluţie 
software pentru a vă 
controla parcelele zi 

de zi 

 Geofolia LIGHT: Cartografie 
 Gestionare sistem de coordonate Stereo70 

  Managementul suprafețelor : rotația anuală, parcelele culturale 

 Importul suprafețelor : in format SHP, CSV 

 Administrarea elementelor topografice: canale de irigații, liziere, zone tampon, 

căi de acces 

 Administrarea suprafețelor de tip : suprafața potențial fertilizabilă, suprafața 

agricolă utilă  

 Etichete pe parcelă: nume, soi, suprafață, etc. 

 Administrarea distanțelor şi perimetrului 

 Administrarea informațiilor de agro-mediu 

 Ortofotoplan Bing inclus / Ortofotoplanuri personalizate: ECW, TIFF, JPEG2000 

 Afişarea limitelor administrative : comune, județe, regiuni de dezvoltare 

 Cartografie 3D/2D 

 Istoric asolament plurianual pentru a facilita rotația culturilor 

 Decupare parcele în mod manual sau automat în funcție de o linie, o latură sau 

un contur 

 Fuzionare parcele 

 Afişare asolament sub formă de hartă, pictograme sau 

tabel 

 Afişare stadiu parcelă sub formă de calendar 

 Gestionarea automată a suprapunerilor dintre parcele 

 Rapoarte editabile : listă de parcele, asolament pe cul-

turi, hartă parcele , hartă asigurări, registru de arenda 

 Administrarea parcelelor cadastrale (inclusiv a informații-

lor cadastrale : secțiune, nr. cadastral, etc.) 

  

  



Geofolia PRO: Trasabilitate tehnică 
 Introducerea operațiilor în mod real sau previzional pentru parcelă, cultură, soi, exploa-

tație 

 Codex fitosanitar integrat + alerte la introducerea operațiilor pe PC sau smartphone/

tabletă/consolă asupra dozei omologate, substanțelor active, cantitate, omologarea 

produsului de protecție a plantelor, amestecuri substanțe, etc. 

 Administrarea substanțelor active 

 Codex semințe omologate 

 Codex îngrăşăminte omologate 

 Listă pre-parametrare operații 

 Gestionare stadii de vegetatie (BBCH) 

 Administrare analize de sol  

 Administrare efectiv animale şi efluenți  

 Lista operațiilor pe parcelă/cultură/soi/exploatație 

 Registrul fitosanitar 

 Caiet de fertilizare N, caiet de fertilizare NPK 

 Afişarea operațiilor sub formă de calendar 

 Administrare plafoane de fertilizare 

 Alerte grafice fitosanitare 

 Alerte grafice plafoane de fertilizare 

 Rapoarte: lista operațiilor pe parcelă/cultură/soi/exploatație, operații în funcție de da-

tă, itinerariu tehnic. 

Vă organizaţi operaţiile pe 

parcele, culturi, soi sau ex-

ploataţie  având la dispo-

ziţie şi codexul fitosanitar 

de seminţe şi îngrăşăminte 

omologate. 

 



Geofolia OPTIUNI: 

 Smartphone 
 Managementul-ul mai multor ferme, 

pentru ani diferiți 

 Introducerea/Consultarea operațiilor 

din teren pe  smartphone/tabletă sau 

consolă de ghidaj  

 Alerte fitosanitare 

 Multi-exploatatie : 
 Afişarea mai multor ferme în acelaşi 

timp 

 O analiză de grup pentru toate fer-

mele 

 Management-ul de aprovizionare al 

fermelor 

 Multi-users : 
 Gestiune drepturi de utilizatori  

 Utilizare simultană a soluției de pe 

mai multe dispozitive 

 Utilizare in cloud  

 

 

 Geofolia TOP: Trasabilitate 
economică 
 Achiziție/vânzare/consum 

 Administrarea inventarierii stocurilor 

 Gestionare stocuri inputuri 

 Bon de consum pe parcelă/cultură/soi/exploatație 

 Gestionarea recoltei şi a produselor recoltate 

 Cost de producție pe parcelă/soi/cultură/exploatație 

 Marja brută 

 Rapoarte: stocuri detaliate, stocuri sintetice 


