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Euro Top zajmuje się opracowaniem zasobności gleb wraz z mapami zasobności glebowej, planów 

nawozowych, map inwentaryzacyjnych, map dla rolnictwa m.in. pod dopłaty bezpośrednie 

uwzględniające obowiązujące zasady ich przyznawania. Opracowywane mapy zasobności mogą 

posłużyć do wdrożenia systemu precyzyjnego wysiewu nawozów w gospodarstwie. Zajmujemy się 

również doradztwem nawozowym co sprowadza się do opracowania planów nawozowych, czyli 

konkretnych zaleceń nawozowych, wyliczenia dawek nawozów.  Pośredniczymy również w obrocie 

nieruchomościami rolnymi na terenie kraju. Pomagamy w zakupie, dzierżawie i sprzedaży 

nieruchomości. Zajmujemy się również geodezją rolną, obsługą geodezyjną dla gospodarstw, 

świadczymy wszelkie usługi geodezyjne.  

 

WYKONYWANE USŁUGI:  
 

I. DORADZTWO ROLNE 

1.   KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE ZASOBNOŚCI GLEBOWYCH (WYNIKI I 

MAPY) NA MAKROELEMENTY, MIKROELEMNTY, SIARKĘ, PRÓCHNICĘ, 

AZOT, ZASOBNOŚCI DLA PODŁOŻY OGRODNICZYCH I SADÓW. 

2.   DORADZTWO NAWOZOWE - PLANY NAWOZOWE 

3.   MAPY DLA ROLNICTWA  

A. MAPY INWENTARYZACYJNE - MAPY UŻYTKOWANIA TERENU WYKONANE 

TECHNIKĄ GPS NA PODKŁADZIE EWIDENCYJNYM W TYM MAPY POD 

DOPŁATY BEZPOŚREDNIE  
B. MAPA ANALITYCZNA POD DOPŁATY BEZPOŚREDNIE NA 2015 i 2016 r. 

C. MAPY SATELITARNE (BĄDŹ LOTNICZE) NA PODKŁADZIE EWIDENCYJNYM  

4. PRECYZYJNE ROLNICTWO 

5. WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA ROLNICZEGO 

II. NIERUCHOMOŚCI ROLNE – POŚREDNICTWO W OBROCIE 

 
          

 

 

 

mailto:eurotop77@o2.pl


I. DORADZTWO ROLNE 

1. KOMPLEKSOWE OPRACOWANIE ZASOBNOŚCI GLEBOWYCH (WYNIKI I 

MAPY) NA MAKROELEMENTY, MIKROELEMNTY, SIARKĘ, PRÓCHNICĘ, AZOT, 

ZASOBNOŚCI DLA PODŁOŻY OGRODNICZYCH I SADÓW. 

 

Opracowanie zasobności glebowych pozwala na podjęcie odpowiednich decyzji nawozowych i 

sporządzenie planu nawożenia. 

ETAPY OPRACOWANIA ZASOBNOŚCI GLEBY: 

a) ustalenie roślino pól w tym powierzchni pól uprawowych i stałych sektorów poboru prób – obmiar 

techniką GPS 

b) pobranie próbek glebowych na wybranych sektorach przy wykorzystaniu techniki GPS  

c) poddanie poszczególnych próbek analizie chemicznej przez podmiot akredytowany  

d) opracowanie wyników badań chemicznych i map zasobności glebowych (w wersji papierowej jak i 

elektronicznej) na podstawie  uzyskanych wyników. 

 Pobieranie prób przy zastosowaniu techniki GPS pozwala na powrót do tych samych miejsc poboru w 

następnych latach. Opracowane mapy zasobności posłużyć mogą do precyzyjnego rolnictwa, 

wysiewu nawozów.  
CENA OPRACOWANIA ZASOBNOŚCI GLEBY NA MAKROELEMENTY ZAWIERA: 

- pobór prób z poszczególnych sektorów, gdzie standardowa wielkość sektora wynosi do 4 ha. Jedna 

próba zbiorcza pobrana z danego sektora składa się z ok. 20 nakłuć. Istnieje możliwość utworzenia 

niestandardowych sektorów poboru prób w zależności od potrzeb gospodarstwa co wpłynie na cenę 

opracowania. 

-  analiza chemiczna prób glebowych na makroelementy (PH, fosfor, potas, magnez).  

- opracowanie wyników badań wraz z mapami zasobności gleby w wersji papierowej jak i 

elektronicznej. Formę elektroniczną mapy można podglądnąć w komputerze i zastosować w  

rożnego rodzaju oprogramowaniu rolniczym używającym mapy gospodarstwa.  

RODZAJE OPRACOWAŃ ZASOBNOŚCI GLEBY: 

a) zasobności gleby w makroelementy, uwzględniające analizę: PH, fosforu, potasu, magnezu 

b)  zasobności gleby w mikroelementy, uwzględniające analizę: manganu, miedzi, cynku, żelaza i 

opcjonalnie boru. Wykonuje się je za dodatkową dopłatą przy okazji opracowania 

makroelementów. 

c) zasobności gleby w siarkę, próchnicę  gdzie analizę wykonuje się za dodatkową dopłatą przy 

okazji opracowania makroelementów. 

d) zasobności gleby w azot, który pobierany jest z dwóch lub trzech warstw, badanych osobno:  0-30 

cm, 30-60 cm, 60-90 cm. W skład jednej próby zbiorczej wchodzi kilka odwiertów z danej 

warstwy.  

Badanie gleby i podłoży ogrodniczych metodą uniwersalną, jaka ma zastosowanie dla warzyw, 

upraw ozdobnych, iglaków. W podstawowy zakres badań wchodzi : pH w H2O, zasolenie, N-

NO3, P, K, Ca, Mg i CL. Uzupełnieniem tego zakresu badań może być dodatkowa analiza na 

mikroelementy opisana powyżej.    

e) Analiza zasobności gleb dla sadów. Uwzględniając specyfikę tego rodzaju uprawy pobiera się 

próbki z dwóch warstw 0-20 cm i  2-40 cm. Następnie poddaje się próbki analizie pod kątem 

makroelementów, mikroelementów, próchnicy, składu granulometrycznego z ustaleniem części 

spławianych i stosunku K/Mg.   

 

2. DORADZTWO NAWOZOWE - PLANY NAWOZOWE 

Zajmujemy się opracowywaniem planów nawozowych (gdzie zapotrzebowanie obliczane jest w 

czystym składniku) a następnie doradzamy ile zastosować nawozów mineralnych w masie towarowej. 

Plany nawozowe ustalane są w oparciu o aktualne badania zasobności gleb, analizę nawozów 



naturalnych, przedplony, opady, żyzność, klasy gleb i pozostałe czynniki. Dawki ustalone są dla każdej 

uprawy z osobna. W planie nawozowym określa się dawkowanie azotu, fosforu, potasu, wapna.  

 

3. MAPY DLA ROLNICTWA 

  

A. MAPY INWENTARYZACYJNE - MAPY UŻYTKOWANIA TERENU WYKONANE 

TECHNIKĄ GPS NA PODKŁADZIE EWIDENCYJNYM 

Mapy bieżącego użytkowania terenu (działek rolnych, nieużytków) wykonane techniką GPS (przy 

możliwym zastosowaniu geodezyjnych odbiorników GPS o dokładności pomiaru 1 cm) lub 

fotogrametryczną (podkłady satelitarne i lotnicze) naniesione na podkład ewidencyjny. Widoczne jest 

na nich aktualne użytkowanie terenu danego gospodarstwa, ukształtowanie granic działek rolnych w 

stosunku do granic ewidencyjnych. Zaznaczone są powierzchnie działek rolnych, pozostałych 

użytków,  nieużytków i  widać ich układ na ewidencji.  Parametry mapy typu : kolorystyka linii, 

legenda, skala mapy, format ustalamy indywidualnie z zamawiającym. Mapy tego typu mają kilka 

zastosowań:  

a) są pomocne przy rekultywacji terenu, przeklasyfikowaniu gleby, wskazują gdzie należałoby 

wznowić granice ewidencyjne, 

b) pomocne w programach rolno środowiskowych i dopłatach bezpośrednich, 

b) pozwalają na planowanie przestrzeni uprawowych w gospodarstwie, 

c) jako wizualizacja gospodarstwa są pomocne przy zarządzaniu, można je zastosować w 

programach do obsługi gospodarstwa.  

Wykonana mapa w formie elektronicznej jest drukowana na papierze fotograficznym i oprawiana.  

Sporządzenie map poprzedza pomiar w terenie wszystkich kompleksów (rolnych, nieużytków i innych 

jakie zażyczy sobie zamawiający) techniką GPS. Można również wykorzystać aktualne ślady GPS z 

pomiarów jakie posiada gospodarstwo.  

B. MAPA ANALITYCZNA POD DOPŁATY BEZPOŚREDNIE NA 2015 i 2016 r.  
Na podstawie map inwentaryzacyjnych jakie wykonujemy, opisanych powyżej opracowujemy mapy 

analityczne pod dopłaty bezpośrednie uwzględniające nowe zasady przyznawania dopłat jakie pojawiły się od 

2015 r. Oprócz wszystkich parametrów jakie zawiera mapa inwentaryzacyjna wyznaczona jest dodatkowo 5 % 

powierzchnia zazielenień zgodnie z nowymi wytycznymi pod dopłaty bezpośrednie.  Analizujemy bieżące 

zazielenienia jakie są w gospodarstwie  i jeśli zachodzi potrzeba wyznaczamy na mapie po konsultacjach z 

wnioskodawcą pozostałą powierzchnię zazielenień  w celu uzupełnienia ich do wymaganych 5 % powierzchni. 

Wtenczas podajemy koordynaty GPS granic zazielenienia.  

.  

C. MAPY SATELITARNE (BĄDŹ LOTNICZE) NA PODKŁADZIE EWIDENCYJNYM   

Pozwalają one na porównanie stanu aktualnego użytkowania i ewidencyjnego. Składa się z warstwy 

ewidencyjnej, na którą naniesiony jest obraz lotniczy bądź satelitarny terenu. Warstwy mapy są 

sprowadzone do jednego układu geodezyjnego, przez co można je porównać, dokonać obliczeń 

użytków i innych wartości. Opracowanie mapy jest w wersji papierowej (oprawa) i elektronicznej.    

 

 

4. PRECYZYJNE ROLNICTWO 

Prowadzimy doradztwo w zakresie wdrażania systemów precyzyjnego rolnictwa. Poddajemy 

odpowiednie rozwiązania informatyczne, oprogramowanie rolne, doradzamy w sprzęcie, pomagamy w 

sporządzeniu odpowiednich map stosowanych do nawożenia i opracowaniu odpowiednich dawek 

nawozów. Ze względu na zróżnicowanie sprzętowe, poziom mechanizacji w gospodarstwie i 

oprogramowaniu do każdego klienta podchodzimy indywidualnie. 

 

 
 



5. WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA ROLNICZEGO 

Coraz więcej gospodarstw korzysta z różnorodnych programów do obsługi rolnictwa jak programy 

pozwalające obliczyć dawki nawozów, statystyki pól, programy do precyzyjnego rolnictwa, itd. 

Pomagamy dobrać odpowiednie oprogramowanie jakie jest na rynku do potrzeb danego gospodarstwa. 

Wdrażamy oprogramowanie i pomagamy przy jego obsłudze. Szczegółowe informacje po 

skontaktowaniu się z nami. 

 

II. NIERUCHOMOŚCI ROLNE – POŚREDNICTWO W OBROCIE 

Podmioty zainteresowane zakupem bądź sprzedażą dużych nieruchomości rolnych zarówno ziemi 

rolnej jak i gospodarstw bądź przedsiębiorstw rolnych prosimy o kontakt na nasze dane teleadresowe. 

Nasze szerokie kontakty pozwalają na szybsze i sprawniejsze wyszukanie atrakcyjnych ofert 

nieruchomości spełniających wybrane kryteria dla zainteresowanych kupnem, oraz szybszą sprzedaż 

nieruchomości dla zbywających. Nasze oferty nieruchomości znajdują się w odrębnym prospekcie.  

 
 

 

W przypadku zainteresowania ofertą prosimy o  kontakt  na podane dane tele - adresowe w  

celu uzgodnienia szczegółów i ustalenia grafiku wykonania prac.  
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