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APRESENTAÇÃO

O AGROGESTÃO  CADERNOS DE CAMPO é uma aplicação
informática desenvolvida quer para Associações,
organizações de produtores ou Cooperativas, quer para
produtores individuais. Este software simplifica os
processos que os agricultores incorrem fruto das novas
obrigações relativas a questões de segurança alimentar,
modos de produção e referenciais de certificação. O
mercado começa a exigir, aos produtores de alimentos que
entram na cadeia de alimentação humana, que documentem
as informações relativas aos produtos utilizados na
protecção fitossanitária e fertilização.





Funcionalidades chave:

Gestão de registos de campo multi-produtor e multi-parcela; 

Parametrização de modelos de cadernos de campo em 
função das diferentes necessidades; 

Parametrização flexível de pragas e doenças, substâncias 
activas, fitofármacos e fertilizantes com possibilidade de 
relação com várias culturas; 

Possibilidade de selecção de registos a imprimir/exportar 

AGROGESTÃO ® Cadernos de Campo
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Gestão de registos multi-produtor



Gestão de registos multi-parcela
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Modelos Cadernos de Campo



Quadros de cada modelo de caderno 
de campo
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Campos personalizáveis
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Culturas



Pragas e Doenças



Substâncias activas



Fitossanitários



Fertilizantes
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Edição de registos



Impressão



Capa



Caracterização das parcelas



Caracterização de Rebanhos



Quadros Exemplo I
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Quadros Exemplo III
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