
Instrukcja do programu „LIZ - Koszty nawo Ŝenia”. 
 
 
 
Program „LIZ - Koszty nawoŜenia” umoŜliwia wybór nawozów mineralnych zapewniających 
optymalizację kosztów nawoŜenia.  
Po uruchomieniu programu pojawia się główna maska programu, w którym moŜna wykonać 
symulację nawoŜenia i jego kosztów pod indywidualne potrzeby pokarmowe – rys. nr 1. 
 
Rys. nr 1 – Główna maska programu „LIZ – Koszty nawoŜenia”. 

 
 
Przy pomocy tej maski moŜna przygotować symulacje kosztów nawoŜenia w dwóch wariantach.  
W pierwszej kolejności musimy wprowadzić zapotrzebowanie na poszczególne składniki 
pokarmowe oraz nazwę pola. W/w wpisów dokonujemy w oknach umieszczonych u góry ekranu 
– rys. nr 2. 
 
Rys. nr 2 –Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe i nazwa pola. 

 
 
 
Po wypełnieniu tych okien moŜna przejść do wyboru planowanych do wysiewu nawozów 
mineralnych. Z lewej strony głównej maski programu znajdują się rozwijane listy z nawozami 
moŜliwymi do wyboru – rys. nr 3 i 4. 
 
 
 
 
 
 
 



Rys. nr 3 – Miejsce wyboru nawozów. 

 
 
W oknach dotyczących kosztu wysiewu (przejazd) przy wysiewie nawozu naleŜy wstawić 1 – co 
oznacza jeden przejazd przez pole, lub 0 co oznacza, Ŝe dany nawóz nie jest oddzielnie 
wysiewny lecz łącznie z innymi. 
 
Rys. nr 4 – Rozwijana lista z wykazem nawozów. 

 
 
Dodatkowo kaŜdy z uŜytkowników programu moŜe indywidualnie modyfikować listę 
dostępnych na rynku nawozów oraz zmieniać ich ceny. Wszystkich zmian moŜna dokonać 
przechodząc z głównej maski programu do następnej przy pomocy przycisku  
Po kliknięciu na ten przycisk otworzy się wykaz dostępnych nawozów. – patrz rys. nr 5. 
 
Rys. nr 5 – Wykaz dostępnych nawozów. 

 
Wszystkie dokonane przez uŜytkownika zmiany są zachowywane do momentu zamknięcia pracy 
z programem „LIZ – Koszty nawoŜenia”.  



Po ponownym uruchomieniu programu rozpoczniemy pracę z ustawieniami wprowadzonymi 
przez pracowników LIZ. 
 
W programie jest równieŜ moŜliwa zmiana średniej ceny danego składnika pokarmowego, 
niezbędnej do właściwego ustalenia relatywnych cen nawozów. W tym celu naleŜy z głównej 
maski programu przejść do maski wyceny składników dostępnej pod przyciskiem  
Średnie ceny danego składnika pokarmowego wpisujemy umieszczone w polach z białym 
wypełnieniem – rys nr 6. 
 
Rys. nr 6 – Maska zmiany średniej ceny składników pokarmowych. 

 
 
Wszystkie zmiany dokonane w tej masce muszą być zatwierdzone i wprowadzone do programu 
przez kliknięcie na przycisk „Oblicz”. Po przeliczeniu tabeli zauwaŜyć moŜna zmiany w tabeli 
relatywnej ceny poszczególnych składników. Aby wrócić do głównej maski programu naleŜy 
skorzystać z przycisku „Powrót”. 
 
Wynikiem wszystkich działań związanych z wyborem nawozów do pokrycia potrzeb 
pokarmowych danego pola oraz ze zmianą w wykazie nawozów, cen jest wynik kosztów 
nawoŜenia dla wariantu 1 i 2. Przykładowe wyniki są przedstawione na rysunku nr 7. 
 
Rys. nr 7 – Przykładowy wynik kosztów nawoŜenia dla wybranych danym wariancie nawozów 
mineralnych i organicznych. 

 
 

W przypadku pytań i uwag do Państwa dyspozycji pozostają doradcy pod nr telefonu: 
065 – 575 26 83, 601795653, 693471781 


