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 Wyzwania 

•  Wyzwanie nr 5 Maszyny rolnicze – nowy produkt dla rolnictwa 

•  iHORTi – to docelowo inteligentny system gromadzenia, zarządzania i 
prezentowania danych o pracach i procesach polowych wykonywanych w 
produkcji warzywniczej. Cyfrowe moduły sterujące iHORTi mogą być 
instalowane na maszynach i narzędziach rolniczych.  

•  W chwili obecnej system przetestowany zosta ł w deszczowniach 
nawadniających uprawy.  

 
•  Istnieje możliwość tworzenia produktów hybrydowych będących unikalnym 

połączeniem funkcjonalności systemu wraz z funkcjonalnością danego typu 
maszyn rolniczych. Pozwala to więc w dość szybki sposób powiększyć 
producentowi danego typu maszyn rolniczych swoją ofertę. 
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Pomysł, 1/2 

•  iHORTi to rozwinięcie idei rolnictwa precyzyjnego przez maksymalizację plonów pod względem 
ich wysokości i jakości przy minimalizacji nakładów, obecnie w postaci zużycia wody i energii dla 
wielkoobszarowego gospodarstwa ogrodniczego.  

•  Projekt wpisuje się w ideę rolnictwa zrównoważonego i adaptacji gospodarki do zmian klimatu. 
Poprzez automatyzację procesu zbierania danych pozwala na precyzyjne i bieżące gromadzenie 
danych o wykonywanych pracach polowych.  

•  Uniwersalność cyfrowych modułów instalowanych w maszynach i narzędziach polowych daje 
możliwość dotarcia do praktycznie każdego klienta, niezależnie od typu i rodzaju używanych 
przez niego maszyn polowych.  

•  Inteligentne algorytmy predykcyjne dla procesów nawadniania upraw polowych są pierwszym 
krokiem w stronę nie tylko precyzyjnego, ale inteligentnego rolnictwa, gdzie mechanizmy 
sztucznej inteligencji wspierają procesy decyzyjne w gospodarstwie.  

•  Przewidziany do wdrożenia system decyzyjny w obrzeże nawadniania, które jest w warzywnictwie 
najistotniejszą z prac polowych ze względu na oddziaływanie na jakość i wysokość plonu, będzie 
korzystał z danych gromadzonych przez lokalne stacje pogodowe, zdjęcia satelitarne, mapy 
geodezyjne 3D, cyfrowe mapy zasobności i struktury gleby i in.  

 
•  Elementy prototypowe iHORTi są obecnie w fazie pilotażu. 

•  System iHORTi jest obecnie na poziomie II-V TRL w zależności od typu funkcjonalności. 

•  Prawa autorskie do systemu posiada Primaris Sp. z o.o. SP.K 
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Pomysł, 2/2 

•  Zwiększenie sprzedaży dzięki możliwości wejścia na nowe rynki oczekujące innowacyjnych 
produktów.  

•  Zwiększenie marżowości sprzedaży dzięki dostarczaniu wyższej wartości dla końcowego 
odbiorcy. 

•  Odróżnienie się od konkurencji, wyjście z rynku maszyn na rynek zintegrowanych rozwiązań 
rolniczych. 

•  Odejście od konkurowania głównie ceną. 

•  W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie określić kosztów. Na podstawie doświadczeń w 
obszarze nawadniania spodziewamy się, że koszt nie powinien przekroczyć kilkuset tysięcy dla 
danego typu maszyn obejmując przygotowania z naszej strony elektroniki oraz aplikacji 
(licencja). 

•  W chwili obecnej nie jesteśmy w stanie określić kosztów operacyjnych.  
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Firma / Zespół 1/1 

•  Primaris kwalifikuje się do kategorii MŚP 

•  Około 70 osób zatrudnionych. 
 
•  Zespół projektowy: doświadczeni informatycy i naukowcy (budowa maszyn rolniczych, 

ekonomika rolnictwa), większość osób stanowią pracownicy firmy, część to specjaliści 
zewnętrzni. 
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Rozwiązanie, 1/2 

•  Konkurencja: 

•  System wspomagania ewidencji prac w gospodarstwie z modułem systemu nawadniania „AG software” - 
Trimble 

•  System wspomagania ewidencji prac w gospodarstwie „ProdFlow” - Informia SAS 
•  System wspomagania ewidencji prac w gospodarstwie „RolnikON” - Polski Instytut Rolnictwa sp. z o.o. 
•  Cyfrowy system nawodnieniowy „Rain Star 260” – Łukomet 
•  Cyfrowy system nawodnieniowy „Smart Rain” – Bauer 
•  Precyzyjny systemy analizy potrzeb nawodnieniowych „System FIGARO” 
 

•  Najistotniejszym wyróżnikiem system iHORTi jest automatyzacja procesu zbierania, zarządzania i 
raportowania danych poprzez zastosowanie cyfrowych modułów sterujących montowanych we 
wszystkich rodzajach maszyn polowych. Stanowiący integralną część iHORTi, system 
inteligentnego wspierania procesów decyzyjnych dotyczących procesu nawadniania, który jest 
sprzężony z modułami wykonawczymi instalowanymi w deszczowniach, będzie jedynym tego typu 
rozwiązaniem proponowanym na rynku. Żadne z dostępnych rozwiązań nie jest dedykowane dla 
prac w gospodarstwach warzywniczych, a co za tym idzie tylko częściowo są one w stanie 
wspierać proces produkcyjny w tej gałęzi rolnictwa. 
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Rozwiązanie, 2/2 

•  Zdjęcia prezentują prototypowy moduł sterujący oraz jeden 
z widoków aplikacji testowej iHORTi 
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Obecny etap i przyszłość rozwiązania, 1/2 

 
•  W chwili obecnej rozwiązanie jest na etapie pilotażowego wykorzystania w obszarze 

nawadniania. 

•  Praca B+R powinny potrwać 36 miesięcy 

•  Tak, potrzebne jest finasowanie zewnętrzne 

•  Potrzebne jest finasowanie na 36 miesiące prac B+R w wysokości 3 mln PLN, zakres 
finansowania może ulec zmianie w zależności od kierunku rozwoju systemu, który jest 
zależny od prowadzonych badań 
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Obecny etap i przyszłość rozwiązania, 2/2 

•  Potrzeby kapitałowe zależą od zakresu rozwoju systemu. 
 
•  W chwili obecnej przewidujemy, że potrzebujemy 2-3 mln. zł na dalszy rozwój systemu oraz jego 

komercjalizację. Kwota ta może ulec znaczącemu wzrostowi w przypadku planów rozbudowy 
systemu w zakresie wykorzystania szerokiej palety maszyn rolniczych lub też użycia go w innych 
typach gospodarstw. 
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Referencje 

•  W chwili obecnej rozwiązanie jest na etapie pilotażowego wykorzystania w obszarze nawadniania. 

•  Staramy się uzyskać finansowanie dalszego rozwoju systemu w ramach regionalnego programu 
operacyjnego. 
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