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dlategodlatego

rolnictwo jest i pozostanierolnictwo jest i pozostanie

najbardziej powszechnnajbardziej powszechnąą i i 

najwanajważżniejszniejsząą dziedzindziedzinąą dziadziałłalnoalnośści ludzkiej.ci ludzkiej.

Raman S. 2006. Raman S. 2006. Agricultural Sustainability: Principles, Processes, And Agricultural Sustainability: Principles, Processes, And 

Prospects.Prospects.
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1. Rozw1. Rozwóój serwisu administracji j serwisu administracji 
systemsystemóów IPM i IPOw IPM i IPO



SSystem ystem DDoradztwa w zakresie oradztwa w zakresie ZZrróównowawnoważżonej onej PProdukcji rodukcji RRoośślinnejlinnej



RozwRozwóój serwisu administracji systemj serwisu administracji systemóów IPM i IPO w IPM i IPO (1)(1)



RozwRozwóój serwisu administracji systemj serwisu administracji systemóów IPM i IPO w IPM i IPO (2)(2)



RozwRozwóój serwisu administracji systemj serwisu administracji systemóów IPM i IPO w IPM i IPO (3)(3)



RozwRozwóój serwisu administracji systemj serwisu administracji systemóów IPM i IPO w IPM i IPO (4)(4)



RozwRozwóój serwisu administracji systemj serwisu administracji systemóów IPM i IPO w IPM i IPO (5)(5)



RozwRozwóój serwisu administracji systemj serwisu administracji systemóów IPM i IPO w IPM i IPO (6)(6)



RozwRozwóój serwisu administracji systemj serwisu administracji systemóów IPM i IPO w IPM i IPO (7)(7)
Centralny ModuCentralny Modułł Pogodowy Pogodowy –– uzupeuzupełłnienie do 27 stacji nienie do 27 stacji 

agrometeorologicznych agrometeorologicznych 



RozwRozwóój serwisu administracji systemj serwisu administracji systemóów IPM i IPO w IPM i IPO (8) (8) 



2. Model rozwoju m2. Model rozwoju mąączniaka czniaka 
rzekomego rzekomego –– aplikacja internetowaaplikacja internetowa



Aplikacja internetowa Aplikacja internetowa -- model ochrony chmielu model ochrony chmielu (1)(1)



Aplikacja internetowa Aplikacja internetowa -- model ochrony chmielu model ochrony chmielu (2)(2)

WiWięęcej informacji: cej informacji: Zaliwski A.S., Pietruch C. Model rozwoju mZaliwski A.S., Pietruch C. Model rozwoju mąączniaka rzekomego czniaka rzekomego 

((pseudoperonospora humulipseudoperonospora humuli) ) -- aplikacja internetowa. Inaplikacja internetowa. Inżżynieria Rolnicza (w druku).ynieria Rolnicza (w druku).



3. Post3. Postęęp prac nad systemem IPOp prac nad systemem IPO

( Systemem zalece( Systemem zaleceńń rolniczychrolniczych
zwizwiąązanych z przebiegiem pogody )zanych z przebiegiem pogody )



Rozszerzenie moduRozszerzenie modułłu u RozwRozwóój roj rośślinlin o ro róóżżne typy wczesnone typy wczesnośści kukurydzy ci kukurydzy (1) (1) 



Rozszerzenie moduRozszerzenie modułłu u RozwRozwóój roj rośślinlin o ro róóżżne typy wczesnone typy wczesnośści kukurydzy ci kukurydzy (2) (2) 

http://www.ipm.iung.pulawy.pl/IPO/ipo.aspxhttp://www.ipm.iung.pulawy.pl/IPO/ipo.aspx



Rozszerzenie moduRozszerzenie modułłu u RozwRozwóój roj rośślinlin o ro róóżżne typy wczesnone typy wczesnośści kukurydzy ci kukurydzy (3) (3) 



Budowa moduBudowa modułłu u ZaleceniaZalecenia (procedury wykorzystania testu N(procedury wykorzystania testu Nminmin))

1.1. Algorytm decyzyjny modyfikacji pierwszej wiosennej dawki azotuAlgorytm decyzyjny modyfikacji pierwszej wiosennej dawki azotu

pod pszenicpod pszenicęę ozimozimąą i i żżyto (yto (WheatWheat--RyeRye--NN) w zale) w zależżnonośści od ci od 

przebiegu pogody w okresie jesiennoprzebiegu pogody w okresie jesienno--zimowym.zimowym.

2.2. Algorytm decyzyjny modyfikacji dawki azotu pod ziemniakAlgorytm decyzyjny modyfikacji dawki azotu pod ziemniak

((PotatoPotato--NN) w zale) w zależżnonośści od przebiegu pogody.ci od przebiegu pogody.

[ Zwi[ Zwięększenie lub zmniejszenie dawki w stosunku do dawki kszenie lub zmniejszenie dawki w stosunku do dawki 

okreokreśślonej na podstawie testu Nlonej na podstawie testu Nminmin ]]



4. Model optymalizacyjny doboru 4. Model optymalizacyjny doboru 
nawoznawozóów do dawki NPKw do dawki NPK



Model optymalizacyjny NPK (Projekt Model optymalizacyjny NPK (Projekt ProficiencyProficiency, 2011), 2011)

MINIMALIZUJ  k = MINIMALIZUJ  k = ΣΣ IIii * * ccii

PRZY OGRANICZENIACH:PRZY OGRANICZENIACH:

N N -- ΣΣ nnii * * IIi   i   ≤≤ precprec
P P -- ΣΣ ppii * * IIi   i   ≤≤ precprec
K K -- ΣΣ kkii * * IIi   i   ≤≤ precprec

gdzie:gdzie:

k k –– koszt nawozkoszt nawozóów razemw razem

IIii –– iloilośćść nawozu inawozu i

ccii –– cena nawozu icena nawozu i
N,P,K N,P,K –– dawkidawki
nnii, p, pii, k, kii –– zwartozwartośćść skskłładnika (n,p,k) w nawozie iadnika (n,p,k) w nawozie i
i = { 1 .. i = { 1 .. ωω }}
prec prec –– precyzja obliczeprecyzja obliczeńń (liczba arbitralna)(liczba arbitralna)



Interfejs modelu optymalizacyjnego NPKInterfejs modelu optymalizacyjnego NPK
((www.ipm.iung.pulawy.pl/npkmodel/NPKModel.aspxwww.ipm.iung.pulawy.pl/npkmodel/NPKModel.aspx))

WiWięęcej informacji: cej informacji: Zaliwski A.S. 2012. Walidacja systemu wspomagania decyzji ZeaSofZaliwski A.S. 2012. Walidacja systemu wspomagania decyzji ZeaSoft t -- modumodułł

nawonawożżenia. Inenia. Inżżynieria Rolnicza, 2(137, T.2): 357ynieria Rolnicza, 2(137, T.2): 357--365.365.



5. Modu5. Modułły dla poplony dla poplonóów i wsiewek dla w i wsiewek dla 
programprogramóów doradztwa nawozowegow doradztwa nawozowego



1.1. Pszenica jara w uprawie poplonowejPszenica jara w uprawie poplonowej

2.2. JJęęczmieczmieńń jary w uprawie poplonowejjary w uprawie poplonowej

3.3. Proso w uprawie poplonowejProso w uprawie poplonowej

4.4. Proso w uprawie gProso w uprawie głłóównejwnej

Algorytmy do moduAlgorytmy do modułłu "Uprawa rou "Uprawa rośślin poplonowych" lin poplonowych" 
programu Plano RSprogramu Plano RS



6. Opracowanie pilota6. Opracowanie pilotażżowego systemuowego systemu

SIPROWSIPROW

na obszarze wybranej gminyna obszarze wybranej gminy



Metodyka konstrukcji modeli gospodarstw rolniczych Metodyka konstrukcji modeli gospodarstw rolniczych (1)(1)



Metodyka konstrukcji modeli gospodarstw rolniczych Metodyka konstrukcji modeli gospodarstw rolniczych (2)(2)

WiWięęcej informacji: cej informacji: Zaliwski A.S., HoZaliwski A.S., Hołłaj J. 2012. Modele gospodarstwa jako aj J. 2012. Modele gospodarstwa jako źźrróóddłło danych do o danych do 

optymalizacji produkcji rooptymalizacji produkcji rośślin energetycznych w gminie. Inlin energetycznych w gminie. Inżżynieria Rolnicza, 2(137, T.2): 347ynieria Rolnicza, 2(137, T.2): 347--

355.355.



7. Program szkole7. Program szkoleńń



1.1. Warsztaty naukowe "Transfer wynikWarsztaty naukowe "Transfer wynikóów i badaw i badańń naukowych donaukowych do

szkszkóółł i praktyki rolniczej" (29 maja 2012, IUNGi praktyki rolniczej" (29 maja 2012, IUNG--PIB, PuPIB, Pułławy).awy).

Referaty:Referaty:

-- Zasoby informacji w zakresie produkcji roZasoby informacji w zakresie produkcji rośślinnejlinnej

-- Serwis internetowy systemu monitoringu suszy rolniczej Serwis internetowy systemu monitoringu suszy rolniczej 

-- Prognozowanie wystPrognozowanie wystąąpienia zarazy ziemniakapienia zarazy ziemniaka

-- Modelowanie emisji gazModelowanie emisji gazóów cieplarnianych z rolnictwaw cieplarnianych z rolnictwa

2.2. Warsztaty naukowe "Formy i kierunki wspWarsztaty naukowe "Formy i kierunki wspóółłpracy IUNGpracy IUNG--PIB z praktykPIB z praktykąą

rolniczrolnicząą" (28 wrze" (28 wrześśnia 2012, IUNGnia 2012, IUNG--PIB PuPIB Pułławy i RZD Osiny).awy i RZD Osiny).

Referaty:Referaty:

-- Transfer wiedzy do praktyki rolniczejTransfer wiedzy do praktyki rolniczej

-- Zasoby informacji o systemach ochrony roZasoby informacji o systemach ochrony rośślin dostlin dostęępnych w Internecie pnych w Internecie 

-- Biomasa w procesie pozyskiwania odnawialnych Biomasa w procesie pozyskiwania odnawialnych źźrróódedełł energiiakaenergiiaka

Warsztaty naukoweWarsztaty naukowe



8. Kierunki   doskonalenia   8. Kierunki   doskonalenia   
informatycznych   systeminformatycznych   systemóów w 
doradztwa, modoradztwa, możżliwoliwośści ci 

praktycznego wykorzystaniapraktycznego wykorzystania



1.1. Przechodzenie z programPrzechodzenie z programóów PC na bazodanowe aplikacjew PC na bazodanowe aplikacje

internetowe.internetowe.

2.2. Stosowanie Stosowanie łłatwych w uatwych w użżyciu aplikacji (interfejsyciu aplikacji (interfejsóów).w).

3.3. Sprowadzenie manualnej administracji systemSprowadzenie manualnej administracji systemóów do minimumw do minimum

(automatyzacja prac mo(automatyzacja prac możżliwych do zautomatyzowania).liwych do zautomatyzowania).

4.4. W miarW miaręę momożżliwoliwośści zastci zastęępowanie informacji tekstowej powanie informacji tekstowej 

multimedialnmultimedialnąą..

5.5. Opracowanie systemOpracowanie systemóów pomocy.w pomocy.

6.6. Opracowanie kursOpracowanie kursóów ew e--learningowych obslearningowych obsłługi systemugi systemóów w 

doradztwa.doradztwa.

7.7. Szeroka reklama.Szeroka reklama.

8.8. DbaDbałłoośćść o wysoko wysokąą jakojakośćść podawanych informacji (przydatnopodawanych informacji (przydatnośćść,,

rzetelnorzetelnośćść, aktualno, aktualnośćść, itd.), itd.)

Kierunki   doskonalenia   informatycznych   systemKierunki   doskonalenia   informatycznych   systemóów doradztwaw doradztwa



•• Z istniejZ istniejąących danych (2008) wynika:cych danych (2008) wynika:

-- 59% ankietowanych rolnik59% ankietowanych rolnikóów  posiadaw  posiadałło komputery (olbrzymi wzrost wo komputery (olbrzymi wzrost w

stosunku do 2002)stosunku do 2002)

-- ponad poponad połłowa komputerowa komputeróów podw podłąłączona jest do Internetuczona jest do Internetu

-- 68% w68% włłaaśścicieli gospodarstw umie poscicieli gospodarstw umie posłługiwaugiwaćć sisięę komputeremkomputerem

-- jedynie 5% gospodarstw nie ma informatycznie przeszkolonej kadrjedynie 5% gospodarstw nie ma informatycznie przeszkolonej kadryy

-- znikome jest wykorzystanie programznikome jest wykorzystanie programóów specjalistycznychw specjalistycznych

(Cupia(Cupiałł M. 2008. Zapotrzebowanie na programy komputerowe w rolnictwie nM. 2008. Zapotrzebowanie na programy komputerowe w rolnictwie na przyka przykłładzie adzie 

gospodarstw wojewgospodarstw wojewóództwa madztwa małłopolskiego. Inopolskiego. Inżż. Rol. 9(107). . Rol. 9(107). 

MoMożżliwoliwośści wykorzystania informatycznych systemci wykorzystania informatycznych systemóów doradztwa w doradztwa (1)(1)



•• Rolnicy sugerujRolnicy sugerująą nastnastęępujpująące potrzeby: programy do wypece potrzeby: programy do wypełłnianianiania

wnioskwnioskóów, wspomagania ochrony row, wspomagania ochrony rośślin, przypominajlin, przypominająące o ce o 

terminach prac polowych, bazy cen produktterminach prac polowych, bazy cen produktóów, nawozw, nawozóów itd.w itd.

•• Nastawienie: komputery Nastawienie: komputery „„mogmogąą sisięę przydaprzydaćć, lecz nie s, lecz nie sąą niezbniezbęędnedne””

(ponad 58% respondent(ponad 58% respondentóów).w).

•• Wniosek: istniejWniosek: istniejąą olbrzymie moolbrzymie możżliwoliwośści wykorzystania ci wykorzystania 

informatycznych systeminformatycznych systemóów doradztwa, ale wymaga to wprowadzaniaw doradztwa, ale wymaga to wprowadzania

systemsystemóów przydatnych w praktyce rolniczej, w przydatnych w praktyce rolniczej, łłatwych w obsatwych w obsłłudze, udze, 

oraz: odpowiedniej reklamy i szkoleoraz: odpowiedniej reklamy i szkoleńń..

MoMożżliwoliwośści wykorzystania informatycznych systemci wykorzystania informatycznych systemóów doradztwa w doradztwa (2)(2)




