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Cele zrealizowane w ramach zadania 3.3
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b/ przygotowanie ankiety i przeprowadzenie badań przydatności stosowania systemów wspierania decyzji 
w technologii produkcji wybranych ziemiopłodów.

- fachowy nadzór na prawidłowością realizacji zadania.
- dostarczenie ankiet przed rozpoczęciem prac polowych.

a/ nawiązanie współpracy z wybranymi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego, PIORiN i innymi podmiotami 
świadczącymi usługi w zakresie stosowania systemów wspierania decyzji w uprawie wybranych 
gatunków roślin. 

- wytypowanie odpowiedniej grupy gospodarstw o różnej powierzchni i różnych kierunkach produkcji.

c/ wykorzystanie danych GUS i wyników badań naukowych, jako dodatkowych źródeł
informacji dotyczących technologii produkcji roślinnej. 

- porównanie niektórych parametrów gospodarstw wybranych do szczegółowej 
analizy z danymi dla przeciętnego gospodarstwa rolnego w Polsce. 

- wyniki badań naukowych jako uzupełnienie danych uzyskanych podczas analizy 
wybranej grupy gospodarstw. 



Cele zrealizowane w ramach zadania 3.3
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d/ analiza stanu aktualnego i przydatności różnych systemów wspierania decyzji w zakresie doboru 

odmian, nawożenia i stosowania środków ochrony roślin

Łączna liczba gospodarstw: 150.

•gospodarstwa prowadzące tylko produkcję roślinną,

•gospodarstwa specjalizujące się w produkcji mleka,

•gospodarstwa specjalizujące się w produkcji trzody chlewnej.

Analizą objęto gospodarstwa o różnej wielkości.

Baza danych dotycząca analizowanych gospodarstw obejmowała:

•szczegółową charakterystykę gospodarstwa,

•sposób realizacji poszczególnych elementów technologii produkcji roślinnej,

•podstawa podejmowanych decyzji dotyczących stosowanych technologii produkcji roślinnej i 

uzyskiwanych efektów.



Struktura analizowanych gospodarstw rolnych 

według grup obszarowych 
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Struktura użytkowania gruntów 

w analizowanych gospodarstwach rolnych

5



Przeciętna wielkość gospodarstwa w danej grupie
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Wykształcenie rolników
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Wyposażenie gospodarstw w sprzęt komputerowy
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82%



Udział gospodarstw korzystających z co najmniej 1 

programu komputerowego ułatwiającego podejmowanie 
decyzji dotyczących produkcji rolniczej
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Plano RS, MacroBil, NawSald, Agro Soft, NegFry, APROL,SPEC, Żywienie

1

* Liczba specjalistycznych programów komputerowych wykorzystywanych w gospodarstwie 



Liczba fachowych szkoleń odbytych przez właściciela 

gospodarstwa 
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Korzystanie z usług doradczych
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14

23

2*

5

* Liczba usług doradczych w roku



Wybrane zagadnienia dotyczące podejmowania decyzji 
w odniesieniu do wybranych elementów technologii 

produkcji roślinnej
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1. Płodozmian

a) Wybór gatunku.

2. Siew nasion:

a) udział kwalifikowanego materiału siewnego,

b) podstawa wyboru odmiany.

3. Nawożenie

a) wykonywanie analiz chemicznych gleby,

b) podstawa określenia dawki NPK.

4. Zwalczanie chwastów, chorób i szkodników

a) decyzja o wykonaniu zabiegu

b) decyzja dotycząca wyboru środka.



Podstawa wyboru gatunku rośliny uprawnej

(pszenica ozima)
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Podstawa wyboru odmiany rośliny uprawnej

(pszenica ozima)



Plony wybranych gatunków roślin w zależności od podjętej 

decyzji dotyczącej odmiany  

15

+21,6%   +11,1%    7,7%



Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego

16

------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

25,3



Wykonywanie analiz chemicznych gleby
(pszenica ozima)
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48,2%



Podstawa ustalenia dawki nawożenia NPK
(pszenica ozima)

18Inne – własne obserwacje, doświadczenia z poprzednich lat, itp.



Ilość zastosowanego NPK w nawożeniu pszenicy ozimej

19

N:P:K (1:0,95:0,98)    1:0,36:0,72                1:0,38:0,53   1:0,30:0,44                 1:0,24:0,33

Inne – własne obserwacje, doświadczenia z poprzednich lat, itp.



Plony pszenicy ozimej w zależności od sposobu 
podejmowanej decyzji (nawożenie)

20Inne – własne obserwacje, doświadczenia z poprzednich lat, itp.



Ilość N (kg) zużytego na wyprodukowanie
1 tony ziarna pszenicy ozimej

21Inne – własne obserwacje, doświadczenia z poprzednich lat, itp.



Decyzja o zwalczaniu patogenów
(pszenica ozima)
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Decyzja o wyborze środka chemicznego
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Liczba zabiegów ochrony chemicznej w uprawie 
pszenicy ozimej
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Ilość zużytej substancji czynnej (kg/ha)
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Plony pszenicy ozimej w zależności od decyzji dotyczącej 
ochrony chemicznej
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Ilość substancji chemicznej zużytej na wyprodukowanie
1 tony pszenicy ozimej

27Inne - programy rolno-środowiskowe, doświadczenia z poprzednich lat, itp.



Porównanie skuteczności ochrony ziemniaka przed zarazą
prowadzonej według systemu NegFry i metodą tradycyjną

(Rysak, 2009, zmodyfikowane)



Porównanie skuteczności ochrony rzepaku ozimego przed 
suchą zgnilizną kapustnych według systemu SPEC i metodą

tradycyjną

(Jędryczka, 2013, zmodyfikowane)



Podsumowanie
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1. Analizowane gospodarstwa w różnym stopniu korzystają z systemów wspomagania decyzji w 
zakresie doboru odmian, nawożenia i stosowania środków ochrony roślin. W przeważającej liczbie 
gospodarstw decyzję o wyborze materiału siewnego (odmiany) oraz stosowaniu nawożenia i 
ochrony roślin była własna decyzja rolnika. 

2. Małe gospodarstwa nie korzystały prawie zupełnie przy wyborze odmiany z usług doradcy oraz z 
listy odmian COBORU i systemu wsparcia decyzji „Rekomendacja odmian”. Natomiast w 
gospodarstwach większych (o powierzchni powyżej 30 ha) około 70% rolników korzystało z tej listy i 
około 20% rolników korzystało z tego systemu wspierania decyzji. 

3. Rolnicy korzystający z systemu „Rekomendacja odmian” uzyskali wyższe plony: pszenicy ozimej 

(21,4%), pszenicy jarej (11,1%) i rzepaku ozimego (7,6%). 

4. W gospodarstwach, w których dawki NPK obliczano przy pomocy programów komputerowych, 
stosowano niższe dawki nawozów mineralnych niż w gospodarstwach, w których dawki NPK 
ustalano na podstawie tabel nawozowych, a zwłaszcza gdy stosowano nawożenie według 
własnego uznania. Wprawdzie uzyskane plony analizowanych ziemiopłodów nie różniły się
znacząco w zależności od sposobu ustalenia dawki NPK, ale wskaźnik ilości azotu zużytego na 
wyprodukowanie jednostki plonu w gospodarstwach korzystających z programów komputerowych 
był niższy niż w gospodarstwach stosujących dawki nawożenia według własnego uznania. 



Podsumowanie
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5. W małych gospodarstwach decyzję o zwalczaniu patogenów podejmowano na podstawie własnych 

obserwacji (93% gospodarstw). Natomiast właściciele większych gospodarstw (o powierzchni 

powyżej 30 ha) w znacznym stopniu korzystali z usług doradczych (57% gospodarstw). Ponadto 

około 20% dużych gospodarstw korzystało z internetowego systemu wspomagania decyzji w 

zakresie ochrony roślin.

6. Uzyskano podobne plony pszenicy niezależnie od sposobu podejmowania decyzji. Jednak wskaźnik 

obrazujący ilość zużytej substancji czynnej na wyprodukowanie 1 tony ziarna pszenicy w odniesieniu 

do gospodarstw, w których rolnicy stosowali internetowy system wspomagania decyzji był dużo 

niższy niż w przypadku stosowania progów szkodliwości lub gdy wykonywano zabiegi profilaktyczne.



Warsztaty naukowe
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Postęp biologiczny i technologiczny w integrowanych technologiach produkcji roślinnej.

Warsztaty odbyły się po raz pierwszy w dniach 27-28 maja 2014 r., a po raz drugi w dniu 9 czerwca 

2014 roku w IUNG-PIB Puławy i Rolniczym Zakładzie Doświadczalnym w Grabowie. Wzięło w nich 

udział 106 osób, w tym 98 osób spoza IUNG. Uczestnikami byli pracownicy naukowi uczelni 

rolniczych (UP Lublin, UP Poznań, UP Wrocław, UR Kraków i UWM w Olsztynie), Instytutu Uprawy 

Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach oraz studenci Wydziału Rolniczego UR w Krakowie i 

UP w Lublinie. Podczas warsztatów wygłoszono 17 referatów dotyczących postępu technologicznego 

w różnych technologiach produkcji roślinnej. Podkreślono również duże znaczenie spotkań, łączących 

teorię z praktyką, w poszerzaniu wiedzy dotyczącej aktualnych trendów w doskonaleniu technologii 

produkcji roślinnej.



Wymierne rezultaty badań
1. Utworzono elektroniczną bazę danych dotyczącą 150 gospodarstw rolnych oraz dokonano  

analizy pod względem sposobów podejmowania decyzji w zakresie  produkcji roślinnej.  

2. Dokonano analizy wyników badań naukowych i danych GUS, przewidzianych do wykorzystania 

w ramach realizacji celu założonego na rok 2014. 

3. Zaprezentowano 12 referatów w ramach warsztatów naukowych (szczegółowy wykaz 

zamieszczono w karcie informacyjnej warsztatów), 5 referatów w ramach konferencji i 

seminariów naukowych oraz opublikowano 12 artykułów w prasie rolniczej i materiałach 

szkoleniowych.

4. Zredagowano Zeszyt 41(15) „Studia i Raporty IUNG-PIB” pt. „Technologie produkcji zbóż i roślin 

pastewnych warunkujące wysoki plon i dobrą jakość”, w którym zamieszczono 6 prac 

obejmujących problematykę związaną z realizacją zadania 3.3.

5. Wykonano opracowanie dla MRiRW dotyczące rezultatów wprowadzania elementów 

integrowanej ochrony roślin w gospodarstwach rolnych, w celu zamieszczenia tej informacji w 

serwisie  internetowym OECD.

6. Opracowano zagadnienie „Upowszechnianie i wdrażanie integrowanej ochrony roślin w 

uprawach rolniczych”. Konferencja Naukowa „Aktualny stan doradztwa na rzecz ograniczenia 

ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin w perspektywie realizacji Krajowego 

Planu Działania na lata 2013-2017”. IOR Poznań 16-17.07.2014.
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Rola partnerów w realizacji badań
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a/ nawiązano współpracę z wybranymi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego i innymi podmiotami 

świadczącymi usługi doradcze w zakresie integrowanej produkcji roślinnej w uprawie wybranych 

gatunków roślin i upowszechniania wiedzy związanej z tą tematyką. 

b/ kontynuowano współpracę z PIORiN w zakresie analizy przebiegu certyfikowania (IP) wybranych 

płodów rolnych.

c/ nawiązano współpracę z Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie i Uniwersytetem Przyrodniczym w 

Lublinie w zakresie organizacji warsztatów dla studentów z kierunków rolniczych, posiadających 

własne gospodarstwa rolne lub będących potencjalnymi następcami takich gospodarstw, w celu 

upowszechnienia wiedzy z zakresu integrowanej technologii i integrowanej ochrony roślin. 
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