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Plan  prezentacjiPlan  prezentacji



1. Upowszechnianie Systemu 1. Upowszechnianie Systemu 
doradztwa w zrdoradztwa w zróównowawnoważżonej onej 
produkcji roprodukcji rośślinnej linnej -- SDZPRSDZPR



SSystem ystem DDoradztwa w zakresie oradztwa w zakresie ZZrróównowawnoważżonej onej PProdukcji rodukcji RRoośślinnejlinnej
na portalu IPOna portalu IPO

Zamierzenie włączenia wybranych elementów portalu IPO do SDZPR



Formy upowszechnienia SDZPRFormy upowszechnienia SDZPR

1.1. SamoSamo--prezentacja elementprezentacja elementóów SDZPR w Interneciew SDZPR w Internecie

2.2. Referaty na konferencjach naukowychReferaty na konferencjach naukowych

3.3. PublikacjePublikacje

4.4. DostDostęęp z rp z róóżżnych stron internetowych nych stron internetowych 



SamoSamo--prezentacja elementprezentacja elementóów SDZPRw SDZPR
w Interneciew Internecie

Adresy:Adresy:

Ze stron portalu dss.iung:Ze stron portalu dss.iung:
www.dss.iung.pulawy.plwww.dss.iung.pulawy.pl

IMP DSSIMP DSS
www.ipm.iung.pulawy.plwww.ipm.iung.pulawy.pl

Modele IPOModele IPO
www.ipo.iung.pulawy.pl/weindex/weindex.aspxwww.ipo.iung.pulawy.pl/weindex/weindex.aspx

Model NPKModel NPK
www.ipm.iung.pulawy.pl/npkmodel/NPKModel.aspxwww.ipm.iung.pulawy.pl/npkmodel/NPKModel.aspx



Referaty i publikacje dotyczReferaty i publikacje dotycząące SDZPRce SDZPR

Referaty (3), m.in.:Referaty (3), m.in.:
••Aktualizacja baz danych internetowego systemu wspomagania Aktualizacja baz danych internetowego systemu wspomagania 
decyzji w ochronie zbdecyzji w ochronie zbóóżż. Konferencja Naukowa "Zastosowanie . Konferencja Naukowa "Zastosowanie 
technologii informacyjnych w rolnictwie", 5technologii informacyjnych w rolnictwie", 5÷÷6 maja 2014, 6 maja 2014, 
KrakKrakóóww--Bochnia.Bochnia.
••Znaczenie jakoZnaczenie jakośści danych meteorologicznych w systemach ci danych meteorologicznych w systemach 
wspomagania decyzji w ochronie rowspomagania decyzji w ochronie rośślin. 54. Sesja Naukowa IORlin. 54. Sesja Naukowa IOR--
PIB w Poznaniu, 6PIB w Poznaniu, 6÷÷7 lutego 2014.7 lutego 2014.
Publikacje (3) ), m.in.:Publikacje (3) ), m.in.:
••Aktualizacja danych systemu IPM DSS. Studia i Raporty IUNGAktualizacja danych systemu IPM DSS. Studia i Raporty IUNG--
PIB 38(12):67PIB 38(12):67--88.88.
••Aplikacja weindex do oceny wpAplikacja weindex do oceny wpłływu pogody na plon roywu pogody na plon rośślin lin 
uprawnych. Studia i Raporty IUNGuprawnych. Studia i Raporty IUNG--PIB 38(12):115PIB 38(12):115--127.127.



DostDostęęp do SDZPR ze stron w Interneciep do SDZPR ze stron w Internecie

Ze stron portalu dss.iungZe stron portalu dss.iung
www.dss.iung.pulawy.plwww.dss.iung.pulawy.pl

Ze stron ZakZe stron Zakłładu Agrometeorologii i Zastosowaadu Agrometeorologii i Zastosowańń InformatykiInformatyki
www.zazi.iung.pulawy.plwww.zazi.iung.pulawy.pl

Z witryny IUNGZ witryny IUNG--PIBPIB
www. iung.pulawy.pl/weindex/weindex.aspxwww. iung.pulawy.pl/weindex/weindex.aspx



2. Prace nad 2. Prace nad Serwisem Serwisem 
AdministracjiAdministracji portalu IPOportalu IPO

(portal IPO (portal IPO -- serwis udostserwis udostęępniajpniająący aplikacje i strony cy aplikacje i strony 
internetowe z adresinternetowe z adresóów:w:

www.ipo.iung.pulawy.plwww.ipo.iung.pulawy.pl, , www.ipm.iung.pulawy.plwww.ipm.iung.pulawy.pl, , 
uruchomiony w IUNGuruchomiony w IUNG--PIB w 2013 roku)PIB w 2013 roku)

Zadanie w tokuZadanie w toku



Budowa i uruchomienie edytora bazy danych Budowa i uruchomienie edytora bazy danych 
meteorologicznych meteorologicznych -- aplikacja aplikacja 

""editweatherdb.aspxeditweatherdb.aspx" " 



Edytor bazy danych meteorologicznych Edytor bazy danych meteorologicznych –– tabela danychtabela danych



Edytor bazy danych meteorologicznych Edytor bazy danych meteorologicznych –– wykresywykresy



System ekspertowy do analizy wpSystem ekspertowy do analizy wpłływu pogody na plonyywu pogody na plony

SEIPO SEIPO 



SEIPO SEIPO –– tabela wynikowa, pszenica ozimatabela wynikowa, pszenica ozima



SEIPO SEIPO –– wykresy, pszenica ozimawykresy, pszenica ozima



SEIPO SEIPO –– klasyfikacja wynikklasyfikacja wynikóóww



3. Aktualizacja baz danych 3. Aktualizacja baz danych 
systemu systemu IPM DSSIPM DSS

((IPM DSSIPM DSS -- Internetowy system wspomagajInternetowy system wspomagająący cy 
podejmowanie decyzji w integrowanej ochronie ropodejmowanie decyzji w integrowanej ochronie rośślinlin

adres: adres: www.ipm.iung.pulawy.plwww.ipm.iung.pulawy.pl))



Do koDo końńca grudnia 2014 wprowadzono ca grudnia 2014 wprowadzono łąłącznie cznie 
do baz danych systemu IPM DSS informacje o do baz danych systemu IPM DSS informacje o 
ok. ok. 160 160 śśrodkachrodkach (fungicydach, insektycydach i (fungicydach, insektycydach i 

herbicydach)herbicydach)



Serwis Administracji Serwis Administracji –– edytor danych o edytor danych o śśrodkach rodkach 



System IPM DSS System IPM DSS -- strona startowa, fragment strona startowa, fragment 

www.ipm.iung.pulawy.plwww.ipm.iung.pulawy.pl



System IPM DSS System IPM DSS –– model ochrony zbmodel ochrony zbóóżż
((wybwybóór parametrr parametróóww))



System IPM DSS System IPM DSS –– model ochrony zbmodel ochrony zbóóżż
((zalecenia zalecenia –– po aktualizacji po aktualizacji ŚŚOROR))



System IPM DSS System IPM DSS –– model ochrony zbmodel ochrony zbóóżż
((zalecenia zalecenia –– po aktualizacji po aktualizacji ŚŚOR, cd.OR, cd.))



4. Modele plon4. Modele plonóów IPOw IPO

( ( Do aplikacji Do aplikacji weindex weindex i systemu i systemu SEIPO SEIPO dodano dodano dwa dwa 
modele IPOmodele IPO: dla : dla żżyta i owsa )yta i owsa )



System SEIPO, wykresy IPO dla owsaSystem SEIPO, wykresy IPO dla owsa



5. Ocena agrotechniki i pora5. Ocena agrotechniki i porażżenia enia 
upraw przez agrofagi z upraw przez agrofagi z 

wykorzystaniem systemu wykorzystaniem systemu SIPROWSIPROW

( ( SIPROW SIPROW -- System informacji przestrzennej dla wspierania System informacji przestrzennej dla wspierania 
doradztwa w zakresie zrdoradztwa w zakresie zróównowawnoważżonego rozwoju rolnictwa i onego rozwoju rolnictwa i 

obszarobszaróów wiejskich )w wiejskich )



Prace nad wdroPrace nad wdrożżeniem bezzaeniem bezzałłogowego ogowego 
systemu latajsystemu latająącego do monitoringu cego do monitoringu 
wystwystąąpienia stresu ropienia stresu rośślin uprawnychlin uprawnych

1.1. Zdefiniowano obszar, na ktZdefiniowano obszar, na któórym mrym móóggłł wystwystąąpipićć efekt efekt 
stresu wodnego rostresu wodnego rośślin (lin (System SUSZASystem SUSZA))

2.2. Przeprowadzono monitoring fotolotniczyPrzeprowadzono monitoring fotolotniczy
3.3. Uprawy: plantacje malin, sady wiUprawy: plantacje malin, sady wiśśniowe, ziemniakiniowe, ziemniaki
4.4. W uprawach sadowniczych potwierdzono wystW uprawach sadowniczych potwierdzono wystąąpienie pienie 

stresu wodnego (zgodnie z prognozstresu wodnego (zgodnie z prognoząą Systemu SUSZASystemu SUSZA))
5.5. W uprawie ziemniakW uprawie ziemniakóów stwierdzono rozprzestrzenianie w stwierdzono rozprzestrzenianie 

sisięę zarazy ziemniaka w nowych odmianachzarazy ziemniaka w nowych odmianach



6. Komputerowe programy nawozowe 6. Komputerowe programy nawozowe 
((Plano RSNPlano RSN))



W zakresie opracowania Plano RSN wykonano:W zakresie opracowania Plano RSN wykonano:

1.1. Projekt interfejsuProjekt interfejsu

2.2. Procedury wyliczajProcedury wyliczająące zapotrzebowanie roce zapotrzebowanie rośślin na sklin na skłładniki adniki 

pokarmowe i bilanse dostpokarmowe i bilanse dostęępnych skpnych skłładnikadnikóów pokarmowychw pokarmowych

w danym gospodarstwiew danym gospodarstwie

3.3. Projekt i procedury dla ekranProjekt i procedury dla ekranóów wynikowych i wydrukw wynikowych i wydrukóóww

4.4. Oprogramowano i przetestowano moduOprogramowano i przetestowano modułły programuy programu

Plano RSNPlano RSN



7. Portal7. Portal
"Racjonalna gospodarka nawozami""Racjonalna gospodarka nawozami"

( serwis internetowy propaguj( serwis internetowy propagująący dobre praktyki w cy dobre praktyki w 
nawonawożżeniu: eniu: http://iung.pl/dpr/http://iung.pl/dpr/ ))





Przedstawione prace, wykonane w zadaniu Przedstawione prace, wykonane w zadaniu 
PIB 4.1, opisano w rocznym raporcie PIB 4.1, opisano w rocznym raporcie 

merytorycznym.merytorycznym.

MateriaMateriałły dotyczy dotycząące tych prac (oraz zadace tych prac (oraz zadańń nie nie 
wspomnianych w niniejszej prezentacji) wspomnianych w niniejszej prezentacji) 

znajdujznajdująą sisięę w 3 raportach szczegw 3 raportach szczegóółłowych z owych z 
realizacji zadarealizacji zadańń PIB 4.1 w 2014 roku i w PIB 4.1 w 2014 roku i w 

publikacjach zeszytupublikacjach zeszytu
Studia i Raporty IUNGStudia i Raporty IUNG--PIB 38(12).PIB 38(12).




