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System wspomagania decyzji jako źródło informacji
Różnorodność prac w przedsiębiorstwie rolniczym wymaga od producenta rolnego
wiedzy z wielu dziedzin: agronomii, agrotechniki, mechanizacji, rachunkowości,
finansów, zarządzania, itd. [Zaliwski 2007] Ważnym atutem są więc dobre źródła
informacji - wyczerpujące, przystępne, dostępne szybko i w każdych warunkach (np.
na polu). Dane wytworzone w gospodarstwie powinny być gromadzone najlepiej w
formie elektronicznej umożliwiającej szybki do nich dostęp. Jednakże w dużej mierze
informacje muszą być pozyskane bądź zakupione z zewnątrz (literatura fachowa,
szkolenia, radio, telewizja, Internet, doradcy rolniczy, firmy specjalistyczne, dostawcy
środków produkcji i usług itd.).
Ważne jest rozróżnienie między danymi a informacjami. Słownik encyklopedyczny
systemów zarządczych Blackwella [Davis 1997] definiuje dane jako "cząstki" informacji
lub faktów. Informacja powstaje w wyniku przetworzenia danych do postaci
zrozumiałej dla odbiorcy, przez co nabywa wartości w stosunku do decyzji i działań
bieżących lub przyszłych. Stosunek dane - informacja jest analogiczny do stosunku
surowiec - produkt gotowy. Nowa informacja uzupełnia, potwierdza lub koryguje
znaczenie informacji dotychczas posiadanej. Może posiadać także charakter
poznawczy, jeżeli uczy odbiorcę czegoś nowego.
W
sytuacji
decyzyjnej
informacja
redukuje
niepewność,
np.
zmienia
prawdopodobieństwa przypisane oczekiwanym wartościom zysku i straty [patrz np.
Edwards 1988, także opis modułu ZeaSoft: analiza ekonomiczna]. W teorii decyzji,
wartość informacji równa jest wartości zmiany decyzji pomniejszonej o koszt

informacji. Wartość zmiany decyzji jest różnicą między wartością uzyskaną w efekcie
podjęcia nowej decyzji a wartością, jaka zostałaby uzyskana, gdyby decyzji nie
zmieniono, z uwzględnieniem kosztu nowej informacji. Wynika z tego, że jeśli nowa
informacja nie powoduje zmiany decyzji, jej wartość jest zerowa.
Zasadniczym narzędziem informatycznym umożliwiającym efektywne korzystanie z
informacji jest system informacji [Harsh 1998], który umożliwia gromadzenie danych i
ich przetworzenie do postaci łatwo czytelnej. Wyspecjalizowane systemy informacji,
generujące informacje przydatne przy podejmowaniu decyzji w konkretnych
przypadkach wraz z prezentacją w formie ułatwiającej ich zastosowanie (np. przez
podanie gamy rozwiązań ze wskazaniem rozwiązania najlepszego pod względem
określonych kryteriów), noszą nazwę systemów wspomagania decyzji (SWD, ang.
DSS - Decision Support System). Odnośnie roli informacji w podejmowaniu decyzji
patrz rozdział "Informacja w podejmowaniu decyzji".
Takie rozumienie systemów wspomagania decyzji ma długą tradycję - można go
nazwać niemal "klasycznym". Alter [1976] uważa np., że SWD są to systemy
informatyczne opracowane z myślą o zapewnieniu pomocy przy podejmowania
decyzji. Idea pomocy zawiera domniemanie, że SWD dostarczają tylko częściowej
informacji i wiedzy niezbędnej do podjęcia decyzji [Stabell 1974]. W bardziej
współcześnie brzmiącej definicji Sharda i in. zwracają uwagę na jakość decyzji. Wg
nich SWD oznacza system informatyczny, opracowany z myślą o poprawie jakości
decyzji przez rozszerzenie intelektualnego potencjału człowieka o możliwości
komputera [Sharda, Delen i Turban 2014].
Systemy wspomagania decyzji wykorzystywane obecnie w produkcji roślinnej mają
charakter interaktywny i udostępniają wiedzę opartą o analizę statystyczną lub
funkcjonalną czynników wpływających na wyniki uprawy, np. plon. Posiadają niekiedy
rozbudowane procedury analityczne, które mogą być realizowane przez
współpracujące ze sobą modele numeryczne i systemy eksperckie. Interfejs systemu
wspomagania decyzji jest opracowany z myślą o wykorzystaniu generowanej
informacji przez podejmującego decyzję. Głównym zadaniem systemu jest
informowanie użytkownika odnośnie najbardziej prawdopodobnego rezultatu
podanych zabiegów uprawowych.
W gospodarstwie rolniczym może współdziałać niezależnie wiele systemów
wspomagania decyzji przeznaczonych do określonych zadań, lub może być jeden lub
kilka zintegrowanych systemów spełniających najważniejsze funkcje doradcze w
uprawie jednej lub kilku roślin. W ogólnym zarysie system taki wspiera producenta
rolnego w lepszym prowadzeniu gospodarstwa przez sprawniejsze zarządzanie i
podnoszenie konkurencyjności gospodarstwa, prognozowanie ryzyka, sprawniejszy
transfer informacji i wiedzy, ułatwianie wdrażania zasad rolnictwa zrównoważonego i
podnoszenie jakości produktów. Niewątpliwie istotną sprawą jest wybór zagadnień
szczególnie wymagających doradztwa [Zaliwski 2007].
Jednym z ważnych zagadnień przy projektowaniu rolniczych systemów wspomagania
decyzji jest ich późniejsza akceptacja przez producentów rolnych [Cox 1996, Stone i
Hochman 2004]. Jak wynika z badań prowadzonych na ten temat, akceptacja zależy w
dużej mierze od:
A. Łatwej obsługi, m.in. skromnych wymagań odnośnie danych wprowadzanych
przez użytkownika (jak najwięcej danych powinien zawierać sam system).
B. Klarowności wyników - generowane wyniki powinny być łatwe do zrozumienia
i w sposób oczywisty powinny nawiązywać do wprowadzonych danych.

Stwierdzenie, że informacja posiada wartość jedynie w kontekście zmiany
decyzji, prowadzi do "reguły oszczędności", ważnej wskazówki przy
projektowaniu interfejsu systemu wspomagania decyzji. Bowiem często
spotykanym błędem przy projektowaniu systemów informatycznych jest
nadmiar prezentowanych wyników [Davis 1997]. W większości przypadków
dodatkowa informacja nie wnosi nowej wartości, a utrudnia korzystanie z
interfejsu.
Jak podają Hamlett i Knight [2010], innymi niebagatelnymi zagadnieniami są:
A. Pozyskanie danych, a także ich przetworzenie do postaci zgodnej z
architekturą bazy danych systemu. Pierwszym krokiem pozyskania danych jest
ustalenie, czy wymagane dane w ogóle istnieją. Następnie należy określić ich
aktualność, format, sposób pozyskania, sposób integracji z projektowanym
systemem i jakość. Trudności może powodować "rozsianie" danych po wielu
źródłach, zróżnicowany ich format, luki i błędy w danych.
B. Wdrożenie i prowadzenie systemu - co wiąże się na ogół z wysokimi
nakładami wysokokwalifikowanej pracy ludzkiej. Aktualizacja a także dalszy
rozwój systemu wymaga ciągłego dopływu świeżych danych, doskonalenia i
opracowywania nowych modeli, modernizacji oprogramowania, itd. Powodzenie
w upowszechnieniu systemu zależy od właściwej reklamy oraz szkoleń.

Rodzaje systemów wspomagania decyzji stosowanych w produkcji
roślinnej
W ostatnich latach pojawiło się wiele systemów wspomagających decyzje w produkcji
roślinnej i są one coraz powszechniej używane w praktyce rolniczej [Kozłowski, Weres
i Rudowicz-Nawrocka 2011]. Zakresem tematycznym obejmują wzrost i rozwój
głównych gatunków roślin uprawnych, ich interakcję ze środowiskiem (przyrodniczym i
socjoekonomicznym) i większość zabiegów uprawowych.
W ujęciu ogólnym systemy wspomagania decyzji wywodzą się z różnych dziedzin
nauki. Historia ich rozwoju na świecie jest sumą indywidualnych inicjatyw, w których
trudno doszukać się uporządkowania [Klimasara i inni 2005]. Wydaje się, że
stwierdzenie to w całości odnosi się także do systemów wspomagania decyzji w
produkcji roślinnej.
Istnieje wiele klas systemów wspomagania decyzji, a ich podział jest sprawą raczej
arbitralną. Niektóre z nich przedstawiono poniżej. Należy jednak pamiętać, że systemy
te występują najczęściej w postaci hybrydowej, tzn. pełnią funkcje złożone.
Wykorzystują różne układy elementów strukturalnych i różne metody, ale dostęp do
informacji generowanych przez system odbywa się przez jego interfejs. Np. serwis
pogodowy może wykorzystywać bardzo złożone modele meteorologiczne, ale
udostępniona może być tylko informacja o bieżącej pogodzie i prognoza kilkudniowa.
Ze względu na stopień przetworzenia informacji w odniesieniu do sytuacji decyzyjnej
możemy je podzielić następująco:
A. Systemy dostarczające informację częściową. Zadaniem takich systemów
jest dostarczenie informacji pomocnych do podejmowania decyzji. Przykładem
jest serwis krótkookresowych prognoz pogodowych. Prognozy pogody są
adekwatne np. przy planowaniu oprysku ochronnego (pozwalają określić datę i

czas zabiegu z uwzględnieniem warunków pogodowych). Potrzeba zabiegu
natomiast może nie wynikać z takich informacji jednoznacznie, jeżeli do jej
ustalenia dodatkowo niezbędne są dane epidemiologiczne.
B. Systemy dostarczające informacji szczegółowych. Wspomagają one wybór
jednej z wielu opcji, podsuwając rozwiązania wraz z analizą skutków każdego z
nich. Ułatwia to podjęcie decyzji zwłaszcza w sytuacjach, w których konieczny
jest kompromis między wieloma czynnikami (kryteriami) mającymi wpływ na
skutki decyzji. Jakość kompromisu może być trudna do oceny, jeżeli występuje
wiele sprzecznych ze sobą kryteriów, niemożliwych do jednoczesnego
spełnienia w zadawalającym stopniu. Zastosowanie w takich przypadkach
metod oceny wielokryterialnej, np. AHP (Analytical Hierarchy Process [Forman i
Selly 2001, Kasprzak i inni 1992, Saaty 2006]) i ELECTRE [Kasprzak i inni
1992], pozwala uwzględnić dużą liczbę kryteriów, nadać im odpowiednie wagi,
uwzględnić preferencje podejmującego decyzję.
C. Systemy udostępniające modele matematyczne. Systemy te także
dostarczają informacji, ale w postaci modeli matematycznych, co daje większe
możliwości przetwarzania informacji: symulację (na wejście systemu podajemy
propozycje decyzji, a system analizuje ich skutki), symulację odwrotną (system
znajduje taką decyzję, która daje założone skutki), optymalizację (z szeregu
potencjalnych decyzji system wybiera taką, która da najlepszy skutek, bowiem
podstawową zaletą modelu jest możliwość określania skutków decyzji).
Model jest bardzo cennym narzędziem w procesie podejmowania decyzji,
ponieważ ścisła analiza rezultatów decyzji daje dokładniejszą ocenę sytuacji niż
domysły i zgadywanie [Klimasara i inni 2005, patrz także rozdział Konstrukcja
modelu ochrony roślin]. Dzięki matematycznemu opisowi decyzji i jej skutków
komputer umożliwia wybór opcji o wysokiej jakości (spośród ogromnej liczby
możliwych), co "na piechotę" nie jest możliwe w dostatecznie krótkim czasie.
Często jakość tę można przełożyć na wymierne oszczędności finansowe.
Jednak warunkiem pełnego wykorzystania możliwości tych systemów jest
konieczność poznania zasad obsługi modeli, co nie każdy użytkownik zechce
lub będzie w stanie uczynić.
Biorąc pod uwagę penetrację przestrzeni decyzyjnej [Zaliwski i Hołaj 2001] oraz
zakres analiz można wymienić kilka rodzajów systemów wspomagania decyzji
stosowanych w produkcji roślinnej [Zaliwski 2007]:
A. Programy doradcze, dostarczające informacji umożliwiających podejmowanie
decyzji dotyczących wykonania określonego zabiegu uprawowego zgodnie z
aktualnymi warunkami polowymi na podstawie przeprowadzonej kalkulacji, np.
zalecenia nawozowe, dobór maszyn, technologii itd.
B. Modele wzrostu i rozwoju roślin, prognozujące wysokość plonów. Wymagają
one bieżących danych pogodowych i polowych.
C. Systemy wspomagania decyzji w wybranych zabiegach uprawowych (np.
ochrona roślin, nawożenie, nawadnianie). Są one oparte na modelach
procesów i systemach ekspertowych i wymagają bieżących danych
pogodowych i polowych.
D. Systemy zintegrowane, przedstawiające najlepszą opcję i opcje alternatywne
dotyczące wykonania różnych zabiegów uprawowych. Mogą zawierać wiele
modeli zjawisk i procesów zachodzących w skali pola i rośliny, np. modele
prognostyczne wzrostu i rozwoju roślin (prognozujące wysokość plonów a także

przemieszczanie się wody i składników pokarmowych w glebie i roślinie),
modele ochrony roślin, modele klimatyczne, modele określające wpływ
określonych zabiegów na środowisko, procedury analizy ekonomicznej itd.
Zintegrowane systemy są następnym krokiem w rozwoju systemów
wspomagania decyzji i stanowią najczęściej połączenie wielu modułów
opracowanych niezależnie wcześniej.
Uwzględniając zakres tematyczny systemy wspomagania decyzji w produkcji roślinnej
można podzielić następująco [Zaliwski 2007]:
A. Systemy wspomagania decyzji w uprawie jednej rośliny (np. w uprawie
pszenicy ozimej). Pomagają one w wyborze odmiany dla konkretnych
warunków, generują informacje potrzebne do podejmowania decyzji
dotyczących wykonywania zabiegów na podstawie danych o roślinie, glebie,
technologii itd. z uwzględnieniem ryzyka ekonomicznego i wpływu na
środowisko.
B. Systemy dotyczące określonych aspektów produkcji roślinnej wielu
upraw, np. dobór odmian, doradztwo nawozowe, płodozmianowe, ochrona
roślin itd. [Zaliwski i Hołaj 2001].

Przykłady systemów wspomagania decyzji w produkcji roślinnej
Aplikacja internetowa "Fenologia kukurydzy"
Przykładem systemu dostarczającego informację częściową jest aplikacja internetowa
Fenologia kukurydzy, pozwalająca obliczyć dla wybranego punktu Polski
prawdopodobieństwo osiągnięcia dojrzałości kukurydzy o określonym kierunku
użytkowania (z przeznaczeniem na ziarno, CCM lub kiszonkę) i o określonej
wczesności [Górski 2004]. Aplikacja wykorzystuje jako źródło danych złożone modele
klimatyczne, ale nie udostępnia ich np. do symulacji. Znajomość prawdopodobieństwa
osiągnięcia dojrzałości kukurydzy jest ważną wskazówką przy wyborze odmiany do
siewu, jednakże jest to informacja częściowa w stosunku do sytuacji decyzyjnej (nie
uwzględnia różnego plonowania odmian).

System ZeaSoft
Przykładem systemu dostarczającego informację szczegółową jest polski system
ZeaSoft [Zaliwski i Hołaj 2005, Zaliwski i Hołaj 2006, Zaliwski 2009, Zaliwski i
Nieróbca, 2010] (program na komputery osobiste można pobrać ze strony "Pliki do
pobrania"). Jest to system zintegrowany dotyczący wybranych zagadnień w uprawie
jednej rośliny (kukurydzy). ZeaSoft dostarcza informacji niezbędnych do wyboru
odmiany do siewu z uwzględnieniem prawdopodobieństwa osiągnięcia dojrzałości
kukurydzy, wpływu odmiany i nawożenia na plon, oraz umożliwia symulację. ZeaSoft
integruje wyniki ostatnich 15 lat badań realizowanych w IUNG-PIB w zakresie uprawy,
nawożenia, ochrony, modelowania technologii i modelowania klimatu z technologiami
informatycznymi i geoinformatycznymi. W części interaktywnej systemu, na podstawie
wprowadzonych przez użytkownika danych, generowane są zalecenia i informacje
uprawowe. Tutaj użytkownik może dokonać wyboru odmiany, technologii, ustalić
potrzebne dawki składników nawozowych, dobrać nawozy i przeprowadzić analizę
ekonomiczną proponowanej technologii. Część opisową stanowi zwięzły podręcznik

uprawy kukurydzy, w skład którego wchodzą m.in. rozdziały traktujące o rejonizacji
uprawy kukurydzy, wymaganiach glebowych, odmianach, nawożeniu, ochronie,
zbiorze, itd. Więcej o ZeaSoft...

System ProgChmiel
Innym przykładem systemu dostarczającego informację szczegółową jest polski
system ProgChmiel [Kozyra i inni, 2007, Dwornikiewicz i inni, 2008]. System
wspomagania decyzji ProgChmiel opracowano w latach 2004-2006 w IUNG-PIB w
Puławach. Wykorzystuje on algorytm oceny zagrożenia plantacji chmielu mączniakiem
rzekomym (Pseudoperonospora humuli), opracowany w Instytucie Chmielarskim w
Hüll (Niemcy - Bawaria). Algorytm walidowano w warunkach czeskich i polskich. Dla
warunków polskich poprawność algorytmu weryfikowała Solarska [1988, 1989].
System korzysta z danych pogodowych dostarczanych przez automatyczną stację
agrometeorologiczną. Ocena zagrożenia odbywa się w trzech etapach (I-III poniżej) na
podstawie analizy warunków sprzyjających rozwojowi choroby [Dwornikiewicz i inni,
2008]:
I.

Dobowy indeks zagrożenia ID ('mały'), obliczany następująco:
a. dla dni z opadami:
ID = Iwet = 100 + 10(T - 15 ) + 2(H- 60) + P
b. dla dni bez opadów:
ID = Idry = {100 + 10( T - 15 ) + 2(H - 60 )} / Ndry
gdzie:
ID - dobowy indeks zagrożenia [pkt.], obliczany dla dni z opadami
tak jak Iwet i tak jak Idry dla dni bez opadów,
T - średnia dobowa temperatura powietrza [°C],
H - średnia dobowa wilgotność względna powietrza [%],
P - suma dobowa opadu atmosferycznego [mm]
Ndry - liczba dni bez opadu atmosferycznego.







II.

Pięciodobowy indeks zagrożenia I5D ('duży'); sumowane są wartości dobowe
z pięciu ostatnich dni:
I5D = ID1 + ID2 + ID3 + ID4 + ID5
gdzie:



III.

I5D - pięciodobowy indeks zagrożenia [pkt.],
ID1...5 - dobowe indeksy zagrożenia z ostatnich pięciu dni.

Zalecenie wg oceny kolejnych jedenastu dni, generowane jest w trzecim
etapie. W przypadku wystąpienia w kolejnych jedenastu dniach
pięciodobowego indeksu zagrożenia o wartości krytycznej równej lub większej
niż 500 pkt., zaleca się wykonanie zabiegu ochrony roślin [Dwornikiewicz i inni,
2008].

Obliczenia przeprowadzane są codziennie dla nowego zestawu danych, po dodaniu
do kolejki świeżych danych z bieżącego dnia i odrzuceniu danych najstarszych.
Konieczność codziennego obliczania indeksów pogodowych i wykonywanie oceny
zagrożenia wymagałoby od plantatorów sporego zaangażowania czasu. Korzystanie z
programu ProgChmiel natomiast sprowadza się do jego uruchomienia i stwierdzenia
stanu zagrożenia w jednym niemal rzucie oka.

System NegFry online
Początkowo system "NegFry online" był częścią składową Serwisu Administracji
portalu IPO [Zaliwski 2014b], w związku z czym dostęp do niego wymagał posiadania
konta w Serwisie. Rozwiązanie takie było konieczne ze względu na wykorzystanie
przez aplikację bazy danych do przechowywania danych użytkownika - dane te są
zapisywane i aktualizowane podczas sesji i muszą być pamiętane między sesjami.
Dzięki temu użytkownik nie musi zaczynać sesji za każdym razem od początku - po
zalogowaniu się może kontynuować pracę.
W celu szerszego udostępnienia systemu "NegFry online" opracowano wersję
dostępną bez logowania. Ponieważ nie używa ona bazy danych do przechowywania
wprowadzonych danych, są one pamiętane tylko na podczas trwania sesji
Użytkownika (przez ok. 15 min). Po zakończeniu sesji dotychczas wprowadone dane
są niestety bezpowrotnie tracone. Poza tym mankamentem "NegFry online" pozwala
na przeprowadzenie obliczeń i uzyskanie wyników w dokładnie ten sam sposób jak
NegFry 2002. Szczegółowy opis systemu zawiera publikacja "NegFry online - system
wspomagania decyzji w zwalczaniu zarazy ziemniaka" [negfry_online].
Dostęp do systemu i publikacji po kliknięciu na łącze:



system "NegFry online: NegFry online,
publikacja "NegFry online: publikacja.

System Rzepinfo
System doradczy Rzepinfo umożliwia utworzenie pełnego programu ochrony plantacji
rzepaku [Kozłowski i Weres 2007]. Jak podają twórcy systemu, Kozłowski i Weres
[2008], Rzepinfo może pełnić następujące zadania:





dostarczać informacji o odmianach rzepaku ozimego, zaprawach nasiennych,
szkodnikach i chorobach wyrządzających największe szkody, środkach ochrony
roślin itd.,
wspomagać identyfikację szkodników na podstawie ich budowy morfologicznej,
chorób natomiast na podstawie charakterystycznych uszkodzeń roślin,
ułatwiać dobór odmian, zapraw nasiennych, środków ochrony roślin i
planowanie zabiegów ochronnych w uprawach rzepaku ozimego.

Dla potrzeb systemu Rzepinfo opracowano metody szybkiej identyfikacji szkodników i
chorób rzepaku ozimego, nie wymagające specjalistycznej wiedzy, stosując drzewa
decyzyjne.

Model procesu produkcji buraka cukrowego

Zadaniem modelu, opracowanego w formie aplikacji komputerowej jest, jak podają
jego autorzy [Przybył i inni, 2006], wspomaganie plantatorów w podejmowaniu decyzji
w planowaniu uprawy buraka cukrowego. Użytkownik tworzy modele technologii,
wykorzystując kreatory dla standardowej i uproszczonej technologii uprawy buraka
oraz dla zbioru. Model umożliwia analizę kosztów wybranych przez użytkownika
technologii uprawy gleby, nawożenia, pielęgnacji mechanicznej i chemicznej oraz
zbioru buraków metodą jedno- lub dwuetapową. Wybór technologii najkorzystniejszej
odbywa się wg kryterium dostępności środków produkcji i kosztów.

Duński system wspomagania decyzji w uprawie pszenicy ozimej
Przykładem systemu zintegrowanego dotyczącego jednej uprawy potraktowanej
kompleksowo jest duński system wspomagania decyzji w uprawie pszenicy ozimej
[Olesen i inni 1997]. Pozwala on na określenie metodą symulacji m.in. intensywności
wymywania azotu, zużycia środków ochrony, wysokości plonu i dochodu rolniczego
dla różnych wariantów planu produkcji. Dla każdego pola przypisuje się jeden wariant
produkcji, z możliwością zmiany i symulacyjnego generowania scenariuszy
ekonomicznych i środowiskowych w skali gospodarstwa. Wynikiem działania systemu
są także strategie produkcyjne w skali pola generowane na bieżąco oraz w formie
prognoz krótkookresowych (do pięciu dni). System posiada bazy danych z danymi
ogólnymi (ceny środków produkcji, technologie, ograniczenia itd.), danymi
szczegółowymi dla gospodarstwa (charakterystyki pól - powierzchnia, rodzaj gleby
itd.), danymi pogodowymi (historycznymi, bieżącymi i prognozami), a także danymi
zewnętrznymi pochodzącymi z firm prywatnych i instytucji państwowych. Wszystkie
dane mogą być aktualizowane na bieżąco. Rdzeniem systemu jest model symulacyjny
rozwoju roślin pszenicy w cyklu dobowym określający przyrost suchej masy i
powierzchni liści na podstawie dostępnego światła słonecznego, wody i azotu. System
posiada także modele pozwalające na symulację rozwoju chwastów, chorób i
szkodników oraz modele ochrony roślin, nawadniania i nawożenia. Określone dane
wejściowe (np. odmiana, data i gęstość siewu) są podawane przez użytkownika
systemu, inne są generowane automatycznie z uwzględnieniem preferencji
użytkownika.

Duński system Pl@nteInfo
Przykładem innego nowoczesnego systemu uwzględniającego wiele upraw rolniczych
jest duński system Pl@nteInfo [Jensen i inni 1997, Jensen i inni 2000]. System
powstał w kooperacji Duńskiego Instytutu Nauk Rolniczych (Danish Institute of
Agricultural Sciences - DIAS) i Duńskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego (Danish
Agricultural Advisory Centre - DAAC) i jest eksploatowany od 1996 roku. Jak podaje
Jensen [Jensen i inni 2000], cele opracowania systemu Pl@nteInfo były następujące:





stworzenie obiektu do prowadzenia badań nad przydatnością Internetu w
doradztwie rolniczym w czasie rzeczywistym i ilustracja osiągniętych wyników
na przykładzie praktycznym,
zebranie i udostępnienie formalnej wiedzy rolniczej wykorzystywanej w duńskim
doradztwie rolniczym,
budowa prostego w obsłudze i wartościowego pod względem informacyjnym
systemu wspomagania decyzji dla doradców i producentów rolnych.

System przetwarza dane z wielu rozsianych źródeł w celu prezentacji aktualnej
informacji dotyczącej sytuacji lokalnej (w konkretnym gospodarstwie), w postaci
graficznej (mapy i wykresy). Zakresem informacja obejmuje lokalną informację
pogodową, ryzyko ataku chorób i szkodników obliczone na podstawie lokalnych
danych pogodowych, informację z monitoringu wystąpienia chorób i szkodników na
polu itd. Producent rolny zarejestrowany w systemie ma możliwość przesłania
własnych danych o warunkach polowych i pogodowych w celu uzyskania prognoz
stadiów rozwojowych roślin, zaleceń dotyczących nawadniania, nawożenia azotem itd.
Jensen i Thysen (2003) podają, że niektóre zalecenia systemu Pl@nteInfo są także
dostępne w formie SMS w sieci telefonii komórkowej. Są to np. godzinowe lokalne
prognozy pogody (temperatura, opady, wilgotność względna, prędkość i kierunek
wiatru), czterodniowe prognozy pogody, ryzyko wystąpienia zarazy ziemniaka,
informacja z monitoringu chorób i szkodników pszenicy ozimej. Przesyłanie SMS
może być uruchamiane na żądanie lub automatycznie - wywoływane aktualizacją bazy
danych pogodowych, w cyklu czasowym określonym przez użytkownika. Różny może
być także rodzaj dostarczonej informacji, która może mieć postać zalecenia
(zawierającego całość niezbędnej informacji), powiadomienia o dostępności
określonych informacji, alarmu dotyczącego wystąpienia szkodliwego zjawiska itd.
Informacja generowana dynamicznie pochodzi z zapytań do bazy danych (np. dane z
lustracji pól dotyczące chorób i szkodników) lub z modeli zawartych w systemie.
Pl@nteInfo zawiera również statyczne dokumenty HTML (aktualizowane w miarę
potrzeby). Mimo iż źródła informacji znajdują się na więcej niż jednym serwerze,
spójny interfejs sprawia, że ich pochodzenie jest dla użytkownika niezauważalne.

Rys.1. Wykorzystanie informacji pochodzących z systemu Pl@nteInfo w podziale na kategorie (na
podstawie Jensena i innych 2000, tab.5, str.286)

Na rys.1 zamieszczono wyniki analizy preferencji dwóch grup użytkowników systemu, rolników
i doradców rolniczych (różnice udowodnione statystycznie). Jak wynika z wykresu, rolnicy (w
warunkach Danii) są zainteresowani najbardziej informacjami dotyczącymi nawadniania oraz
pogody, natomiast doradcy poszukują głównie informacji dotyczących chorób i szkodników.
Jak podaje Jensen [Jensen i inni 2000], rolnicy używają system przede wszystkim w celu
uzyskania zalecenia w konkretnej sytuacji decyzyjnej, natomiast doradcy w celu

dokształcenia się. Jensen [Jensen i inni 2000] podaje dwie zasadniczo różne metody
dostosowania informacji do sytuacji decyzyjnej: specjalizację informacji i
personalizację informacji. Specjalizacja polega na prezentacji informacji w
zawężeniu do lokalnych warunków, np. lokalizacji geograficznej, uprawy, warunków
siedliskowych pola itd.). Technicznie specjalizacja odbywa się przez użycie
odpowiedniego interfejsu, np. formularzy, map aktywnych. Personalizacja natomiast

polega na automatycznym przystosowaniu informacji do odbiorcy przez wykorzystanie
wcześniej wprowadzonych o nim danych.

Niemiecki system ISIP
ISIP (ang. Information System for Integrated Plant Production) wg Manfreda Röhriga
[Röhrig 2007] jest to System Informacji w Integrowanej Ochronie Roślin, dostępny pod
adresem www.isip.de. ISIP wprowadzono do praktyki rolniczej w Niemczech w 2004
roku [Jörg i in. 2006]. Inicjatorem tego przedsięwzięcia była niemiecka Państwowa
Służba Ochrony Roślin, która wraz Niemiecką Fundacją Środowiska pokryła koszty. W
prototypie systemu wykorzystano wyniki wcześniejszych prac badawczych
prowadzonych w ramach projektu PASO. Jako wzór posłużył duński system
Pl@nteInfo.
Projekt PASO
W latach 1993-1997 realizowano w Niemczech projekt badawczy o akronimie PASO,
poświęcony rozwijaniu metod prognozowania chorób roślin [Gutsche 2001]. Projekt
scalił wysiłki dwóch grup badaczy, jednej z Niemieckiej Republiki Demokratycznej,
realizującej projekt PROGEB (Procedury prognozowania - Eberswalde, niem.
Prognoseverfahren Eberswalde), a drugiej grupy z Republiki Federalnej Niemiec,
pracującej nad projektem PSWD (Ochrona roślin - system ostrzegawczy/służba
meteorologiczna - niem. Pflanzenschutz-Warndienst/Wetterdienst). Wynikiem prac
prowadzonych w projekcie PASO było wdrożenie w Niemczech dużej liczby modeli
prognozujących choroby roślin.
Centralny Instytut Systemów Wspomagania Decyzji w Ochronie Roślin (ZEPP)
W celu kontynuacji prac rozpoczętych w projekcie PASO w roku 1997 założono w
Niemczech Centralny Instytut Systemów Wspomagania decyzji w Ochronie Roślin
(niem. Die Zentralstelle der Länder für EDV-gestützte Entscheidungshilfen und
Programme im Pflanzenschutz - ZEPP). Misją ZEPP jest zebranie istniejących modeli
symulacyjnych i prognostycznych chorób i szkodników ważnych w rolnictwie i
ogrodnictwie, ich ocena i wdrożenie. W ramach działalności Instytutu zrealizowano do
sierpnia 2015 roku 27 projektów badawczych, a dalszych 6 jest w trakcie realizacji.
Efektem tych prac jest wdrożenie do praktyki ponad 40 meteorologicznych modeli
prognostycznych chorób i szkodników [ZEPP 2015]. Modele są oparte o różne
metody, od prostych sum temperatur do skomplikowanych macierzy populacji z
algorytmami do obliczania tempa wzrostu, rozmnażania i rozprzestrzeniania (ang.
distribution) organizmów szkodliwych. Modele, implementowane w SWD, pozwalają
na [Racca i in. 2011]:
 ocenę ryzyka,
 ocenę potrzeby zabiegu ochronnego,
 prognozowanie optymalnej daty lustracji polowej,
 prognozowanie optymalnej daty zabiegu ochronnego,
 zalecenie właściwego środka ochrony roślin.
SWD wymagają do pracy danych meteorologicznych i danych z lustracji polowych.
System ISIP

ISIP jest najbardziej zaawansowanym internetowym SWD w produkcji roślinnej w
Niemczech. Zawiera on moduły dotyczące zbóż, ziemniaka, buraka cukrowego i
rzepaku ozimego. Stan fitosanitarny wymienionych upraw jest w ciągu sezonu
wegetacyjnego systematycznie oceniany na podstawie rezultatów lustracji polowych
oraz wyników modeli prognozujących rozwój chorób i szkodników. ISIP cieszy się
dużym zainteresowaniem użytkowników. Subskrypcję na korzystanie z systemu
zaledwie w rok po uruchomieniu (2005) podpisało ponad 12 000 osób, a średnia
miesięczna liczba wejść na stronę ISIP wyniosła 190 000. Eksploatację systemu ISIP
prowadzi towarzystwo zarejestrowane ISIP e.V. (niem. e.V. = eingetragener Verein).
Koszty utrzymania systemu ISIP pokrywane są przez Niemiecką Służbę Ochrony
Roślin z 16 krajów związkowych i wynoszą około 480 000 euro rocznie, z czego ok.
300 000 euro przeznaczone jest na potrzeby ISIP e.V. (eksploatacja i dalszy rozwój
ISIP w zakresie technologii informacyjnych) oraz 180 000 euro na potrzeby ZEPP
(rozwój modeli i SWD). System jest zasilany danymi pogodowymi z pokaźnej liczby
stacji meteorologicznych. Wg Keila i Kleinhenza [2007] ich liczba w 2007 roku
wynosiła 566: 170 stacji należało do niemieckiej Służby Meteorologicznej (niem.
Deutscher Wetterdienst), a 396 do niemieckich krajów związkowych.
Program AgmedaWin
Jeden z projektów realizowany w ZEPP w latach 2001-2005 był poświęcony
opracowaniu oprogramowania do zarządzania danymi pogodowymi ze stacji
agrometeorologicznych. Oprogramowanie udostępnia informację pogodową oraz
zabezpiecza unifikację zarządzania i analizy danych pogodowych pochodzących ze
stacji różnych producentów, o różnej konstrukcji i różnym wyposażeniu czujników.
Zaimplementowano zwłaszcza innowacyjną metodę porównywania obserwacji z
sąsiednich stacji. Innym elementem jest interfejs do centralnego serwera danych
pogodowych systemu ISIS (www.isip.de), umożliwiający wygodny dostęp, analizę i
graficzną prezentację danych. Jednym z modułów oprogramowania jest program
"AgmedaWin".
System ISIP korzysta przede wszystkim z danych pogodowych pochodzących ze
stacji meteorologicznych niemieckiej Służby Meteorologicznej. Dane z pozostałych
stacji (których jest stosunkowo więcej) są eksportowane do systemu przez
użytkowników. Dane nieprzetworzone są rozprowadzane do określonych
użytkowników (doradców i rolników) przez system ISIP. Są oni zarejestrowani w
systemie i mają przypisane określone stacje, z których danych mogą korzystać. Do
administracji danych pogodowych służy program dla systemu Windows o nazwie
"AgmedaWin" (Agrometeorological database for Windows). Jest on instalowany na
lokalnym komputerze i oferuje następujące funkcje:
 import danych,
 sprawdzenie danych,
 ocena danych,
 zapis danych na lokalnym komputerze,
 eksport do internetowego systemu ISIP.
Import danych meteorologicznych odbywa się z plików tekstowych. Moduł importu
umożliwia korzystanie z plików generowanych przez stacje meteorologiczne różnych
producentów. Pozwala on na definiowanie "profilu importu" dokładnie opisującego
format pliku tekstowego. Dzięki takiemu rozwiązaniu dodanie stacji z nowym formatem

pliku tekstowego sprowadza się do zdefiniowania odpowiadającemu mu profilu
importu i przypisaniu go nowej stacji.
Ważnym zagadnieniem jest kompletność danych meteorologicznych. AgmedaWin
dostarcza tu kilku opcji. Najprostszą jest sprawdzenie i uzupełnienie danych przez
administratora. Luka w danych może być uzupełniona także danymi z wybranej stacji.
Małe przerwy są uzupełniane automatycznie metodą interpolacji liniowej. Luki dłuższe
niż trzy godziny (do 15 dni) można uzupełnić danymi z sąsiedniej stacji. Do
znalezienia najodpowiedniejszej sąsiedniej stacji porównuje się współczynniki korelacji
z różnych stacji dla danych z okresu 48 godzin przed luką i po niej.
Innym ważnym zagadnieniem jest poprawność danych meteorologicznych. Do
sprawdzenia poprawności AgmedaWin dostarcza dwóch metod. Pierwsza metoda,
sprawdzenie poprawności wewnętrznej (ang. internal plausibility checking), bierze pod
uwagę tylko dane ze stacji sprawdzanej. Druga metoda sprawdzenia poprawności
danych, sprawdzenie poprawności zewnętrznej (ang. external plausibility checking),
porównuje dane ze stacji sąsiednich, podzielone na grupy wg regionów o podobnych
warunkach klimatycznych. Sprawdzenie poprawności zewnętrznej danych ułatwia
wykrycie wadliwych czujników.
AgmedaWin dostarcza także narzędzi do prezentacji danych meteorologicznych [Keil i
Kleinhenz 2007, Racca i in. 2011].
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