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Warsztaty dla uczniów i nauczycieli średnich szkół rolniczych:

„Szanse i ograniczenia dla ICT w polskim rolnictwie”
Przygotowano w ramach Zadania 2.7 Programu Wieloletniego „Analiza i doskonalenie metod przekazywania wyników badań naukowych do 

doradztwa i praktyki rolniczej oraz wspieranie działalności różnych typów gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych”

Przykłady technologii ICT za granicą



Sadownicy korzystają z zarządzanych smartfonami 
• systemów ostrzegania przed gradem, 
• czujników deszczu, 
• aplikacji oceniających potrzebę wykorzystania środków ochrony 

roślin
• i nawozów, 
które spięte w jeden system dostarczają producentom 
kompleksowych danych nt. stanu upraw. 

W poprawie technik uprawy wykorzystywane są drony, teledetekcja 
oraz skomplikowane i zintegrowane systemy zarządzania danymi.

Sadownictwo

Belgia, Holandia, Francja

Technologie, dzięki którym możemy precyzyjnie ocenić skutki zarazy na roślinach i z 
dużą dokładnością stwierdzić jaka część sadów została zainfekowana. Pomagają w 
tym zarówno systemy monitoringu z powietrza, jak i specjalne aplikacje oceniające 
stan liści. 
Drony współpracujące z systemem nawadniania pól uprawnych 
(przewaga nad prezentowanymi z opóźnieniem danymi satelitarnymi)



Optymalizacja ochrony upraw dzięki inteligentnemu rozwiązaniu 
do monitorowania szkodników

Samoczyszczące pułapki Trapview, 

które zapewniają wysoką 

skuteczność chwytania owadów i w 

konsekwencji wysoką jakość danych, 

wysyłają zdjęcia do chmury 

przynajmniej raz dziennie. Zdjęcia te 

są przetwarzane, a następnie 

analizowane przez algorytm uczenia 

maszynowego w celu 

zidentyfikowania każdego z 

widocznych na zdjęciu owadów.

„Podejście to jest wysoce skuteczne, przy ponad 90% 
dokładności identyfikacji, co jest w uśrednieniu lepszym 
wynikiem niż w przypadku człowieka. Ponadto dokładność 
prognozowania wyniosła ponad 80%, czyli więcej niż 
jakiegokolwiek innego rozwiązania dostępnego na rynku”,

Źródło(PL) https://cordis.europa.eu/article/id/247282-optimising-crop-protection-with-a-smart-pest-monitoring-solution/pl

Źródło: Trapview na stronie Cordis

Słowenia

http://www.trapview.com/en/



Evan-Amos, wikimedia.org, cc-by-sa-3.0

Niektóre sklepy w Wielkiej Brytanii używają ICT do śledzenia zapakowanego soku 
pomarańczowego, które zostały zebrane z dowolnego miejsca na świecie od pola do 
konsumenta. Konsument może użyć kodu kreskowego (wykresu słupkowego) w 
telefonie, aby zweryfikować pochodzenie soku pomarańczowego sprzedawanego jako 
świeży.

Monitorowanie łańcuchów dostaw

Wielka 
Brytania



https://www.ibm.com/products/agriculture

Rozwiązanie globalnych korporacji

Oferuje rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, 
rozwiązania z zakresu IoT, metody analizy i predykcji 
(przewidywania) danych dla rolnictwa oraz pomoc 
ekspertów w ich analizie.

Podkreśla na swoje stronie znaczenie „digital farming” ale zaznacza, że 
mnóstwo danych, mimo że są gromadzone, nie może być przetworzonych i 
wykorzystanych ze względu na wymagane ręczne „załadowanie”, 
przeniesienie danych, które następnie są przesyłane zdalnie na platformę 
lub do systemu.

„While various solutions for using field and crop data to improve 

business profitability and yield larger harvests have been 

proposed, certain barriers have led growers to resist digital 

transformation and instead stick with traditional techniques.”



Rozwiązanie globalnych korporacji

„Data is analyzed by computers in the Internet cloud to extract insights on 
anything from which seeds grow best in which soil to optimizing irrigation 
tactics or anticipating weather patterns, according to Baron….
"FBN connects the world's farmers together and allows them to share 
knowledge to farm better,"

„If Google were to enter farming, it would likely start by finding and amassing 
all available data – without biases or preconceived notions – and let the data 
dictate how to proceed. A self-driving car can see, hear, read, understand, 
decide and act – just like human drivers do. As Google revolutionizes how we 
think about mobility, we have the same opportunity in agriculture. We are 
learning how to combine the latest advancements in precision agriculture with 
those in plant genetics. Their merger is imperative. A hungry world awaits.”
http://analytics-magazine.org/agriculture-a-analytics-how-would-google-farm/

• Precyzyjne rolnictwo oparte na 
danych dot. genotypów roślin

• Rozwiązania dot. autonomicznych 
aut (bardziej wymagające)

• Mnóstwo danych satelitarnych, 
lotniczych, drony – Google Maps

https://www.industryweek.com/technology-and-iiot/digital-tools/article/21965269/google-backs-farmfocused-startup-as-agtech-blooms
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Zdjęcia wykorzystane w prexentacji (jeśli nie są 
opisane) pochodzą z serwisu pixabay.com oraz z 
zasobów własnych autorki

http://www.iung.pulawy.pl/

