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❑ Różnorodność biologiczna (bioróżnorodność) to zróżnicowanie ekosystemów, gatunków 
i genów na Ziemi lub w określonym siedlisku. 

❑ Bioróżnorodność funkcjonalna jest ściśle powiązana z rolnictwem i jest podstawą 
całkowitej bioróżnorodności 

❑ Jest ona niezbędna dla dobrobytu człowieka, ponieważ zapewnia funkcje 
podtrzymujące gospodarki i społeczeństwa. 

❑ Bioróżnorodność jest istotna dla usług ekosystemowych (usług zapewnianych przez 
środowisko naturalne):

- produkcja żywności, paliw, włókien i lekarstw,
- regulowanie klimatu, 
- ochrona przed powodziami, suszami,
- żyzność gleb,
- obecność zapylaczy …









▪ Projekt „Stworzenie bioinformatycznego systemu zarządzania narodowymi zasobami

genowymi roślin użytkowych oraz rozwój kapitału społecznego i gospodarczego Polski

poprzez ochronę i wykorzystanie tych zasobów w procesie świadczenia usług

doradztwa rolniczego”

▪ Program „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków”

GOSPOSTRATEG 1

AGROBANK – narzędzie ICT

▪ Wartość dofinansowania: 9 850 463,00 PLN

▪ Okres realizacji: 01.12.2018r. – 30.09.2022r.

▪ Numer Umowy: Gospostrateg 1/394826/10/NCBR/2018 z dnia 22.11.2018r.

▪ Koordynator: Katarzyna Boczek - CDR

▪ Kierownik B+R: Prof. Jerzy H. Czembor - IHAR-PIB 



AGROBANK – narzędzie ICT
❑ Skład konsorcjum

▪ Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB 

- lider zespołu: J. H. Czembor – W. Podyma, G. Gryziak, M. Zaczyński, E. Kochańska-Czembor

▪ Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe 

- lider zespołu: J. Pukacki – M. Krystek, H. Świerczyński 

▪ Fundacja Kaleckiego - lider zespołu: P. Jędral

▪ Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie – koordynator, Katarzyna Boczek, Za-ca Dyr. CDR –

- L. Żukowski, P. Dąbrowski, J. Dąbrowski

❑ Podwykonawcy IHAR-PIB w FAZIE A – współpraca przy opracowaniu wybranych modeli 

zaimplementowanych w platformie: 

▪ Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (lider zespołu: dr. hab. R. Pudełko)

▪ Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych (lider zespołu mgr. J. Zych)



❑CEL OGÓLNY

▪ Rozwój nowoczesnego sektora rolno-spożywczego w Polsce poprzez usprawnianie 

procesu transferu wiedzy i innowacyjności do praktyki rolniczej.

❑CEL PRAKTYCZNY

▪ opracowanie, wdrożenie i rozpowszechnienie 

systemu bioinformatycznego zarządzania narodowymi zasobami genowymi roślin 

użytkowych 

AGROBANK – platforma 



❑ aplikacja AGRO-odmiana – jako system bioinformatyczny, który zapewni 

poszerzenie bioróżnorodności funkcjonalnej poprzez: 

▪ wybór właściwego gatunku i odmiany wskazanej do uprawy na 

wskazanej przez użytkownika działce

AGROBANK – platforma 



AGROBANK – platforma 
❑ Podstawowe składowe potencjalnego plonu genetycznego i ich interakcja:

▪ odporność na stresy biotyczne: choroby,

▪ odporność na stresy abiotyczne: niedobory wody, wymarzanie, wymakanie, wysokie temperatury 

powietrza,

▪ cechy fizjologiczne i fenotypowe (części nadziemnej i podziemnej).

❑ Warunki środowiskowe modelujące plon:

• siedlisko: kompleks przydatności rolniczej gleby, klasa bonitacyjna. 

▪ Można je modelować w sposób pośredni poprzez właściwie dobraną agrotechnikę, 

• warunki agroklimatyczne (na które nie mamy wpływu, ale przewidując je, można planować swoje 

działania w zakresie uprawy wybranych gatunków roślin użytkowych). 

• Ważne szczególnie w ostatnich latach: nierównomierne opady w tym susze lub gwałtowne 

burze, wysokie temperatury.



AGROBANK – platforma 



❑ Funkcjonalności aplikacji:

▪ podział pola na jednorodne pola produkcyjne,

▪ zaplanowanie właściwej agrotechniki dostosowanej do wybranej odmiany 

oraz warunków środowiskowych, które tworzą gleba i klimat, zapewniając 

wykorzystanie potencjału genetycznego uprawianych odmian,

▪ monitorowanie i ocena aktualnego przebiegu wegetacji poprzez 

wykorzystanie modeli:

o oceny stanu wegetacji 

o wysokości przewidywanego plonu w trakcie trwania uprawy

AGROBANK – platforma 



Aplikacja AGRO-odmiana

Krok 1: wskazanie działki

Krok 2, 3, 4: 

❑ wprowadzenie do systemu danych glebowych:

▪ Klasa

▪ Zasobność: P2O5, K2O, Mg

▪ pH

❑wprowadzenie do systemu danych o nawożeniu obornikiem

❑wprowadzenie do systemu danych o dotychczasowym płodozmianie (3 lata 

wstecz)



Aplikacja AGRO-odmiana

❑ Podział pola na jednorodne strefy / pola produkcyjne – automatycznie w 

oparciu o dane wprowadzone oraz telemetryczne – zdjęcia satelitarne 

❑Dane opisujące strefę / pole produkcyjne

▪ Powierzchna strefy

▪ Szacowana klasa bonitacyjna

▪ Szacowany kompleks glebowy

▪ Szacowana kategoria podatności na suszę

❑ Użytkownik ma możliwość korekty podziału zgodnie ze swoimi 

potrzebami



Przypisanie gatunku do strefy

❑Dla każdej strefy system prezentuje

▪ zagrożenia związane z wystąpieniem 
suszy, wymarzania i wymoknięcia

▪ listę gatunków roślin, posortowaną wg 
potencjalnego plonu możliwego do 
uzyskania w danym miejscu

▪ odnośniki do publikacji COBORU/IHAR 
dotyczących wybranego gatunku

❑Użytkownik wskazuje gatunek i odmianę 
(jeśli dostępna)



❑ Dane wejściowe

▪ Nazwa gatunku 

▪ Nazwa odmiany  (Baza KCRZG / Baza COBORU)

▪ Współczynnik regionalny z map bonitacyjnych w 

odniesieniu do plonu referencyjnego COBORU

▪ Współczynnik glebowy

▪ Współczynnik agrotechniki

❑ Wynik

▪ plon potencjalny nasion w dt/ha

▪ Model ukierunkowuje wybór gatunku i odmiany adekwatny do środowiska / pola

▪ Model umożliwia użytkownikowi opracowywanej aplikacji szacowanie potencjalnego plonu podczas 

zakładania plantacji.

▪ Zaimplementowany dla 9 podstawowych gatunków roślin rolniczych

Model szacowanie potencjalnego plonu
przy zakładaniu plantacji



❑ Dane wejściowe

▪ Nazwa gatunku 

▪ Cel / typ uprawy

▪ Źródło: tabele IUNG z danymi referencyjnymi dla wybranych 

gatunków i celów upraw 

❑ Wynik

▪ Średnie pobranie mikro i makro 

elementów na jednostkę plonu

▪ Model ukierunkowuje racjonalne nawożenie do potrzeb pokarmowych gatunku / odmiany i 

oczekiwanego plonu

▪ Zaimplementowany dla 9 podstawowych gatunków roślin rolniczych

Model szacowanie potrzeb pokarmowych
przy zakładaniu plantacji



Planowanie płodozmianu i potrzeb pokarmowych



Model oceny stanu wegetacji

❑ Dane wejściowe

▪ nazwa gatunku
▪ GDD (suma temperatur efektywnych na podstawie danych meteo)
▪ scenariusz wegetacji: MAXagro, MEANagro, MINagro
▪ zarejestrowany NDVI uprawy

arkusz z referencyjnymi przebiegami NDVI dla wybranych gatunków -
IUNG

❑ Wynik

▪ znormalizowana ocena stanu 
wegetacji lub porównanie z 
referencyjnym NDVI – jeżeli 
odbiega od wzorca to należy 
określić przyczynę

▪ Dane gromadzone teledetekcyjnie.

Najpopularniejszym wskaźnikiem teledetekcji stosowanym w rolnictwie jest NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) - oznacza 

znormalizowany różnicowy wskaźnik wegetacji, który pokazuje rozwój rośliny na podstawie odbitych wiązek światła przez tkanki roślinne.

▪ „Monitorowanie wegetacji i prognozowanie plonu” zakłada, że uprawa może być monitorowana w całym okresie wegetacji. 

▪ W zależności od daty wykonania analizy użytkownik otrzymuje aktualne rekomendacje uprawowe, które umożliwią dostosowanie 

zabiegów agrotechnicznych do bieżących potrzeb oraz ich opłacalności.

▪ Zaimplementowany dla 5 gatunków



Ocena stanu wegetacji

NDVI

Model oceny stanu wegetacji



Model predykcji plonu w trakcie wegetacji / 
potencjalnych strat (susza)

❑ Dane wejściowe

▪ nazwa gatunku rośliny

• rodzaj gleby (kategoria podatności na suszę) - IUNG

• KBW (wartość klimatycznego bilansu wodnego) -IUNG

❑ Wynik

▪ strata: różnica plonu 

oczekiwanego i plonu 

szacowanego (jednostka: %)



❑ Dane wejściowe

▪ nazwa gatunku i odmiany

▪ dane meteo (miesięczne podsumowania opadów, 

temperatury gruntu i powietrza)

▪ dane agrotechniki (nawożenie, charakterystyka gleby)

▪ dane oceny roślin (w zależności od gatunku ocena 

ilościowa lub jakościowa wybranych cech rośliny na 

określonym etapie wegetacji)

▪ Odporność na choroby

❑ Wynik

▪ przewidywany plon dla odmiany

▪ Model oparty na współczynnikach regresji wielokrotnej. 

▪ Opracowane zostały dla reprezentatywnej liczby odmian (podstawowe gatunki).

Model predykcji plonu w trakcie wegetacji / potencjalnych strat 
(dane środowiskowe i potencjał genetyczny/odmiany) 



Model predykcji plonu w trakcie wegetacji / 
potencjalnych strat



AGROBANK – platforma 
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Radzików

05-870 Błonie

tel. +48 22 733 45 00

NIP: 5290007029

REGON: 000079480

e-mail: postbox@ihar.edu.pl

www.ihar.edu.pl

Dziękuję za uwagę

Prof. dr hab. Jerzy H. Czembor

tel. 883 273 863

e-mail: j.h.czembor@ihar.edu.pl


