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Sprawozdanie z realizacji pierwszego etapu projektu: 

 „System informowania o wystąpieniu infekcji chorobowej oraz zagrożenia ze strony 

szkodników w uprawach warzyw i owoców”  

W ramach prowadzonego projektu podjęto prace nad budową Systemu Informowania o 

Wystąpieniu Infekcji Chorobowych oraz Zagrożenia ze Strony Szkodników w Uprawach 

Warzyw i Owoców. 

Zadanie ma na celu ustalenie prawidłowych terminów zwalczania agrofagów oraz 

wspomaganie podjęcia decyzji o opłacalności zabiegu ochronnego przy użyciu nowoczesnych 

narzędzi monitorujących służących do kontroli nasilenia występowania chorób oraz szkodników 

dla określenia progu ich ekonomicznej szkodliwości. 

             

Monitoringiem objęto najważniejsze gatunki warzyw kapustnych (kapusta głowiasta, kapusta 

pekińska, kalafior, brokuł, kalarepa, rzodkiewka), korzeniowych (marchew, pietruszka, seler, 

burak ćwikłowy), cebulowych (cebula, czosnek, por), dyniowatych (ogórek, cukinia, dynia), 

liściastych (sałata), psiankowatych (papryka, pomidor) oraz ziemniaki.  



                                                                                                         Niegardów, 15.09.2021 r. 

Projekt realizowany jest w konsorcjum o nazwie: GRUPA OPERACYJNA: PRECYZYJNE OGRODNICTWO 

którą tworzą: Agro Smart Lab (lider konsorcjum), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Agrosan                                                                              

Agro Smart Lab sp. z o.o. Niegardów 26, 32-104 Koniusza, www.agrosmartlab.com 

Spośród upraw sadowniczych badania obejmowały drzewa ziarnkowe (jabłonie, grusze), 

pestkowe (śliwa, czereśnia) oraz rośliny jagodowe (truskawka, malina, jeżyna, borówka, 

porzeczka i winorośl).  

Do monitorowania infekcji chorobowych 

oraz panujących warunków atmosferycznych 

wykorzystano stacje meteorologiczne firmy 

Metos/Pessl: MT 200 

W I etapie operacji zakupiono i zainstalowano 

łącznie 50 stacji meteorologicznych w 

gospodarstwach indywidualnych Producentów 

oraz w Grupach Producenckich zlokalizowanych 

w różnych regionach kraju. Każda ze stacji 

została wyposażona w czujniki monitorujące: temperaturę powietrza, temperaturę gleby, 

wielkość opadów, wilgotność względną powietrza, długość zwilżenia liścia (czujnik „sztucznego 

liścia”), panel słoneczny oraz moduł SIM do przesyłania danych.  

System co godzinę pobiera dane klimatyczne i następnie nakłada je na specjalne 

algorytmy modeli chorobowych. Informacje na temat działania poszczególnych modeli 

chorobowych pochodzą z firmy Metos oraz z dostępnych źródeł naukowych, opartych na 

wieloletnich badaniach naukowców z całego świata i uzupełniane o obserwacje prowadzone 

przez członków konsorcjum. Modele wskazują poziom prawdopodobieństwa wystąpienia infekcji 

chorobowej w czasie kiedy występują najbardziej optymalne warunki do rozwoju patogena. Dla 

każdej z monitorowanych chorób ustalono progi zagrożenia (%), które informują o stopniu 

nasilenia infekcji (brak infekcji, niski, średni, wysoki poziom infekcji). Podjęto próbę 

zaadaptowania wybranych modeli chorobowych do innych, pokrewnych gatunków roślin 

pochodzących np. z tej samej rodziny botanicznej, na których patogen może wywołać objawy 

chorobowe. Do systemu wprowadzono dane dotyczące działania ponad 70 modeli chorobowych, 

mogących wskazywać infekcję chorobową warzyw i roślin sadowniczych, jak: szara pleśń, 

mączniak prawdziwy, antraknoza, parch, monilioza, zaraza ogniowa, gorzka plamistość, nekroza 

kory, zamieranie pędów, kanciasta plamistość liści, rak bakteryjny, stemphylium vesicarium, 

mączniak rzekomy, rdza, alternarioza, septorioza, fytoftoroza, zgnilizna twardzikowa sucha 

zgnilizna, pierścieniowa plamistość, askochytoza, chwościk, fuzarioza, zaraza ziemniaka, mokra i 

czarna zgnilizna bakteryjna i in. Zebrane informacje umożliwią modyfikacje wytypowanych 
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modeli chorobowych i dostosowanie ich do warunków 

klimatycznych Polski. W ramach realizacji II etapu zostanie 

zakupionych dodatkowych 20 stacji meteorologicznych.  

 

Monitoring szkodników prowadzono przy użyciu 

automatycznych pułapek wabiących wybrane gatunki na 

selektywny feromon bądź barwę (kolorowe tablice lepowe). W 

celu określenia gatunków szkodników i dynamiki 

występowania ich populacji w trakcie sezonu wegetacyjnego 

2021, zakupiono i zainstalowano w kilkunastu gospodarstwach 

łącznie 90 pułapek firmy Trapview: 60 pułapek feromonowych 

i 30 pułapek barwnych. Wykorzystano różne typy pułapek, 

których konstrukcja miała zapewnić najbardziej efektywne 

odławianie danego szkodnika.  

 

Każda z pułapek składa się z kamer wysokiej rozdzielczości, 

modemu SIM, czujnika temperatury i wilgotności powietrza, 

modułu bluetooth oraz akumulatora, panelu solarnego i 

plastikowej obudowy. Niektóre modele pułapek posiadają 

automatyczny system czyszczenia powierzchni lepowej, który 

można uruchomić zdalnie, bez potrzeby wizyty na plantacji. 

Na kilkunastu wybranych plantacjach warzywniczych oraz sadowniczych umiejscowiono 

pułapki, które służą do monitoringu 19 gatunków szkodników. Są to: śmietka kapuściana, tantniś 

krzyżowiaczek, piętnówka kapustnica, mączlik warzywny, paciornica krzyżowianka, 

wciornastki, połyśnica marchwianka, rolnica zbożówka, pchełki ziemne, śmietka ćwiklanka, 

szarek komośnik, zmiennik lucernowiec, owocówka jabłkóweczka, owocówka śliwkóweczka, 

zwójka siatkóweczka, zwójka różóweczka, zwójka bukóweczka, nasionnica trześniówka oraz 

muszka plamoskrzydła. 

 

Feromony w pułapkach wymieniano co około 4 tygodnie, płyn wabiący w pułapkach 

pokarmowych co ok. 3 tygodnie, wabiki zapachowe co 7-10 dni (w zależności od temperatury i 

wilgotności powietrza), żółte i niebieskie tablice oraz podłogi lepowe - w zależności od liczby 
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przylepionych owadów.  Monitoring, w zależności od gatunku owada, spodziewanego terminu 

pojawu, liczby pokoleń prowadzono od kwietnia do chwili obecnej.  

Zainstalowane pułapki przesyłają każdego dnia o określonej godzinie zdjęcia, na 

platformę informatyczną, która automatycznie zaznacza i zlicza ilość odłowionych na 

powierzchnię lepową szkodników. Fotografie są następnie korygowane przez specjalistów z 

zakresu entomologii.  

 

Informacje na temat gatunku i liczebności 

odłowionych szkodników są wprowadzane 

do zaprojektowanej na potrzeby projektu  

platformy „Farm Smart”, dzięki czemu 

możliwe jest śledzenie dynamiki populacji 

lotów dorosłych osobników.  

 

 

 



                                                                                                         Niegardów, 15.09.2021 r. 

Projekt realizowany jest w konsorcjum o nazwie: GRUPA OPERACYJNA: PRECYZYJNE OGRODNICTWO 

którą tworzą: Agro Smart Lab (lider konsorcjum), Uniwersytet Rolniczy w Krakowie oraz Agrosan                                                                              

Agro Smart Lab sp. z o.o. Niegardów 26, 32-104 Koniusza, www.agrosmartlab.com 

Dokonano przeglądu literatury na podstawie, której zebrano dane odnoszące się do ok. 

170 modeli fenologicznych rozwoju szkodników. Zgromadzone modele opierają się na 

wartościach sum temperatur efektywnych (STE), która pozwala na oszacowanie momentu 

pojawu konkretnego stadium szkodnika. Na ich podstawie będzie można stwierdzić, kiedy należy 

spodziewać się np. wylęgu gąsienic ze złożonych jaj, co ma istotne znaczenie w przypadku 

planowania zabiegów ochronnych. Modele pochodzą z różnych regionów świata, dlatego 

niezbędna jest ich walidacja i dostosowanie wartości STE do warunków klimatycznych 

panujących w Polsce. W portalu Farm Smart stworzono zaawansowany system połączenia 

danych meteorologicznych z pułapkami, mający na celu skorelowanie wystąpień szkodników z 

panującymi warunkami atmosferycznymi. Powyższe dane posłużą w II etapie operacji do 

opracowania właściwych modeli fenologicznych dla wybranych szkodników.  

Równolegle w okresie wegetacji w kilkunastu wytypowanych gospodarstwach 

prowadzono lustracje polowe. Oceniano kondycje plantacji pod względem zdrowotności i 

obecności agrofagów. Każda uprawa była monitorowana, notowano informacje dotyczące 

uprawianego gatunku, oraz występujących w tym czasie chorób i szkodników. Oprócz 

monitoringu w wybranych plantacjach rozmieszczonych w różnych regionach Polski prowadzono 

szczegółowe obserwacje na wytypowanych gatunkach warzyw i roślin sadowniczych w stacjach 

doświadczalnych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie:  tj. w Warzywniczej Stacji 

Doświadczalnej zlokalizowanej w Mydlnikach oraz Sadowniczej Stacji Doświadczalnej 

zlokalizowanej w Garlicy. 
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Prowadzony monitoring wspierany nowoczesnymi technologiami pozwoli na precyzyjną 

ocenę szkodliwości zdiagnozowanych agrofagów oraz uzyskanie obrazu rejonizacji ich 

występowania w danym roku, a także przedstawienie zmian w nasileniu szkodliwości na 

przestrzeni lat. Uzyskanie wiedzy o znaczeniu gospodarczym poszczególnych agrofagów 

umożliwi wykorzystanie zebranych informacji przy prognozowaniu długoterminowym. 

Stworzony system wraz z aplikacją mobilną pozwoli na stały dostęp do informacji o zagrożeniu 

ze strony chorób i szkodników, co ułatwi planowanie i podejmowanie decyzji o konieczności 

wykonania zabiegu ochronnego.  


