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PRECYZYJNY SYSTEM MONITORINGU I SYGNALIZACJI CHORÓB
Dotychczasowa strategia ochrony roślin opierała się na wykonywaniu
zabiegów:
• profilaktycznych w okresach krytycznych, przy zastosowaniu
preparatów o działaniu kontaktowym lub wgłębnym
• Interwencyjnych, po wystąpieniu pierwszych objawów
i identyfikacji sprawcy, najczęściej przy wykorzystaniu preparatów
o działaniu systemicznym
Jest jeszcze trzecia możliwość strategii ochrony, w oparciu o dane
ze stacji meteorologicznych i wykorzystaniu modeli matematycznych,
C H Y NÓW 2 0 1 9
w celu precyzyjnego ustalenia momentu infekcji

PRECYZYJNY SYSTEM MONITORINGU I SYGNALIZACJI CHORÓB
I SZKODNIKÓW
Choroba rośliny zależy od trzech elementów działających na siebie
w określonym czasie:
patogenu
rośliny gospodarza
warunków środowiska.
Choroba rozpoczyna się od zetknięcia patogenu z rośliną a kończy
śmiercią rośliny lub jej wyzdrowieniem.
W przebiegu choroby wyróżnia się fazy:
infekcja (zakażenie)!!!
inkubacja (wylęganie)
choroba właściwa (symptomacja)
śmierć rośliny lub jej wyzdrowienie
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PRECYZYJNY SYSTEM MONITORINGU I SYGNALIZACJI CHORÓB
I SZKODNIKÓW
Infekcja jest to okres od zetknięcia się
patogena z rośliną do nawiązania z nią
kontaktu pasożytniczego, czyli pierwszego
pobrania pokarmu z rośliny.
Infekcja jest więc najbardziej właściwym
etapem w przebiegu choroby, w którym
należy rozpocząć ochronę roślin.
Do infekcji potrzebna jest odpowiednia ilość
materiału infekcyjnego: zarodników, strzępek
grzyba (tzw.propagul).
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PORTAL ZAWIERA:
Nazwa stacji, do której przypisany jest Użytkownik
Profesjonalna prognoza pogody
Dane ze stacji – dane meteorologiczne przesyłane ze
stacji na serwer (temp. powietrza i gleby, wilgotność
względna, punkt rosy, wielkość opadu etc.)
Informacje na temat zagrożeń chorobowych
przedstawione w formie graficznej
Alerty – historyczne dane na temat wysyłanych
komunikatów
Dodatkowe informacje

Składowe prognozy 7 dniowej:
Temperatura powietrza
Opady
Zachmurzenie
„Okno oprysku” - interpretacja:
Zielony kolor: sprzyjające warunki atmosferyczne
(najbardziej odpowiednie do wykonania zabiegu
ochronnego)
Żółty kolor: mało sprzyjające warunki
Czerwony kolor: niesprzyjające warunki (stosowanie
zabiegów ochronnych niezalecane)
Ewapotranspiracja - całokształt procesów
związanych z odpływem do atmosfery wody
parującej z powierzchni gleby (ewaporacja) pokrytej
roślinnością (transpiracja).
Wilgotność względna
Prędkość i kierunek wiatru

PROGNOZA POGODY

PROGNOZA POGODY – PRECYZYJNE INFORMACJE
O POTRZEBACH NAWODNIENIOWYCH
Poniżej okna oprysku znajduje się wskaźnik FAO (ETo):
Wskaźnik FAO ETo (informacja w kolorze pomarańczowym) – Ewapotranspiracja
wskaźnikowa. Jest to prognoza ilości wody która zostanie wyparowana z powierzchni
pokrytej roślinami niezależnie od ich rodzaju i poziomu wilgotności gleby.
Wskaźnik ETo Jest oficjalnym wskaźnikiem zarekomendowanym przez Organizację
Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO).

Obliczanie dawki nawodnieniowej na podstawie wskaźnika ETo:
Ilość dawki wody = suma wartości wskaźnika ETo (w mm/cm2) do kolejnego
dnia podlewania – ewentualny opad deszczu
Pierwszy przykład obliczenia ilości dawki z danych obok:
Nawadniamy w piątek, kolejne nawadnianie planowane jest w poniedziałek,
niema opadów deszczu w ciągu 3 dni
Ilość wody do podania w piątek = 3,8 + 4,1 + 3,3 = 11,2mm/cm2 (11,2 litrów/m2)
Drugi przykład obliczenia ilości dawki z danych obok:
Nawadniamy w poniedziałek, kolejne nawadnianie planowane jest w czwartek,
opad w poniedziałek rano (2,5mm)
Ilość wody do podania w poniedziałek = 3,0 + 3,9 + 3,8 – 2,5 mm= 8,2 mm/cm2 =
(8,2 litrów/m2)

Czynniki brane pod uwagę do
obliczania wskaźnika Eto

DANE ZE STACJI
TEMPERATURA POWIETRZA I GLEBY

Możliwość
wyłączenia
podglądu
danych po
naciśnięciu
na nazwę
danego
parametru

Aktualny podgląd
danych oraz do 3
miesięcy wstecz

DANE ZE STACJI
OPADY I WILGOTNOŚĆ WZGLĘDNA POWIETRZA
wilgotność względna
opady

DANE ZE STACJI
WILGOTNY LIŚĆ I TEMPERATURA PUNKU ROSY
wilgotny liść

ZAGROŻENIA CHOROBOWE
Poziom infekcji danej choroby przedstawiony w formie graficznej
Na serwerze zainstalowane są matematyczne modele chorobowe. Jeśli dane przesłane ze stacji przekroczą
wartości krytyczne założone dla modelu chorobowego, wówczas na wykresie przedstawiającym
prawdopodobieństwo infekcji pojawia się pik pokazujący stopień zagrożenia infekcją w uprawie. Wykres może
mieć skalę procentową (0 – 100%) lub punktową (np. 0 – 5), w zależności od poziomu zagrożenia Użytkownik
otrzymuje informacje:
Brak zagrożenia
Niski poziom zagrożenia
Ostrzeżenie (średni poziom zagrożenia)
Alarm (wysoki poziom zagrożenia)

Możliwość podglądu
danych do 3 dni
wstecz

KOMUNIKACJA SMS NA TEMAT ZAGROŻEŃ
SMS – wysłany w dniu wystąpienia
zagrożenia:
Alarm
(wystąpienie infekcji lub bardzo wysokie
ryzyko wystąpienia infekcji)
Ostrzeżenie
(średnie ryzyko wystąpienia infekcji)
W SMS podawany jest gatunek oraz
informacja o ilości zagrożeń
W SMS podawany jest również link do
pełnego raportu na temat wystąpienia
zagrożenia oraz prognoza pogody

KOMUNIKACJA SMS NA TEMAT ZAGROŻEŃ
SMS zawiera link do raportu w którym
znajduje się:
pełna informacja o zagrożeniach na
poszczególnych gatunkach roślin, poziom
zagrożenia w zależności od skali modelu
chorobowego, wskaźnik choroby (stały –
utrzymujący się poziom infekcji, malejący –
spadający poziom , rosnący – wzrost poziomu
infekcji) oraz informacje o pogodzie
Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na
otrzymywanie informacji e-mail wówczas
każdego dnia otrzymuje pełen raport
o występujących zagrożeniach lub braku
zagrożeń na wszystkich zgłoszonych przez
siebie gatunkach roślin

