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Zadanie 2.2. Opracowanie systemów wspomagania decyzji w ochronie roślin ogrodniczych 
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HortiOchrona - system doradczy dla ogrodnictwa 



Cel zadania - dostarczenie producentom i doradcom funkcjonalnych 

narzędzi do podejmowania decyzji o wykonaniu zabiegów środami ochrony 

roślin, które będą dostępne na stronie internetowej Instytutu Ogrodnictwa,  

oraz poprzez link do systemu, na Platformie Sygnalizacji Agrofagów (strona 

IOR-PIB w Poznaniu), a informacje o nich zostaną podane w czasopismach 

popularno-naukowych oraz prezentowane na szkoleniach i konferencjach.  

Cele szczegółowe zadania: 

● Opracowanie materiałów pomocnych przy identyfikacji agrofagów bądź sprawców 

oraz ocenie ich szkodliwości dla roślin ogrodniczych, 

● Wykonanie badań i obserwacji nad doskonaleniem metod sygnalizacji i 

prognozowania występowania ważniejszych agrofagów roślin,  

● Opracowanie internetowych systemów wspomagania decyzji dla jabłoni, cebuli i 

róży szklarniowej,  

● Opracowanie bazy środków ochrony roślin i zaleceń ich stosowania w uprawach  

w/w gatunków.  

Cel podjętych prac w zadaniu 2.2. 



Jednostki IO wykonujące zadanie 2.2. 

Z-d Ochrony  

R. przed Szkodnikami 

Z-d Uprawy  

i Nawożenia R. Ogrodniczych 
- Pracownia Herbologii 
- Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych 
- Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Warzywnych 
- Pracownia Uprawy i Nawożenia Roślin Ozdobnych 

Z-d Fitopatologii 

Dział 

Informatyki 

Wykonawcy zadania: 

Grupy zawodowe opracowujące system 
Profesor zwyczajny 3-5 
Profesor nadzwyczajny 6-8 
Adiunkt 12-17 
Asystent 13-17 
Główny specjalista bad.-techn. 2 
Specjalista bad.-techn. 2-5 
Główny specjalista inż.-techn. 1-2 
Specjalista inż.-techn. 1-5 
--------------------------------------------------- 
Razem  42-77 
 
Specjaliści techniczni, technicy, 
robotnicy wykwalifikowani 



System wspomagania decyzji HortiOchrona w liczbach 

– Baza systemu zawiera: 30 tabel tematycznych 

– w każdej z nich znajduje się od 3 do 3300 rekordów 

 

Zawiera informacje na temat: 

–  Agrofagów: 54 – jabłoń 

            32 – cebula 

            21 – róża szklarniowa 

       45 – gatunków chwastów 

 

– Zwalczania i zapobiegania: ok. 3300 rekordów 

– Metod lustracji: ok. 130 rekordów 

– Diagnostyki: 546 rekordów 

– Środków Ochrony Roślin: 308 rekordów 



System wspomagania decyzji HortiOchrona 

 

♦  Testowanie pod względem merytorycznym  

wprowadzonych danych 

 

♦   Testowanie funkcjonalne 



Strona startowa 

Menu 

systemu 

Miejsce wyświetlania danych 

System wspomagania decyzji HortiOchrona 



I część rośliny sadownicze – informacje; diagnostyka 

System wspomagania decyzji HortiOchrona 



II część rośliny warzywne: środki ochrony roślin 

System wspomagania decyzji HortiOchrona 



III część rośliny ozdobne: informacje 

System wspomagania decyzji HortiOchrona 



III część rośliny ozdobne: informacje 

System wspomagania decyzji HortiOchrona 



♦  Badania nad określeniem  progu szkodliwości komosy 

białej dla cebuli i marchwi. 

♦  Doskonalenie metod sygnalizacji wciornastka tytoniowca i 

śmietki cebulanki w cebuli, z wykorzystaniem niebieskich 

tablic i pułapek zapachowych.  

♦  Doskonalenie metod sygnalizacji i prognozowania 

występowania zagrożenia jabłoni przez przędziorka 

owocowca (Panonychus ulmi) i owocnicę jabłkową 

(Hoplocampa testudinea). 

♦  Prognozowanie pojawu alternariozy naci (Alternaria dauci) 

na marchwi  

Prowadzenie obserwacji i badań nad określeniem progów szkodliwości przez 

choroby, szkodniki i chwasty dla upraw jabłoni, cebuli i róży szklarniowej (2015-

2016), truskawki, marchwi i żywotnika (2017) oraz doskonalenie metod 

sygnalizacji i prognozowania występowania ważniejszych szkodników i chorób 



♦  Obserwacja występowania nicieni, pasożytów roślin, w uprawach truskawki  

i marchwi na terenie kraju; 

♦  Optymalizacja terminu zwalczania kwieciaka malinowca (Anthonomus rubi)  

na truskawce  

♦  Monitoring występowania owadów dorosłych muszki plamoskrzydłej (Drosophila 

suzukii) na truskawce 

♦  Sygnalizacja i prognozowanie misecznika tujowca (Parthenolecanium fletcheri) 

na żywotniku zachodnim (Thuja occidentalis);  

♦  Prognozowanie pojawu fytoftorozy (Phytophthora spp.) i zamierania pędów 

drzew i krzewów iglastych (Pestalopsis spp.) na żywotniku zachodnim. 

Prowadzenie obserwacji i badań nad określeniem progów szkodliwości przez 

choroby, szkodniki i chwasty dla upraw jabłoni, cebuli i róży szklarniowej (2015-

2016), truskawki, marchwi i żywotnika (2017) oraz doskonalenie metod 

sygnalizacji i prognozowania występowania ważniejszych szkodników i chorób 



Opracowanie zaleceń stosowania środków ochrony roślin  

dla jabłoni, cebuli i róży szklarniowej 

● Dokonano aktualizacji zaleceń 

stosowania środków ochrony 

roślin dla jabłoni, cebuli i róży 

szklarniowej, uwzględniając środki 

o ważnej rejestracji w dniu 31 

grudnia 2017 r. 



Upowszechnianie: 

Zgłoszenie wystąpienia na Konferencję związaną z ochroną 

roślin ogrodniczych 

Dziękuję za uwagę 


