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INSTRUKCJA WDROŻENIOWA 

Sposób korzystania z systemu wspomagania decyzji HortiOchrona 
 

1. Wstęp  

Podjęcie prac nad opracowaniem systemu wspomagania decyzji uwarunkowane było 

obecnym znaczeniem ogrodnictwa, które jest jednym z ważniejszych działów produkcji rolnej 

w Polsce. Tereny zajęte pod działalność związaną z ogrodnictwem zajmują 3,9% powierzchni 

użytków rolnych, a produkcja ogrodnicza stanowi ponad 30% produkcji roślinnej ogółem. Ponad 

60% owoców, 40% warzyw i około 20% roślin ozdobnych jest eksportowana w formie świeżej 

lub przetworzonej, co przyczynia się do poprawy bilansu handlowego kraju; pomimo znacznego 

importu owoców południowych i niektórych gatunków warzyw nieuprawianych w Polsce oraz 

kwiatów ciętych. Strategiczne programy rządowe, realizowane w poprzednich latach, 

obejmowały obszary priorytetowe, m.in. zapewnienie wysokiej wartości prozdrowotnej owoców 

i warzyw, w tym wprowadzenie do uprawy nowych gatunków i odmian roślin ogrodniczych 

o wysokiej zawartości związków biologicznie aktywnych przydatnych do produkcji żywności 

funkcjonalnej. Realizacja podejmowanych działań powinna być oparta na naukowych 

podstawach. 

Zachowanie standardów jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrona środowiska 

przyrodniczego wymagają zmian w kierunku ograniczenia zużycia środków chemicznych, 

głównie nawozów i środków ochrony roślin. Wymogi w zakresie redukcji środków ochrony 

roślin spełnia Integrowana Ochrona Roślin (ang. Integrated Pest Management – IPM), która od 

2014 roku jest obowiązującym modelem ochrony roślin w całej Unii Europejskiej. Wdrożenie 

zasad integrowanej ochrony wynika z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/128/WE z dnia 21 października 2009 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania na 

rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 71, z późn. 

zm.). Wprowadzanie środków ochrony roślin do obrotu reguluje Rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009, z dnia 21 października 2009 r., dotyczące 

wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG 

i 91/414/EWG. Zasady określone w Rozporządzeniu wyznaczają wysokie standardy dla środków 

ochrony roślin, w zakresie ich skuteczności biologicznej, wpływu na zdrowie człowieka 

i zwierząt oraz ochrony środowiska. 

 

2. Cel i podstawy tworzenia systemu 

Integrowana ochrona roślin oparta jest na naukowych podstawach i powinna być szybko 

i szeroko wdrażana bezpośrednio na poziom produkcji. Wysokie wymagania jakościowe dla 

produktów ogrodniczych, jak i tendencje w zakresie ochrony przed agrofagami, zmuszają do 
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korzystania z najnowszej wiedzy i nowoczesnych metod produkcji. Aby spełnić te wymagania 

niezbędne są nowe, innowacyjne narzędzia, które umożliwią sprawny i szybki przekaz wiedzy 

naukowej producentom i osobom związanym z produkcją ogrodniczą. Jednym z takich narzędzi 

są ogólnodostępne platformy informatyczne, zawierające dane z zakresu ochrony roślin czy 

występowania agrofagów, pozwalające na racjonalne stosowanie tych środków.  

W Instytucie Ogrodnictwa – Państwowym Instytucie Badawczym w Skierniewicach 

opracowano system wspomagania decyzji HortiOchrona dla roślin ogrodniczych, który wpisuje 

się w obecne trendy informatyczne i cyfryzację procesów produkcji w sektorze ogrodnictwa 

i pozwala na zwiększania świadomości i umiejętności informatycznych szerokich grup ludności.  

Celem prac jest opracowanie i dostarczenie producentom i doradcom internetowych 

narzędzi do podejmowania decyzji o wykonaniu zabiegu środkiem ochrony roślin przeciw 

agrofagom. Wyznaczenie optymalnego terminu stosowania środków ochrony roślin przy 

wykorzystaniu systemu HortiOchrona, pozwoli na racjonalne stosowania pestycydów 

i ograniczenie ich zużycia oraz liczby zabiegów, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznej 

ochrony roślin ogrodniczych przed agrofagami, a także wpłynie na lepszą ochronę zdrowia 

konsumentów i środowiska naturalnego oraz przyczyni się do podniesienia poziomu ochrony 

roślin w Polsce. System jest upowszechniany poprzez publikacje, wykłady i szkolenia dla 

producentów i doradców. 

Prace nad opracowaniem systemu wspomagania decyzji HortiOchrona podjęto w roku 

2015 w ramach programu wieloletniego „Działania na rzecz poprawy konkurencyjności 

i innowacyjności sektora ogrodniczego z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności 

oraz ochrony środowiska naturalnego”, zadanie 2.2 „Opracowanie systemów wspomagania 

decyzji w ochronie roślin ogrodniczych”, zatwierdzonego Uchwałą nr 105/2015 Rady 

Ministrów, z dnia 14 lipca 2015 r. Po zakończeniu Programu prace kontynuowane są w ramach 

zadania celowego 6.1. „Rozwój i adaptacja systemu wspomagania decyzji w ochronie roślin 

ogrodniczych”, finansowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach programu wieloletniego i zadań 

celowych obejmują m.in. takie obszary jak: (1) bezpieczeństwo żywności i ochrona środowiska; 

(2) rozwój zrównoważonych metod produkcji ogrodniczej; (3) upowszechnianie i wdrażanie 

wiedzy na rzecz poprawy konkurencyjności i innowacyjności sektora ogrodniczego 

z uwzględnieniem jakości i bezpieczeństwa żywności oraz ochrony środowiska naturalnego. 

Ich celem jest: (1) ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin; 

(2) opracowanie i wdrażanie systemów oraz technologii wytwarzania produktów ogrodniczych 

o wysokiej jakości i bezpiecznych dla konsumentów; (3) podniesienie poziomu wiedzy 

producentów rolnych, doradców rolniczych, inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa i in. 

 

3. Zakres i przeznaczenie systemu wspomagania decyzji HortiOchrona 

System wspomagania decyzji HortiOchrona jest nowym, innowacyjnym, funkcjonalnym 

systemem internetowym, obejmującym szeroki zakres zagadnień z zakresu ochrony roślin 

ogrodniczych przed agrofagami (organizmami szkodliwymi), wspierającym racjonalną ochronę 

roślin przed agrofagami. Skierowany jest do producentów roślin ogrodniczych, doradców oraz 
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wszystkich osób związanych z produkcją ogrodniczą (przechowalnictwo, przetwórstwo 

owocowo-warzywne, studenci itp.).  

System wspomagania decyzji HortiOchrona opracowywany jest w Instytucie Ogrodnictwa 

– Państwowym Instytucie Badawczym w Skierniewicach, przez zespoły badawcze Zakładu 

Ochrony Roślin (Pracownia Fitopatologii i Entomologii), Pracowni Herbologii, Pracowni 

Uprawy i Nawożenia Roślin Sadowniczych, Pracowni Uprawy Warzyw, Pracowni Uprawy 

i Nawożenia Roślin Ozdobnych.  

System HortiOchrona obejmuje obecnie następujące gatunki roślin ogrodniczych: jabłoń, 

truskawka, czereśnia, cebula, marchew, kapusta głowiasta, róża szklarniowa na kwiat cięty, 

żywotnik zachodni, bukszpan. W latach następnych liczba gatunków roślin objętych systemem 

będzie systematycznie zwiększana, co pozwoli na rozszerzenie grona użytkowników systemu, 

a ciągła aktualizacja na przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym.  

System wspomagania decyzji HortiOchrona udostępniony jest nieodpłatne na stronie 

internetowej Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach (http://www.inhort.pl), w zakładce 

Serwis Ochrony Roślin oraz na Platformie Sygnalizacji Agrofagów, zamieszczonej na stronie 

Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu (www.agrofagi.com.pl). Dostępny jest też 

bezpośrednio po wpisaniu adresu: http://hortiochrona.inhort.pl/. Informacje o systemie 

rozpowszechniane są również za pośrednictwem czasopism popularno-naukowych oraz 

prezentowane na szkoleniach i konferencjach naukowych. 

 

4. Struktura systemu wspomagania decyzji HortiOchrona 

Struktura systemu informatycznego opiera się na relacyjnej bazie danych, służącej do 

przechowywania zgromadzonych danych i materiałów graficznych. System HortiOchrona 

składa się z 3 modułów: informacyjnego, diagnostycznego i prognostycznego, które połączono 

w taki sposób, aby z poziomu każdego z nich otrzymać kompletną informację.  

Moduł informacyjny: zawiera bazy danych z informacjami o: (1) agrofagach – choroby 

infekcyjne, choroby nieinfekcyjne, szkodniki, chwasty; (2) metodach i terminach lustracji oraz 

progach zagrożenia, jeśli są określone; (3) metodach profilaktyki; (4) metodach niechemicznych; 

(5) zwalczaniu chemicznym, obejmującym m.in. terminy stosowania, zalecane dawki; 

(6) środkach ochrony roślin. Informacje o agrofagach obejmują m.in. ich charakterystyki, 

objawy uszkodzeń wraz z materiałem graficznym. Informacje o nowych środkach ochrony 

roślin, zalecanych do zwalczania agrofagów w poszczególnych uprawach, są dodawane do bazy 

systemu, a środki które utraciły ważność rejestracji są usuwane.  

Moduł diagnostyczny służy do identyfikacji agrofagów, na podstawie ich opisów 

i powodowanych przez nie objawów uszkodzeń. Szkodniki diagnozowane są po cechach 

morfologicznych stadiów rozwojowych i uszkodzeniach, choroby – po widocznych objawach, 

a chwasty na podstawie opisów i cechach morfologicznych, w różnych stadiach rozwojowych.  

Moduł prognostyczny ma za zadanie przetwarzanie danych, w czasie rzeczywistym, 

z wykorzystaniem tabel decyzyjnych czy wykresów interaktywnych, dotyczących danych 

nt. występowania podstawowych agrofagów, wprowadzonych przez ekspertów oraz danych 

własnych użytkownika. 

http://www.inhort.pl/
http://www.agrofagi.com.pl/
http://hortiochrona.inhort.pl/
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Użytkownicy systemu dla opracowywanych gatunków mają możliwość diagnozowania 

agrofagów w różnych stadiach rozwojowych, zapoznania się z ich biologią, szkodliwością, 

metodami sygnalizacji i możliwościami ochrony. 

 

Ważnym elementem systemu jest interfejs użytkownika, który był udoskonalany poprzez 

poprawienie jakości wyświetlania i zwiększenie możliwości wyszukiwania danych. W kolejnych 

etapach tworzenia systemu prowadzone były aktualizacje danych, głównie z zakresu 

chemicznego zwalczania oraz weryfikacja i optymalizacja funkcjonalności systemu. 

Dla poszerzenia wiedzy i uzyskania aktualnych informacji prowadzone są obserwacje 

i badania nad szkodliwością agrofagów dla gatunków objętych systemem oraz doskonaleniem 

metod sygnalizacji i prognozowania najważniejszych szkodników i chorób tych roślin.  

Prowadzone są m.in. badania polowe, szklarniowe i laboratoryjne (np. molekularne) nad 

rozpoznawaniem niektórych agrofagów, określeniem ich pojawu oraz nad doskonaleniem metod 

integrowanej ochrony przed agrofagami gatunków objętych systemem.  

W ramach zadania prowadzony jest też monitoring wybranych agrofagów na roślinach 

objętych systemem, pozwalający na wskazanie prawdopodobnego terminu wykonania zabiegu 

wybranym środkiem ochrony roślin oraz obserwacje z zakresu sygnalizacji w niektórych 

rejonach kraju, stanowiące wsparcie i uzupełnienie dla systemu. Wsparcie dla systemu stanowią 

też badania uzupełniające, wykonywane w wybranych rejonach kraju, które dostarczają nowych 

rozwiązań i umożliwiają jego doskonalenie.  

System przyczynia się to do ochrony zdrowia konsumentów, środowiska naturalnego oraz 

do podniesienia poziomu ochrony roślin i wiedzy producentów ogrodniczych w Polsce.  

 

5. Korzystanie z systemu  

Układ systemu i łatwość wyszukiwania potrzebnych danych sprawia, że użytkownik ma 

dostęp do szerokiej gamy informacji dotyczących agrofagów i ich diagnozowania w różnych 

stadiach rozwojowych, zapoznania się z biologią i szkodliwością, metodami sygnalizacji 

i możliwościami ochrony. 

Po otwarciu strony internetowej systemu ukazuje się strona główna, podzielona na dwie 

części – po lewej umieszczone jest menu systemu, a po prawej miejsce wyświetlania danych 

(Fot. 1). Następnie po wyborze odpowiedniej grupy upraw (sadownicze, warzywne, ozdobne) 

wyświetlane są gatunki roślin i w kolejnym etapie wyświetlane są informacje dotyczące 

wybranego gatunku. Przykładową ścieżkę w module informacyjnym przedstawia Fot. 2. Moduł 

diagnostyczny dostarcza wiedzy na temat zagrożeń ze strony agrofagów w poszczególnych 

fazach rozwojowych rośliny uprawnej. Producent ma możliwość weryfikacji poprzez 

porównanie stanu lub obiektów znalezionych w swoim sadzie lub plantacji ze zgromadzoną 

w module dokumentacją fotograficzną lub opisem agrofagów mogących wystąpić w tym czasie 

na uprawianej roślinie. Przykład przedstawia Fot. 3. 
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Fot. 1. Strona główna Systemu Wspomagania Decyzji HortiOchrona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. 2. Przykładowa ścieżka wyświetlania danych w module informacyjnym 
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Fot. 3. Przykład działań i zawartych danych w module diagnostycznym 

 


