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Nowoczesne rolnictwo dzisiaj, tak jak inne dziedziny gospodarki, musi opieraæ siê na fachowej wiedzy i wdra¿aæ nowe technologie pozwalaj¹ce na op³acalnoæ produkcji w gospodarstwie z jednoczesnym spe³nieniem wymogów
ochrony rodowiska i zachowania bezpieczeñstwa ¿ywnoci. Stosowane obecnie metody uprawy w ma³ym stopniu uwzglêdniaj¹ zmiennoæ warunków siedliskowych. Dawki nawozów, rodków ochrony rolin, iloci wysiewanych rolin oraz parametry robocze maszyn s¹ ustalane dla urednionych warunków
panuj¹cych w obrêbie pola. Du¿e zró¿nicowanie zasobnoci w sk³adniki mineralne, na danym polu przy dotychczasowej uprawie, powodowa³o miejscowe
przedawkowanie na glebie zasobnej lub za ma³e nawo¿enie na glebie ubogiej.
Podobnie przy ró¿nym nasileniu wystêpowania agrofagów na powierzchni uprawy, preparaty stosuje siê równomiernie na ca³ej plantacji.
Rolnictwo precyzyjne stanowi zespó³ technologii, który tworzy kompleksowy
system rolniczy, dostosowuj¹c w jego ramach poszczególne elementy agrotechniki do zmiennych warunków na poszczególnych polach uprawnych. Wykorzystanie systemu jest mo¿liwe w ca³ym cyklu uprawy rolin. Prowadzenie
produkcji opiera siê na wykonywaniu odpowiednich zabiegów w odpowiednim
czasie, przy zastosowaniu odpowiedniej jak najmniejszej iloci rodków.
Olbrzymi postêp technologiczny pozwala obecnie na bardziej racjonalne,
bezpieczne dla rodowiska i zdrowia ludzi stosowanie nawo¿enia i rodków
ochrony rolin. W przypadku wiêkszych area³ów o powierzchni kilku i wiêcej
hektarów zmiennoæ pola w zakresie odczynu gleby i jej zasobnoci w sk³adniki pokarmowe z regu³y jest spora. Uzasadnione jest, wiêc stosowanie zró¿nicowanego nawo¿enia i wapnowania na poszczególnych czêciach pola. Wprowadzanie do uprawy nowych technologii, daje mo¿liwoæ aplikacji nawozów
i rodków ochrony rolin w miejscu gdzie to jest niezbêdne i w iloci, jaka jest
konieczna. Takie postêpowanie jest naczeln¹ zasad¹ rolnictwa precyzyjnego.
Istnieje wiele definicji rolnictwa precyzyjnego w mniejszym lub wiêkszym
stopniu ró¿ni¹cych siê od siebie. Wszystkie w zasadzie spe³niaj¹ swoje zadanie, poniewa¿ s¹ tak ró¿ne jak gospodarstwa i warunki ich funkcjonowania. Rolnictwo Precyzyjne (Precision Farming lub Precision Agriculture) jest
to ca³y zespó³ technologii tworz¹cy system rolniczy, który dostosowuje wszystkie elementy agrotechniki do zmiennych warunków na poszczególnych polach uprawnych. Mo¿na go równie¿ okreliæ, jako gospodarowanie z zastosowaniem technologii informatycznych w celu uzyskania wiêkszych plonów
o lepszej jakoci przy jednoczesnym obni¿eniu kosztów produkcji i ograniczeniu ska¿enia rodowiska.
Dotychczas w tradycyjnym systemie gospodarowania pojedyncze pole jest
traktowane, jako jednolity obszar pod wzglêdem jakoci gleby jej odczynu
i zasobnoci w sk³adniki pokarmowe. W efekcie stosuje siê na ca³ym obszarze tak¹ sam¹ normê wysiewu nasion, wielkoæ nawo¿enia czy dawki pestycy3

dów. Rolnicy wdra¿aj¹cy system precyzyjny musz¹ po³¹czyæ swoj¹ wiedzê
o zmiennej zasobnoci gleby z jej wydajnoci¹, oraz dopasowania wielkoci
aplikacji nawozów, rodków ochrony rolin i zabiegów agrotechnicznych do potencjalnego zapotrzebowania rolin. Koncepcja rolnictwa precyzyjnego oparta
jest na wiedzy wspomaganej najnowszymi technologiami informatycznymi i telekomunikacyjnymi z wykorzystaniem maszyn i urz¹dzeñ uprawowych do tego
dostosowanych. W zakres dzia³añ, w ramach rolnictwa precyzyjnego, oprócz
procesów i zabiegów dotycz¹cych zmiennoci gleby i rolin, wchodzi równie¿
automatyzacja prac polowych oraz dokumentowanie i sprawne zarz¹dzanie
wszystkimi czynnociami i ca³oci¹ gospodarstwa. Takie postêpowanie pozwala
na efektywne wykorzystanie rodków produkcji, podniesienie wielkoci i jakoci plonowania bez uszczerbku dla rodowiska naturalnego.
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Schemat organizacji rolnictwa precyzyjnego

Pozyskiwanie informacji oraz ich dokumentacja stanowi¹ podstawê rolnictwa precyzyjnego. Wykorzystywane s¹ informacje dotycz¹ce przestrzennej i czasowej zmiennoci cech rolin oraz rodowiska i warunków zewnêtrznych. Bardzo istotnymi s¹ dane dotycz¹ce w³aciwoci gleb (fizycznych i chemicznych), w³aciwoci rolin (gatunku, kondycji, fazy rozwojowej, dojrza³oci), wystêpowania agrofagów rolin (chorób, szkodników, chwastów), szacowanego i uzyskanego plonu oraz parametrów meteorologicznych (temperatury, opadów, nas³onecznienia, si³y wiatru). Dokonujemy identyfikacji miejscowej zmiennoci, której po³o¿enie musimy precyzyjnie okreliæ na polu.
Wszystkie te niezbêdne dane s¹ zapisywane w formie map przestrzennych,
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co daje mo¿liwoæ powi¹zania ka¿dej wartoci parametru z okrelonym przez
wspó³rzêdne punktem w przestrzeni. Cechy dotycz¹ce okrelonego obszaru
zapisywane s¹ na nak³adanych na siebie poziomach mapy. Na kolejnych warstwach mapy w obrêbie poziomów rejestrowana jest zmiennoæ czasowa.
Dla okrelonego pola mo¿na notowaæ wiele poziomów i warstw buduj¹c ca³¹
bazê informacji. Zbieranie informacji, przetwarzanie i ich analiza odbywa siê
w ramach Systemu Informacji Przestrzennej SIP obejmuj¹cego odpowiednie
narzêdzia, metody oraz oprogramowanie potrzebne do tego celu. Odpowiednikiem w jêzyku angielskim jest Geographic Information System GIS. Mapy
s³u¿¹ do tworzenia baz danych i dokumentacji, stosowane s¹ w zarz¹dzaniu
procesami produkcji oraz pracy maszyn podczas zabiegów polowych. Zebrane informacje pozwalaj¹ na podjêcie decyzji dotycz¹cych w³aciwego kierunku nawo¿enia i ustalenia dawek nawozów, zabiegów ochrony rolin oraz ich
zmiennej aplikacji. Dotyczy to równie¿ iloci wysiewanych nasion lub zmiany
parametrów roboczych maszyn uprawowych.
Nale¿y poznaæ swoje zasoby w gospodarstwie. W pierwszej kolejnoci okrelamy dok³adnie powierzchniê upraw, oraz badamy glebê pod wzglêdem jej
odczynu i zasobnoci w sk³adniki pokarmowe. Pomiar pól, precyzyjne okrelenie ich granic oraz pobieranie prób glebowych powinno byæ wykonane przez
specjalistyczn¹ firmê, specjalnie przystosowanym pojazdem, wyposa¿onym
w komputer z zainstalowanym do tego celu programem oraz odbiornikiem
GPS. Najczêciej wykorzystuje siê do tego quady - lekkie pojazdy, wyposa¿one w specjalne ogumienie gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo upraw, wyposa¿one w odbiornik GPS i automat do pobierania prób glebowych. Jest to zestaw maj¹cy zastosowanie w du¿ych gospodarstwach, gdzie poszczególne
uprawy s¹ ³atwo dostêpne.

Sprzêt do pobierania prób glebowych (ród³o: www.agrar-office.pl)
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Je¿eli pomiary trzeba wykonaæ w trudnych warunkach (np. tereny podmok³e,
w¹ska miedza), musimy to zrobiæ rêcznie z wykorzystaniem mobilnego GPS.
Dane z objazdu rejestrowane s¹ w pamiêci komputera gdzie powstaje dok³adna mapa pola. Na podstawie map z obrysem pól w zale¿noci od zak³adanej dok³adnoci, komputer dzieli ca³e pole na dzia³ki o powierzchni od jednego do czterech ha jednoczenie je numeruj¹c. Z wytyczonych dzia³ek,
wed³ug siatki punktów, pobiera siê automatycznie próbki glebowe z g³êbokoci 25-30 cm. Ka¿de pobranie próbki jest rejestrowane przez komputer sprzê¿ony z GPS. Na podstawie analiz glebowych z pobranych próbek oraz zarejestrowanych granic pól wraz punktami pobrania próbek sporz¹dzana jest
mapa zasobnoci i zmiennoci glebowej, któr¹ w dalszej kolejnoci wykorzystujemy do planowania nawo¿enia. Mapa ukazuje zmiennoæ i zasobnoæ
sk³adników w ramach ca³ego gospodarstwa. Podczas kolejnego badania,
próby pobierane s¹ w tych samych miejscach i wed³ug tego samego schematu, co pozwala na dok³adne zaplanowanie i zracjonalizowanie nawo¿enia
oraz sporz¹dzenie bilansu nawozowego. ¯eby tego dokonaæ musimy poznaæ
dok³adnie w³aciwoci fizyczne i chemiczne gleby. Dobrze jest znaæ strukturê i zwiêz³oæ gleby, zawartoæ substancji organicznej, zasolenie czy uwilgotnienie gleby. Z du¿¹ dok³adnoci¹ mo¿emy okreliæ rodzaj gleby w obrêbie dzia³ki przy pomocy konduktometru.

Skanowanie gleby konduktometrem (ród³o: www.precyzyjnerolnictwo.com)
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Mapa rodzaju gleb w obrêbie pola (ród³o: www.precyzyjnerolnictwo.com)

Pobieranie prób glebowych na podstawie stref zmiennoci gleby daje gwarancje prawid³owej wyceny zasobnoci gleby, co w sposób bardzo obiektywny pozwala zaplanowaæ zmienne nawo¿enie. Ze wzglêdu jednak na koszty
zwi¹zane z analizami, przewa¿nie okrela siê podstawowe parametry gleby.
Dotyczy to jej zasobnoci w dostêpne dla rolin makroelementy: azot, potas,
fosfor i magnez oraz ewentualnie w mikroelementy np.: bor, molibden i mied.
Badany jest równie¿ odczyn gleby.
Próbki glebowe mog¹ byæ pobierane wed³ug siatki punktów rozmieszczonych równomiernie na powierzchni pola. Zmiennoæ przestrzenna zasobnoci gleby w poszczególne sk³adniki jest ró¿na. Najwiêksze zró¿nicowanie
zasobnoci w glebie w poszczególnych punktach pola wykazuje fosfor, mniejsze azot, potas oraz substancje organiczne. Najmniejsze zró¿nicowanie dotyczy pH gleby. Ze wzglêdu na to, i¿ jedna próbka s³u¿y do okrelania wszystkich parametrów gleby, stosuje siê jednolite gêstoci punktów ich pobierania.
W zale¿noci od dok³adnoci, z jak¹ chcemy okreliæ zmiennoæ gleby pobieramy próby glebowe w odleg³ociach od 10 do 100 metrów. Najczêciej
stosuje siê odleg³oæ 30 metrów miêdzy poszczególnymi punktami. Je¿eli na
podstawie wczeniejszych badañ gleby b¹d na podstawie map plonów wiemy, ¿e pole jest bardzo zmienne pod wzglêdem zawartoci w badane sk³adniki mo¿na z uwzglêdnieniem tej zmiennoci zastosowaæ nierównomierne
rozmieszczenie punktów pobierania próbek.
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Pole uprawne o powierzchni kilkunastu ha z oznaczonymi miejscami pobrania prób
glebowych i ustalon¹ w nich zasobnoci¹ gleby
(ród³o: www.e-farmer.pl)
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Mapa zasobnoci gleby w potas (K) na podstawie interpolacji wyników dla pobranych prób gleby w punktach przedstawionych na poprzednim rysunku
(ród³o: www.e-farmer.pl)

Badanie w³aciwoci gleby i jej zawartoci w poszczególne sk³adniki za pomoc¹ pobierania próbek jest stosukowo czasoch³onne i przy du¿ej gêstoci
pobierania dosyæ kosztowne. Maj¹c to na uwadze mo¿na stosowaæ czujniki
i systemy rejestruj¹ce w³aciwoci gleby w trakcie jazdy. Obecnie najczêciej
stosuje siê urz¹dzenia oparte na przewodnoci elektrycznej lub oporze elektrycznym. Ten system pozwala na dokonanie szybkiego, dok³adnego i o du¿ej rozdzielczoci badania z pominiêciem analiz laboratoryjnych. W efekcie
8

otrzymujemy mapy glebowe, które dobrze i z du¿¹ dok³adnoci¹ pokazuj¹
zmiennoæ glebow¹ na powierzchni pola i s¹ wykorzystywane do precyzyjnego okrelenia dawek nawozowych.
Elektroniczne mapy zasobnoci, zainfekowania agrofagiem, plonowania i aplikacji rodków oraz nawozów stanowi¹ niezbêdny element pozwalaj¹cy na
wykonywanie czynnoci w ramach rolnictwa precyzyjnego. Nale¿y w skali
gospodarstwa nie tylko je przechowywaæ w domowym komputerze jako dokumentacjê ale na ich podstawie stworzyæ dzienniki pól. Dane z tych dzienników pozwol¹ na bie¿¹ce wyliczenie efektywnoci poszczególnych zabiegów,
ekonomiki ca³ego gospodarstwa oraz sprawne zarz¹dzanie.
Wielkoæ plonu zebrana w ró¿nych czêciach pola jest ró¿na i zale¿y od
jego produktywnoci. Wiêkszy plon w danym miejscu pola oznacza, ¿e roliny pobra³y tam wiêksze iloci makro- i mikroelementów, co oznacza potrzebê zwiêkszenia nawo¿enia. Dane dotycz¹ce wielkoci plonu w danym miejscu pola mo¿emy uzyskaæ dziêki urz¹dzeniom (monitorom plonu) zamontowanym na maszynach do zbioru g³ównie kombajnach zbo¿owych. Dla prawid³owoci dzia³ania systemu kombajn musi byæ wyposa¿ony dodatkowo w komputer pok³adowy i odbiornik GPS. Czujnik odpowiedzialny za chwilowy pomiar plonu dzia³a na dwóch zasadach: wykonuj¹c pomiar objêtociowy ziarna lub pomiar masy ziarna. Dodatkowo mo¿e byæ równie¿ okrelana wilgotnoæ ziarna.

Czujnik pomiaru plonu (ród³o: www.agrohandel.com.pl)

Dziêki odbiornikowi GPS znane jest dok³adne (do kilku centymetrów) po³o¿enie kombajnu. Oba urz¹dzenia scala komputer, umo¿liwiaj¹cy póniej przeniesienie uzyskanej mapy plonów za pomoc¹ kart pamiêci do komputera stacjonarnego.
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Transfer aktualnych danych zebranych przez czujnik pomiaru plonu
z kombajnu (ród³o: www.agrohandel.com.pl)

Taka mapa umo¿liwi sprawdzenie, w którym miejscu na polu plon jest wiêkszy, a w którym mniejszy. Monitoring plonu daje równie¿ informacje o ca³kowitym uzyskanym plonie z danego pola. Oprócz wielkoci plonowania mo¿na
okreliæ równie¿ niektóre parametry, jakoci plonu na obszarze pola, a tym
samym stworzyæ mapê jakoci ziarna.

Przyk³adowa mapa plonów (ród³o: www.agsci.kvl.dk.)
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Ochrona rolin obecnie w g³ównej mierze opiera siê na stosowaniu pestycydów. Nowoczesne rodki ochrony rolin mimo ma³ej zawartoci czynnika
aktywnego, du¿ej selektywnoci i ograniczonej toksycznoci czêsto jednak
niekorzystnie wp³ywaj¹ na rodowisko. Precyzyjne stosowanie rodków ochrony rolin polega na zastosowaniu najmniejszej niezbêdnej iloci rodka chemicznego wtedy, kiedy jest to konieczne i tam gdzie to jest niezbêdne. Na
powierzchni pola natê¿enie chwastów, chorób i szkodników jest bardzo zró¿nicowane. Ich wystêpowanie dotyczy przewa¿nie czêci pola w okrelonych
miejscach (punktowo, pasowo lub placowo) pola. Rolnictwo precyzyjne ma
na celu zmniejszenie dawek stosowanych pestycydów oraz wielkoci powierzchni ich aplikacji. Takie dzia³ania powoduj¹ mniejsze zagro¿enie dla rodowiska przy jednoczesnej obni¿ce kosztów produkcji. Zak³adane ograniczenia
stosowania rodków ochrony rolin nie mog¹ spowodowaæ obni¿enia ochrony rolin i zwi¹zanej z tym obni¿ki plonów oraz pogorszenia ich, jakoci.
Stosowanie ochrony rolin w rolnictwie precyzyjnym polega na okreleniu rodzaju, miejsca wystêpowania i stopnia nasilenia agrofaga oraz identyfikacji zdrowotnoci rolin na plantacji, a nastêpnie sporz¹dzenia mapy zmiennej aplikacji
rodków ochrony rolin i zastosowanie odpowiedniego rodka w odpowiednim
stê¿eniu oraz miejscu. Skutecznoæ ochrony rolin jest zale¿na od terminowoci, a czas miêdzy identyfikacj¹ agrofaga, a jego zwalczaniem czêsto przeci¹ga siê w czasie o kilka godzin albo nawet dni. Maj¹c to na uwadze preferowane s¹ rozwi¹zania pracuj¹ce w czasie rzeczywistym. Urz¹dzenie takie umieszczone wspólnie z opryskiwaczem na jednym ci¹gniku powoduje aplikowanie
rodka niemal natychmiast po identyfikacji miejscowej zmiennoci.
Zwalczanie zachwaszczenia w ramach rolnictwa precyzyjnego wymaga cis³ego okrelenie jego nasilenia i rodzaju na powierzchni pola. Z regu³y pole nie
jest pokryte jednakowymi chwastami w jednakowym nasileniu. Przewa¿nie zachwaszczenie wystêpuje w wiêkszym nasileniu na poszczególnych czêciach
pola, podczas gdy reszta uprawy jest od niego wolna. Istotne jest równie¿ okrelenie gatunku chwastów, które mamy zwalczaæ. Przed planowanym zabiegiem musimy oceniæ rzeczywiste zachwaszczenie w obrêbie ca³ego pola. Jego
ocenê mo¿emy dokonaæ metod¹ tradycyjn¹ wybieraj¹c punkty oceny zachwaszczenia podobnie jak w przypadku pobierania próbek gleby. Stosuje siê jednakowe odleg³oci miêdzy tymi punktami jednak nie wiêksze ni¿ 80 metrów. W wyznaczonym punkcie przy pomocy ramki o pow. 0,5-1 m2 dokonujemy oceny i na
tej podstawie tworzymy mapê zachwaszczenia.
Identyfikacja tego typu jest praco- i czasoch³onna oraz kosztowna. Stopieñ
i rodzaj zachwaszczenia mo¿na oceniæ równie¿ za pomoc¹ teledetekcji przy
u¿yciu urz¹dzeñ satelitarnych, lotniczych i naziemnych. Dzia³anie jest bezinwazyjne i pozwala na szybk¹ ocenê na du¿ych obszarach. Metoda ta zdaje
egzamin przy ocenie zachwaszczenia przed wschodami roliny uprawnej,
poniewa¿ w ³anie rolin w czasie wegetacji czêsto nie notujemy ró¿nicy bar11

wy lici roliny uprawnej i chwastu. Mo¿liwe jest to równie¿ w przypadku, kiedy chwasty wyranie ró¿ni¹ siê morfologicznie od roliny uprawnej np. wystêpowanie chwastów dwuliciennych w zbo¿u. Stosowanie tych metod mo¿e
byæ jednak nieekonomiczne, poniewa¿ ocena zachwaszczenia jest dosyæ
droga i po czêci nie zawsze precyzyjna. Obecnie dokonuje siê prób oceny
w czasie rzeczywistym przy pomocy kamer montowanych z przodu ci¹gnika, które dokonuj¹ identyfikacji zachwaszczenia. Na podstawie tych danych
ustalana jest dawka herbicydu, aplikowana nastêpnie przez poszczególne
dysze opryskiwacza zamontowanego z ty³u ci¹gnika.

Opryskiwacz z systemem kontroli oprysku do precyzyjnego aplikowania rodków
(ród³o: www.topconpa.com)

Ochrona chemiczna plantacji przed chorobami w przewa¿aj¹cej liczbie
przypadków jest koniecznoci¹. Wielkoæ i jakoæ plonów w du¿ej mierze zale¿y od zdrowotnoci rolin. Niektóre gatunki rolin np. ziemniaki wymagaj¹
corocznej sta³ej ochrony przed zaraz¹ ziemniaczan¹. Przewa¿nie jednak zainfekowanie rolin przez choroby jest ró¿ne na powierzchni pola. Czêsto choroba rozprzestrzenia siê punktowo od miejsca pierwotnej infekcji. Zastosowanie
ochrony chemicznej tylko w punktach pola, na których istnieje pora¿enie przez
choroby oraz w iloci odpowiadaj¹cej potrzebom ze wzglêdu na stopieñ pora¿enia spowoduje zmniejszenie zu¿ycia rodków. Jest to wa¿ne ze wzglêdu na
ochronê rodowiska i po¿¹dane ze wzglêdów ekonomicznych.
Obecnie do oceny pora¿enia rolin przez choroby próbuje siê wykorzystywaæ
teledetekcjê. Najczêciej stosuje siê robienie zdjêæ satelitarnych, lotniczych
i naziemnych w podczerwieni. Roliny pora¿one przez choroby reaguj¹ stresem, co powoduje mniejsz¹ absorpcjê w zakresie fal czerwonych. Wystêpuje
równie¿ zró¿nicowanie temperatury miêdzy tkankami zdrowymi i pora¿onymi
chorobami. Ten sposób oceny nie zawsze jest jednak jednoznaczny, poniewa¿ ró¿ne choroby mog¹ powodowaæ podobne objawy stresowe. Musimy
zatem zawsze dokonaæ dodatkowo ocenê tradycyjn¹ pora¿enia chorob¹ w wielu punktach pola. Maj¹c wyniki oceny pora¿enia sporz¹dzamy jego mapê na
12

powierzchni pola. Przed decyzj¹ o dawce rodka ochrony nale¿y dodatkowo
oceniæ stopieñ wysokoci i zagêszczenia ³anu. Im wy¿szy ³an i wiêksze zagêszczenie tym iloæ potrzebnego rodka ronie.
Metody ochrony rolin przed szkodnikami dotychczas ze wzglêdu na trudnoci masowej oceny obecnoci szkodników na obszarach pól uprawnych s¹ ma³o
poznane, a prowadzone badania dotyczy³y niewielu gatunków m.in. nicieni. Ze
wzglêdu na to, i¿ ró¿ne jest rozprzestrzenianie siê poszczególnych gatunków
szkodników rolin powinno siê rozpatrywaæ ka¿dy z nich osobno. Poniewa¿ istnieje szereg podobieñstw miêdzy gatunkami ¿yj¹cymi w glebie oraz rozprzestrzeniaj¹cymi siê nad gleb¹ mo¿na zastosowaæ podobne metody identyfikacji
ich wystêpowania. Dla oceny nicieni, jako szkodników rozprzestrzeniaj¹cych siê
w glebie mo¿na zastosowaæ pobieranie próbek glebowych z wielu miejsc pola.
Ze wzglêdu na pracoch³onnoæ pobierania próbek oraz wysoki koszt analiz
stosuje siê metody oparte na obserwacji rolin, które w charakterystyczny
sposób reaguj¹ na zaatakowanie przez szkodniki np. wystêpowanie m¹twika
ziemniaczanego lub pora¿enia przez niszczyka zjadliwego na plantacji cebuli i czosnku. Ocenê wystêpowania szkodników lataj¹cych dokonuje siê wy³apuj¹c te szkodniki w wielu punktach pola przy pomocy siatek entomologicznych. Maj¹c dane dotycz¹ce stopnia pora¿enia rolin przez szkodniki na poszczególnych czêciach plantacji mo¿emy zastosowaæ odpowiednie metody
zwalczania. Wprowadzenie technologii rolnictwa precyzyjnego na szersz¹
skalê wymaga jednak opracowania mniej pracoch³onnych i kosztownych
metod oceny wystêpowania szkodników.
Maszyny i urz¹dzenia do zmiennej aplikacji s¹ nieod³¹cznym elementem
realizacji rolnictwa precyzyjnego. Zmienne dawkowanie nawo¿enia, VRA, czyli
Variable Rate Aplication to proces najczêciej kojarzony z tym systemem. Na
podstawie sporz¹dzonych map zaleceñ mo¿na zastosowaæ na obszarze pola
uprawnego równie¿ zró¿nicowane dawkowanie rodków ochrony rolin czy
zmienny wysiew nasion. Korzyci ze zmiennego wysiewu nasion, oprysku
i nawo¿enia zale¿¹ od rodzaju uprawy, zmiennoci pola i posiadanych informacji na ten temat. Stosuje siê do tego zestaw sk³adaj¹cy siê z komputera
polowego z GPS i oprogramowaniem, który sprzê¿ony jest z komputerem
maszyny aplikuj¹cej nawóz lub rodek ochrony. Do systemu zmiennego dawkowania VRA (Variable Rate Aplication) wprowadzamy, wczeniej przygotowan¹ w komputerze stacjonarnym, mapê aplikacyjn¹ z przydzielonymi odpowiednio dawkami. W czasie przejazdu maszyny po polu GPS podaje jej dok³adne po³o¿enie na polu, a system VRA przekazuje informacjê o potrzebnej
dawce dla tego miejsca do komputera maszyny aplikuj¹cej. Nawóz lub rodek jest automatycznie dawkowany w zaplanowanych ilociach dla konkretnego miejsca na polu. Je¿eli wymaga tego zró¿nicowany poziom zasobnoci
w sk³adniki pokarmowe, mo¿liwy jest zmienny wysiew kilku nawozów jednoczenie (ka¿dy z innym dawkowaniem).
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Stosowanie maszyn wyposa¿onych w komputery pozwala nam na ich szybk¹
i prost¹ kalibracjê. rodki ochrony rolin, nawozy lub nasiona s¹ stosowane
w dok³adnie zaplanowanej dawce i istnieje mo¿liwoæ zmiany dawki w trakcie zabiegu. Wielkoæ aplikacji jest monitorowana w czasie rzeczywistym
bez wzglêdu na prêdkoæ poruszania siê maszyn.
Sporz¹dzanie map jest praco- i czasoch³onne. ¯eby zapewniæ po¿¹dany efekt,
mo¿liwe, a czêsto konieczne jest okrelenie niedoboru sk³adnika i wykonanie zabiegu nawo¿enia w czasie rzeczywistym. Poprzez zastosowanie np.
sensorów lub urz¹dzeñ do pomiaru gêstoci upraw (biomasy) zwartych, jestemy w stanie okreliæ niedobór azotu podczas jazdy ci¹gnikiem z rozsiewaczem nawozów. Sensor skanuje podczas jazdy otoczenie ci¹gnika i przeprowadza analizê promieniowania odbitego od rolin. Niedobór azotu powoduje spadek poziomu chlorofilu w rolinach. Sensor identyfikuje zmiany w odbiciu i przelicza informacjê o stanie chlorofilu na wymagan¹ dla danego obszaru dawkê nawozu.

Schemat dzia³ania urz¹dzenia N-sensor (ród³o: www.yara.it)

Urz¹dzenie N-sensor zamontowane na dachu ci¹gnika i rozsiewanie nawozu na
podstawie oceny barwy lici (³anu) (ród³o: miljoforskning.formas.se)

Precyzyjne dawkowanie pozwala na uzyskanie oszczêdnoci nawozów, rodków ochrony rolin, zmniejszenie chemizacji i niedopuszczenie do przenawo¿enia pól, co jest bardzo istotne z punktu widzenia ochrony rodowiska.
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Czasami ³¹czny wysiew np. nawozu na powierzchniê pola jest zbli¿ony do
iloci nawozu zu¿ytego w tradycyjnym dawkowaniu, lecz zmienne dawkowanie pozwala na lepsze wykorzystanie potencja³u produkcyjnego poszczególnych czêci pola i uzyskanie wy¿szych plonów o wyrównanej jakoci.
Systemu VRA stosuje siê nie tylko w rozsiewaczach nawozów, lecz równie¿
w siewnikach czy opryskiwaczach, gdzie zmienne dawkowanie jest mo¿liwe
dziêki w³¹czaniu i wy³¹czaniu odpowiednich sekcji opryskiwacza. W uprawach
sadowniczych lub warzywniczych dziêki zastosowaniu uk³adów identyfikacji
obecnoci lub braku rolin mo¿emy zaoszczêdziæ du¿e iloci rodków ochrony. Oszczêdnoci mog¹ siêgaæ 20-80% rodków przy zachowaniu takiej samej, a nawet wy¿szej skutecznoci biologicznej. Zainstalowane na nich czujniki optyczne lub ultradwiêkowe pozwalaj¹ na identyfikacjê wolnych przestrzeni w rzêdach drzew w sadach i zamkniêcie dysz opryskiwacza w tym
miejscu. To samo dotyczy ochrony warzyw gdzie nastêpuje oprysk w rz¹dku
tylko tam gdzie wystêpuje rolina uprawna z pominiêciem wolnych miejsc.

Zestaw z rozsiewaczem nawozów przystosowanym do wysiewania
zmiennych dawek nawozu (ród³o: www.agrar-office.pl)

Pozycjonowanie jest najlepiej rozwiniêtym elementem rolnictwa precyzyjnego. Na pocz¹tku dwudziestego pierwszego wieku nast¹pi³ burzliwy rozwój
i upowszechnienie nawigacji opartej na systemach satelitarnych takich jak
amerykañski GPS-NAWSTAR. Dzia³a on globalnie i kompleksowo. Poza nim
w ograniczonym zakresie dzia³aj¹ równie¿ systemy rosyjskie i chiñskie, a na
etapie tworzenia s¹ nastêpne np. europejski GALILEO. System GPS korygowany przez system ró¿nicowy DGPS pozwala na du¿¹ dok³adnoæ pozycjonowania. Jest to bardzo istotne w rolnictwie, poniewa¿ wiarygodne mapowanie plonu lub zmiennoci glebowej i rolin wymaga precyzji pozycjonowania
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rzêdu 1m i poni¿ej. W przypadku zastosowania koncepcji indywidualnego
podejcia do rolin lub pojedynczych lici rolin, przy precyzyjnych zabiegach zwalczania chwastów i mikroopryskiwaniu dok³adnoæ musi byæ jeszcze wiêksza. Próbuje siê nanosiæ mikrodawki cieczy u¿ytkowej, która jest
kierowana na pojedyncze licie chwastu uprzednio zidentyfikowanego przy
u¿yciu cyfrowej kamery i dziêki komputerowej analizie obrazu.
Satelity GPS

Stacja bazowa
(referencyjna) - o znanej
pozycji wyznaczaj¹ca
poprawki
Sygna³ korekcyjny
(SF1, SF2, RTK, ...)

Idea dzia³ania systemów ró¿nicowych GPS (DGPS)

Uk³ad telemetryczny montowany na maszynach rolniczych (ród³o: www.rpt.pl)

W czasie wykonywania zabiegów na polu (nawo¿enie, opryski, wysiew nasion) w sposób tradycyjny istnieje mo¿liwoæ nierównomiernego wykonania
tych zabiegów i niebezpieczeñstwo powstania omijaków lub zak³adek. Za16

stosowanie nawigacji równoleg³ej z wykorzystaniem GPS pozwala bez wzglêdu na panuj¹ce warunki i ukszta³towanie pola prowadziæ maszyny po pasach
równoleg³ych niweluj¹c te wady. Zestaw maszyn jest kierowany na podstawie
wskazañ urz¹dzeñ lub stosowane jest prowadzenie automatyczne. Zastosowanie takiego systemu pozwala podczas uprawy roli, w trakcie nawo¿enia
i oprysków eliminacjê znaczników oraz unikniêcie zak³adek i mijaków. Dziêki
systemowi mo¿liwe jest wykonywanie zabiegów pe³n¹ szerokoci¹ maszyn.
W czasie tak wykonywanych prac stosuj¹c zmienne dawkowanie VRA na
podstawie map zaleceñ dotycz¹cych nawo¿enia, oprysków lub wysiewu nasion uzyskujemy oszczêdnoci rodków ochrony i nawozów. Zastosowanie
VRA daje jednoczenie gwarancjê, ¿e dawkowanie dostosowane jest do zasobnoci gleb i potrzeb rolin.
Precyzyjne pozycjonowanie ma równie¿ zastosowanie w przypadku samonaprowadzaj¹cych narzêdzi do mechanicznego zwalczania chwastów. Zastosowany w nich uk³ad dzia³aj¹cy w czasie rzeczywistym pozwala na bardzo precyzyjne (do kilku centymetrów w stosunku do roliny uprawnej) prowadzenie elementów roboczych maszyn uprawowych. Dok³adnoæ pozycjonowania pozwala dzisiaj na budowê ca³ych agregatów, które same bez udzia³u
cz³owieka mog¹ wykonaæ na polu zabiegi mechanicznego zwalczania chwastów lub dokonania oprysku plantacji.

System nawigacji równoleg³ej (ród³o: www.agrisystem.pl)
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System automatycznego prowadzenia (ród³o: www.agrohandel.com.pl)

Dzieñ dzisiejszy rolnictwa precyzyjnego to pocz¹tkowa faza jego rozwoju. Sprzyja temu i umo¿liwia jego wdra¿anie, burzliwy rozwój techniki i komputeryzacji. Niestety s¹ te¿ czynniki ograniczaj¹ce jego rozwój. Jednym
z nich s¹ wysokie koszty wprowadzania nowych technologii, które malej¹
w miarê popularyzacji i masowej-seryjnej produkcji maszyn oraz urz¹dzeñ
z ni¹ zwi¹zanych. Technologia precyzyjnego rolnictwa na pocz¹tku ze wzglêdów technicznych i ekonomicznych jest mo¿liwa do wprowadzenia w gospodarstwach towarowych wielkoobszarowych. Gospodarstwa te posiadaj¹
du¿e area³y, przy których efekt ekonomiczno-jakociowy widoczny jest ze
wzglêdu na skalê produkcji.
Maj¹c na uwadze racjonalizacjê zakupu i obni¿kê kosztów eksploatacji rodków mechanizacji potrzebnych przy realizacji rolnictwa precyzyjnego nale¿y
pomyleæ o szeroko pojêtej wspó³pracy miêdzy rolnikami. U¿ytkowanie sprzêtu
rolniczego w ramach grup producenckich lub miêdzys¹siedzkiej wspó³pracy
pozwala na obni¿enie jednostkowych kosztów zakupu i utrzymania. W miarê
upowszechniania siê technologii, koszty wdra¿ania bêd¹ spadaæ i mo¿liwe
bêdzie jej stosowanie w mniejszych gospodarstwach. Ze wzglêdu na przewagê ma³ych gospodarstw o stosunkowo niskim poziomie plonów wprowadzanie rolnictwa precyzyjnego w Polsce mo¿e napotykaæ na przeszkody.
Realizacja zasad rolnictwa precyzyjnego nie musi wi¹zaæ siê jednak od razu
z ogromnymi kosztami i rewolucj¹ w gospodarstwie. Nie wszystkie zasady
musz¹ byæ wdra¿ane od razu i w ka¿dym gospodarstwie. Na pocz¹tku mo¿na pokusiæ siê o zastosowanie uproszczonych form rolnictwa precyzyjnego
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wprowadzaj¹c tylko niektóre jego elementy. Na dzieñ dzisiejszy wiele z za³o¿eñ i zasad jest ju¿ stosowane np. wykonywanie dok³adnego pomiaru powierzchni upraw potrzebnych do IACS lub pobieranie prób glebowych zalecanych w ramach Dobrej Praktyki Rolniczej. Poniewa¿ pola s¹ ma³e, a wiêc
wystêpuj¹ na nich mniejsze zmiennoci glebowe i wielkoci plonów, mo¿emy
siê ograniczyæ do ró¿nic miêdzy polami. ¯eby obni¿yæ koszty rolnik sam mo¿e
pobraæ próbki glebowe w tych samych miejscach wed³ug tego samego schematu, a plon okreliæ poprzez wa¿enie plonu z poszczególnych pól. Wszelkie dane dotycz¹ce ka¿dego pola trzeba systematycznie notowaæ. Zapisy
powinny obejmowaæ min. obszar pola, rodzaj gleby, zasobnoæ w sk³adniki
pokarmowe, uzyskane plony, stosowanie rodków ochrony rolin. Takie postêpowanie pozwoli na zaplanowanie i zracjonalizowanie nawo¿enia, sporz¹dzenie bilansu nawozowego oraz podjêcie decyzji o zasiewach i odmianach dostosowanych do zasobnoci przy minimalnych kosztach.
Rolnictwo precyzyjne, jako zaawansowany system produkcji wymaga z jednej strony sporej wiedzy, a z drugiej popularyzacji tego typu rozwi¹zañ w rolnictwie. Technologia ta jest wa¿na nie tylko dla producenta, ale równie¿ dla
konsumenta. Dziêki sta³ej kontroli produkcji polowej, du¿ej precyzji dawek
i terminów zabiegów mo¿na otrzymaæ produkt odpowiadaj¹cy wysokim wymaganiom konsumentów i przetwórców oraz spe³niaj¹cy wysoki poziom bezpieczeñstwa ¿ywnoci. Precyzyjne dzia³anie powoduje, i¿ w produktach tych
nie ma niepo¿¹danych substancji ladowych z pestycydów czy np. azotynów
lub chloru z nawozów syntetycznych przy jednoczesnym braku chorób i szkodników. Tego typu produkcja jest te¿ wa¿na ze wzglêdu na ochronê rodowiska naturalnego. Technologia ta w dobie intensyfikacji produkcji dodatkowo
przyczynia siê do jego ochrony.
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