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Bezpieczeństwo żywnościowe (food security)
i bezpieczeństwo żywności (food safety)

Wyżywić 9 mld mieszkańców Ziemi w 2050 roku
Prognozowany wzrost produkcji światowej
Oczekiwany przyrost
produkcji (tony)

Oczekiwana produkcja

Zboża

940 mln

3 mld

Rośliny oleiste

133 mln

282 mln

Mięso

196 mln

455 mln

Bieżący roczny przyrost produkcji (%)
Kukurydza
Ryż
Pszenica
Soja

1,6
1,0
0,9
1,3

(tony)

Oczekiwany przyrost do 2050 r. (%)
67 (56)
42 (35)
38 (31,5)
55 (45,5)

Prognozowane potrzeby żywnościowe tworzą sprzyjające okoliczności
zewnętrzne do rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w Polsce
(Źródło: Aleksandratos N., Bruinsma J. 2012. World agriculture towards 2030/2050, the 2012 revision. ESA Working
paper 12-03, Jun 2012. Rome: Food and Agriculture Organization of United Nations)

Interakcja
genotyp (G) x środowisko (E) x technologia uprawy (M) (G x E x M)
Interakcja genotyp x środowisko x technologia uprawy:
wyraża się odmienną (zwykle nierównoległą) reakcją np. plonu,
cech jakościowych plonu na warunki środowiska i intensywność
uprawy dla poszczególnych odmian

Szeroka adaptacja odmiany: zdolność odmiany do wysokiej
Wąska (lokalna)
adaptacja
odmiany:
zdolność odmiany
Stabilność
plonowania
odmiany:
podobieństwo
reakcji do
plonu
produktywności w zmiennych warunkach środowiskowych i
wysokiej
produktywności
w docelowych
rejonach odmian
do średniej
środowiskowej
reakcji plonu
badanej populacji
systemach
uprawy

Rozwój wiedzy o interakcji G x E x M oraz rejonizacja odmian zwiększy
wykorzystanie postępu hodowlanego w praktyce rolniczej. Niezbędne jest
zwiększenie sieci doświadczeń PDO prowadzonych przez COBORU w Polsce
wschodniej oraz szersze włączenie do badań pracowników uczelni i instytutów
(Źródło: Mądry W., Iwańska M. 2011. Przydatność metod oraz miar statystycznych do oceny stabilności i adaptacji odmian:
przegląd literatury. Biul. IHAR 260/261.)

Gap analysis
YG - Luka plonu (yield gap)(%)

YG= YA- YF / YA x100%

plon osiągalny, plon uzyskiwany w warunkach
pogodowych i uprawowych bliskich optimum (np.
plon z doświadczeń PDO)

plon farmera, plon uzyskiwany przez
producenta rolnego (średnie plony GUS)

Gatunek

Średni plon COBORU (t/ha)
(2013)

Średni plon GUS (t/ha)
(2013)

Luka plonu
(%)

Pszenica

7,92

4,44

43,9

Żyto

6,65

2,86

57,0

Rzepak

4,52

2,91

35,6

potencjalny
Kukurydzazwiększać plon
10,9
Ziemniak

44,7

czy plon
farmera?
6,58
21,1

39,6
52,8

Czynniki ograniczające wielkość plonu: niedostatek wody i azotu, pH gleby,
niska zawartość P K Mg S oraz materii organicznej
Istnieje możliwość oszacowania „yield gaps” oraz ilościowego określenia czynników ograniczających
plonowanie roślin w poszczególnych regionach kraju. Dla bezpieczeństwa żywnościowego większe
znaczenie ma zmniejszenie luki plonu niż wzrost plonu potencjalnego.
Hatfield J., Walthall Ch. 2015. Meeting global food needs: realizing the potential via genetics x environment x
management interactions. Agronomy Journal 107: 4.

Stosowane metody rolnictwa precyzyjnego
• „Site-specific crop management” (SSCM),
• Nawigacja ciągników i maszyn („jazda równoległa” z
użyciem GPS)
• Mapowanie zmienności przestrzennej plonu
• Mapowanie zmienności przestrzennej gleby (np.
pobieranie próbek gleby)

http://www.agrisystem.pl
http://www.agrisystem.pl

ZMIENNOŚĆ WŁAŚCIWOŚCI FIZYKOCHEMICZNYCH GLEBY

Zmienność właściwości fizyko-chemicznych gleby w obrębie pól
Każde pole uprawne charakteryzuje się zmiennością ważnych z
agronomicznego punktu widzenia właściwości, takich jak m.in.:
- skład granulometryczny gleby (tekstura) i ściśle z tym związana dostępność
wody dla roślin

- zasobność w makro- i mikroelementy, a w szczególności w fosfor (P), potas
(K) i magnez (Mg)
- odczyn gleby (pH)
- cechy związane z topografią: wysokość, nachylenie i wystawa terenu,
podatność na erozję wietrzną i wodną itp.
- zawartość węgla organicznego, a tym samym próchnicy

Zmienność pól jest zwykle pomijana w konwencjonalnym rolnictwie i stosowana
jest taka sama agrotechnika w obrębie pola (takie same dawki nawożenia)
nawet w warunkach zróżnicowanego ukształtowania powierzchni

Przykład zmienności w obrębie pola o powierzchni ok. 20 ha w
RZD SGGW Wilanów-Obory

Zdjęcie lotnicze
(źródło: maps.google.pl)

Zawartość procentowa frakcji
Zawartość dostępnych form fosforu
piasku w warstwie gleby 0-30 cm na w warstwie gleby 0-30 cm
podstawie analiz laboratoryjnych i
ich interpolacji (czarne punkty są miejscami
pobierania próbek gleby)

Rozkład przestrzenny zawartości piasku, pH, pojemności wymiennej
kationów (CEC) gleby na polu uprawnym (200 x 50 m) w Trzebieszowie
Odległość
Distance [m]

Piasek Sand [%]

Odległość
Distance [m]

pH [H2O]

Odległość Distance [m]

CEC [cmol kg-1]

Odległość
Distance [m]

Odległość Distance [m]

Odległość Distance [m]

Usowicz i in.

Rozkład przestrzenny zawartości materii organicznej (OM) i wilgotności gleby
oraz plonu owsa (g m-2) na polu uprawnym (200 x 50 m) w Trzebieszowie

Odległość (m)

Odległość
Distance [m]

OM [%]

Wilgotność (m3 m3)
Odległość
Distance [m]

Plon Yield [g]

Odległość
Distance [m]

Odległość (m)

Usowicz i in.

Odległość Distance [m]

Główne techniki wykorzystywane w mapowaniu zmienności gleby
w obrębie pól uprawnych
- Klasyczne pobieranie prób gleby z rejestracją ich lokalizacji z użyciem
GPS + analizy laboratoryjne
- Mapowanie z użyciem metod proximal sensing i teledetekcją
(remote sensing), w tym metody „on the go” wykorzystujące:
- przewodność elektryczną gleby
- spektroskopię (obrazową i nieobrazową)
- metody mechaniczne (opór gleby)
Wybrane właściwości fizyko-chemiczne gleby mierzone z użyciem
ww. technik:
- zasobność gleby
- pH,
- wilgotność
- zawartość frakcji glebowych (piasku, pyłu, iłu)
- zawartość węgla organicznego
- zwięzłość gleby
- pojemność sorpcyjna (CEC)

Przykładowe urządzenie szybkiej oceny właściwości gleby –
platforma MSP-3 Veris

Platforma MSP-3 do jednoczesnego pomiaru:
 przewodności elektrycznej gleby,
 zawartości materii organicznej,
 odczynu gleby,

Fot. S. Samborski

Fot. S. Samborski

Zasada działania platformy MSP-3 Veris
- Przewodność elektryczna gleby – na podstawie pomiaru
oporu przepływu prądu między redlicami talerzowymi
zagłębionymi w glebie. Przewodność gleby jest mierzona na
dwóch głębokościach jednocześnie tj. około 30 cm i około
90 cm
- Zawartość materii organicznej – na podstawie
spektrometru mierzącego odbicie światła od gleby w
zakresie czerwieni i podczerwieni, co jest skorelowane z
zawartością węgla organicznego w glebie.
- Odczyn gleby – na podstawie bezpośredniego pomiaru pH
z użyciem dwóch jonoselektywnych elektrod mierzących
pH. Gleba jest pobierana z głębokości kilku cm i pomiar
odbywa się cyklicznie co kilkanaście sekund. Po pomiarze
elektrody są spłukiwane wodą.

Odbiornik GPS podłączony do urządzenia pozwala na
tworzenie mapy zawierającej trzy ww. właściwości gleby
http://www.veristech.com/

Przykładowe mapy uzyskane z użyciem platformy MSP-3 Veris

Odczyn gleby
(pH w H2O)

Przewodność
elektryczna
gleby (EC)

Zawartość
materii
organicznej (%)

MAPOWANIE STANU ŁANU I ROŚLIN

Mapowanie stanu łanu z użyciem metod teledetekcyjnych i
stosowanie zmiennego nawożenia azotem
Metody teledetekcyjne:
- naziemne (urządzenia montowane na ciągnikach i maszynach
rolniczych – obecnie mają największe znaczenie w rolnictwie
precyzyjnym)
- lotnicze (ze względu na jednoczesne mapowanie całego pola
mogą mieć w przyszłości większe znaczenie)
- satelitarne (źródło informacji o bardzo dużym zasięgu, przy czym
w warunkach Polski problemem uzyskania takich zobrazowań jest
częsta obecność zachmurzenia)
Metody teledetekcyjne wykorzystują najczęściej odbicie światła od
roślin w zakresie czerwieni i podczerwieni rzadziej inne zakresy
światła.

Mapowanie stanu łanu i stosowanie zmiennego nawożenia azotem z
wykorzystaniem czujnika OptRx montowanego na ciągniku

Fot. S. Samborski

Pomiar wskaźników wegetacyjnych
(NDVI lub NDRE)

Zmienne nawożenie azotem
(dostosowane do stanu roślin
w danym punkcie pola)

Wskaźniki wegetacyjne, jako źródło informacji o stanie roślin
i łanu
Na podstawie danych teledetekcyjnych określane są wskaźniki wegetacyjne,
które charakteryzują stan roślin i łanu. Jednym z najczęściej wykorzystywanych
jest NDVI (Normalized Difference Vegetation Index), który jest obliczany na
podstawie odbicia światła w zakresie czerwieni (Red) i podczerwieni (NIR)

Źródło: Alan Brown, 2011

Wyższy wskaźnik NDVI świadczy o lepszym odżywieniu roślin, natomiast niższy
świadczy o ich gorszym stanie, czego powodem jest często niedobór azotu.

Drony jako narzędzie do wykonywania zobrazowań pól uprawnych

Samoloty bezzałogowe, rzadziej multikoptery wyposażone np. w kamerę
multispektralną. W zależności od wyposażenia (rodzaju kamery itp.) zobrazowania mogą
zawierać różne informacje. Wykonane zdjęcia należy połączyć ze sobą i przygotować
skorygowany obraz - ortofotomapę RGB (w świetle widzialnym) i w bliskiej podczerwieni
(NIR).
Dane satelitarne (np. bezpłatnie dostępne dane z satelity Landsat-8 w rozdzielczości
przestrzennej 30m, czas rewizyty 16 dni). Od roku 2016 dostępne będą bezpłatne dane z
satelity Sentinel-2 w rozdzielczości przestrzennej 10 m, czas rewizyty 5 dni.

Przygotowanie mapy z zaleceniami nawożenia na podstawie danych uzyskanych z
użyciem dronów lub danych satelitarnych oraz zmienne nawożenie azotem

NDVI

Zalecane dawki nawożenia

Nawożenie na podstawie
map zaleceń
(źródło zamidis.gr)

Na podstawie wskaźnika NDVI określającego stan łanu w poszczególnych częściach pola
możemy określić zalecane dawki nawożenia azotem a następnie zastosować zmienne
nawożenie tym składnikiem.

Wpływ dawki azotu na ilość gatunków roślin
[Schmitzberger i in. 2005]

Schmitzberger I., Wrbka Th., Steurer B., Aschenbrenner G., Peterseil J., H.G. Zechmeister H.G., 2005: How farming styles
influence biodiversity maintenance in Austrian agricultural landscapes. Agriculture Ecosystems & Environment,
108, 274-290.

ZMIENNE DAWKOWANIE ŚRODKÓW
OCHRONY ROŚLIN A BIORÓŻNORODNOŚĆ

Zróżnicowanie występowania Wyczyńca polnego na polu uprawnym w
uprawie jęczmienia ozimego i kukurydzy [Gerhards, Christensen 2003]

Jęczmień ozimy

kukurydza

0 – 1 roślin m-2
1 – 5 roślin m-2
5 – 20 roślin m-2
> 20 roślin m-2
Gerhards R., Christensen S., 2003: Real-time weed detection, decision making and patch spraying in
maize, sugarbeet,winter wheat and winter barley. Weed Research, 43, 385-392

Zróżnicowanie oprysku herbicydem w obrębie pola uprawnego na podstawie określenia
ich składu oraz intensywności ich występowania. [Gerhards R., Oebel . 2006]

Stokłosa biała

Rumianek pospolity

Ostrożeń polny

Trawy
nie opryskiwać

Wszystkie chwasty

opryskiwać

Gerhards R., Oebel H., 2006: Practical experiences with a system for site-specific weed control in arable crops
using real-time image analysis and GPS-controlled patch spraying. Weed Research, 46, 185-193.

Monitoring wielkości plonu i cech jakościowych z użyciem urządzeń
montowanych na kombajnach
1) Mapowanie wielkości plonu z użyciem urządzeń montowanych na
kombajnach współpracujących z GPS (głównie dotyczy to zbóż i
innych roślin uprawianych na nasiona zbieranych kombajnami
zbożowymi, ale są również urządzenia umożliwiające monitorowanie
zmienności plonu roślin okopowych).
2) Mapowanie jakości plonu (np. zawartości białka, zawartości
tłuszczu) z użyciem urządzeń wykorzystujących techniki NIR
(podczerwień) montowanych na kombajnach zbożowych.
3) Mapowanie porażenia ziarna przez choroby (w przyszłości
prawdopodobnie będzie możliwe sortowanie ziarna na etapie zbioru)
Mapy plonu i jego jakości mają duże znaczenie w wdrażaniu rozwiązań
rolnictwa precyzyjnego ze względu na określanie potencjału plonowania
różnych miejsc pola, co determinuje m.in. nawożenie w przyszłości. Jest
możliwe również określenie obszarów pola, które charakteryzują się
lepszymi lub gorszymi warunkami glebowymi wpływającymi na jakość plonu.

Monitoring zmienności zawartości białka w ziarnie w obrębie pól
uprawnych z wykorzystaniem czujnika AccuHarvest firmy Zeltex
W celu określenia zmienności jakości ziarna
pszenicy istnieje możliwość wykorzystania
urządzeń monitorujących zawartość białka w
czasie zbioru kombajnem (real-time analysis)
Zasada działania:
- automatyczne kilka razy na minutę pobieranie
próbek ziarna z przenośnika kombajnu
- analiza ziarna na podstawie odbicia światła w
zakresie podczerwieni bliskiej

http://www.zeltex.com

- zapis danych wraz z lokalizacją określoną z użyciem
GPS
Zastosowanie:

- przygotowanie map pola z zawartością białka
- możliwość separacji ziarna o słabej jakości
- dostosowanie dawki nawożenia N w kolejnych latach
http://www.zeltex.com

Miejsce montażu czujnika plonu białka

Fot. E.Leszczyńska

Przykładowe mapy plonu ziarna i zawartości białka w ziarnie

Podsumowanie
Prognozowane światowe potrzeby żywnościowe tworzą sprzyjające
okoliczności zewnętrzne do rozwoju rolnictwa i gospodarki żywnościowej w
Polsce
Niezbędny jest rozwój wiedzy o interakcji G x E x M oraz zwiększenie
wykorzystania postępu hodowlanego w praktyce rolniczej (gap analysis).
Celowe jest zwiększenie sieci doświadczeń PDO w Polsce wschodniej oraz
szersze włączenie do badań pracowników uczelni i instytutów
Rolnictwo precyzyjne, „site-specific crop managment” (SSCM) jest szansą na
zwiększenie efektywności nawożenia oraz ochrony roślin i zachowania
bioróżnorodności i ochrony środowiska
Proponowane badania i innowacje obejmują:
• rozwój nowoczesnych technik mapowania gleby i łanu, monitoringu rozwoju
roślin i stanu łanu, w tym z użyciem technik satelitarnych i dronów
• kontroli realizacji celów Wspólnej Polityki Rolnej (cross-compliance ,
zazielenienie) na poziomie gospodarstwa oraz ograniczenia negatywnego
wpływu rolnictwa na środowisko i zmiany klimatyczne

Dziękuję za uwagę

Składam podziękowania pp. prof. Jerzemu Lipcowi i Bogusławowi Usowiczowi
za udostępnienie materiałów do dwóch slajdów
oraz
p. mgr Grzegorzowi Sobczyńskiemu za pomoc w przygotowaniu prezentacji

