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Dlaczego Cyfryzacja?
Komisja Europejska, w przyszłej perspektywie finansowej planuje zwiększenia
znaczenia doradztwa rolniczego, zwłaszcza w procesie transferu wiedzy z nauki do
praktyki rolniczej.
AKIS - European Agricultural Knowledge and Information Systems.

Edukacja

Rolnik
Nauka

Doradztwo

www.wodr.poznan.pl
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Doradztwo rolnicze - szereg działań służących rozwojowi rolnictwa, w znacznej
mierze polegających na usługach wspierania procesu produkcji żywności oraz
praktycznego zastosowania badań naukowych i ich transferu do praktyki rolniczej.
Zakres działań doradztwa rolniczego:
● informacyjna
informacje, broszury, ulotki, artykuły, stoisko informacyjne, itp.
● upowszechnieniowa
pokazy, demonstracje, konkursy, targi, itp.
● szkoleniowa
szkolenia, konferencje, szkolenia wyjazdowe
● doradcza
porady indywidualne

Obowiązek stworzenia jednolitego systemu doradztwa rolniczego, oferującego
doradztwo dla rolników nałożyło na Polskę oraz inne kraje członkowskie UE
rozporządzenie Rady (WE) nr 1782 z 2003 r.

www.wodr.poznan.pl
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W Polsce system doradztwa rolniczego bazuje na publicznych jednostkach
doradztwa rolniczego, obok których funkcjonują jednostki prywatne,
akredytowane przez ministra rolnictwa.

Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
16 Wojewódzkich
Ośrodków
Doradztwa
Rolniczego

Doradztwo prywatne

Centrum Doradztwa
Rolniczego
Izby Rolnicze

www.wodr.poznan.pl
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TRANSFER WIEDZY

WODR jest brokerem innowacji w ramach SIR
www.wodr.poznan.pl

6

Systemy elektroniczne w doradztwie – Wielkopolski ODR

www.wodr.poznan.pl
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WODR - Elektroniczna Platforma Świadczenia Usług
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Źródła finasowania – przede wszystkim projekty

FOODIE

SmartAgriHubs
eDWIN
DEMETER
www.wodr.poznan.pl
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Farm-Oriented Open Data in Europe
Prototypowa usługa projektu Foodie
Modele chorobowe dla:
● pszenicy
● jęczmienia
● buraków cukrowych
● ziemniaków.
Dane meteorologiczne z 52 stacji pogodowych.
Spersonalizowane zalecenia oraz powiadomienia dla
upraw zarejestrowanych w systemie.
Mapy obszarów narażonych na wystąpienie chorób.

www.wodr.poznan.pl
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Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania
Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin
Projekt jest pierwszym projektem z zakresu rolnictwa, finansowanym w ramach
programu Polska Cyfrowa. Całkowita wartość projektu wynosi 20 920 583,10 zł.
Projekt jest realizowany w okresie od 1 czerwca 2019 do 31 maja 2022 roku.
Cel projektu: Stworzenie krajowego systemu informatycznego na
rzecz ochrony roślin.
W projekcie zostaną udostępnione cztery e-usługi:
✓ Wirtualne gospodarstwo,
✓ Śledzenie pochodzenia produktów oznaczonych jako pochodzące z
rolnictwa i stosowanych środków ochrony roślin,
✓ Raportowanie zagrożeń,
✓ Udostępnianie danych meteorologicznych.

www.wodr.poznan.pl
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Koordynator organizacyjny projektu

Koordynator naukowy
projektu

Projekt organizacyjny, wdrażanie, szkolenia

Metodyki ochrony roślin, projekt, testy

Koordynator
Projektu

Systemy wspomagania decyzji,
projekt, pilotaż, testy

Stacje meteo

Technologia
Patronat

Nauka ICT
Projekt i system IT

Pilotaże,
testy

www.wodr.poznan.pl
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www.wodr.poznan.pl
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www.wodr.poznan.pl
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www.wodr.poznan.pl
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• Platforma będzie posiadała budowę modułową
• Architektura oparta na API – możliwość łatwego podłączania innych systemów
zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz Platformy
• Wykorzystanie i budowa w standardach OpenSource
• Integracja z zastanymi systemami
• Projekt architektury systemu zakłada rozbudowę o inne usługi – JUŻ
ZIDENTYFIKOWANE

www.wodr.poznan.pl

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 818182”.

LIDER:

Transformacja cyfrowa europejskiego sektora
rolno-spożywczego
Dzięki budżetowi w wysokości 20 mln euro,
współfinansowanemu przez Unię Europejską z
programu Horyzont 2020, projekt ma na celu
stworzenie rozległej paneuropejskiej sieci centrów
innowacji cyfrowych. Łącząc i wspierając europejskie
innowacje w dziedzinie rolnictwa i IT, SmartAgriHubs
poszerza
rozwiązania
cyfrowe
na
sektor
rolnospożywczy i pomaga rolnikom i ich
przedsiębiorstwom osiągnąć rzeczywiste wyniki.
Projekt trwa 4 lata, a jego realizacja rozpoczęła się 1
listopada 2018 r.

www.wodr.poznan.pl

SmartAgriHubs w liczbach:
108 partnerów z całej EU
140 hubów działających już w
28 krajach
zgrupowanych w 9
regionalnych klastrach
poszerzenie o nowe 260 hubów
28 Flagowych Eksperymentów
Innowacyjnych
80 nowych rozwiązań
cyfrowych wdrożonych na rynek
2 mln gospodarstw
zaangażowanych w cyfryzację
6 mln euro dla Open Calls
(otwarte konkursy)
75% budżetu Open Call dla
MŚP

•
•
•
•
•
•
•
•

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 818182”.

Wdrażanie e-usług za pomocą dronów
dla małych i średnich gospodarstw
LIDER: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Poznaniu
PARTNERZY: Netictech, 10 gospodarstw demonstracyjnych
Celem eksperymentu jest opracowanie, przetestowanie oraz uruchomienie 4 e-usług
doradczych z wykorzystaniem dronów w rolnictwie. W ramach eksperymentu jest
realizowany proces projektowania usług, analiz potrzeb i rynku.
Opracowywany jest biznesplan oraz
strategia wdrożenia na rynku doradczym,
w szczególności dla małych i średnich
gospodarstw.

www.wodr.poznan.pl

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 857202”.

(Building an Interoperable, Data-Driven, Innovative and Sustainable European Agri-Food Sector)

Projekt DEMETER realizowany jest w ramach
programu HORYZONT 2020.
Projekt (wartości 17 mln Euro) jest wdrożeniem na dużą
skalę
interoperacyjnych
platform
opartych
na
inteligentnym rolnictwie oraz Internecie rzeczy. Liderem
projektu jest WATERFORD INSTITUTE OF TECHNOLOGY
(Irlandia).
DEMETER to projekt dużej skali
w zakresie inteligentnego
rolnictwa i bezpieczeństwa
żywności. Dwadzieścia pilotaży
zostało skupionych w pięć
głównych klastrów.

www.wodr.poznan.pl

DEMETER w liczbach:
60 partnerów z 18 krajów, w
tym 15 z UE
318 tys. ha i 5700 rolników
objętych projektem
29 tys. czujników
9200 urządzeń
131 maszyn rolniczych
20 pilotaży w 5 sektorach
produkcji rolnej
zwiększenie liczby pilotaży
poprzez Open Call (otwarte
konkursy)

•
•
•
•
•
•
•

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 857202”.

Klaster pilotażowy 2 –
Sektor: rośliny uprawne

Pilotaż: Benchmarking w gospodarstwach rolnych na poziomie wspomagania decyzji
Lider: WODR
PARTNERZY: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, 10 gospodarstw, w tym
Gospodarstwo Rolne Maciej Frąckowiak oraz Gospodarstwo Rolne Ryszard Napierała jako
partnerzy projektu
OPIS: Pilotaż ma na celu opracowanie narzędzi wspierających analizę porównawczą wydajności
i stabilności gospodarstw. Obejmie on monitoring odpowiednich parametrów i warunków
produkcji rolnej w gospodarstwach, zbieranie danych i ich integrowanie w ujednolicony system.
REZULTAT: Wytworzenie jednego, dostępnego i prostego w użyciu systemu analizy porównawczej
na poziomie gospodarstwa rolnego, który umożliwiałby wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych i Internetu rzeczy w praktycznym zarządzaniu i wspieraniu podejmowania
decyzji. Dzięki agregacji danych z wielu źródeł w jednym miejscu rolnik mógłby zyskać możliwość
ich szerszego i łatwiejszego wykorzystania.

www.wodr.poznan.pl

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 857202”.

Klaster pilotażowy 2 –
Sektor: rośliny uprawne

Pilotaż: Optymalizacja zapylania w pszczelarstwie
Lider: Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe
PARTNERZY: WODR, Ideatronik (ControlBee), 3 gospodarstwa oraz 4 pszczelarzy
OPIS: Pilotaż obejmie zarządzanie pasieką, zarówno od strony technologicznej, jak i
biznesowej.
REZULTAT: Integracja systemów wspomagania decyzji dla rolników, zarządzania
gospodarstwem rolnym i systemów zarządzania pasieką, umożliwiających lepszą komunikację
między rolnikami i pszczelarzami w celu ochrony pszczół i optymalizacji zapylania upraw w
celu zwiększenia ich plonów. W szczególności, projekt pilotażowy połączy system
wspomagania decyzji stworzony przez WODR w Poznaniu z systemami zarządzania
gospodarstwem rolnym i pasieką w celu zarządzania informacjami dla pszczelarstwa i
działalności rolniczej.

www.wodr.poznan.pl

sieć GOSPODARSTW
DEMONSTRACYJNYCH
Wielkopolski
Ośrodek
Doradztwa
Rolniczego
w Poznaniu w 2012 roku utworzył sieć gospodarstw
demonstracyjnych.
W sieci funkcjonuje 95 gospodarstw o profilach
działalności zarówno zwierzęcej, jak i roślinnej.

Zadaniem gospodarstw demonstracyjnych jest
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, najnowszych
osiągnięć technicznych i sposobów gospodarowania
oraz propagowanie osiąganych wyników w regionie.

www.wodr.poznan.pl

sieć stacji
agrometeorologicznych
Na obszarze Wielkopolski
WODR w Poznaniu tworzy i
rozwija sieć stacji
agrometeorologicznych,
których dane dostępne są
w aplikacji EPSU Mobilne

Stacje meteorologiczne
zlokalizowane są głównie w
gospodarstwach
demonstracyjnych

www.wodr.poznan.pl

GOSPODARSTWA DEMONSTRACYJNE
W PROJEKTACH H2020

10 gospodarstw, w tym 2 jako Partnerzy
projektu:
• Gospodarstwo Rolne Frąckowiak
• Gospodarstwo Rolne Ryszard
Napierała
(w tym Sielinko i pasieka)

SmartAgriHubs
10 gospodarstw, w tym 2 jako
Subcontractors:
• Gałopol
• Andrzej Papis
(w tym Sielinko)

www.wodr.poznan.pl

Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu

