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Streszczenie

Wspó³czesne rolnictwo, zw³aszcza produkcja roœlinna, wymaga podejmowania szybkich i przemyœlanych decyzji w celu
wyeliminowania lub ograniczenia strat. W czasach ³atwego dostêpu do Internetu, sieci WIFI, umieszczania danych w chmurze
i telefonii komórkowej potrzebne s¹ tylko dobre aplikacje, najlepiej mobilne. Przyk³adem jest, opracowana w Instytucie In¿ynierii
Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, aplikacja Ziarbit MOBILE - jako rozwiniêcie wieloletnich prac grona
informatyków. Jest rozwi¹zaniem przydatnym do elektronicznego zarz¹dzania gospodarstwem, a dok³adnie do wspomagania
podejmowania szybkich i skutecznych decyzji w procesie suszenia i d³ugotrwa³ego magazynowania ziarna zbó¿.
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ZIARBIT MOBILE - APLIKACJA WSPOMAGAJ¥CA
PROCES SUSZENIA I PRZECHOWYWANIA

ZIARNA ZBÓ¯

Wprowadzenie

.

Gospodarka ¿ywieniowa na œwiecie opiera siê przede
wszystkim na roœlinach zbo¿owych. W zale¿noœci od regionu
geograficznego, zbo¿a po przetworzeniu stanowi¹ od 30 do
70% dziennej dawki po¿ywienia cz³owieka [1]. Rolnicy chc¹,
aby zbierane przez nich zbo¿e by³o o mo¿liwie ma³ej
wilgotnoœci, co gwarantuje mo¿liwoœæ d³ugiego przechowy-
wania i sprzeda¿ po korzystnej cenie. Jest to uzale¿nione g³ów-
nie od fazy rozwoju roœliny oraz warunków atmosferycznych.
Rolnicy posiadaj¹cy urz¹dzenia do suszenia i dosuszania ziarna
mog¹ pozwoliæ sobie na zbiór o zwiêkszonej wilgotnoœci.
Optymaln¹ wilgotnoœci¹ dla zbó¿ jest wartoœæ poni¿ej 14,5%.
Jest ona uzale¿niona od planowanego okresu przechowywania.
Je¿eli termin przechowywania przekracza 6 miesiêcy, wilgot-
noœæ powinna byæ poni¿ej 13%. Przy zachowaniu norm unik-
n¹æ mo¿na niechcianych zjawisk, takich jak: porastanie, samo-
zagrzewanie czy zmiany mikrobiologiczne, np. pleœnie [1].

Przedsiêbiorcy rolni coraz czêœciej korzystaj¹ z narzêdzi
informatycznych w celu wspomagania produkcji w gospo-
darstwie. Oprócz standardowego komputera stacjonarnego,
czy laptopa, coraz czêœciej korzystaj¹ z mobilnych smartfonów,
tabletów lub innych urz¹dzeñ, które oprócz podstawowych
funkcji telefonu komórkowego maj¹ mo¿liwoœæ korzystania
z GPS, dostêpu do us³ug sieci Internet. W 2015 r. Polacy, w tym
w³aœciciele 2 278 000 gospodarstw rolnych (wed³ug
Powszechnego Spisu Rolnego z 2010 r.) korzystali z oko³o 19
mln telefonów komórkowych [2]. Warto wspomnieæ, ¿e wœród
rolników 43% korzysta z najnowszych technologii kompute-
rowych i telefonii komórkowej (smartfon, tablet), z których a¿
1/4 wykorzystuje aplikacje wspomagaj¹ce prace rolnicze

Dostêpnych jest coraz wiêcej aplikacji, które za zadanie
maj¹ wspomagaæ, informowaæ i rozwi¹zywaæ problemy
rolników zwi¹zane z poszczególnymi operacjami rolniczych
procesów technologicznych. Aplikacje tworzone dla potrzeb
rolnictwa rozwi¹zuj¹ problemy istotne do prawid³owego
funkcjonowania przedsiêbiorstwa rolnego (rys. 1):
- wspomagaj¹ procesy techniczne i technologiczne,
- zarz¹dzaj¹ zasobami,
- przyczyniaj¹ siê do rozwoju cz³owieka,
- zarz¹dzaj¹ polityk¹,
- zarz¹dzaj¹ finansami i infrastruktur¹ [3].

Rys. 1. Procentowy udzia³ tematyki aplikacji dla potrzeb
rolnictwa [3]
Fig. 1. Percentage share of application domain for agricul-
ture [3]

Dobrymi przyk³adami zastosowania mo¿liwoœci polskich
informatyków dla potrzeb rodzimego rolnictwa s¹: „Agro
Porada”, „BASF Agro”, „Agro-Alarm”, „Infopole” czy aplika-
cja „Agro Measure Map Pro” [4]. Udostêpniaj¹ je firmy, które
oprócz chêci zareklamowania siê i przyci¹gniêcia sw¹ ofert¹
nowych klientów, chc¹ udoskonaliæ pos³ugiwanie siê ich
produktami. Firmy œledz¹ potrzeby rolników, do jakich
chcieliby oni mieæ bezpoœredni i ³atwy dostêp. Staraj¹ siê
dostosowaæ swoje produkty, aby w coraz szerszym stopniu
zaspokaja³y potrzeby rolników.

Polscy przedsiêbiorcy z bran¿y IT ( )
na potrzeby rolnictwa s¹ doceniani w Europie. Animatorem
nowych systemów zarz¹dzania gospodarstwem, w tym
365FarmNet jest Jerzy Koronczok, w³aœciciel firmy Agrocom
Polska. Nagrodzony srebrnym medalem Innovation Award
AGRITECHNICA 2017 system

(SCDI) s³u¿y do wspomagania szacowania szkód
w uprawach roœlin. System SCDI mo¿na tak¿e zastosowaæ w
hodowli roœlin i doœwiadczalnictwie. Dziêki metodom
teledetekcji wspiera prace zwi¹zane z pomiarami naziemnymi
fizycznych i fizjologicznych cech roœlin podczas wegetacji.
Sprawnie, rzetelnie i obiektywnie wspomaga procedury
zwi¹zane z szacowaniem powierzchni uszkodzonych roœlin.
System SCDI jest dopasowany do szacowania uszkodzeñ roœlin
ni¿szych podczas wczesnych faz rozwojowych (wersja 2D)
oraz roœlin wysokich pod koniec wegetacji: zbo¿a, rzepak,
kukurydza (wersja 3D). Jest to pierwsze tak presti¿owe
wyró¿nienie dla polskiego przedsiêbiorcy.

information technology

Smart Crop Damage
Identification
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Swoj¹ wiedzê praktyczn¹ mgr Koronczok przekazuje s³u-
chaczom Studiów Podyplomowych na kierunku Agrotronika,
uruchomionych w 2017 r w IIB UP w Poznaniu. Jest on
kierownikiem przedmiotu „Systemy informatyczne do
zarz¹dzania produkcj¹ roœlinn¹”. Treœci programowe zwi¹zane
z celem i efektami kszta³cenia to:
- koniecznoœæ i mo¿liwoœci zbioru i przetwarzania cyfro-
wych danych w gospodarstwie rolnym,
- programy komputerowe w gospodarstwie jako centralny
system zarz¹dzania produkcj¹ polow¹: ewidencja zabiegów,
stan magazynu, zakupy i sprzeda¿ w gospodarstwie, bud¿ety,
mapowanie,
- analiza danych jako podstawa rolnictwa precyzyjnego (na
podstawie programu GateKeeper),
- integracja systemu ksiêgowoœci w gospodarstwie z syste-
mem zarz¹dzania uprawami (na podstawie programu
GateKeeper): bud¿ety finansowe - planowanie wydatków na
poszczególnych etapach produkcji, produkcja w toku - alokacja
kosztów wed³ug upraw, uzgadnianie stanów magazynowych,
- praktyczne zastosowanie programów komputerowych
w produkcji roœlinnej (na podstawie firmowego sytemu
365FarmNet).

Celem pracy by³o przedstawienie mo¿liwoœci funkcjonal-
nych nowo utworzonej, oryginalnej aplikacji Ziarbit MOBILE,
do skutecznego wspomagania zarz¹dzania procesem suszenia
i przechowywania ziarna zbó¿ w warunkach stacjonarnych
i terenowych.

Aplikacja ta jest kontynuacj¹ wieloletniego projektu ba-
dawczego realizowanego w Instytucie In¿ynierii Biosystemów
UP w Poznaniu przez dyplomantów kierunku Informatyka
i agroin¿ynieria pod nadzorem prof. dra hab. in¿. Jerzego
Weresa. Na podstawie wiedzy z zakresu suszenia i przecho-
wywania ziarna zbó¿ opracowano kilka wersji programu do-
radczego Ziarbit, dostêpnego pocz¹tkowo na pojedynczych
komputerach, ale z najbardziej rozbudowan¹ funkcjonalnoœci¹
w zakresie obliczeñ oraz pe³nego dostêpu do zintegrowanych
z systemem baz danych. Rozwój technologii informatycznych
oraz metod wytwarzania oprogramowania umo¿liwi³ mody-
fikacjê tego programu, pocz¹tkowo do klasycznej wersji
udostêpnianej dla komputerów klienckich z serwera sie-
ciowego, nastêpnie - z dowolnego urz¹dzenia wyposa¿onego
w przegl¹darkê internetow¹ - z serwera sieciowego ukrytego
w chmurze, a wreszcie - do postaci aplikacji mobilnych instalo-
wanych na urz¹dzeniach przenoœnych, np. na smartfonach czy
tabletach. Dzia³ania te by³y oparte na najnowszych technolo-
giach programistycznych, st¹d ka¿da kolejna wersja by³a
wzbogacana o kolejne mo¿liwoœci. Przegl¹d tych wersji oraz
stosowanych technologii zawarto w pracach [9, 10, 11, 12, 13].

Omawiana aplikacja (rys. 2) jest przeznaczona dla u¿ytko-
wników smartfonów z oprogramowaniem systemowym
Windows Phone w wersji 8.1 lub nowszej. Dostarcza prosty
i przyjazny dla u¿ytkownika system w formie anonimowego
doradcy, eksperta. Wspomaga podejmowanie decyzji na pod-
stawie kilku kryteriów, zatem mo¿na j¹ zaliczyæ do
amerykañskiej szko³y systemów wielokryterialnego podejmo-
wania decyzji MCDA ( )
w warunkach niepewnoœci i ryzyka [6, 7, 8].

Zalet¹ aplikacji jest mo¿liwoœæ dokonywania obliczeñ
podstawowych parametrów czynnika susz¹cego (powietrza),
bez koniecznoœci ³¹czenia siê z Internetem. Uwzglêdnia takie
charakterystyczne parametry jak:

Cel pracy

Opis mo¿liwoœci programu Ziarbit MOBILE

Multiple-criteria decision analysis

- ciœnienie nasycenia pary wodnej p (hPa),

- ciœnienie cz¹stkowe pary wodnej p (hPa),

- wilgotnoœæ bezwzglêdna masowa X (kg·kg ),

- gêstoœæ powietrza wilgotnego RO (kg·m ),

- wilgotnoœæ bezwzglêdna masowa w stanie nasycenia X (kg·kg ),

- stopieñ nasycenia powietrza wilgotnego PSI (-),

- objêtoœæ w³aœciwa powietrza wilgotnego v (m ·kg ),

- entalpia powietrza wilgotnego i (kJ·kg ),

- temperatura punktu rosy tR (°C),

- wzglêdna wilgotnoœæ powietrza FI (-)
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U¿ytkownik mo¿e wybraæ jedn¹ z czterech zmiennych,
której chce u¿yæ do obliczeñ:
1. wzglêdn¹ wilgotnoœæ powietrza FI,
2. temperaturê termometru mokrego tm,
3. ró¿nicê psychrometryczn¹ delta t,
4. temperaturê punktu rosy tR (rys. 3).

Po prawid³owym wype³nieniu pozosta³ych dwóch pól
tekstowych dotycz¹cych temperatury termometru suchego oraz
ciœnienia powietrza i po wciœniêciu przycisku OBLICZ,
uzyskuje siê wyniki obliczeñ (rys. 4).

Wyniki mo¿na kopiowaæ do notatnika lub dowolnego
dokumentu tekstowego. Dodatkowo Ziarbit MOBILE zawiera
klasyfikacjê suszarek (o pracy ci¹g³ej, obiegowe z systemem
recyrkulacyjnym oraz porcjowe), identyfikacjê mo¿liwych
szkodników (z podzia³em na bakterie, grzyby, roztocza -
pajêczaki, gryzonie) oraz kontakt z najwiêkszymi
producentami maszyn i urz¹dzeñ do suszenia i magazynowania
zbó¿ (rys. 5).

Rys. 2. Okno powitalne aplikacji (a) i menu startowe (b) pro-
gramu Ziarbit MOBILE [5]

Fig. 2. Main application window (a) and start menu (b) of the
Ziarbit MOBILE program [5]
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Rys. 3. Ekran obliczeniowy
Fig. 3. Computation menu



Rys. 5. Przyk³adowe informacje o wybranej suszarce (a) i szko-
dniku zbó¿ (b)
Fig. 5. Exemplary information about a selected dryer (a) and
cereal grain pests (b)

Wnioski

Przedsiêbiorcy rolni coraz czêœciej korzystaj¹ z systemów
wspomagaj¹cych podejmowanie decyzji w zakresie produkcji
oraz przechowywania ziarna zbó¿ i nasion. Cenne s¹ zw³aszcza
te darmowe, opracowane w instytucjach pañstwowych lub
uczelniach rolniczych, czy te¿ w pañstwowych instytutach
naukowych. Pracownicy tych jednostek naukowych, wyk³a-
dowcy i studenci mog¹ wykazaæ siê swoj¹ wiedz¹ na potrzeby
innych . Przyk³adem jest aplikacja Ziarbit
MOBILE, która wspomaga podejmowanie decyzji w zakresie
suszenia i d³ugotrwa³ego przechowywania ziarna zbó¿. Jest
³atwa w obs³udze i przyjazna graficznie dla u¿ytkownika.
Autorzy tej publikacji zachêcaj¹ do darmowego korzystania
z jej mo¿liwoœci, co powinno przyczyniæ siê do poprawy
kondycji ekonomicznej ka¿dego przedsiêbiorstwa rolnego, bez
wzglêdu na wielkoœæ produkcji.

pro publico bono

Ze wzglêdu na rosn¹c¹ popularnoœæ urz¹dzeñ mobilnych
wyposa¿onych w systemy operacyjne inne ni¿ Windows
Phone, autorzy wraz z magistrantami, rozwijaj¹ równolegle
aplikacjê Ziarbit MOBILE dla pozosta³ych systemów, tj. dla
systemów Android i iOS, a tak¿e aplikacjê Ziarbit ulokowan¹
w chmurze, dostêpn¹ dla dowolnego systemu operacyjnego.
Projekty te, realizowane przez dyplomantów kierunku
Informatyka stosowana w Instytucie In¿ynierii Biosystemów
UPP, s¹ ju¿ w fazie ukoñczenia.

Zarówno aplikacjê Ziarbit MOBILE, dla u¿ytkowników
systemu operacyjnego Windows Phone, jak i nastêpne, przygo-
towywane wersje z tego zakresu tematycznego dla systemu
Android, mo¿na pobraæ po skontaktowaniu siê z autorami tej
pracy, a w nied³ugim czasie aplikacje te bêd¹ do uruchomienia
bezpoœrednio w chmurze, przy u¿yciu dowolnej przegl¹darki
internetowej.
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Rys. 4. Przyk³adowe obliczenia para-
metrów czynnika susz¹cego
Fig. 4. Exemplary computation of the
drying air parameters

ZIARBIT MOBILE - AN APPLICATION SUPPORTING DRYING
AND STORAGE OF CEREAL GRAINS

Summary

Modern agriculture, and broadly plant production requires making prompt and sensible decisions to eliminate or limit losses. In the
era of easy access to Internet, WIFI, cloud data storage and cellular phones, there is a need for appropriate and effective
applications, mostly for mobile apps. The Ziarbit MOBILE application developed in the Biosystems Engineering Institute of the
Poznañ University of Life Sciences is an example of such application. It was a result developed over the years by a group of software
engineers. It brings a useful contribution to electronic management of a farm, and in particular to a support for making prompt and
effective decisions in a process of drying and long-term storage of cereal grains.

: farm management, grain drying and storage, smartphone, mobile applicationKey words
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