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1. Imię i nazwisko: Gniewko Niedbała 

 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.  

 

Uzyskany tytuł zawodowy: magister inżynier 

Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Rolniczy 

Kierunek: Technika rolnicza i leśna 

Specjalizacja: Informatyka w inżynierii rolniczej 

Tytuł pracy magisterskiej: „Zastosowanie technologii sieciowych LAN i Internet 

w przepływie  informacji w  przedsiębiorstwie  rolniczym” 

Promotor:  prof. dr hab. inż. Jerzy Weres, Akademia Rolnicza im. A. 

Cieszkowskiego w Poznaniu 

Data obrony pracy magisterskiej: 5 września 2000r. 

 

Uzyskany stopień naukowy: doktor nauk rolniczych 

Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Rolniczy 

Dyscyplina naukowa: Inżynieria rolnicza 

Specjalność: Technologie informatyczne w rolnictwie 

Tytuł rozprawy doktorskiej: „Prognozowanie plonu roślin z wykorzystaniem 

sztucznych sieci neuronowych na przykładzie buraka cukrowego” 

Promotor:  prof. dr hab. inż. Tadeusz Sęk, Akademia Rolnicza 

im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Rolniczy 

Recenzenci:  prof. dr hab. inż. Małgorzata Bzowska-Bakalarz, Akademia Rolnicza 

w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji 

dr hab. inż. Piotr Boniecki, prof. nadzw., Akademia Rolnicza 

im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Wydział Rolniczy 

Uchwała Rady Wydziału Rolniczego Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego 

w Poznaniu z dnia 12 maja 2006r. 

Rozprawa doktorska została wyróżniona przez Radę Wydziału Rolniczego 

Akademii Rolniczej im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu. 
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Inne formy edukacji  

 1999 – 2000, Akademia Rolnicza im. A. Cieszkowskiego w Poznaniu, Studium 

Przygotowania Pedagogicznego. 

 2005 – 2006, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Podyplomowe Studium 

Rachunkowości. 

 2010 – 2011, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Podoktorskie 

Studia Podyplomowe - Menadżer Projektów Badawczych. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych. 

01.10.2006 – obecnie 

Stanowisko: Adiunkt 

Miejsce pracy: Instytut Inżynierii Biosystemów, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii, 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
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4. Wskazane osiągnięcie w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2016r. poz. 882 ze zmianami Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) 

Osiągnieciem naukowym będącym podstawą postępowania habilitacyjnego jest cykl 

publikacji powiązanych tematycznie (pięć publikacji A-E) pod wspólną nazwą: 

Zastosowanie liniowych i nieliniowych metod modelowania do prognozowania 

i symulacji plonów pszenicy ozimej oraz rzepaku ozimego 

Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: 

A. Niedbała G. 2018. Application of multiple linear regression for multi-criteria 

yield prediction of winter wheat. Journal of Research and Applications in 

Agricultural Engineering Vol. 63(4), 125-131 

12 punktów MNiSW. 

B. Niedbała G., Kozłowski R.J. 2019. Application of artificial neural networks for 

multi-criteria yield prediction of winter wheat. Journal of Agricultural Science 

and Technology Vol. 21, Issue 1, 51-61  

30 punktów MNiSW, IF=0,89, IF5-Year=1,111.  

Mój udział procentowy szacuję na 90%. 

C. Niedbała G., Piekutowska M., Adamski M. 2018. Multiple regression analysis 

model to predict and simulate winter rapeseed yield. Journal of Research and 

Applications in Agricultural Engineering Vol. 63(4), 139-144 

12 punktów MNiSW. Mój udział procentowy szacuję na 80%. 

D. Niedbała G. 2019. Simple model based on artificial neural network for early 

prediction and simulation winter rapeseed yield. Journal of Integrative Agriculture 

2019, 18(1): 54–61, doi: 10.1016/S2095-3119(18)62110-0  

25 punktów MNiSW, IF = 1,042, IF5-Year=1,19.  

E. Niedbała G. 2019. Application of artificial neural networks for multi-criteria 

yield prediction of winter rapeseed. Sustainability 2019, 11(2), 533, 

doi:10.3390/su11020533  

20 punktów MNiSW, IF = 2,075, IF5-Year=2,177.  

 

Wskaźniki bibliometryczne dla osiągnięcia naukowego: 

99 punktów MNiSW*,  sumaryczny IF**=4,007, sumaryczny IF5-Year
**= 4,478 

 

*Punktacja MNiSW określona w roku wydania publikacji, w przypadku publikacji z lat 2018-2019 

przyjęto ostatnią dostępną punktację z dnia 09.12.2016r.  

** Dla publikacji z 2019 roku podano ostatni dostępny IF/IF5-Year  z roku 2017. 



5 
 

5. Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz 

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

5.1. Wstęp 

Prognozowanie ilościowe plonów roślin uprawnych jest bardzo istotne z punktu 

widzenia planowania, użycia środków produkcji, podejmowania bieżących decyzji, 

transportu, magazynowania i zarządzania ryzykiem (Domínguez i in., 2015; Gonzalez-

Sanchez i in., 2014; Kantanantha i in., 2010). Predykcja plonów w trakcie sezonu 

wegetacyjnego jest podstawą do oszacowania wielkości produkcji i oczekiwanego plonu 

na koniec okresu wegetacyjnego, a co za tym idzie także wysokości osiąganych 

dochodów (Bussay i in., 2015).  

Wyniki produkcji roślinnej są silnie kształtowane przez warunki atmosferyczne, które 

mogą ulegać wahaniom ze względu na zmiany klimatu. Wiarygodne szacunki skutków 

zmian klimatu wymagają integracji danych meteorologicznych i danych uprawowych 

w wytwarzanych modelach (Nelson i in., 2014). Plonowanie roślin jest uzależnione od 

dużej liczby czynników, które są często ze sobą skorelowane i pośrednio lub 

bezpośrednio wpływają na plon danej rośliny. Do najczęściej spotykanych zaliczyć 

można czynniki glebowe (pH, struktura, zawartość materii organicznej, poziom 

składników pokarmowych), czynniki pogodowe i klimatyczne (temperatura powietrza, 

opady deszczu, usłonecznienie), technologię uprawy gleby, odmianę roślin, technologię 

i poziom nawożenia, ochronę roślin, technologię zbioru jak i płodozmian (Khairunniza-

Bejo i in., 2014; Niedbała i in., 2007). 

Nowoczesne technologie uprawy i zbioru roślin mają coraz większy wpływ na wzrost 

ilości i jakości plonów. Związane jest to także z możliwością zastosowania liniowych 

i nieliniowych modeli predykcyjnych służących do wykonywania symulacji przed 

zbiorem, a w konsekwencji do optymalizacji procesu produkcyjnego (Gonzalez-Sanchez 

i in., 2014). Dlatego modele plonów roślin służą powstawaniu narzędzi prognostycznych, 

które mogą być istotnym elementem rolnictwa precyzyjnego oraz głównym elementem 

systemów wspomagania decyzji (Park i in., 2005; Shearer i in., 2000). 

Modele nieliniowe cieszą cię coraz większym zastosowaniem w praktyce. 

Szczególny wzrost w tym zakresie obserwuje się w zastosowaniach sztucznych sieci 

neuronowych w obszarze rolnictwa, gdzie często uzyskuje się lepsze wyniki analiz niż 

przy użyciu klasycznych metod statystycznych (Abdipour i in., 2019; Boniecki i in., 

2015; Gonzalez-Sanchez i in., 2014; Grahovac i in., 2016; Khairunniza-Bejo i in., 2014; 

Klem i in., 2007; Kujawa i in., 2016; Mohsen i in., 2018; Neruda i Neruda, 2002; Niedbała 

i in., 2007; Zaborowicz i in., 2017). 

Pszenica jest jedną z najważniejszych roślin uprawnych oraz jest podstawowym 

składnikiem pożywienia zarówno dla ludzi, jak i zwierząt gospodarskich. Uprawiana jest 

głównie w Europie, Kanadzie, Rosji i Stanach Zjednoczonych. Światowa produkcja zbóż 

w 2017 roku wyniosła 2.980.174.798 ton, w tym udział produkcji pszenicy wyniósł 

771.718.579 ton, co stanowi ponad 25% światowej produkcji zbóż. W Unii Europejskiej 

produkcja zbóż w 2017 roku wyniosła 307.061.987 ton, w tym udział produkcji pszenicy 
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wyniósł 150.249.838 ton, co stanowi blisko 49% produkcji UE. Na tym tle wielkość 

polskiej produkcji pszenicy wyniosła 11.665.702 ton i stanowi ponad 7% produkcji UE 

przy średniej wielkości plonu 48,7 dt z hektara powierzchni uprawy. Całkowita 

powierzchnia upraw pszenicy w Polsce w 2017 roku wyniosła 2.391.853 ha (FAO, 2018). 

Rzepak jest jedną z najważniejszych roślin oleistych. Jest podstawowym 

surowcem dla branży spożywczej oraz jest elementem odnawialnych źródeł energii jako 

składnik biopaliwa dla silników wysokoprężnych. W tym kontekście konkurencja 

w zakresie użytkowania gruntów między uprawami żywnościowymi i energetycznymi 

staje się kwestią krytyczną. W związku z tym rośnie zapotrzebowanie na narzędzia 

wspierające podejmowanie decyzji. (Bartoszek, 2014; Gilardelli i in., 2016; Saluja i in., 

2016). Uprawy rzepaku zlokalizowane są głównie w Europie oraz Kandzie, Chinach 

i Indiach. W Polsce rzepak ozimy w 2017 roku był uprawiany na 914.266 ha powierzchni 

zasiewów. Średni plon z 1 ha wyniósł 29,5 dt, a całkowita produkcja wyniosła 2.697.265  

ton. Rzepak ozimy jest rośliną, która zajmuje w Polsce trzecie miejsce pod względem 

całkowitej powierzchni upraw. Udział polskiej produkcji rzepaku ozimego na tle Unii 

Europejskiej w 2017 roku uplasował się na 3 miejscu na 28 krajów zrzeszonych. Pierwsze 

miejsce zajęła Francja z powierzchnią upraw 1.408.000 ha i całkowitą produkcją 

w wysokości 5.200.000 ton (FAO, 2018). 

W ostatnich latach rosnące znaczenie upraw rzepaku doprowadziło do wielu prób 

dostosowania powszechnie znanych modeli systemów upraw do symulacji plonów 

rzepaku ozimego. Przykładami są CERES (Gabrielle i in., 1998), AquaCrop (Zeleke i in., 

2011), DSSAT (Deligios i in., 2013) i APSIM (Zeleke i in., 2014).  

Do wiarygodnej prognozy plonu, niezbędne jest pozyskanie informacji 

meteorologicznych, uprawowych i nawozowych. Niestety większość modeli bazuje na 

informacjach ze specjalistycznych badań. W konsekwencji zastosowanie modeli 

predykcyjnych opartych o tak szczegółowe dane, nie jest możliwe dla szerokiego grona 

użytkowników.  

 

5.2. Problem naukowy  

W naukach stosowanych istotną rolę odgrywają modele, które mogą być 

budowane z wykorzystaniem nieliniowych metod sztucznej inteligencji. Zastosowanie 

sztucznych sieci neuronowych w procesie modelowania, a następnie wykorzystania do 

prognozowania i symulowania plonów roślin uprawnych, pozwala na dokładniejsze 

i efektywniejsze niż dotychczas przewidywanie efektów produkcji rolniczej pod 

względem ilościowym. 

Analiza dziedziny problemowej dokonana w oparciu o dostępne źródła 

literaturowe wykazała, że stosowane obecnie modele prognostyczne oparte są najczęściej 

na statystycznych metodach liniowych obejmujących dane empiryczne pochodzące ze 

specjalistycznych badań. W związku z tym brakuje szybkich i efektywnych modeli 

predykcyjnych bazujących na ogólnodostępnych danych empirycznych, 

charakteryzujących się niskim poziomem błędu prognozy plonu roślin o charakterze 

strategicznym dla gospodarki – pszenicy i rzepaku. Dlatego też obszar oraz materiał 

badawczy charakteryzuje się wysokim stopniem złożoności i celowym jest podjęcie 
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nowych, oryginalnych badań nad użyciem nowoczesnych metod modelowania 

neuronowego. 

Istnieje zatem potrzeba opracowania nowych i oryginalnych modeli systemów 

empirycznych wspomagających procesy decyzyjne w inżynierii rolniczej, zachodzących 

podczas procesu produkcji pszenicy i rzepaku z wykorzystaniem nowoczesnych metod  

rolnictwa precyzyjnego.  

W związku z powyższym postawiono następującą hipotezę: 

Celowe jest wykorzystanie technik modelowania neuronowego do predykcji 

ilościowej plonu pszenicy ozimej oraz rzepaku ozimego w oparciu o ogólnodostępne 

dane pogodowe i dawki nawozowe. 

Potwierdzenie powyższej hipotezy wymagało rozwiązania problemu naukowego, który 

sformułowano w postaci następującego pytania:  

Czy model neuronowy wytworzony na bazie ogólnodostępnych cech niezależnych 

w postaci danych atmosferycznych i dawek nawożenia z bieżącego sezonu 

agrotechnicznego przed zbiorem, może efektywnie symulować i prognozować plon 

pszenicy ozimej oraz rzepaku ozimego w aspekcie ilościowym nie przekraczając 

10% średniego bezwzględnego błędu procentowego prognozy ex post? 

W związku z tak sformułowanym problemem naukowym pojawiły się następujące, 

dotychczas nierozwiązane, problemy cząstkowe:  

1. Czy możliwe jest wytworzenie sztucznych sieci neuronowych służących do 

wielokryterialnej predykcji plonów pszenicy ozimej i rzepaku ozimego oraz 

zbudowanie modeli neuronowych umożliwiających prognozę ilościową plonu 

biologicznego obydwu roślin?  

2. Czy cechy niezależne w postaci danych atmosferycznych i poziomów nawożenia 

o określonej strukturze, z sezonu agrotechnicznego przed zbiorem pozyskane 

w trakcie kilkuletnich badań empirycznych są wystarczające dla potrzeb 

modelowania neuronowego?  

3. Czy modele neuronowe plonów pszenicy ozimej i rzepaku ozimego cechują się 

lepszą jakością prognozy ex post od dotychczas stosowanych modeli 

wytworzonych w oparciu o metodę regresji wielorakiej?  

 

5.3. Cel pracy  

Celem pracy było wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych oraz regresji 

wielorakiej do budowy wielokryterialnych modeli plonu pszenicy ozimej oraz rzepaku 

ozimego w oparciu o ogólnodostępne, szczegółowe dane meteorologiczne i nawozowe. 

Wytworzenie wiarygodnych modeli predykcyjnych jest istotnym elementem rolnictwa 

precyzyjnego, umożliwiając właściwe planowanie prac, użycie środków produkcji, 

podejmowanie bieżących decyzji, dobór środków transportu, odpowiedniego 

magazynowania i zarządzania ryzykiem. Ponadto zastosowanie modeli prognostycznych 

do symulacji w trakcie sezonu wegetacyjnego jest podstawą do oszacowania wielkości 
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produkcji i oczekiwanego plonu na koniec okresu wegetacyjnego, a co za tym idzie także 

wysokości osiąganych dochodów. Identyfikacja czynników wpływających na wysokość 

plonów, umożliwi odpowiedni dobór cech niezależnych do budowy modelu. Niestety 

większość klasycznych modeli bazuje na informacjach ze specjalistycznych badań. 

W konsekwencji zastosowanie praktyczne modeli predykcyjnych opartych o tak 

szczegółowe dane, nie jest możliwe dla szerokiego grona użytkowników. Istotnym 

elementem w prognozowaniu jest oszacowanie błędu prognozy ex post. Źródła 

literaturowe podają, że jeżeli wartość średniego bezwzględnego błędu procentowego 

(MAPE) wynosi mniej niż  10%, stopień dopasowania modelu jest doskonały. Ponadto 

cel pracy zawiera aspekt utylitarny, bowiem na bazie wytworzonych modeli będzie 

można zbudować system wspomagania decyzji, który może powstać w oparciu 

o najnowsze usługi internetowe przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców. 

 

5.4. Zakres pracy  

Zakres prac, niezbędnych dla rozwiązania powyżej sformułowanego problemu 

naukowego, obejmował następujące etapy:  

1. Rozpoznanie analizowanych systemów empirycznych, obejmujących możliwości 

predykcji i symulacji plonu pszenicy ozimej i rzepaku ozimego z wykorzystaniem 

liniowych i nieliniowych metod modelowania. 

2. Określenie cech reprezentatywnych badanych obiektów empirycznych. 

3. Identyfikacja lokalizacji automatycznych stacji synoptycznych i stacji 

hydrologiczno-meteorologicznych oraz pozyskanie danych pogodowych. 

4. Pozyskanie danych empirycznych z pól produkcyjnych pszenicy i rzepaku 

obejmujących dawki nawożenia mineralnego i organicznego. 

5. Wytworzenie komputerowych baz danych na podstawie pozyskanych danych 

empirycznych. 

6. Weryfikacja i budowa zbiorów uczących niezbędnych do generowania modeli 

neuronowych i regresyjnych. 

7. Wytworzenie modeli neuronowych i regresyjnych przeznaczonych do predykcji 

plonów pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. 

8. Weryfikacja wytworzonych modeli neuronowych i regresyjnych, określenie 

błędów prognozy. 

9. Identyfikacja optymalnego zbioru uczącego pod względem liczby cech 

niezależnych oraz topologii sieci neuronowej, właściwej dla predykcji ilościowej 

i jakościowej plonów pszenicy ozimej i rzepaku ozimego. 

10. Przeprowadzenie analizy wrażliwości wytworzonych sieci neuronowych w celu 

określenia wagowej istotności cech niezależnych w wytworzonych modelach. 



9 
 

11. Przeprowadzenie analizy istotności statystycznej na zadanym poziomie ufności 

w celu określenia wagowej istotności cech niezależnych w wytworzonych 

modelach. 

 

5.5. Syntetyczne omówienie rezultatów badań przedstawionych w publikacjach   

wskazanych jako osiągnięcie naukowe 

 

Praca A 

Niedbała G. 2018. Application of multiple linear regression for multi-criteria yield 

prediction of winter wheat. Journal of Research and Applications in Agricultural 

Engineering Vol. 63(4), 125-131 

 

Celem niniejszej pracy była budowa trzech niezależnych modeli plonu pszenicy 

ozimej z wykorzystaniem metody regresji wielorakiej, które oznaczono w następujący 

sposób: ReWW15_04, ReWW31_05 i ReWW30_06. Modele te bazują na podstawowych 

danych będących w posiadaniu każdego gospodarstwa, tj. na informacjach pogodowych 

i poziomach nawożenia. Założono, że każdy model będzie bazował na 13 podstawowych 

cechach niezależnych, natomiast kolejne modele będą tworzone w oparciu o dodatkowe 

dane w kolejnych terminach wykonywania prognoz, tj. 15 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca. 

Wszystkie dane zostały pozyskane z pól uprawnych pszenicy ozimej oraz mobilnych 

stacji meteorologicznych.  

Modele regresyjne wytworzono na podstawie danych zebranych w latach 2008-

2015 z pól uprawnych pszenicy ozimej położonych w Polsce, w centralnej i południowo-

zachodniej części Wielkopolski, a w szczególności w powiatach poznańskim, 

kościańskim i gostyńskim. Łącznie do budowy i weryfikacji modeli wykorzystano dane 

z 301 pól. Informacje te stanowiły podstawę do stworzenia bazy danych służącej do 

budowy modeli regresyjnych, która została podzielona na dwa zbiory A i B. Zbiór A (255 

pól) składał się z informacji z lat 2008-2014, na podstawie których zbudowano modele. 

Zbiór B (46 pól) zawierał informacje z 2015 r., które nie brały udziału w budowie modeli, 

ale były wykorzystywane wyłącznie do walidacji wytworzonych modeli. Ogólna 

struktura danych została przedstawiona w tabeli 1. 

Dane meteorologiczne - temperaturę powietrza i opady dla obszaru i okresu badań - 

uzyskano ze stacjonarnych i mobilnych stacji meteorologicznych Davis zlokalizowanych 

najbliżej obszaru badań, tj. w Kórniku, Goli, Turewie, Piotrowie i Starym Gołębinie. 

Konstrukcja modeli regresyjnych została przygotowana w oparciu o trzy przewidywane 

daty wykonania prognoz i symulacji dla bieżącego roku kalendarzowego, tj. 15 kwietnia, 

31 maja i 30 czerwca. 
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Tabela 1. Struktura danych w modelach regresyjnych 

Symbol 
Jednostka 

miary 
Nazwa cechy 

Model 

ReWW15_04 

Model 

ReWW31_05 

Model 

ReWW30_06 

Zakres 

danych 

R9-

12_LY 
mm 

Suma opadów 

atmosferycznych od 1 

września do 31 grudnia  

roku poprzedniego 

+ + + 63–234 

T9-12_LY oC 

Średnia temperatura 

powietrza od 1 września 

do 31 grudnia  roku 

poprzedniego 

+ + + 4,9–9,4 

R1-4_CY mm 

Suma opadów 

atmosferycznych od 1 

stycznia do 15 kwietnia 

roku bieżącego 

+ + + 59–185 

T1-4_CY oC 

Średnia temperatura 

powietrza od 1 stycznia 

do 15 kwietnia roku 

bieżącego 

+ + + -0,4–4,9 

R4_CY mm 

Suma opadów 

atmosferycznych od 1 

kwietnia do 30 kwietnia 

roku bieżącego 

- + + 8,7–60,4 

T4_CY oC 

Średnia temperatura 

powietrza od 1 kwietnia 

do 30 kwietnia roku 

bieżącego 

- + + 5,9–12,2 

R5_CY mm 

Suma opadów 

atmosferycznych od 1 

maja do 31 maja roku 

bieżącego 

- + + 
14,2–

132,5 

T5_CY oC 

Średnia temperatura 

powietrza od 1 maja do 

31 maja roku bieżącego 

- + + 
11,8–

16,2 

R6_CY mm 

Suma opadów 

atmosferycznych od 1 

czerwca do 30 czerwca 

roku bieżącego 

- - + 15–121 

T6_CY oC 

Średnia temperatura 

powietrza od 1 czerwca 

do 30 czerwca roku 

bieżącego 

- - + 
14,2–

19,6 

N_LY kg ∙ ha-1 

Suma nawożenia N - 

jesienne w roku 

poprzednim 

+ + + 0–100 

N_CY kg ∙ ha-1 
Suma nawożenia N - 

jesienne w roku bieżącym 
+ + + 68–359 

P2O5_CY kg ∙ ha-1 
Suma nawożenia P2O5 w 

roku bieżącym 
+ + + 0–82 

K2O_CY kg ∙ ha-1 
Suma nawożenia K2O w 

roku bieżącym 
+ + + 0–151 

MGO_CY kg ∙ ha-1 
Suma nawożenia MgO w 

roku bieżącym 
+ + + 0–46 

SO3_CY kg ∙ ha-1 
Suma nawożenia SO3  w 

roku bieżącym 
+ + + 14–115 

CU_CY g ∙ ha-1 
Suma nawożenia Cu w 

roku bieżącym 
+ + + 10–138 

MN_CY g ∙ ha-1 
Suma nawożenia Mn w 

roku bieżącym 
+ + + 40–360 

ZN_CY g ∙ ha-1 
Suma nawożenia Zn w 

roku bieżącym 
+ + + 9–226 

„+” – model zawiera cechę  
„–” – model nie zawiera cechy 
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Wszystkie modele zawierają czynniki (cechy niezależne), które wpływają na 

plony i są łatwo dostępne dla producentów rolnych.  Takie podejście do prognozowania 

plonów pszenicy ozimej umożliwia sporządzanie prognoz i symulacji spodziewanych 

plonów bezpośrednio przed zbiorami w tym bieżącym sezonie agrotechnicznym. 

Ocena jakości prognoz wytworzonych na bazie modeli regresyjnych została 

zweryfikowana poprzez określenie błędów prognozy za pomocą mierników błędów RAE, 

RMS, MAE oraz MAPE. Ważną cechą wytworzonego modelu predykcyjnego jest 

możliwość wykonania prognozy w bieżącym roku agrotechnicznym w oparciu o aktualne 

informacje pogodowe i nawozowe. 

W wyniku przeprowadzonych analiz wytworzono trzy niezależne modele 

ReWW15_04, ReWW31_05 i ReWW30_06, dla których wykreślono równania regresji. 

Każdy model ma za zadanie wykonanie prognoz i symulacji odpowiednio na dzień 15 

kwietnia, 31 maja i 30 czerwca. Modele  zostały opracowane na podstawie cech 

niezależnych w liczbie 13, 17 i 19. W każdym modelu cechą zależną był plon (t∙ha-1). 

Współczynnik determinacji R2 w wytworzonych modelach wahał się pomiędzy 0,5180 

a 0,5457. Oznacza to średnie dopasowanie modelu pomiędzy cechami niezależnymi 

a cechą zależną. Natomiast istotność statystyczna poszczególnych czynników, na 

poziomie α=0.05 była różna. W modelu ReWW15_04 wskazany poziom istotności 

osiągnęło osiem cech niezależnych: R9-12_LY, T9-12_LY, R1-4_CY, MGO_CY, 

SO3_CY, CU_CY, MN_CY. Pierwsza grupa to czynniki pogodowe (temperatura 

i opady) z okresu jesień-wiosna. Drugą grupę stanowią czynniki nawozowe z okresu 

wiosennego – magnez, siarka, miedź i mangan. Wyniki istotności na poziomie α=0.05 

oznaczają, że właśnie te czynniki miały największy wpływ na kształtowanie plonu w 

okresie 1 września (roku poprzedniego) do 15 kwietnia (roku bieżącego). W modelu 

ReWW31_05 wskazany poziom istotności osiągnęły trzy cechy niezależne: R5_CY, 

MGO_CY, MN_CY. Dwie cechy pokryły się z poprzednim modelem, natomiast analiza 

dodatkowo wskazała istotność poziomu opadów atmosferycznych w maju (R5_CY). W 

związku z tym można domniemywać, że w okresie 1 kwietnia – 31 maja to właśnie te 

czynniki determinowały w dużym stopniu wysokość plonu. W modelu ReWW30_06 

wskazany poziom istotności osiągnęły trzy cechy niezależne, które wskazano także w 

modelu ReWW31_05: R5_CY, MGO_CY, MN_CY. Oznacza to, że w czerwcu te same 

czynniki determinowały wielkość plonu co w maju. 

Wytworzone modele plonu z użyciem metody regresji wielorakiej powstały na 

podstawie danych empirycznych, które są ogólnodostępne dla każdego rolnika. Zaletą 

modeli jest możliwość wykonania symulacji w bieżącym sezonie agrotechnicznym, przed 

zbiorami. Dostępne terminy prognoz dla poszczególnych modeli to 15 kwietnia, 31 maja 

i 30 czerwca. W literaturze spotyka się informacje o modelach, które są zbudowane na 

podstawie specjalistycznych badań polowych. Niestety takie podejście do modelowania 

ma dwie zasadnicze wady. Po pierwsze, badania takie są kosztowne i czasochłonne. Po 

drugie, modele zbudowane w oparciu o takie informacje mogą być wykorzystywane 

wyłącznie przez wąskie grono specjalistów. 

Założono, że prawidłowe funkcjonowanie opracowanych w pracy modeli, zostanie 

zweryfikowane poprzez porównanie uzyskanych prognoz z rzeczywistymi wartościami 

plonu pszenicy w ostatnim roku badań. 
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W związku z powyższym w pracy wykorzystano cztery miary błędów ex post: względny 

błąd aproksymacji (RAE), błąd średniokwadratowy (RMS), średni błąd bezwzględny 

(MAE), średni błąd bezwzględny procentowy (MAPE). Zastosowano je do określenia 

jakości modelu oraz do określenia błędów w prognozie plonu pszenicy ozimej.  

W pracy przedstawiono wartości błędów dla wytworzonych modeli. Do najczęściej 

stosowanych wskaźników charakteryzujących wartości błędów predykcyjnych należy 

MAPE, który jest łatwy do interpretacji.  Minimalna wartość błędu MAPE dla modelu 

ReWW15_04 wynosiła 13,01%. Maksymalna wartość błędu MAPE dla modelu 

ReWW30_06 wyniosła 34,56%. Biorąc pod uwagę krytyczny poziom błędu MAPE 

wynoszący do 10%, w przypadkach, które są w znacznym stopniu uzależnione od 

warunków losowych,  wyniki są niezadowalające.  

Należy zauważyć, że wartość błędu RAE, RMS, MAE, MAPE rośnie wraz z terminami, 

na podstawie których oparte są modele. Ponadto należy zauważyć, że wraz ze wzrostem 

liczby cech niezależnych w modelu – błąd predykcji plonu także wzrasta.  

Mając na uwadze powyższe, należy podjąć dalsze prace mające na celu zmniejszenie 

błędu prognozy poprzez wybór innego zestawu cech niezależnych lub zmianę metody 

budowania modeli. 

 

Praca B 

Niedbała G., Kozłowski R.J. 2019. Application of artificial neural networks for multi-

criteria yield prediction of winter wheat. Journal of Agricultural Science and Technology 

Vol. 21, Issue 1, 51-61  

 

Praca powstała w wyniku podsumowania zawartego w Pracy A, a dotyczącego 

zmiany metody budowania modeli predykcyjnych, które powinny prowadzić do 

zmniejszenia błędu prognozy plonu. 

Celem niniejszej pracy była budowa trzech niezależnych modeli plonu pszenicy 

ozimej z wykorzystaniem metody sztucznych sieci neuronowych, które oznaczono 

w następujący sposób: WW15_04, WW31_05 i WW30_06. Modele te bazują na 

podstawowych danych będących w posiadaniu każdego gospodarstwa, tj. na 

informacjach pogodowych i poziomach nawożenia. Założono, że każdy model będzie 

bazował na 13 podstawowych cechach niezależnych, natomiast kolejne modele będą 

tworzone w oparciu o dodatkowe dane w kolejnych terminach wykonywania prognoz, tj. 

15 kwietnia, 31 maja i 30 czerwca. Wszystkie dane zostały pozyskane z pól uprawnych 

pszenicy ozimej oraz mobilnych stacji meteorologicznych.  

Modele neuronowe wytworzono na podstawie identycznych danych co w Pracy 

A, zebranych w latach 2008-2015 z pól uprawnych pszenicy ozimej położonych w Polsce, 

w centralnej i południowo-zachodniej części Wielkopolski, a w szczególności 

w powiatach poznańskim, kościańskim i gostyńskim. Łącznie do budowy i weryfikacji 

modeli wykorzystano dane z 301 pól. Informacje te stanowiły podstawę do stworzenia 

bazy danych służącej do budowy modeli regresyjnych, która została podzielona na dwa 
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zbiory A i B. Zbiór A (255 pól) składał się z informacji z lat 2008-2014, na podstawie 

których zbudowano modele. Zbiór B (46 pól) zawierał informacje z 2015 r., które nie 

brały udziału w budowie modeli, ale były wykorzystywane wyłącznie do walidacji 

wytworzonych modeli. Ogólna struktura danych została przedstawiona w tabeli 1. 

Dobór zmiennych niezależnych do budowy modeli neuronowych wykonano 

w taki sposób, aby każda sieć neuronowa funkcjonowała na bazie innej liczby zmiennych 

niezależnych, które zostały przedstawione w tabeli 1. 

Przy wyborze topologii sieci i metody uczenia uwzględniono jej zdolność do 

aproksymacji i uogólniania, opierając się na miarach ich jakości. Zastosowanie programu 

Statistica v7.1 pozwoliło na przetestowanie sieci o różnych architekturach. Dla każdego 

modelu neuronowego WW15_04, WW31_05, WW30_06 liczba testowanych sieci 

wyniosła 10 000 z zastosowaniem APS (automatyczny projektant sieci). Wybór sieci 

nastąpił w oparciu o najlepsze parametry określające jakość sieci.  

Zbiór danych empirycznych został podzielony losowo na zbiór uczący (U), walidacyjny 

(W) i testowy (T). Liczebność zbiorów ukształtowała się następująco: uczący – 179 

przypadków, walidacyjny – 38 przypadków, testujący – 38 przypadków. Podział zbioru 

dokonano w proporcji 70%-15%-15%, ze względu na liczbę badanych pól. 

Ocena jakości prognoz wytworzonych na bazie modeli neuronowych została 

zweryfikowana poprzez określenie błędów prognozy za pomocą mierników błędów RAE, 

RMS, MAE oraz MAPE – podobnie jak wykonano to w Pracy A. 

W celu sprawdzenia, które z badanych cech niezależnych mają największy wpływ 

na wyjaśnienie zmienności plonu biologicznego pszenicy ozimej, przeprowadzono  

analizę wrażliwości wytworzonych sieci neuronowych. W przypadku usunięcia zmiennej 

wejściowej (cechy niezależnej) z modelu, można zaobserwować jej wpływ na 

sumaryczny błąd sieci neuronowej, dzięki któremu określa się istotność (wpływ na wynik 

– plon biologiczny pszenicy ozimej) poszczególnych cech niezależnych. Do tego celu 

służą dwa wskaźniki: iloraz błędu i ranga. 

Złożoność procesów zachodzących podczas uprawy roślin, gdzie wzajemnie 

wpływają na efekt końcowy czynniki antropogeniczne, klimatyczne i geomorfologiczne, 

powoduje że ilość zmiennych niezbędnych do wygenerowania prawidłowo pracującego 

modelu jest bardzo duża. Często modele do prognozowania plonów bazują na danych 

empirycznych dostępnych tylko w ściśle określonych doświadczeniach. Takie podejście 

utrudnia korzystanie z modeli i tworzenie prognoz przez szerokie grono 

zainteresowanych osób czy instytucji. Realizacja niniejszej pracy pozwoliła na 

kompleksowe podejście do budowy modeli prognostycznych pszenicy ozimej w trzech 

terminach, opartych na wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. Dodatkową zaletą 

wytworzonych modeli jest możliwość ich zastosowania w aktualnym roku 

agrotechnicznym przed zbiorem. Do budowy modeli wykorzystano dane pogodowe 

i informacje o nawożeniu, które są stosunkowo łatwe do pozyskania. Założono, że 

poprawność funkcjonowania opracowanych modeli zostanie zweryfikowana poprzez 

porównanie otrzymanych prognoz z rzeczywistymi plonami pszenicy w ostatnim roku 

badań. 

Częstym problemem w predykcji plonów roślin za pomocą modeli neuronowych 

jest wybór odpowiedniej topologii sieci. Z informacji zawartych w literaturze,  
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najczęściej do zagadnień predykcyjnych używana jest sieć MLP, czyli perceptron 

wielowarstwowy. W niniejszej pracy wytworzono trzy modele WW15_04, WW31_05, 

WW30_06 w oparciu o ten typ sieci. 

Dobry model powinien odpowiednio opisać zachowywanie systemu. Oznacza to, 

że opisywany model powinien być podobny do badanego systemu empirycznego, 

z którego pobierane są dane do badań, analiz i obliczeń. Przy analizie prognozowanego 

zjawiska można niewłaściwie ocenić charakter prawidłowości w czasie, występujące 

współzależności oraz czynniki wpływające na te zmiany. Prowadzi to do błędów 

prognoz. Błędy w danych wyjściowych mogą wynikać z niewłaściwego opracowania 

informacji, nadmiernej agregacji lub niewłaściwych obliczeń. Budując model prognozy, 

można nadmiernie uprościć i niewłaściwie opisać badaną rzeczywistość.  

Mając na uwadze powyższe, w niniejszej pracy zastosowano cztery mierniki 

błędów ex post, tj. globalny względny błąd aproksymacji modelu (RAE), błąd 

średniokwadratowy (RMS), błąd średni bezwzględny (MAE), błąd średni bezwzględny 

procentowy (MAPE). Miały one zastosowanie w określeniu jakości modeli i wyznaczenia 

błędów prognozy plonu pszenicy ozimej.  

Wartości błędów ex post dla wszystkich wytworzonych modeli. Do najczęściej 

używanych wskaźników charakteryzujących wartości błędów predykcji zalicza się 

MAPE. Najniższe wartości błędów MAPE uzyskano dla modelu neuronowego 

WW30_06 opartego na sieci MLP o strukturze 19:19-15-13-1:1 , który wyniósł 8,85%. 

Mając na uwadze krytyczny poziom błędu MAPE na poziomie do 10%, w przypadkach 

które pozostają pod znacznym wpływem warunków losowych, uzyskane wyniki dla 

wszystkich modeli są wysoko zadawalające, gdyż wahają się w zakresie 8,85%-9,07%. 

Po wykonaniu wszystkich obliczeń przeprowadzono analizę wrażliwości sieci dla 

wszystkich wytworzonych modeli neuronowych. Najwyższą rangę 1 uzyskały wszystkie 

sieci dla tej samej zmiennej niezależnej w postaci średniej temperatury powietrza 

w okresie od 1 września do 31 grudnia roku poprzedniego (T9-12_LY). Oznacza to, że 

czynnik ten wpływa w największym stopniu na wielkość plonu pszenicy ozimej. Wynika 

z tego, że proces nawożenia gleby był dostosowany do potrzeb pokarmowych pszenicy 

ozimej i opierał się na rzeczywistym poziomie mikro i makro elementów w glebie. 

W modelu WW30_06, który charakteryzuje się najniższym błędem MAPE, drugim 

czynnikiem o randze 2 była średnia temperatura powietrza w kwietniu bieżącego roku 

(T4_CY). 

Podsumowując, na podstawie przedstawionych analiz należy stwierdzić, że 

predykcja plonu pszenicy ozimej z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych daje 

dobre rezultaty prognozy. Jednakże w celu optymalizacji modeli należy podjąć dalsze 

badania, które będą miały na celu pozyskanie danych z większej liczby pól oraz dalszą 

analizę liczby czynników niezależnych w modelach. 
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Praca C 

Niedbała G., Piekutowska M., Adamski M. 2018. Multiple regression analysis model to 

predict and simulate winter rapeseed yield. Journal of Research and Applications in 

Agricultural Engineering Vol. 63(4), 139-144 

 

Celem pracy było wytworzenie modelu regresyjnego do predykcji i symulacji 

plonu rzepaku ozimego. Zbudowany model umożliwił wykonanie prognozy plonu 

rzepaku ozimego na dzień 30 czerwca, bezpośrednio przed zbiorem w aktualnie 

trwającym sezonie agrotechnicznym. Do budowy modelu predykcyjnego użyto metody 

regresji wielorakiej.  

Model regresyjny został zbudowany w oparciu o dane zebrane w latach 2008-

2017 z pól produkcyjnych rzepaku ozimego zlokalizowanych w Polsce, w południowej 

części województwa opolskiego na terenie gmin Głubczyce, Branice, Kietrz, Baborów 

i Pawłowiczki. Łącznie do budowy i weryfikacji modelu regresyjnego wykorzystano 

dane z 291 pól.  Informacje te stanowiły podstawę utworzenia bazy danych, która została 

podzielona na dwa zbiory I i II. Zbiór I (246 pól) stanowiły informacje z lat 2008-2016, 

które posłużyły do budowy modelu. Zbiór II (45 pól) z 2017 roku stanowiły dane 

wyłącznie do walidacji modelu i nie brały one udziału w ich budowie. 

Dane meteorologiczne – średnia dobowa temperatura powietrza i sumy dobowe opadów 

atmosferycznych, odnoszące się do obszaru i okresu badań uzyskano z lokalnej stacji 

meteorologicznej znajdującej się na badanym obszarze. 

Budowa regresyjnego modelu predykcyjnego została przygotowana w oparciu 

o termin wykonywania prognoz w danym roku kalendarzowym, tj. 30 czerwca. 

W modelu uwzględniono czynniki (tab. 2) zebrane z okresu 1 stycznia do 30 

czerwca danego roku, które mają wpływ na plon i są łatwo dostępne dla producentów 

rolnych. W stosunku do modelu dla pszenicy ozimej zawartego w Pracy A i B dodano 

poziomy nawożenia borem (B) i molibdenem (Mo). 

Metodyka budowy i oceny modelu regresyjnego jest identyczna jak w Pracy A, 

tj. wykreślono równanie regresji i wykorzystano cztery miary błędów ex post: względny 

błąd przybliżenia (RAE), błąd średniokwadratowy (RMS), średni błąd bezwzględny 

(MAE), średni błąd bezwzględny procentowy (MAPE). 

Współczynnik determinacji dla wytworzonego modelu regresyjnego przyjął 

wartość R2= 0,66821111, a wyraz wolny w równaniu regresji wyniósł -4,87613701. 

Wyniki te mówią o średnim dopasowaniu modelu do danych empirycznych, na bazie 

których został wytworzony model. Współczynnik „b” uzyskał najwyższą wartość dla 

dwóch cech niezależnych. Dla cechy  T5_CY wyniósł 0,748542514, natomiast dla cechy 

B_CY wyniósł 0,656113104. Oznacza to, że zarówno T5_CY jak i B_CY w największym 

stopniu wpływały na kształtowanie wielkości prognozowanego plonu rzepaku ozimego. 

Wytworzony model regresyjny bazuje na danych empirycznych, które są zazwyczaj 

łatwo dostępne dla każdego plantatora, a są to dane pogodowe oraz informacje 

o nawożeniu. Zaletą wytworzonego modelu jest możliwość zastosowania go 

w aktualnym roku agrotechnicznym, przed zbiorem, na przykład w dniu 1 lipca lub 

w terminie późniejszym. Często modele prognostyczne bazują wyłącznie na danych 
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doświadczalnych. Takie podejście utrudnia korzystanie z modeli i tworzenie prognoz 

przez szerokie grono zainteresowanych osób czy instytucji. Założono, że poprawność 

funkcjonowania opracowanego modelu zostanie zweryfikowana poprzez porównanie 

otrzymanych prognoz z rzeczywistymi plonami rzepaku w ostatnim roku badań. 

 

 

Tabela 2. Struktura danych w modelu regresyjnym 

Symbol Jednostka 

miary 

Nazwa cechy Zakres 

danych 

R1-4_CY mm Suma opadów atmosferycznych od 1 stycznia do 15 

kwietnia roku bieżącego 

64,80-173 

T1-4_CY oC Średnia temperatura powietrza od 1 stycznia do 15 

kwietnia roku bieżącego 

-0,30-8,80 

R4_CY mm Suma opadów atmosferycznych od 1 kwietnia do 30 

kwietnia roku bieżącego 

14,20-

119,20 

T4_CY oC Średnia temperatura powietrza od 1 kwietnia do 30 

kwietnia roku bieżącego 

7,70-11,70 

R5_CY mm Suma opadów atmosferycznych od 1 maja do 31 maja 

roku bieżącego 

32-202,20 

T5_CY oC Średnia temperatura powietrza od 1 maja do 31 maja 

roku bieżącego 

12-14,70 

R6_CY mm Suma opadów atmosferycznych od 1 czerwca do 30 

czerwca roku bieżącego 

37,60-

147,50 

T6_CY oC Średnia temperatura powietrza od 1 czerwca do 30 

czerwca roku bieżącego 

15,20-18,90 

N_LY kg ∙ ha-1 Suma nawożenia N - jesienne w roku poprzednim 0-42 

N_CY kg ∙ ha-1 Suma nawożenia N - jesienne w roku bieżącym 127-280 

P2O5_CY kg ∙ ha-1 Suma nawożenia P2O5 w roku bieżącym 0-140 

K2O_CY kg ∙ ha-1 Suma nawożenia K2O w roku bieżącym 0-463 

MGO_CY kg ∙ ha-1 Suma nawożenia MgO w roku bieżącym 1-38 

SO3_CY kg ∙ ha-1 Suma nawożenia SO3  w roku bieżącym 23-140 

B_CY kg ∙ ha-1 Suma nawożenia B w roku bieżącym 0,16-2,38 

CU_CY g ∙ ha-1 Suma nawożenia Cu w roku bieżącym 0-115 

MN_CY g ∙ ha-1 Suma nawożenia Mn w roku bieżącym 0-358 

MO_CY g ∙ ha-1 Suma nawożenia Mo w roku bieżącym 0-204 

ZN_CY g ∙ ha-1 Suma nawożenia Zn w roku bieżącym 0-205 

 

Wartość błędu MAPE dla modelu regresyjnego wyniosła 44,21%. Mając na uwadze 

krytyczny poziom błędu MAPE na poziomie do 10%, w przypadkach które pozostają pod 

znacznym wpływem warunków losowych uzyskane wyniki są niezadawalające. 

W związku z powyższym należy podjąć dalsze prace mające na celu zmniejszenie błędu 

prognozy poprzez wybór innego zbioru cech niezależnych lub zmianę metody budowy 

modelu prognostycznego. 
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Praca D 

Niedbała G. 2019. Simple model based on artificial neural network for early prediction 

and simulation winter rapeseed yield. Journal of Integrative Agriculture 2019, 18(1): 54–

61, doi: 10.1016/S2095-3119(18)62110-0  

 

Praca powstała w wyniku podsumowania zawartego w Pracy C, a dotyczącego 

zmiany metody budowania modeli predykcyjnych, które powinny prowadzić do 

zmniejszenia błędu prognozy plonu. 

Celem pracy było wytworzenie modelu neuronowego do predykcji plonu rzepaku 

ozimego. Zbudowany model umożliwił wykonanie symulacji na dzień 30 czerwca 

w aktualnie trwającym sezonie agrotechnicznym, bezpośrednio przed zbiorem.  

Dane polowe i meteorologiczne oraz metodyka budowy modelu neuronowego i ocena 

jakości prognoz zostały wykonane jak w Pracy B.  

Do budowy modelu predykcyjnego użyto sztucznej sieci neuronowej o topologii MLP 

(Multilayer Perceptron). Model powstał w oparciu o dane meteorologiczne (temperatura 

powietrza i opady atmosferyczne) oraz informacje o nawożeniu mineralnym (Praca C - 

tab. 2). Dodatkowo uwzględniono dwa parametry: sumę opadów atmosferycznych od 

1 września do 31 grudnia  roku poprzedniego (R9-12_LY) oraz średnią temperaturę 

powietrza od 1 września do 31 grudnia  roku poprzedniego (T9-12_LY). 

Dane zostały zebrane z lat 2008-2017 z 291 pól produkcyjnych zlokalizowanych się 

w Polsce, na obszarze południowej Opolszczyzny.  

Wartość błędu MAPE dla modelu neuronowego opartego na sieci MLP 

o strukturze 21:21-13-6-1:1 wyniósł 9,43%. Mając na uwadze krytyczny poziom błędu 

MAPE na poziomie do 10%, w przypadkach które pozostają pod znacznym wpływem 

warunków losowych, uzyskane wyniki są zadawalające. 

Po wykonaniu wszystkich obliczeń przeprowadzono analizę wrażliwości sieci dla 

wytworzonego modelu neuronowego. Najwyższą rangę 1 uzyskała średnia temperatura 

powietrza od 1 stycznia do 15 kwietnia roku bieżącego (T1-4_CY). Oznacza to, że 

czynnik ten wpływa w największym stopniu na wielkość plonu rzepaku ozimego. 

Sugeruje to, że proces nawożenia gleby był dostosowany do potrzeb pokarmowych 

rzepaku ozimego i opierał się na rzeczywistym poziomie mikro i makro elementów w 

glebie. Drugim czynnikiem o randze 2 była suma opadów atmosferycznych od 1 czerwca 

do 30 czerwca roku bieżącego (R6_CY). 

Podsumowując, na podstawie przedstawionych analiz należy stwierdzić, że predykcja 

plonu rzepaku ozimego z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych daje dobre 

rezultaty prognozy. Jednakże w celu optymalizacji modelu należy podjąć dalsze badania, 

które będą miały na celu pozyskanie danych z większej liczby pól oraz dalszą analizę 

struktury i liczby czynników niezależnych w modelu. 
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Praca E 

Niedbała G. 2019. Application of artificial neural networks for multi-criteria yield 

prediction of winter rapeseed. Sustainability 2019, 11(2), 533, doi:10.3390/su11020533  

 

Praca powstała w wyniku podsumowania zawartego w Pracy D, a dotyczącego 

optymalizacji modeli predykcyjnych, które powinny prowadzić do zmiany struktury 

modeli oraz zmniejszenia błędu prognozy plonu. 

Celem pracy było wytworzenie trzech niezależnych, wielowariantowych modeli 

do predykcji plonu rzepaku ozimego. Każdy z modeli został zbudowany w taki sposób, 

aby prognozę plonu można było przeprowadzić w trzech terminach – 15 kwietnia, 31 

maja i 30 czerwca. Do budowy modeli predykcyjnych użyto sztucznych sieci 

neuronowych o topologii MLP (Multi Layer Perceptron), w oparciu o dane 

meteorologiczne (temperatura powietrza i opady atmosferyczne) oraz informacje 

o nawożeniu mineralnym. Dane zostały zebrane z lat 2008-2015 z 328 pól produkcyjnych 

znajdujących się w Wielkopolsce.  

Ocena jakości prognoz wytworzonych na bazie modeli neuronowych została 

zweryfikowana poprzez określenie błędów prognozy za pomocą mierników błędów RAE, 

RMS, MAE oraz MAPE. 

Metodyka budowy modeli neuronowych i ocena jakości prognoz zostały 

wykonane jak w Pracy D. Struktura danych w modelach został przedstawiona w tabeli 

3. 

Najniższe wartości błędów MAPE uzyskano dla modelu neuronowego WR15_04 

opartego na sieci MLP o strukturze 15:15-18-11-1:1, który wyniósł 7.51%. Podobne 

wyniki uzyskano dla modelu WR31_05 – 7.85%. Najwyższy błąd MAPE na poziomie 

8.12% uzyskano dla modelu  WR30_06. Na podstawie literatury można wskazać 

progowe wartości dla oceny błędów. Jeżeli błąd wynosi mniej niż  10%, stopień 

dopasowania modelu jest doskonały, kiedy zawiera się w zakresie 10% do 20%, stopień 

dopasowania modelu jest dobry. W zakresie 20% do 30% błąd jest akceptowalny, 

natomiast powyżej 30% stopień dopasowania jest zły – taki model nie nadaje się do 

użytkowania. W niniejszej pracy wszystkie wyniki błędu MAPE uzyskano na poziomie 

do 10%. W przypadkach, które pozostają pod znacznym wpływem warunków losowych, 

uzyskane wyniki dla wszystkich modeli są wysoko zadawalające. Pozostałe wskaźniki 

błędów ex post - RAE, RMS oraz MAE dla wszystkich wytworzonych modeli osiągnęły 

także zadowalający poziom. Na podstawie uzyskanych wyników w celu zobrazowania 

relacji pomiędzy plonem rzeczywisty a prognozowanym utworzony 3 wykresy. Najlepsze 

dopasowanie pomiędzy plonem rzeczywistym a plonem prognozowanym ma model 

WR31_05, dla którego współczynnik determinacji R2 wyniósł 0,6286. Pozostałe modele 

nieznacznie odbiegają od tego wyniku. W modelu WR15_04 uzyskano współczynnik 

determinacji R2=0,6187, natomiast w modelu WR30_06 uzyskano R2 na poziomie 

0,5976. 
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Tabela 3. Struktura danych w modelach neuronowych 

Symbol 
Jednostka 

miary 
Nazwa cechy 

Model 

WR15_04 

Model 

WR31_05 

Model 

WR30_06 

Zakres 

danych 

R9-

12_LY 
mm 

Suma opadów atmosferycznych 

od 1 września do 31 grudnia  

roku poprzedniego 

+ + + 63–234 

T9-12_LY oC 
Średnia temperatura powietrza 

od 1 września do 31 grudnia  

roku poprzedniego 

+ + + 4,9–9,4 

R1-4_CY mm 

Suma opadów 

atmosferycznych od 1 

stycznia do 15 kwietnia roku 

bieżącego 

+ + + 59–185 

T1-4_CY oC 

Średnia temperatura 

powietrza od 1 stycznia do 

15 kwietnia roku bieżącego 

+ + + -0,4–4,9 

R4_CY mm 

Suma opadów 

atmosferycznych od 1 

kwietnia do 30 kwietnia 

roku bieżącego 

- + + 8,7–60,4 

T4_CY oC 

Średnia temperatura 

powietrza od 1 kwietnia do 

30 kwietnia roku bieżącego 

- + + 5,9 – 12,2 

R5_CY mm 

Suma opadów 

atmosferycznych od 1 maja 

do 31 maja roku bieżącego 

- + + 
14,2–

132,5 

T5_CY oC 

Średnia temperatura 

powietrza od 1 maja do 31 

maja roku bieżącego 

- + + 11,8–16,2 

R6_CY mm 

Suma opadów 

atmosferycznych od 1 

czerwca do 30 czerwca roku 

bieżącego 

- - + 15–121 

T6_CY oC 

Średnia temperatura 

powietrza od 1 czerwca do 

30 czerwca roku bieżącego 

- - + 14,2–19,6 

N_LY 
kg ∙ ha-1 Suma nawożenia N - 

jesienne w roku poprzednim 
+ + + 0–41 

N_CY 
kg ∙ ha-1 Suma nawożenia N - 

jesienne w roku bieżącym 
+ + + 0–175 

P2O5_CY 
kg ∙ ha-1 Suma nawożenia P2O5 w 

roku bieżącym 
+ + + 0–104 

K2O_CY 
kg ∙ ha-1 Suma nawożenia K2O w 

roku bieżącym 
+ + + 0–234 

MGO_CY 
kg ∙ ha-1 Suma nawożenia MgO w 

roku bieżącym 
+ + + 0–298 

SO3_CY 
kg ∙ ha-1 Suma nawożenia SO3  w 

roku bieżącym 
+ + + 14–115 

B_CY 
kg ∙ ha-1 Suma nawożenia B w roku 

bieżącym 
+ + + 0–3,66 

CU_CY 
g ∙ ha-1 Suma nawożenia Cu w roku 

bieżącym 
+ + + 10–487 

MN_CY 
g ∙ ha-1 Suma nawożenia Mn w roku 

bieżącym 
+ + + 70–600 

MO_CY 
g ∙ ha-1 Suma nawożenia Mo w roku 

bieżącym 
+ + + 0–60 

ZN_CY 
g ∙ ha-1 Suma nawożenia Zn w roku 

bieżącym 
+ + + 10–560 

„+” – model zawiera cechę  

„–” – model nie zawiera cechy 
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W kolejnym kroku przeprowadzono analizę wrażliwości sieci dla wszystkich 

wytworzonych modeli neuronowych. Najwyższą rangę 1 uzyskały sieci dla modeli 

WR31_05 i WR30_06 dla zmiennej niezależnej w postaci sumy opadów 

atmosferycznych w okresie od 1 września do 31 grudnia roku poprzedniego (R9-12_LY). 

Oznacza to, że czynnik ten wpływa w największym stopniu na wielkość plonu rzepaku 

ozimego w okresie od kwietnia do czerwca. Jest to prawdopodobnie związane 

z kumulacją w glebie tzw. „wody jesiennej”, która pozytywnie wpływa na proces 

odżywiania roślin składnikami pokarmowymi pochodzącymi z nawozów.  

W modelu WR15_04 najwyższą rangę uzyskała suma nawożenia Mo (MO_CY). 

Oznacza to, że po siewie, w okresie początkowego wzrostu rośliny właśnie ten składnik 

w największym stopniu wpływa na wielkość finalnego plonu. Co ciekawe na drugim 

miejscu uplasowała się cecha w postaci średniej temperatury w okresie od 1 września do 

31 grudnia roku poprzedniego (T9-12_LY). Wartości ilorazu błędu różniły się tu 

nieznacznie – odpowiednio 1,1933 (MO_CY) oraz 1,1935 (T9-12_LY). 

Podsumowując, na podstawie powyższych wyników należy stwierdzić, że predykcja 

plonu rzepaku ozimego z wielokryterialnym zastosowaniem sztucznych sieci 

neuronowych daje satysfakcjonujące wyniki prognozy. Jednakże w celu optymalizacji 

modeli należy podjąć dalsze badania, które będą miały na celu pozyskanie danych 

z większej liczby pól oraz dalszą analizę liczby czynników niezależnych w modelach. 

 

Podsumowanie 

 

Prognozowanie plonów roślin uprawnych jest procesem o dużym stopniu 

złożoności, bowiem na finalny efekt produkcyjny wpływa wiele czynników. Jednym 

z nich są warunki pogodowe, które w długim horyzoncie czasowym trudno precyzyjnie 

przewidzieć. Parametry pogody mogą przyjmować czasem skrajne wartości, co skutkuje 

ulewami, powodziami, gradobiciem czy suszą i w konsekwencji może doprowadzić do 

poważnych strat w plonie roślin. Na terenie Polski intensywne zjawiska pogodowe 

występują raczej rzadko i najczęściej mają charakter lokalnych zakłóceń. Dlatego też 

tworząc modele prognostyczne opiera się je na wieloletnich badaniach empirycznych, 

które pozwalają uwzględniać nietypowe zjawiska pogodowe jako szumy. Kolejnym 

ważnym elementem wpływającym na plon roślin jest odpowiednie i terminowe 

stosowanie nawozów mineralnych. Proces ten musi być dostosowany z jednej strony do 

potrzeb pokarmowych rośliny, a z drugiej strony do panujących warunków pogodowych. 

Sterowanie całym procesem produkcyjnym wymaga wiedzy i doświadczenia. Dlatego też 

istotnym elementem w procesie produkcyjnym jest wykorzystanie modeli plonów. 

Modelowanie plonów roślin uprawnych jest elementem badań na całym świecie. 

W literaturze przedmiotu można napotkać na przykłady modeli predykcyjnych plonu 

wielu roślin. Co istotne, każda roślina musi być indywidualnie rozpatrywana pod kątem 

klimatu w jakim się ją uprawia oraz potrzeb pokarmowych w różnych jej fazach 

rozwojowych. 

W prezentowanych jako osiągnięcie naukowe pracach, głównym celem było 

wytworzenie modeli prognostycznych w oparciu o liniowe i nieliniowe metody 
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modelowania dla pszenicy ozimej i rzepaku ozimego - roślin o strategicznym znaczeniu 

dla gospodarki kraju. Głównym założeniem wytworzonych modeli było osiągnięcie jak 

najniższego błędu prognozy MAPE (średni błąd bezwzględny procentowy). Próg 

akceptacji modelu przyjęto na poziomie do 10%. W Pracy A i C zastosowano klasyczną, 

liniową metodę regresji wielorakiej do predykcji plonu pszenicy ozimej i rzepaku 

ozimego. Niestety metody te nie spełniają założonego kryterium 10%. W każdym 

przypadku błąd prognozy MAPE był zdecydowanie większy. Zastosowanie metod 

nieliniowych w postaci sztucznych sieci neuronowych doprowadziło do uzyskania 

najlepszych rezultatów prognozy. W Pracy B, D i E prezentowany wynik błędu MAPE 

wahał się w granicach 7,51-9,43%. Jest to rezultat wysoce zadawalający. Jednak aby 

osiągnąć taki poziom dokładności prognozy należało ustalić następujące warunki: 

 strukturę danych wejściowych (cech niezależnych), która jest indywidualnie 

dobierana dla każdej rośliny, 

 zakres danych pogodowych i nawozowych wyłącznie z okresu przed zbiorem, 

które umożliwią wykonanie symulacji plonu w oparciu o aktualne dane pogodowe 

i poziomy nawożenia (z aktualnego sezonu agrotechnicznego), 

 dobór właściwej metody modelowania. 

Takie założenia z jednej strony stanowią o nowości naukowej w pracach, z drugiej 

strony są utylitarnym efektem mającym zastosowanie w praktyce rolniczej, bowiem 

mogą posłużyć powstawaniu narzędzi prognostycznych, które mogą być istotnym 

elementem rolnictwa precyzyjnego oraz głównym elementem systemów wspomagania 

decyzji. Takie systemy są oczekiwane przez wielu rolników i przedsiębiorstwa rolnicze, 

ponieważ będą służyły do precyzyjnego planowania, użycia środków produkcji, 

podejmowania bieżących decyzji, transportu, magazynowania i zarządzania ryzykiem. Te 

elementy mogą stanowić o przewadze konkurencyjnej na rynku producentów żywności. 

 Tematyka, która podjąłem w mojej rozprawie doktorskiej p.t. „Prognozowanie 

plonu roślin z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych na przykładzie buraka 

cukrowego” dotyczyła zastosowania metod modelowania neuronowego i regresyjnego 

w prognozowaniu plonu ilościowego (korzeni) i jakościowego (zawartości cukru) 

w burakach cukrowych. Wytworzone proste modele predykcyjne bazowały jedynie na 

ośmiu cechach niezależnych.  

Zasadniczą wadą wytworzonych modeli była przyjęta struktura danych. Dane pogodowe 

(usłonecznienie, temperatura, opady atmosferyczne) i liczba dni wegetacji były przyjęte 

z całego sezonu wegetacji buraków na polu (od siewu do zbioru). Natomiast pozostałe 

cechy niezależne w postaci makroelementów N, P, K w czystym składniku przedstawiono 

jako suma nawożenia organicznego i mineralnego z całego sezonu agrotechnicznego. 

Dodatkowo końcową obsadę roślin. 

Takie podejście do problemu prognozowania plonów umożliwiało jedynie wykonanie 

prognoz i symulacji w danym roku kalendarzowym na rok kolejny. Wadą takiego 

rozwiązania jest brak możliwości wykonania prognozy w bieżącym sezonie 

agrotechnicznym przed zbiorem plonów i nie uwzględnianiem w prognozie najnowszych 

informacji o pogodzie i poziomie nawożenia. 

 Reasumując, tematyka podjęta w osiągnięciu naukowym jest daleko idącym 

rozwinięciem i uszczegółowieniem zastosowanych metod w rozprawie doktorskiej. 

Metody, struktura modeli i wyniki przedstawione w pracach składających się na 
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osiągnięcie naukowe, a zwłaszcza w Pracy B, D, i E są istotnym powiększeniem wiedzy 

z zakresu dyscypliny inżynieria rolnicza. 
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6. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych (szczegółowy wykaz 

publikacji przedstawiono w załączniku nr 5) 

Moja praca badawcza w Instytucie Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu 

Przyrodniczego w Poznaniu od początku była związana z zastosowaniem sztucznych 

sieci neuronowych do rozwiązywania problemów w zagadnieniach rolniczych i leśnych. 

Ponadto umiejętności z dziedziny analizy danych metodami liniowymi i nieliniowymi 

oraz nowoczesnych technologii informatycznych pozwoliły mi na rozpoczęcie 

współpracy z innymi zespołami badawczymi. W związku z tym, w mojej dotychczasowej 

pracy naukowej można wyodrębnić trzy główne nurty tematyczne badań: 

1. Zastosowanie liniowych i nieliniowych metod modelowania w rozwiązywaniu 

problemów inżynierii rolniczej. 

2. Zastosowanie technologii informatycznych w rolnictwie. 

3. Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu przeżywalności 

drzew. 

W ramach pierwszego nurtu „Zastosowanie liniowych i nieliniowych metod 

modelowania w rozwiązywaniu problemów inżynierii rolniczej” można wyróżnić prace 

2.2.2, 2.2.3, 2.2.9, 2.2.14, 2.2.15, 2.2.19, 2.2.22, 2.2.24 - 2.2.26, 2.2.29 oraz 2.1.7. 

W pracach podejmowałem problematykę dotyczącą: 

 zastosowanie metody regresji wielorakiej do predykcji cech jakościowych bulw 

ziemniaka odmiany Innowator, 

 zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do predykcji cech jakościowych 

bulw ziemniaka odmiany Innowator, 

 zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do analizy wschodów nasion soi po 

zastosowaniu zapraw ziołowych, 

 modelowania neuronowego jako metody prognozowania zawartości skrobi 

w ziemniakach dla potrzeb porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego 

i rolniczego (PDOiR), 

 wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do prognozowania zmienności 

przestrzennej jakości ziarna podczas zbioru kombajnowego pszenicy, 

 zastosowania modelowania neuronowego do analizy wpływu depresatorów na 

lepkość surowego oleju rzepakowego, 

 prognozowanie zawartości cukru w korzeniach buraka cukrowego 

z wykorzystaniem technik regresyjnych i neuronowych, 

 analiza możliwości prognozowania przemieszczeń gleby podczas orki za pomocą 

klasycznych metod statystycznych oraz sztucznych sieci neuronowych, 

 predykcji plonów buraka cukrowego przy wykorzystaniu technik neuronowych, 

 analizy założeń dla modelowania plonu buraka cukrowego z wykorzystaniem 

sztucznych sieci neuronowych, 
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 wstępnej analizy możliwości zastosowanie sieci neuronowych w rolnictwie, 

 wykorzystania komputerowych metod analizy obrazu do oceny jakości buraków 

cukrowych z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych. 

W ramach drugiego nurtu „Zastosowanie technologii informatycznych w rolnictwie” 

można wyróżnić prace 2.2.16, 2.2.18, 2.2.20, 2.2.21, 2.2.27, 2.2.28. W pracach 

podejmowałem problematykę dotyczącą: 

 wytworzenia doradczej aplikacji internetowej wspomagającej ochronę plantacji 

buraka cukrowego, 

 wytworzenie system komputerowego wspomagającego wyznaczanie parametrów 

demograficznych i analizę populacji owadów, 

 analizę ekonomiczną budowy i eksploatacji systemów telefonii internetowej 

w przedsiębiorstwie rolniczym, 

 zastosowania telefonii internetowej VoIP jako alternatywa w komunikacji dla 

przedsiębiorstw rolniczych, 

 zastosowanie bezprzewodowych łączy internetowych jako metody aktywizacji 

obszarów wiejskich w teorii i praktyce, 

 zastosowanie technologii sieciowej WLAN do transmisji danych w badaniach 

polowych. 

W ramach trzeciego nurtu „Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych 

w modelowaniu przeżywalności drzew” można wyróżnić prace 2.2.1 i 2.2.17. W pracach 

podejmowałem problematykę dotyczącą: 

 wyznaczania istotności cech biometrycznych do predykcji przeżywalności sosny 

zwyczajnej (Pinus Sylvestris L) z użyciem metod modelowania neuronowego, 

 analizy możliwości wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do szacowania 

siły konkurencji wewnątrzgatunkowej w trzydziestoletnich drzewostanach brzozy 

brodawkowatej (Betula pendula Roth). 

 

7. Omówienie osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych (szczegółowy wykaz 

osiągnięć przedstawiono w załączniku nr 5) 

 

Poza pracą naukową, angażuję się również w działalność dydaktyczną i organizacyjną 

Uczelni oraz działalność w zakresie popularyzacji nauki.  

W ramach pracy dydaktycznej prowadzę lub prowadziłem wykłady i ćwiczenia 

z przedmiotów: Grafika inżynierska, Mechanika, Systemy komputerowe w rolnictwie 

precyzyjnym, Arkusze kalkulacyjne, Komputerowe wspomaganie projektowania 

procesów technologicznych, Mechanizacja ogrodnictwa, Systemy komputerowe 

w ciągnikach i pojazdach rolniczych, Inżynieria przetwarzania biomasy. Prowadzę 

własną stronę internetową z materiałami dydaktycznymi dla studentów. Od 2010 roku 

jestem egzaminatorem w finałach okręgowych i centralnych Olimpiady Wiedzy 

i Umiejętności Rolniczych, kategoria przedmiotowa mechanizacja rolnictwa. Od 2014 

roku jestem członkiem Komisji do przeprowadzenia egzaminów inżynierskich dla 
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kierunku Ekoenergetyka. Od 2012 roku jestem członek Zespołu ds. Jakości Kształcenia 

na kierunku Technika Rolnicza i Leśna (obecnie Inżynieria Rolnicza).  

Jestem promotorem pomocniczym w otwartym przewodzie doktorskim, promotorem 

5 prac magisterskich i 7 prac inżynierskich. 

Brałem czynny udział w 34 konferencjach naukowych, będąc autorem lub współautorem 

32 referatów i 17 posterów. 

Recenzowałem 39 projektów na zlecenie MNiSW i NCBiR, 9 artykułów 

konferencyjnych indeksowanych w WoS oraz 4 artykuły naukowe, w tym 2 z listy JCR. 

Przeprowadziłem cykl 7 wykładów z tematyki aplikowania i finansowania prac B+R. 

Uczestniczyłem w pracach organów Uczelni – w latach 2012-2016 byłem członkiem 

Senackiej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich, a w latach  2013-2017 

członek Rady Instytutu Inżynierii Biosystemów. W okresie 2008-2012 byłem członkiem  

i sekretarzem Komisji rekrutacyjnych na kierunku Technika Rolnicza i Leśna, 

Informatyka i Agroinżynieria, Ekoenergetyka. 

Ponadto prowadzę szeroką działalność w instytucjach krajowych i regionalnych. 

W latach 2012-2016 byłem członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz  

członkiem Komisji ds. strategicznych programów badań naukowych i prac rozwojowych, 

a także członkiem Komisji ds. finansów Rady NCBiR. Od 2016 roku jestem członkiem 

Komitetu Sterującego Programu Sektorowego INNOTEXTILE, a od 2015 roku pełnię 

funkcję zastępcy członka Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program 

Operacyjny na lata 2014-2020. 

Brałem udział w jednym projekcie badawczym finansowanym przez Narodowe 

Centrum Nauki, jednym projekcie rozwojowym finansowanym przez Narodowe Centrum 

Badań i Rozwoju oraz jednym projekcie edukacyjny finansowanym ze środków POKL. 

Ponadto byłem kierownikiem i głównym wykonawcą w projekcie badań stosowanych we 

współpracy z przedsiębiorcami.  Aktualnie biorę udział w projekcie finansowanym ze 

środków programu Horyzont 2020 - SmartAgriHubs – connecting the dots to unleash the 

innovation potential for digital transformation of the European agri-food sector. 

Odbyłem dwa staże naukowe w krajowych ośrodkach akademickich. 

 

8. Syntetyczne zestawienie całego dorobku (szczegółowy wykaz przedstawiono 

w załączniku nr 5) 

 

Wskaźniki oceny bibliometrycznej przedstawiłem w tabeli 4. Punktacja MNiSW 

została przyjęta z roku wydania publikacji, w przypadku publikacji z lat 2017-2019 

przyjęto ostatnią dostępną punktację z dnia 09.12.2016r. Dla publikacji z 2019 roku 

podano ostatni dostępny IF/IF(5) z roku 2017. 

Na mój dotychczasowy dorobek składa się 34 recenzowanych artykułów naukowych, 

współautorstwo 6 rozdziałów monografii, 9 prac konferencyjnych indeksowanych 

w bazie Web of Science, co daje łączną liczbą 483 punktów (załącznik 5). 

Opublikowałem 3 artykuły z listy JCR. Pozostałe 31 oryginalnych prac z listy B ukazały 

się w Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering (16 prac), 

Inżynieria Rolnicza (9 prac), Nauka Przyroda Technologie (3 prace), Technika Rolnicza 



27 
 

Ogrodnicza Leśna (3 prace). W 3 artykułach z listy JCR byłem autorem 

korespondencyjnym i autorem pierwszoplanowym. Moja praca badawcza zaowocowała 

21 cytowaniami w bazie Web of Science, sumarycznym impact factorem IF=4,007 oraz 

indeksem Hirscha=3. Jestem monoautorem 4 recenzowanych publikacji naukowych w 

tym 2 z listy JCR. 

 

Tabela 4. Syntetyczne zestawienie całego dorobku wraz ze wskaźnikami 

 

Wyszczególnienie 

Przed 

uzyskaniem 

stopnia 

doktora 

(szt.) 

Po 

uzyskaniu 

stopnia 

doktora 

(szt.) 

Łącznie 

(szt.) 

Oryginalne opublikowane naukowe prace twórcze, współautorstwo rozdziałów w monografiach i inne 

publikacje:  

Rodzaj publikacji  Punkty 

MNiSW* 

IF / IF(5)**    

Czasopisma z listy A MNiSW - 

JCR  

75 4,007 / 4,478 - 3 3 

Materiały konferencyjne                   

w bazie Web of Science 

135 - - 9 9 

Czasopisma z listy B MNiSW  243 - 5 26 31 

Współautorstwo rozdziałów 

w monografiach  

30 - - 6 6 

Publikacje popularnonaukowe  - - 13 - 13 

RAZEM  483 4,007 / 4,478 18 44 62 

*Punktacja MNiSW określona w roku wydania publikacji, w przypadku publikacji z lat 2017-2019 przyjęto ostatnią 

dostępną punktację z dnia 09.12.2016r.  

** Dla publikacji z 2019 roku podano ostatni dostępny IF/IF(5) z roku 2017. 

  

Wskaźniki oceny dorobku naukowego  

Źródło danych  Web of Science SCOPUS 

Indeks Hirscha h  3 3 

Liczba publikacji w bazie  11 11 

Całkowita liczba cytowań  21 23 
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