
Satelity w rolnictwie 

 5 grudnia br. w siedzibie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Warszawie               

odbyła się konferencja podsumowująca wyniki pilotażowego projektu „Wykorzystanie 

teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa”. W ramach projektu 

pilotażowego realizowanego na zlecenie KOWR zakończono już etapy związane  

z opracowaniem metodyki badań, budową baz danych oraz szkoleniami. 

 Celem projektu jest stworzenie w pełni automatycznego i kompleksowego cyfrowego 

systemu monitorowania szkód w rolnictwie spowodowanych suszą, wymoknięciami  

i wymarznięciami, wdrożenie systemu monitorowania upraw, na podstawie synergii danych 

satelitarnych i meteorologicznych w rolnictwie, m.in. w zakresie użytkowania nieruchomości, 

suszy rolniczej, wymoknięć, wymarznięć, wdrożenie procesu decyzyjnego w zakresie 

obniżenia umorzenia czynszu dzierżawnego poprzez wsparcie komisji ds. szacowania strat                  

w przypadku wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, docelowe zastąpienie 

systemu szacowania strat obszarowego z wykorzystaniem fizycznych badań terenowych na 

system dokładny, automatyczny i zwalidowany. 

 Projekt teledetekcji satelitarnej był realizowany w  pięciu etapach: 

• Etap I - opracowanie metodyk oceny stanu upraw, mającej na celu szacowanie strat 

powstałych na skutek wymarznięć, wymoknięć i suszy na wybranych działkach na 

podstawie analiz danych satelitarnych i meteorologicznych oraz stworzenie kluczy 

oceny upraw, 

• Etap II - walidacja metodyk oceny stanu upraw mających na celu szacowanie strat 

powstałych na skutek wymarznięć, wymoknięć i suszy na wybranych działkach na 

podstawie analiz i bieżącej aktualizacji danych pomiarów satelitarnych, w tym 

przeprowadzenie prac terenowych na wybranych działkach celem oceny stanu upraw, 

• Etap III - opracowanie ostatecznych modeli stanu upraw mających na celu szacowanie 

strat powstałych na skutek wymarznięć, wymoknięć i suszy na podstawie oceny stanu 

upraw, 

• Etap IV - przygotowanie i przeprowadzenie seminariów oraz szkoleń dla pracowników 

KOWR w zakresie wykorzystania danych satelitarnych do monitoringu wymarznięć, 

wymoknięć i suszy, 



• Etap V - opracowanie pracy badawczo-rozwojowej oraz bazy danych wyników oceny 

stanu upraw. 

 W konferencji uczestniczyli przedstawiciele wykonawcy projektu - Konsorcjum: 

SmallGIS Sp. z o.o. oraz ProGea 4D Sp. z o.o., recenzenta projektu (podmiot zewnętrzny) - 

Orbitile Sp. z o.o. oraz kierownictwa Departamentu Innowacji Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa, na czele z Zastępcą Dyrektora Generalnego KOWR Wojciechem Kędzią. 

 Ocena stanu upraw na podstawie zdjęć satelitarnych oraz typowanie pól zagrożonych 

niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi (wymarznięciami, wymoknięciami i suszą)  

to główne założenia uruchomionego w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa projektu 

„Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa - etap 

pilotażowy”.  

 W 2019 r. założono przeprowadzenie badań i prac rozwojowych w oparciu o działki 

będące w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa, mających na celu przygotowanie 

docelowego systemu oceny stanu upraw.  

 Teledetekcja satelitarna to nowoczesne narzędzie umożliwiające ocenę danych 

przestrzennych, w tym w sektorze rolnictwa, w czasie zbliżonym do czasu rzeczywistego. Żadna 

inna technologia nie pozwala na zbadanie dużych obszarów przy równoczesnym zbliżeniu 

wyników do pojedynczej działki rolnej. To w załażeniu powinno pozwolić nam na zmniejszenie 

kosztów i czasu niezbędnego do uruchomienia wsparcia dla rolników poszkodowanych  

w wyniku wystąpienia suszy czy wymarznięć.  

 Obecnie szacowanie strat odbywa się na podstawie Klimatycznego Bilansu Wodnego 

(KBW), który wyznacza Instytut Upraw Gleboznawstwa i Nawożenia w Puławach. Dane  

o obszarach zagrożonych suszą podawane są przez IUNG w okresie od 21 marca do 30 września 

w okresie dekadowym. KBW wyznaczany jest na podstawie monitoringu z ponad 300 stacji 

meteorologicznych rozmieszczonych w całym kraju. 

 Określenie obszarów z niedoborem wody przez IUNG jest podstawą do rozpoczęcia 

szacowania strat przez specjalne komisje, które oceniają je na polach. Następnie protokoły  

z szacunków muszą być zatwierdzone przez wojewodów i dopiero te dokumenty są podstawą 

do ubiegania się przez rolnika o pomoc w związku ze stratami. 



 Instytut ogłasza suszę na podstawie danych ze stacji meteorologicznych, których jednak 

jest  w ocenie rolników - zbyt mało. Rolnicy od lat mają krytyczne uwagi do sposobu 

szacowania strat spowodowanych klęskami żywiołowymi.  

 W pierwszej kolejności założono przeprowadzenie badań na co najmniej 450 działkach 

rolnych, należących do państwowego Zasobu.  

 KOWR zakładał, że w tym roku zostanie opracowana metodyka oceny stanu upraw. 

Czyli, wypracowanie metody, jak oceniać zdjęcia satelitarne, by odpowiadały one 

rzeczywistości.  

 Ma to polegać na sprawdzaniu czy otrzymane wyniki gwarantują dostateczną 

dokładność (tzw. walidacja systemu) i sprawdzanie poprawności zebranych danych czyli 

porównanie ich ze stanem rzeczywistym np. sprawdzeniem danych bezpośrednio na polu 

(kalibracja modelu).  

 Zdjęcia satelitarne były pozyskiwane bezpłatnie w ramach projektu "Copernicus" od 

Europejskiej Agencji Kosmicznej. Satelita wykonuje je praktycznie w trybie ciągłym tj. każde 

gospodarstwo (punkt) jest fotografowany co pięć dni.  

 Ze względu na to, że wyniki I etapu zostały ocenione przez ekspertów pozytywnie 

(skuteczność powyżej 90 %), to w przyszłym roku system zostanie rozszerzony na wszystkie 

działki rolne nadzorowane przez KOWR i nie będzie przeszkód by go wdrożyć także na 

wszystkie działki rolne w kraju. 

 Obecnie zakończył się projekt pilotażowy, który „upoważnia do stwierdzenia, że  

w przyszłym roku będziemy w stanie oszacować wielkość plonów głównych rodzajów roślin 

uprawnych, na każdej działce rolnej w Polsce i stwierdzić w przypadku niedoboru plonu, jaka 

była jego przyczyna - wymarznięcie, wymoknięcie, czy susza - czyli niedobór wody" - 

powiedział Wojciech Kędzia. 

 Wyniki satelitarne były weryfikowane z danymi uzyskanymi z badań terenowych  

„na miejscu", czyli bezpośrednio na polu w zaplanowanych odstępach czasu. Badania 

satelitarne dotyczyły głównie areałów upraw należących do spółek zarządzanych przez KOWR. 

 W Polsce jest 41 spółek strategicznych gospodarki rolnej zajmujących się uprawą roślin  

i hodowlą zwierząt. 



 Wiceszef KOWR zaznaczył, że badania stanu roślin i strat w uprawach (głównie 

wskutek suszy) odbywały się na podstawie zdjęć satelitarnych, w formie analizy 

multispektralnej. Na tych zdjęciach były widoczne pojedyncze piksele, tj. dane odnoszące się 

do powierzchni 10 x 10 metra, a w szczególnych przypadkach także 1,2 x 1,2 metra. Oznacza 

to, że tą metodą będzie można oszacować również małe działki i nie będzie konieczności 

powoływania specjalnych komisji, które obecnie zajmują się oceną strat suszowych - 

podkreślił. 

 Zdaniem Kędzi, będzie to „rewolucja" i w tym przypadku Polska jest w światowej, a na 

pewno w europejskiej czołówce. 

 Etap pilotażowy realizowany był w okresie od 21 maja do 30 listopada 2019,  

w przyszłym roku planowane jest rozszerzenie projektu na wszystkie działki nadzorowane 

przez KOWR i ewentualnie także na każdą działkę rolną w Polsce. Wicedyrektor KOWR 

stwierdził, że planowane jest przedstawienie gotowego programu do szacowania szkód i do 

innych potrzeb rolnictwa Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

w 2021 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot.1. „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej  

Skarbu Państwa” 



Fot.2. „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej  

Skarbu Państwa” 

Fot.3. „Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej  

Skarbu Państwa” 


