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Podzadania

Podzadanie 2. Przeprowadzenie monitoringu stanu zalań/podtopień 
na potrzeby wdrażania Pakietu 9. Retencjonowanie wody - Działanie 
rolno-środowiskowo - klimatyczne PROW oraz wygenerowanie mapy 
obszarów spełniających kryteria określone w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2022 (Dz. U. Poz. 585).

Podzadanie 1: Prowadzenie LivingLabu skupiającego się na 
optymalizacji i upowszechnianiu praktyk sprzyjających 

retencjonowaniu wody w glebie 



Mierniki, Podzadanie 1

1) Living lab – 1, wykonanie 100%

1) Rozszerzono Llab o 3 kolejne gospodarstwa

2) Rozpoczeto monitoring rolniczej przestzeni

produkcyjnej

3) Przygotowano plany zwiększenia retencji dla

gospodarstw

4) Przygotowano materiały medialne i stronę internetową

LivingLab:

https://aquadavida.mendixcloud.com/index.html

2) ShowField -1

3) Analizy i/lub ekspertyzy – 2

https://aquadavida.mendixcloud.com/index.html


Ekspertyzy

1. Ekspertyza stanowiąca odpowiedź na pismo MRiRW nr 
DSR.bic.071.21.2022 2022 dotyczące pisma Krajowej Rady 
Izb Rolniczych i stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej 
w sprawie stacji RTK w rejonach przygranicznych 
województwa lubelskiego

2. Analiza danych w zakresie modernizacji gospodarstw w 
obszarze nawadniania. Odbiorca Min. Rolnictwa



LivingLab

Wdrożono systemy automatycznego monitoringu (eAgronom, 
ZENTRA Cloud, FarmCloud, A-Ster):
• Wilgotności gleby
• Pogody
• Poziomu wody powierzchniowej
• Poziomu wody gruntowej
• Jakości wody

Pod kątem:
• Oceny dostępności zasobów wodnych
• Oceny wpływu wybranych praktyk (Kodeks Dobrych Praktyk 

Wodnych w Rolnictwie)  na stres wodny w glebie
• Opracowania oólnodostępnego praktycznego vademecum 

wdrażania praktyk wodnych dla rolników



Living Lab
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Show Field, Osiny

Regulacja melioracji i małej retencji



Living Lab, Pulki



Living Lab



Zadanie 3 B –

Kształtowanie retencji gleb jako elementu przeciwdziałania suszy rolniczej 
i racjonalnej gospodarki wodnej w tym 
prowadzenie monitoringu zalań i podtopień na potrzeby wdrażania Pakietu 9.
Retencjonowanie wody w ramach DRŚK.



Teledetekcja wymoków i podtopień na trwałych użytkach zielonych

• Wszystkie działki biorące udział w Pakiecie 4, 5 i 8 = ok. 660 000 ha -> Cały obszar kraju

• Monitoring od 1 maja do 30 września 

• Zalania lub podtopienia przez 12 następujących po sobie dni

• W granicach działki rolnej … ale na obszarze zwartym min. 0,1 ha

• Zalanie lub podtopienie rozumiane jako stan wysycenia profilu glebowego wodą na poziomie przynajmniej 80%

• Dane mają być przekazane ARiMR do 10 października

PAKIET 9 DRŚK

Założenia monitoringu:



Teledetekcja wymoków i podtopień na trwałych użytkach zielonych

• Wszystkie działki biorące udział w Pakiecie 4, 5 i 8 = ok. 660 000 ha (> 4 mln ha TUZ)  -> Cały obszar kraju

Założenia monitoringu:

137 obiektów 
– kwalifikujących się działek rolnych na TUZ



Teledetekcja wymoków i podtopień na trwałych użytkach zielonych

Obrazy satelitarne 

Platforma serwerowo-obliczeniowa - FUNKCJONALNOŚĆ:

• Akwizycja wszystkich obrazów Sentinel-1 
• Generowanie map VV, VH, koherencji
• Mozaikowanie 

w/w funkcjonalność musi działać w sposób automatyczny, bez 
jej inicjowania przez użytkownika oraz generować gotowe 
produkty: 6-dniowe mapy (VV, VH, koherencja) o rozdzielczości 
przestrzennej 10m, pokrywające obszar całego kraju.



Teledetekcja wymoków i podtopień na trwałych użytkach zielonych

• Obrazy satelitarne

• Numeryczny Model Terenu

• Dane Meteorologiczne

• Dane siedliskowe – warianty

• Tereny podmokłe z mapy topo



Satelitarny 
System 

Monitoringu 

Wyniki:



https://www.gov.pl/web/arimr/ekoschematy---nowe-platnosci-w-ramach-platnosci-bezposrednich-w-latach-2023-2027

Rozwój systemu:
• Sentinel-2
• Meteosat (ETP)
• NMT -> opracowanie nowego indexu topo

https://www.gov.pl/web/arimr/ekoschematy---nowe-platnosci-w-ramach-platnosci-bezposrednich-w-latach-2023-2027

