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Plan prezentacji: 



Opis projektu: 

• Prezentowany projekt zaprojektowany jest jako System automatycznego 
pobierania, przetwarzania i analizy danych satelitarnych oraz danych 
meteorologicznych, dla wskazanych pól pszenicy durum, celem 
całorocznego monitoringu ich kondycji oraz oceny wielkości plonu;  

• W ramach Systemu opracowane zostaną satelitarne mapy kondycji upraw, 
warunków wilgotnościowych, mapy aplikacyjne oraz prognozy plonów. 

• Produkty opracowane w ramach Systemu zostaną wyeksportowane do 
Serwisu w postaci Platformy lub API; 

• W ramach Serwisu prezentowane będą dodatkowo: dane meteorologiczne 
w postaci tabelarycznej i graficznej,  z możliwością ich dalszej analizy oraz 
agregacji, ostrzeżenia o niekorzystnych warunkach meteorologicznych lub 
zmianach kondycji upraw a także obserwacje w postaci krótkich analiz 
dostarczonych produktów; 

• Serwis zawierał będzie również dziennik rozwoju upraw do samodzielnego 
uzupełnienia przez operatora, celem kompleksowej agregacji danych o polu; 

 



Nazwa miejscowości_numer pola 

Data Faza rozwoju 
upraw 

… Siew 

… Wschody 

… Faza 3-go 

liścia 

… Początek 

krzewienia 

Mapy satelitarne: 

Mapa kondycji upraw 

Warunki wilgotnościowe 

Prognoza plonu 

Mapy aplikacyjne 

Obszary problemowe 

Obserwacje 

Ostrzeżenia 

Aktualna mapa kondycji Dziennik rozwoju upraw  
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Mock-up serwisu całorocznego systemu 
monitorowania pszenicy durum 

Przedplon:… 



Dziennik rozwoju upraw  

Faza rozwoju/zabieg Data  Suma opadów 
Średnia 

temperatura 

Informacja o 

dodanych mapach: 

Siew       

Wschody … … 

Faza 3-go liścia  …  …   

Początek krzewienia  …  …   

Pełnia strzelania w źdźbło  …  … Mapa aplikacji nawozu 

dodana w dniu:… 
Widoczne drugie kolanko  …  … 

Ukazanie się liścia flagowego  …  …   

Początek kłoszenia  …  …   

Początek kwitnienia 
 …  … Mapa plonu dodana w 

dniu:… 

Dojrzałość mleczna  …  …   

Dojrzałość woskowa 

 …  … Zaktualizowana mapa 

prognozy plonu dodana 

w dniu:… 

Dojrzałość pełna  …  …   

Długość okresu wegetacji    …  …   

Przedplon – określony przez zarządcę/właściciela pola, z możliwością rozpoznania 
przedplonu na podstawie archiwalnych danych satelitarnych; 
Data – wprowadzona przez operatora – zarządcę pola; 
Suma opadów, średnia temperatura – uzupełniona automatycznie dla danego okresu-fazy  
rozwoju; 



Mapy satelitarne 

• Mapa kondycji upraw 

• Mapy warunków wilgotnościowych 

• Prognoza plonu 

• Mapy aplikacyjne 

• Obszary problemowe 

 



Mapa kondycji upraw 

• Mapa kondycji upraw przedstawia przestrzenne wartości 
wskaźnika NDVI 

• Opracowana automatycznie na podstawie każdego nowego 
zdjęcia satelitarnego zarejestrowanego dla danego pola: 

– Mapa wskaźnika NDVI_S2: 
• opracowana na podstawie danych satelitarnych satelity Sentinel-2; 

• rozdzielczość mapy – 10 m (piksel – 100 m2);  

• częstotliwość dostarczenia: na podstawie każdego bezchmurnego 
zobrazowania – od 1 do 5 razy w miesiącu; 

– Mapa wskaźnika NDVI_PLs –  
• opracowana na podstawie danych satelitarnych Planet Labs;  

• dostarczany w cyklu 2 tygodniowym; 

• rozdzielczość mapy – 3 m (piksel 9 m2) 



Przykład monitoringu pola na podstawie danych Sentinel-2  
w okresie 04.07.2015 – 05.11.2017 



Mapy warunków wilgotnościowych 

• Instytut Geodezji i Kartografii wykonuje modelowanie warunków 
wilgotności gleby poprzez rozwinięte modele z zastosowaniem zdjęć 
radarowych; 

• Monitoring prowadzony będzie poprzez pozyskanie zdjęć radarowych, 
niezależnych od zachmurzenia, z satelitów Sentinel-1 A i B  (rozdzielczość 
10x10m) polaryzacja HV i VV.  

• Mapy warunków wilgotnościowych dostarczane będą: 

– W okresie wiosennym – warunki wilgotności na polu, możliwości pracy 
ciężkiego sprzętu; 

– W okresie maksymalnego poboru wody przez pszenicę – kwiecień-maj-
czerwiec – monitorowanie warunków wilgotnościowych 



Prognoza plonu: 

• Opracowanie prognozy plonu na podstawie jesiennych warunków 

uprawy; 

• Aktualizacja prognozy plonów na podstawie kondycji upraw po 

okresie przezimowania; 

• Prognoza plonu w fazie kwitnienia; 

• Ostateczny szacunek plonu w fazie dojrzałości woskowej; 



Pierwsza prognoza plonu_jesień: 

• Opracowanie prognozy plonu na podstawie jesiennych 
warunków uprawy, na podstawie danych: 
– Daty zasiewu; 

– Aktualnej kondycji upraw na polu (NDVI_S2 oraz NDVI_PLs); 

– Sumy opadów w okresie od zasiewu do ustania wegetacji; 

– Liczby dni nasłonecznionych w okresie od zasiewu do ustania 
wegetacji; 

– Zakumulowanej temperatury powietrza w okresie od zasiewu do 
ustania wegetacji; 

 

 

 

Model plonów pszenicy zostanie wyznaczony w funkcji wskaźników 
roślinnych z poszczególnych faz rozwoju podczas wzrostu uprawy oraz z 
zastosowania sumy różnic temperatury powierzchni uprawy i 
temperatury powietrza z tego samego okresu wzrostu. 



Aktualizacja prognozy plonów na podstawie 

kondycji upraw po okresie przezimowania; 

• Opracowanie aktualizacji prognozy plonu na podstawie 
danych: 

– Aktualnej kondycji upraw na polu (autorski wskaźnik 
opracowany w ramach Projektu ASAP w Instytucie Geodezji i 
Kartografii); 

– Warunków zimowych: porównanie danych o pokrywie śnieżnej 
oraz temperaturze powierzchni ziemi, na podstawie danych 
satelity MODIS; 

 



Prognoza plonu w fazie kwitnienia 

• Opracowanie aktualizacji prognozy plonu na podstawie 
danych: 
– Aktualnej kondycji upraw na polu (NDVI_S2 oraz NDVI_PLs); 

– Przebiegu kondycji upraw w obrębie pola od momentu ruszenia 
wegetacji po spoczynku zimowym do fazy kwitnienia (model 
opracowany w ramach projektu ASAP w IGiK); 

– Temperatury radiacyjnej powierzchni pszenicy w poszczególnych 
fazach rozwoju roślin (temperatura będzie wyznaczona 
radiometrem naziemnym, jak również zostanie zarejestrowana 
przez satelitę Landsat 8 – rozdzielczość 60m); 

– Dla każdego pola zostanie również automatycznie sczytana 
wartość temperatury radiacyjnej z rejestracji  Sentinel-3 i NOAA 
AVHRR – rozdzielczość 1km2 (codzienny monitoring); 
 



Ostateczny szacunek plonu w fazie dojrzałości 

woskowej oraz określenie jakości plonu: 

• Opracowanie szacunku plonu na podstawie danych: 
– Aktualnej kondycji upraw na polu (NDVI_S2 oraz NDVI_PLs); 

– Przebiegu kondycji upraw w obrębie pola od momentu ruszenia 
wegetacji po spoczynku zimowym do fazy dojrzałości woskowej 
(model opracowany w ramach projektu ASAP w IGiK); 

– Temperatury radiacyjnej powierzchni pszenicy w poszczególnych 
fazach rozwoju roślin (temperatura będzie wyznaczona 
radiometrem naziemnym jak również zostanie zarejestrowana 
przez satelitę Landsat 8 – rozdzielczość 60m); 

– Dla każdego pola zostanie również automatycznie sczytana 
wartość temperatury radiacyjnej z rejestracji  Sentinel-3 i NOAA 
AVHRR – rozdzielczość 1km2 (codzienny monitoring); 

– Naziemnego pomiaru wielkości plonu; 

 



Przykład mapy wskaźnika satelitarnego określającego 
stopień odżywienia roślin: 



Wskaźnik potencjału plonu opracowany w Instytucie 
Geodezji i Kartografii 

<60 % 
60-80 % 
>80 % 
granica pola 

Mapa potencjału plonu: Mapa plonu z ciągnika: 

Procent 
przewidywanego 
plonu 



Mapa aplikacyjna dawki azotu: 

• Opracowanie szacunku plonu na podstawie danych: 

– Aktualnej kondycji upraw na polu (NDVI_S2 oraz NDVI_PLs); 

– Przebiegu kondycji upraw w obrębie pola od momentu ruszenia 
wegetacji po spoczynku zimowym do fazy dojrzałości woskowej 
(model opracowany w ramach projektu ASAP w IGiK); 

– Wskaźników satelitarnych określających zawartość chlorofilu w 
uprawach oraz określających odżywienie roślin (NDRE oraz 
CCCI); 

– Pomiarów terenowych chlorofilomierzem celem kalibracji 
wyników uzyskanych na podstawie danych satelitarnych; 



Przykład mapy wskaźnika satelitarnego określającego 
zawartość chlorofilu w uprawach: 



Mapa obszarów problematycznych: 

Obszary na polu o gorszej, 
utrzymującej się w zadanym 
przez klienta czasie, kondycji 
upraw; 
Możliwość przedstawienia w 
formacie shp/kml celem ich 
łatwej lokalizacji i weryfikacji 
problemu; 



Obserwacje – np. powierzchnia wody i długość 
jej zalegania 

Pow.: 72,3 ha 
Woda: 0,6 ha 

Pow.: 14,7 ha 
Woda: 4,5 ha 

Pow.: 24,3 ha 
Woda: 1,6 ha 

Pow.: 12,1 ha 
Woda: 6,4 ha 

Pow.: 11,6 ha 
Woda: 2,5 ha 



Ostrzeżenia: 

Na podstawie porównania danych z 
dwóch/kilku dat można wykazać spadek 

kondycji upraw wywołanej niekorzystnymi 
warunkami i oszacować powierzchnię tych strat 
a w przypadku zastosowania wielokryterialnych 
algorytmów uczących przewidywać zaistnienie 
tych zjawisk w przyszłości i generować alerty 

ostrzegawcze. 



Dane pogodowe: 

• Pozyskane z dwóch niezależnych serwisów pogodowych; 

• Przedstawione w formie wykresów, z możliwością ustawienia 
okresu analizy; 

• Udostępnione w formie danych tabelarycznych, celem ich 
dalszej analizy; 

• Możliwość agregacji danych w zadanych przez operatora 
okresach; 



Proponowane prace badawcze w sezonie 2017/2018 – 
kalibracja i walidacja modeli satelitarnych 

• Pomiar temperatury radiacyjnej uprawy radiometrem 
naziemnym, celem modelowania wysokości plonów w funkcji 
różnicy temperatury powietrza i temperatury roślin; 

• Pomiar zawartości azotu w uprawach ręcznym 
chlorofilomierzem; 

 



Zalety i korzyści dla Lubella  

• Możliwość stałego monitorowania kondycji upraw na dowolnej liczbie pól, 
położonych w dowolnych lokalizacjach; 

• Obiektywna analiza stanu upraw na podstawie danych satelitarnych; 

• Ocena kondycji upraw w czasie rzeczywistym oraz na podstawie danych 
historycznych; 

• Możliwość szybkiej prognozy spadku plonu oraz zastosowania procedur 
korekcyjnych; 

• Możliwość uzupełnienia obserwacji prowadzonej przez zarządcę pola o  
równoczesną analizę danych satelitarnych i meteorologicznych oraz ich 
agregację celem doprecyzowania diagnozy, np. zmiennej dawki nawozu; 

• Możliwość szacowania plonów w skali makro: w obrębie gminy, powiatu, 
województwa, kraju… 

• Możliwość pełnego nadzoru poprawności wykonywania zabiegów 
agrotechnicznych przez zarząd, bez konieczności wizyty miejscowej;  

 



Dojrzałość technologiczna projektu: 

• Zademonstrowany System posiada poziom gotowości 
technologicznej 6 (model plonów) oraz 7 (pozostałe modele); 

• W ramach projektu konieczne jest dostosowanie interfejsu i 
funkcjonalności serwisu do potrzeb firmy Lubella; 

• Oczekiwany termin dostarczenia w pełni funkcjonalnego 
Systemu i Serwisu – czerwiec 2018; 

• Dopracowanie Systemu (model plonów) – sierpień/wrzesień 
2018; 

 



Instytutu Geodezji i Kartografii – naukowcy oraz specjaliści w zakresie 
modelowania danych satelitarnych oraz danych uzupełniających (m.in. 
danych meteorologicznych), przetwarzania oraz analizy danych 
satelitarnych, programowania; wszystkie zaangażowane osoby posiadają 
co najmniej kilkuletnie doświadczenie w zastosowaniu danych 
teledetekcyjnych dla rolnictwa, w tym rolnictwa precyzyjnego; 
dodatkowo zatrudniony zostanie ekspert w zakresie rolnictwa 
precyzyjnego celem kalibracji i walidacji satelitarnych modeli nawożenia 
precyzyjnego;  

ProGea 4D sp. z o. o. – jedyny dystrybutor w Polsce danych satelitarnych 
satelitów konstelacji PlanetScope (największej na świecie konstelacji 
satelitarnej) oraz satelity RapidEye – ciągła baza danych satelitarnych od 
2009 (RapidEye) oraz sierpnia 2017 (Planet Labds) z możliwością 
codziennej rewizyty i pozyskania danych archiwalnych dla precyzyjnie 
określonej daty; właściciele platformy (chmury) umożlwiającej 
gromadzenie i przetwarzanie dużych zbiorów danych; 

GEOMATIC Michał Wyczałek – umiejętności programistyczne; 
pozyskanie danych terenowych (siedziba w Poznaniu) oraz pozyskiwanie 
danych teledetekcyjnych z pułapu lotniczego – rozdzielczość 
przestrzenna do 3 cm;  

Doświadczenia i kompetencje Zespołu wykonawczego: 



Szacowany koszt wdrożenia oraz miesięcznej obsługi 

Kategoria kosztu Szacowany koszt 

Dostosowanie Serwisu - 
Interface 

60 000 

Prace zespołu 110 000 

Prace terenowe 28 200 

SUMA: 198 200 

Kosztorys wdrożenia: 

Koszt wdrożenia: 198 200 PLN 

Koszt miesięcznej obsługi: 17 000 PLN 



Przewaga konkurencyjna proponowanego 
rozwiązania: 

 Wieloletnie doświadczenie Instytutu Geodezji i Kartografii w zastosowaniu 
danych satelitarnych dla rolnictwa (Model monitorowania suszy i prognozy 
plonów na podstawie niskorozdzielczych danych satelitarnych utworzony w IGiK 
w 1997 r.); 

 Synergia satelitarnych danych optycznych i radarowych, zapewniających ciągłość 
obserwacji, również w warunkach całkowitego zachmurzenia, oraz możliwość 
monitorowania warunków wilgotnościowych gleby (dane radarowe są bardzo 
wrażliwe na warunki uwilgotnienia gruntu); 

 Uzupełnienie darmowych danych satelitarnych Sentinel-2 (10 m), które nie 
zapewniają otrzymania zobrazowania w kardynalnych fazach rozwoju upraw 
(zachmurzenie) danymi satelitarnymi satelitów Planets oraz RapidEye 
(dystrybuowanymi w Polsce przez partnera projektu); 

 Komplementarne konsorcjum partnerów posiadających wszystkie wymagane 
kompetencje do zbudowania proponowanego Systemu i Serwisu; 

 Wsparcie Europejskiej Agencji Kosmicznej w postaci dofinansowania 
realizowanego od 2014 r. przez Instytut Geodezji i Kartografii Projektu 
Satelitarnego Serwisu Zarządzania Produkcją Rolniczą „ASAP” 



Zespół: 

Profesor dr hab. Katarzyna 
Dąbrowska-Zielińska 

Nadzór merytoryczny projektu 
Ekspert w zakresie 

modelowania plonu upraw na 
podstawie danych satelitarnych 

Martyna Gatkowska 
Project Manager Projektu 
Kierownik Projektu ASAP – 
Satelitarnego Serwisu dla 

Rolnictwa (realizowanego od 
2014) 

Karol Paradowski 
Starszy specjalista z zakresu 

klasyfikacji danych satelitarnych 
oraz tworzenia automatycznych 
algorytmów ich przetwarzania i 

modelowania 

Karolina Wróbel 
Specjalista z zakresu analizy 
danych satelitarnych oraz 

tworzenia produktów 
dostosowanych do potrzeb klienta 

Mateusz Maślanka 
Kierownik Działu Sprzedaży i 

Rozwoju Rynku 
ProGea 4D sp. z o. o. 

Kinga Wenglorz 
Młodszy specjalista ds. 

Teledetekcji 
ProGea 4D sp. z o. o. 

Michał Wyczałek 
Specjalista w zakresie pozyskiwania i 

przetwarzania danych lotniczych, 
tworzenia automatycznych 

algorytmów przetwarzania danych i 
ich wizualizacji;  

GEOMATIC Michał Wyczałek 

Michał Prądzyński 
Specjalista w zakresie 

precyzyjnego rolnictwa, ekspert w 
zakresie nawożenia precyzyjnego 

Ekspert w obszarze GIS i 
informatyki;  


