
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Materiał opracowany przez mgr inż. Joanna Mączyńska-Sęczek na zlecenie Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Warszawie

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II Schematu Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Wykorzystanie systemów zarządzania 
produkcją w celu zwiększenia efektywności 

ekonomicznej gospodarstw specjalizujących się 
w produkcji roślinnej

Seminarium realizowane w ramach operacji pn. „Innowacyjne narzędzia ICT do planowania rozwoju 

gospodarstw szansą na wzrost konkurencyjności polskiego rolnictwa”

Konstancin-Jeziorna, 30 czerwca 2021 r.



Kilka słów o SatAgro

• serwis tworzony od 2013 r.

• silne zaplecze akademickie

• kontrakty na wsparcie zarządzania 

ponad 1 % upraw polowych kraju

• w skali świata > 300 tys. ha

Całkowita pow.

Kontrakty



Serwis SatAgro Serwis internetowy wspierający 

zarządzanie produkcją roślinną

Źródło informacji

Na bieżąco aktualizowane dane satelitarne 

i dane meteorologiczne

Archiwizacja danych

Przechowywanie danych o gospodarstwie

Analiza i przetwarzanie danych 

Analizowanie danych i ich przetwarzanie 

na potrzeby rolnictwa precyzyjnego 

i poprawy rentowności gospodarstw



Serwis SatAgro – źródło informacji



Źródło informacji

Dane satelitarne 

(indeks NDVI)

• Dostęp do obserwacji satelitarnych 

NASA, ESA i prywatnych operatorów

• Dane bieżące i historyczne

Dane meteorologiczne

• Prognoza pogody

• Bieżące i historyczne dane meteo

i pochodne indeksy



Rozdzielczość 15 m 10 m 3 m

Przelot Co <16 dni Co <5 dni Codziennie

Dostępność Od 2013 Od 2015 Od 2018

Dane satelitarne dostarczane w SatAgro



Dane meteorologiczne

Prywatne stacje meteorologicznePubliczne stacje meteorologiczne 

IMWG 



Serwis SatAgro – archiwizowanie danych



Archiwizacja danych

• Historia upraw

• Dziennik wydarzeń 

i zabiegów oraz 

automatyczne 

generowanie ewidencji 

• Import danych 

użytkownika



Prowadzenie historii upraw ma kluczowe znaczenie dla korzystania 

z doświadczeń z przeszłości przy podejmowaniu bieżących decyzji.

Historia upraw



Dziennik wydarzeń i zabiegów

• Nawożenie • Nawadnianie• Ochrona roślin

• Próby glebowe • Pozostałe prace



Automatyczne ewidencjonowanie zabiegów

Automatyczne ewidencje zabiegów agrotechnicznych związanych 

z nawożeniem azotem oraz ochroną roślin 

zgodne z wymaganiami prawnymi



Integrowanie danych z zasobów gospodarstw

Rodzaje danych integrowanych w SatAgro:

• Wyniki analiz prób glebowych

• Wyniki elektromagnetycznego skanowania gleby

• Mapy plonów

• Modele terenu

• Strefy zarządzania polem

• Dane dronowe



Dane udostępnione przez Vantage Polska Sp. z o.o.

Integrowanie danych z zasobów gospodarstw



Serwis SatAgro – analiza i przetwarzanie danych



Analiza i przetwarzanie danych

• Możliwość analizowania 

różnorodnych danych

• Przetwarzanie danych 

przestrzennych na potrzeby 

rolnictwa precyzyjnego:

• Mapowanie opłacalności 

> mapy aplikacyjne

> strefy poboru prób glebowych

> inteligentne nawadnianie



Wyświetlaj 

zintegrowane dane 

przestrzenne

Transformuj dane

Wyświetl i analizuj obecne i przeszłe dane o uprawie i pogodzie

Analiza danych – Eksplorator SatAgro

Analizuj bieżące i historyczne dane satelitarne



A. W oparciu o dane satelitarne

B. W oparciu o wyniki prób 

glebowych

C. Inne dane – np. mapy plonów, 

dane dronowe

Nawożenie

Ochrona roślin

Siew

Nawadnianie

Przetwarzanie danych - mapy aplikacyjne



Mapy aplikacyjne – przykład (nawożenie)



Mapy aplikacyjne – przykład (nawożenie)



Mapy aplikacyjne – przykład (ŚOR)



Zakres dawek
Liczba stref

Szczegóły sprzętu

Przetwarzanie danych - mapy aplikacyjne

Strategia



Mapy aplikacyjne

Schemat przydzielania dawek 

w strategii wyrównującej

Schemat przydzielania dawek 

w strategii jakościowej



Kalkulacja 

oszczędności

Mapy aplikacyjne



Mapy aplikacyjne

Szeroka kompatybilność z maszynami



Mapy aplikacyjne

Szeroka kompatybilność z maszynami

W przypadku maszyn John Deere (wkrótce również terminali Trimble) możliwe jest

bezpośrednie przesyłanie map aplikacyjnych do maszyny

W pozostałych przypadkach - mapę należy wgrać na terminal za pomocą pamięci USB



Zabiegi precyzyjne wspierane narzędziami SatAgro

Przetwarzanie danych – strefy poboru prób glebowych



Jednorodne, 

reprezentatywne 

strefy pobierania 

prób glebowychŁatwy eksport danych

Strefy poboru prób glebowych



Strefy poboru prób glebowych



Modułu do nawadniania precyzyjnego

Na początek - deszczownie szpulowe 

(wiele modeli umożliwia różnicowanie dawek poprzez 

regulację prędkości zwijania węża)

Pozwala zoptymalizować dawki wody poprzez 

automatyczny podział ścieżek technologicznych 

na odcinki (zgodnie z wybraną strategią dawkowania)

Możliwe jest uwzględnienie 3 źródeł zmienności 

zapotrzebowania na wodę: 

- stanu uprawy

- pojemność wodna gleby

- spływ związany z topografią

Wynik:

- interaktywna mapa 

- raport dla osoby obsługującej terminal deszczowni

Nawadnianie (moduł w trakcie testów)



Nawadnianie (moduł w trakcie testów)

Precyzyjne strefy 

nawadniania

Wyeksportowane instrukcje



Korzyści płynące z wykorzystywania SatAgro



Co daje SatAgro?
• Możliwość przechowywania 

danych o polach w jednym miejscu 

(ułatwienie zarządzania)

• Możliwość podejmowania bardziej 

świadomych decyzji

• Możliwość dostosowania zabiegów 

do lokalnych potrzeb uprawy

• Lepszej jakości plony

• Mniejsze lub skuteczniejsze

zużycie środków produkcji

• Oszczędność pieniędzy 

• Ochrona środowiska



Co daje SatAgro? - nawożenie

• 4 tys. zabiegów różnicujących nawozy azotowe (> 100 000 ha powierzchni upraw)

• średnia oszczędność: 9,11%

• maks. oszczędność (np. przy ostatniej dawce w warunkach suszy) ~ 30%

Efekty finansowe na przykładzie pszenicy (zakładany plon 6 t/ha)

Koszty (założenia):

• 6 x 30 kg czystego azotu, łącznie 180 kg → ok. 600 kg nawozu (cena: 800 zł netto/t)

• koszt nawożenia azotowego/ha: 480 zł netto

Oszczędność (założenia): 9%

Oszczędność:  ~ 43 zł/ha

Koszt abonamentu SatAgro:  maks. 12,20 zł/ha/rok

Oszczędność całkowita: 30,80 zł/ha → 2,5 krotny zwrot z inwestycji

+ różnicowanie azotu korzystnie wpływa na jakość plonu -> wyższe ceny w skupie



Co daje SatAgro? - nawożenie

Pole 30 ha; pszenica ozima

• 2 dawka azotu – RSM – Strategia wyrównująca 

(120 – 200 l/ha [5 stref]) ~ 960 zł/m3

- 1780 l (23 %) ~ 1713 zł

• 3 dawka azotu – ZAKsan – Strategia jakościowa 

(100 – 160 kg/ha [4 strefy]) ~ 1020 zł/t 

- 888 kg (14%) ~ 905 zł

Oszczędność:  18,5% ~ 2619 zł

Koszt abonamentu SatAgro:  243 zł

Oszczędność całkowita: 2376 zł



Siarka ogólna (w przypadku ozn. makro-
lub mikroelementów)

68,7
3

Co daje SatAgro? – próby glebowe

Strefy na podstawie zdjęcia satelitarnego (<1-3ha): 15

Strefy na podstawie regularnej siatki 1 ha: 36

Cena za próbkę (cennik OsCHR Warszawa):

Makroelementy (pH, P2O5, K2O, Mg) + Siarka ogólna – 81,85 zł

Cena za próby na podstawie zdjęcia satelitarnego: 1 227,75 zł

Cena za próby na podstawie regularnej siatki 1ha: 2 946,60 zł

Oszczędność:  1 718,85 zł

Koszt abonamentu SatAgro:    360 zł

Oszczędność całkowita: 1 358,85 zł

Powierzchnia: 36 ha



Siarka ogólna (w przypadku ozn. makro-
lub mikroelementów)

68,7
3

Mapowanie rentowności (moduł w przygotowaniu)

Rentowność jest kluczową miarą dla każdego przedsiębiorstwa, jednak gospodarstwa rolne często 

nie mają dobrego wglądu w ten obszar.

Mapowanie rentowności jest trudne, ponieważ wymaga dynamicznych powiązań między wieloma 

rodzajami informacji i technologii.

W sezonie 2021 użytkownicy SatAgro będą mogli szczegółowo mapować rentowność na 

każdym polu uprawnym, zarówno przed, jak i po zbiorach.



Siarka ogólna (w przypadku ozn. makro-
lub mikroelementów)

68,7
3

Mapowanie rentowności (moduł w przygotowaniu)
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Siarka ogólna (w przypadku ozn. makro-
lub mikroelementów)

68,7
3

Mapowanie rentowności (moduł w przygotowaniu)
P

rz
yc

h
o

d
y

Strefy zarządzania 
(odzwierciedlenie długoterminowej produktywności)

7,3 t/ha

Zakładany plon 

Zakładany plon w ujęciu przestrzennym

• Na podstawie zakładanego / uzyskanego plonu dla pola 

(z uwzględnieniem stref  zarządzania polem) + ceny

• Na podstawie mapy plonu + uzyskanej ceny



Wybrane funkcjonalności na 

przykładzie RZD SGGW 

Wilanów-Obory



Przydatne adresy:

satagro.pl – krótko o nas

app.satagro.pl – serwis SatAgro

Kontakt:

joanna.maczynska@satagro.pl

Dziękuję za uwagę


