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Wyzwania stojące przed rolnictwem

• Wzrastająca liczba ludności

• Postępujące zmiany klimatu

• Dążenie do zmniejszenia negatywnego 

wpływu na środowisko 

• Redukcja stosowania nawozów 

• Redukcja ŚOR

• Dążenie do zachowania ekonomicznej 

opłacalności produkcji i co najmniej 

obecnego poziomu plonowania



Z pomocą - rolnictwo precyzyjne

Czym jest rolnictwo precyzyjne 
w odniesieniu do produkcji roślinnej? 

Koncepcja zarządzania polami oparta na obserwacji 
oraz pomiarze ich wewnętrznej zmienności i odpowiednim 
reagowaniu na tę zmienność. 

Koncepcja wspomagana najnowszymi technologiami 
informatycznymi i telekomunikacyjnymi z wykorzystaniem 
odpowiednich maszyn i urządzeń uprawowych. 

pole uprawne podejście tradycyjne podejście precyzyjne



Co daje rolnictwo precyzyjne? 

Korzyści nie tylko dla rolników:

• Ograniczenie zużycia agrochemikaliów

• Oszczędność pieniędzy

• Plony lepszej jakości

• Ochrona środowiska



Jak rozpoznać zmienność w obrębie pola uprawnego?

Mapowanie plonów

Zobrazowania satelitarne

Dane z dronów

Laboratoryjne badanie 
próbek gleby

Skanowanie 
elektromagnetyczne gleby …i wiele innych metod



Co widać z góry? 



Wskaźnik NDVI

Wskaźniki wegetacyjne (m.in. NDVI) 

- matematyczne formuły dotyczące specyficznego dla roślin sposobu 

odbijania różnych zakresów promieniowania elektromagnetycznego 

NDVI

- Normalized Difference Vegetation Index

Wykorzystuje wartości odbicia w zakresie 

czerwonym światła widzialnego

oraz bliskiej podczerwieni – pasm bogatych 

w informacje na temat kondycji roślinności



Wskaźnik NDVI

Wartości NDVI skorelowane są z ilością biomasy i zawartością chlorofilu.

Zdrowa, zielona roślinność absorbuje promieniowanie z zakresu 

pasma czerwonego.

Komórki znajdujące się w liściach intensywnie odbijają promieniowanie 

bliskiej podczerwieni.



Przetwarzanie danych – mapy aplikacyjne

Zobrazowania Nawożenie

Ochrona roślin

Siew

Nawadnianie

satelitarne i dronowe

- wskaźnik NDVI



Mapy aplikacyjne – nawożenie

Data zabiegu: 22 III 

Produkt: RSM S

Strategia: Wyrównująca

Oszczędność: 2%
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Mapy aplikacyjne - nawożenie

Data zabiegu: 20 IV 

Produkt: ZAKsan

Strategia: Jakościowa

Oszczędność: 22%
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Mapy aplikacyjne – ochrona roślin

Data zabiegu: 21 IV 

Produkt: Regulator

Strategia: Jakościowa

Oszczędność: 25%
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Mapy aplikacyjne – ochrona roślin
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Data zabiegu: 20 II 

Produkt: herbicyd

Strategia: Jakościowa

Oszczędność: 63%
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Rozwiązania dostępne na rynku

Rolnicy mogą wybierać w coraz szerszej palecie serwisów / aplikacji 

oferujących dostęp do zobrazowań satelitarnych, firm wykonujących 

przeloty dronami, a także rozwiązań umożliwiających tworzenie map 

aplikacyjnych na podstawie tego rodzaju danych. 



Zobrazowania satelitarne, a dronowe

+ Wyższa rozdzielczość

- Dłuższy czas pozyskiwania i przetwarzania danych

+ Znacznie niższy koszt pozyskania danych

- Wrażliwość na zachmurzenie

Wykorzystywane w rolnictwie precyzyjnym zobrazowania 

satelitarne oraz te pozyskiwane z dronów nie powinny być 

traktowane jako technologie konkurencyjne! 

Te dwa źródła informacji mogą być wykorzystywane do zasilania 

podobnych procesów, a ich dane często mogą się uzupełniać.



Rozwiązania dostępne na rynku

Ponadto drony mogą wykonywać zabiegi precyzyjne, takie jak: 

• Precyzyjne nawożenie i ochrona roślin

• Precyzyjne nawadnianie

• Aplikacja czynnika biologicznego w walce ze szkodnikami

Źródło: www.solectric.pl/rolnictwo-z-drona/ 
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