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Konsorcjum: 
 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - lider konsorcjum  
 
 
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska  
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 
 
 
Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej  
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu  
 
 
Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji  
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu  
 
AGROCOM Polska.  
Oprogramowanie i nowe możliwości dla rolnictwa. Jerzy Koronczok 
  
Geofabryka Sp. z o.o. 
 



Cele projektu: 
 

1. Opracowanie i przygotowanie do wdrożeń SYSTEMU MONITORINGU, w tym 

teledetekcyjnego, PROGNOZOWANIA I OPERACYJNEGO PLANOWANIA 

REGULOWANYCH ODWODNIEŃ I NAWODNIEŃ PODSIĄKOWYCH W SKALI 

OBIEKTU MELIORACYJNEGO wyposażonego w innowacyjne, opracowane w 

ramach projektu, urządzenia do regulacji (hamowania) odpływu wody z obiektu 

oraz do regulacji i pomiaru natężenia przepływu wody ujmowanej do nawodnień 

podsiąkowych  

2. Przygotowanie do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań opracowanych w ramach 

projektu  

3. Rozwój współpracy jednostek badawczych z podmiotami zewnętrznymi, 

pobudzenie innowacyjnej aktywności sektora przedsiębiorstw melioracyjnych  

i pokrewnych  



Faza badawcza A 

WP1: Zdobycie istniejącej wiedzy, w tym naukowej oraz opracowanie na jej podstawie nowych, zmienionych  

           lub ulepszonych metod regulacji i pomiaru natężenia przepływu wody na grawitacyjnych ujęciach wody 

WP2: Zdobycie istniejącej wiedzy i opracowanie na jej podstawie nowych, zmienionych lub ulepszonych    

           regulatorów odpływu wody ze zmeliorowanych użytków rolnych  

WP3: Zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności w celu opracowania innowacyjnych metod operacyjnego  

           planowania regulowanych odwodnień i nawodnień podsiąkowych  

WP4: Opracowanie na podstawie istniejącej i wypracowanej nowej wiedzy, w tym naukowej, metod  

           operacyjnego planowania regulowanych odwodnień i nawodnień podsiąkowych  

WP5: Opracowanie metodyki naziemnego monitoringu oraz krótkoterminowego prognozowania agro-hydro- 

            meteorologicznego 

WP6: Opracowanie metodyki teledetekcyjnego monitoringu warunków wodnych obiektu melioracyjnego 

WP7: Opracowanie systemu monitoringu, w tym teledetekcyjnego oraz krótkoterminowego prognozowania  

           agro-hydro-meteorologicznego, z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi pomiarowych,  

           telekomunikacyjnych  i informatycznych  

Faza przygotowania do wdrożenia B 

WP8: Przygotowanie do wdrożenia nowych technologii melioracyjnych oraz metod operacyjnego planowania  

            regulowanych odwodnień i nawodnień podsiąkowych, wraz z systemem monitoringu i prognoz agro-  

            hydro-meteorologicznych  

WP1 WP2 

WP3 

WP6 

WP5 

WP7 WP4 WP8 

Faza A Faza B 



Oczekiwane rezultaty projektu:  
 

1. Przygotowany do wdrożeń i komercjalizacji system sprawdzonych 

innowacyjnych metod monitoringu, w tym teledetekcyjnego, 

prognoz agro-hydro-meteorologicznych i operacyjnego planowania 

grawitacyjnych regulowanych odwodnień i nawodnień użytków 

rolnych 

 

2. Metody i urządzenia służące do pomiaru i regulacji poboru wody do 

nawodnień i regulatory (urządzenia) do ręcznej lub automatycznej 

regulacji (hamowania) odpływu wody z odwadnianych obiektów. 



1. dr inż. Bogdan Bąk   

Agro-hydro-meteorologiczny monitoring realizowany w Projekcie INOMEL w 2019 r. 
 

2. prof. dr hab. inż. Andrzej Żyromski  

Eksperyment polowy w Obserwatorium Agro i Hydrometeorologii Wrocław – Swojec 

oraz monitoring naziemny stanu uwilgotnienia gleb na obiektach doświadczalnych 

objętych projektem INOMEL (WP5 i WP7) 
 

3. dr hab. inż. Mariusz Sojka, prof. UPP 

      Monitoring hydro-meteorologiczny i teledetekcyjny na obiektach Racot i Ostrowo  

      Szlacheckie w ramach projektu INOMEL  
 

4. dr inż. Wiesława Kasperska-Wołowicz  

Metody wspomagające ocenę warunków wodnych na obiekcie melioracyjnym  

z zastosowaniem teledetekcji - projekt INOMEL, pakiet WP 6 
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