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Jednym z wyzwań współczesnego 

rolnictwa jest właściwe zarządzanie 

wodą i ograniczanie skutków zmian 

klimatycznych, w tym ocieplenie oraz 

występujące na zmianę okresy suszy i 

nadmiernych opadów. 

Wprowadzenie 



Wspomniane wyzwania powodują, że 

trzeba szukać rozwiązań, które pozwolą na 

zrównoważoną gospodarkę wodną na 

gruntach rolnych i osiąganie odpowiednich 

wyników produkcyjnych i finansowych, 

dzięki prawidłowemu gospodarowaniu 

posiadanymi zasobami wody. 

Wprowadzenie 



Projekt badawczo-wdrożeniowy INOMEL 
dotyczy zagadnień wodno-melioracyjnych i jest 
realizowany w Polsce przy wsparciu 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) 
w ramach programu BIOSTRATEG III.  
 
W ramach projektu przygotowano propozycje 
innowacyjnych rozwiązań techniczno-
organizacyjnych, które w swoim założeniu mają 
pomagać w poprawianiu gospodarowania wodą 
na gruntach rolnych. 

Ogólne informacje o projekcie INOMEL 



Pełna nazwa projektu: 
„Innowacje technologiczne oraz system monitoringu, 
prognozowania i operacyjnego planowania działań 
melioracyjnych, dla precyzyjnego gospodarowania wodą 
w skali obiektu melioracyjnego – INOMEL” 
 
Okres realizacji:     lata 2018-2022 
 
Cel projektu - opracowanie systemu wspomagania 
podejmowania decyzji dotyczących sterowania obiegiem 
wody w skali obiektu melioracyjnego.  

Ogólne informacje o projekcie INOMEL 



Podmioty odpowiedzialne za realizację projektu: 
 
1) Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – PIB, lider 
projektu 
2) Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu,  
3) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
4) Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, 
5) Agrocom Polska Jerzy Koronczok 
6) Geofabryka Sp. z o.o., Toruń 

Ogólne informacje o projekcie INOMEL 



W skład systemu INOMEL wchodzą: 
 
a) program komputerowy do nawodnień 
podsiąkowych i regulowanych odwodnień, 
b) krótkoterminowe prognozy meteorologiczne, 
c) opracowane w projekcie urządzenia melioracyjne, 
d) rozwiązania wspomagające (informacje 
teledetekcyjne uzyskane ze zdjęć satelitarnych 
(Sentinel 2) lub wykonanych przez drony typu UAV 
(obiekty latające niskiego pułapu), które pozwalają 
na przestrzenną ocenę warunków wodnych 
(wilgotnościowych) i stanu wzrostu  
i rozwoju roślin na użytkach rolnych. 

Produkty INOMEL - system 



Produkty INOMEL 

W ramach projektu opracowano i 

przygotowano do praktyki rolniczej: 

 lekkie i tanie, odporne na zniszczenia 

konstrukcje regulatorów (regulatory) 

piętrzenia wody w rowach i systemach 

drenarskich oraz nowoczesne technologie 

ich produkcji i montażu; 



Produkty INOMEL 

W ramach projektu opracowano i przygotowano 

do praktyki rolniczej: 

 nowe, ulepszone (udoskonalone) metody 

(urządzenia do) regulacji i pomiaru natężenia 

przepływu wody na grawitacyjnych ujęciach 

wody; 

 



Produkty INOMEL 

W ramach projektu opracowano i przygotowano 

do praktyki rolniczej: 

 metodykę naziemnego monitoringu oraz 

krótkoterminowego prognozowania agro-

hydro-meteorologicznego; 

 metodykę satelitarnego i niskopułapowego  

monitoringu oraz prognozowania agro-hydro-

meteorologicznego; 

 



Produkty INOMEL 

W ramach projektu opracowano i przygotowano 

do praktyki rolniczej: 

 metody operacyjnego planowania 

regulowanych odwodnień i nawodnień 

podsiąkowych z wykorzystaniem 

(zastosowaniem) opracowanych w ramach 

projektu urządzeń oraz modeli 

matematycznych i krótkoterminowych 

prognoz pogody oraz informacji uzyskanych z 

monitoringu agro-hydro-meteorologicznego. 



W ramach projektu INOMEL w okresie 

listopad 2021 – marzec 2022, 

przeprowadzono badania rynkowe 

wśród rolników na temat ich opinii w 

zakresie zagadnień wodno-

melioracyjnych. 

 

W badaniach wzięło udział 784 osób 

deklarujących prowadzenie 

gospodarstw rolnych. 

Wybrane wyniki badań opinii rolników 
dotyczących zagadnień wodno-melioracyjnych 



Wybrane wyniki badań opinii rolników 

Charakterystyka respondentów 

29,97% 

70,03% 

Kobieta 

Mężczyzna 
8,7% 

20,0% 

30,4% 

22,3% 

15,4% 

3,2% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 pow. 65 

Struktura wiekowa respondentów 

9,5% 

14,9% 

20,1% 

26,3% 

15,2% 

7,3% 

6,8% do 5,0 ha 

5,1-10,0 ha 

10,1-20,0 ha 

20,1-50,0 ha 

50,1-100,0 ha 

100,1-300,0 ha 

pow. 300 ha 

Struktura wg powierzchni gospodarstw 

2,3% 

17,6% 

20,9% 

25,1% 

34,1% 

mniej niż 1 rok 

1-5 lat 

6-10 lat 

11-20 lat 

pow. 20 lat 

Okres prowadzenia gospodarstw 

Respondenci wg płci 



Wybrane wyniki badań opinii rolników 

Wskazania 
głównych przyczyn 

problemów 
wodno-

melioracyjnym w 
polskim rolnictwie 

2,3% 

29,3% 

26,0% 

67,5% 

67,6% 

49,9% 

28,3% 

37,0% 

20,8% 

27,3% 

40,1% 

2,8% 

5,7% 

nie wskażę przyczyn, bo moim zdaniem nie ma tego 
typu problemów 

globalne zmiany klimatyczne 

problemy ze współpracą między rolnikami 

zły stan techniczny urządzeń melioracyjnych lub ich 
nieprawidłowe działanie 

długoletnie braki inwestycyjne w melioracje rolne 

brak bieżących zabiegów utrzymaniowych na 
rowach melioracyjnych wykonywanych przez … 

brak spółek wodnych lub firm komercyjnych 
świadczących usługi melioracyjne na niektórych … 

zbyt niskie własne środki finansowe rolników na 
dobre melioracje (zbyt niska rentowność rolnictwa) 

trudności w pozyskiwaniu finansowania na 
nowoczesne inwestycje melioracyjne 

zbyt niska świadomość / wiedza rolników na temat 
znaczenia gospodarczego melioracji rolnych 

brak wystarczającego wsparcia ze strony władz 

problemy są, ale nie wiem jakie są tego przyczyny 

inne 



Wybrane wyniki badań opinii rolników 

Wskazania głównych przyczyn problemów wodno-
melioracyjnym w gospodarstwach ankietowanych osób 

16,2% 

18,7% 

60,7% 

1,3% 

3,1% 

głównie z nadmiarem wody 

głównie z niedoborem wody 

zaleźnie od przebiegu pogody 
(czasem nadmiar, czasem niedobór) 

problemy przez dzikie zwierzęta 
(głównie bobry) 

mnie te problemy nie dotyczą 



Wybrane wyniki badań opinii rolników 

Opinie ankietowanych na temat stanu urządzeń 
melioracyjnych w ich gospodarstwach  

2,3% 

15,2% 

43,8% 

22,3% 

10,3% 
6,1% 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 

35,0% 

40,0% 

45,0% 

50,0% 

bardzo 
dobrze 

dobrze średnio źle bardzo źle nie mam 
zdania 



Wybrane wyniki badań opinii rolników 

Deklarowany poziom potrzeb inwestycyjnych o charakterze 
wodno-melioracyjnym 

23,6% 

35,7% 

29,6% 

8,4% 

2,7% 

bardzo duży 

duży 

średni 

niewielki 

w ogóle nie mam takich potrzeb 



Wybrane wyniki badań opinii rolników 

Wskazania respondentów na temat rozwiązań wodno-
melioracyjnych, którymi są potencjalnie zainteresowani 

6,0% 

1,3% 

28,6% 

52,7% 

13,8% 

21,4% 

30,1% 

45,9% 

18,9% 

15,5% 

27,0% 

nie jesteśmy w ogóle zainteresowani wskazanymi 
rozwiązaniami 

inne 

budowa nowej sieci melioracyjnej 

renowacja/modernizacja istniejących urządzeń 
melioracyjnych 

instalacje i urządzenia do nawodnień kropelkowych 

instalacje i urządzenia do nawodnień deszczowych 

budowa studni / punktu czerpania wody do nawodnień 

urządzenia techniczne regulujące poziomu wody na 
gruntach rolnych 

aplikacje mobilne na smartfony i tablety – do zdalnego 
monitoringu i regulacji urządzeń 

oprogramowanie komputerowe wspomagające 
zarządzanie wodno-melioracyjne 

tradycyjne metody monitoringu stanu i poziomu wód 



Projekt INOMEL jest odpowiedzią na 

wyzwania stojące przed rolnictwem w 

zakresie gospodarki wodnej na 

gruntach rolnych w obliczu 

zmieniającego się klimatu i wymagań 

rynkowych. 

 

Badania wskazują na duże potencjalne 

zainteresowanie rolników inwestycjami 

wodno-melioracyjnymi. 

Podsumowanie 



Produkty będące efektem prac w 

projekcie INOMEL mają charakter 

innowacyjnych rozwiązań, które po 

wdrożeniu mogą być elementem 

infrastruktury rolniczej pomagającej w 

lepszym gospodarowaniu wodą i 

osiąganiu odpowiednich wyników 

produkcyjno-ekonomicznych przez 

osoby prowadzące gospodarstwa 

rolne. 

Podsumowanie 



Podsumowanie 

System i poszczególne urządzenia uzyskane w projekcie INOMEL są 

dedykowane do wspomagania rolników w okresie niedoboru i 

nadmiaru wody. 



Dziękujemy za uwagę 

dr inż. Stanisław Minta, dr inż. Jerzy Koronczok 

INOMEL – projekt badawczy 
współfinansowany przez NCBiR 
w ramach programu BIOSTRATEG III 

Targi Rolnicze OPOLAGRA, 10-12.06.2022, Kamień Śląski 



Innowacyjny system sterowania obiegiem wody 
na obiektach melioracyjnych – INOMEL 

 
Możliwości zastosowania produktów INOMEL 

jako odpowiedź na potrzeby wodno-
melioracyjne praktyki rolniczej 

dr inż. Stanisław Minta, dr inż. Jerzy Koronczok 

Targi Rolnicze OPOLAGRA, 10-12.06.2022, Kamień Śląski 

INOMEL – projekt badawczy 
współfinansowany przez NCBiR 
w ramach programu BIOSTRATEG III 


