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Szanowna Pani Marszałek,
W związku z zapytaniem nr 726 posła Jarosława Rzepy w sprawie szacowania szkód
powstałych w wyniku suszy w 2020 r.– uprzejmie Panią Marszałek informuję, że aktualnie
trwają prace nad utworzeniem elektronicznego systemu zgłaszania przez producentów rolnych
wniosków o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę. Nie ma
zatem potrzeby powołania przez wojewodów komisji i szacowania szkód powstałych w wyniku
tegorocznej suszy.

Pierwsze wnioski o oszacowanie strat rolnicy będą mogli zgłaszać

(elektronicznie) po 1 czerwca br. w uprawach, dla których KBW wykaże straty spowodowane
przez suszę na danym terenie. Wprowadzenie aplikacji mobilnej pozwalającej producentom
rolnym wnioskowanie o oszacowanie szkód spowodowanych przez suszę usprawni proces
szacowania szkód powstałych w wyniku suszy i umożliwi weryfikację zgłoszeń z zasięgiem
KBW i ustalonym poziomemu strat w plonach.
System Monitoringu Suszy Rolniczej funkcjonuje w oparciu o dane prezentujące
warunki pogodowe. Dane pozyskiwane są z IMGW-PIB, COBORU, ODR, IUNG-PIB. Sieć
stacji, z których dane meteorologiczne wykorzystywane są do wyznaczania suszy rolniczej
stale się zwiększa. Od początku działalności tego Systemu prowadzone są działania
ukierunkowane na systematyczne zwiększanie liczby stacji. Zwiększenie gęstości stacji
meteorologicznej sprawia, że wzrasta dokładność oraz jakość prezentowanych wyników.
Od początku prowadzenia Systemu przez IUNG-PIB liczba stacji stale ulega zwiększeniu,
z 227 w 2007 roku do 690 w 2020 roku, natomiast w 2020 roku w stosunku do roku 2019
przybyło 10 stacji.
Tabela 2. Liczba stacji i posterunków, z których dane wykorzystywane są w Systemie Monitoringu Suszy
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Zatem prowadzone działania w zakresie rozwoju SMSR ukierunkowane są na
systematyczne zwiększanie liczby stacji. IUNG-PIB czyni odpowiednie kroki polegające na
coraz

dokładniejszym

wyznaczeniu

obszarów

dotkniętych

suszą

rolniczą.

Jednym

z elementów tych działań jest właśnie znaczne zwiększenie liczby stacji pomiarowych,
z których dane są wykorzystane w Systemie. Starania w kierunku powiększenia liczby stacji
są priorytetem Instytutu.
Niezależnie od powyższego w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi prowadzone
są analizy mające na celu wdrożenie nowych technologii w rolnictwie, w tym teledetekcji.
Niewątpliwie teledetekcja jest narzędziem umożliwiającym wnikliwą obserwację stanu
i procesów zachodzących w rolniczej przestrzeni produkcyjnej. Rozwój technologii
obserwowany w ostatnich latach wskazuje, że niebawem metody zdalnej obserwacji będą
głównymi metodami analitycznymi i w dużym stopniu wyeliminują bezpośrednie obserwacje.
Jednak w najbliższych latach technologie zdalnej obserwacji ziemi nie wyeliminują w pełni
innych metod. Powodem tego są ograniczone możliwości prowadzenia obserwacji w zakresie
widzialnym i w podczerwieni (głównie ze względu na zachmurzenie) oraz wciąż prowadzone
są prace naukowo-badawcze nad interpretacją danych radarowych. Niemniej jednak metody
teledetekcyjne są obecnie implementowane w SMSR prowadzonym przez IUNiG-PIB i od
bieżącego roku będą stanowić jeden z elementów modelowania map klimatycznego bilansu
wodnego.
Przedstawiając powyższe pragnę poinformować, że w celu umożliwienia efektywnego
wdrożenia teledetekcji w SMSR Instytut nawiązał współpracę z Poznańskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym. Centrum posiada zaawansowaną infrastrukturę obliczeniową
i bazodanową, dzięki której istnieje możliwość efektywnego gromadzenia satelitarnych danych
obrazowych oraz ich przetwarzania. Zatem rok 2020 przyniesie zmiany w analizowaniu przez
IUNG-PIB
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meteorologicznych.
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interpolowane na podstawie danych pochodzących z sieci stacji meteorologicznych, będą
uzupełniane mapami opadów bazujących na danych z radarów naziemnych sieci POLRAD.
Mapy opadów będą kartowane opracowanym autorsko w IUNG-PIB algorytmem, którego
danymi wejściowymi będą: dane radarowe poziomu GRS, dane opadowe z sieci monitoringu
suszy IUNG-PIB oraz model wysokościowy. Modyfikacja ta pozwoli przede wszystkim na
znaczące uszczegółowienie zasięgu opadu, w tym epizodycznych i burzowych (rysunek 1).
Dzięki temu będzie można zróżnicować opady na obszarze gmin, a najmniejszą efektywną
jednostką określającą wartość opadu będzie pixel o rozmiarze 250x250 metrów. W związku
z tak daleko idącym uszczegółowieniem zróżnicowania pól opadowych będzie możliwe
praktycznie określanie wpływu suszy dla poszczególnych pól. Po pierwszym (pilotażowym)
roku, funkcjonalność ta pozwoli na pełną kalibrację nowej metody w SMSR.
Proponowane podejście wiąże się z wystarczającym określeniem wpływu warunków
środowiskowych decydujących o plonowaniu, czyli w sposób precyzyjny zostanie określony
opad atmosferyczny, ewapotranspiracja oraz warunki glebowe. Natomiast o zróżnicowaniu
plonu tej samej uprawy na sąsiadujących polach, będzie decydować tylko agrotechnika.

Rysunek 1. Porównanie map opadu interpolowanymi (metoda stosowana w SMSR do 2019) z mapami
radarowymi.
Źródło: IUNG-PIB.

Ponadto w bieżącym roku, na podstawie porozumienia z Poznańskim Centrum
Superkomputerowo-Sieciowym, opracowywany został przez Instytut system monitoringu całej
przestrzeni rolniczej w kraju z zastosowaniem następujących zobrazowań satelitarnych:


Sentinel-1: wysokorozdzielcze zdjęcia radarowe,



Sentinel-2: wysoko rozdzielcze zdjęcia w zakresie widzialnym i podczerwieni,



Landsat-8: zdjęcia w zakresie widzialnym, podczerwieni i termalne.
Docelowo pion teledetekcyjny ma wspierać, weryfikować i analizować zasięg oraz stan

upraw w skali poszczególnych działek rolnych. W 2021 r. zostanie włączony pilotażowo do
SMSR, a pełną funkcjonalność analityczną ma uzyskać w 2022 r.
Rozważając wprowadzenie metod teledetekcyjnych w SMSR należy zwrócić uwagę na
sieć stacji meteorologicznych, która jest rozbudowywana w każdym roku prowadzenia
monitoringu (w 2007 r., tj. w pierwszym roku prowadzenia SMSR dysponowano danymi
meteorologicznymi pochodzącymi z 227 stacji, a obecnie jest ich 715). Jest ona odpowiedzią
na braki tych stacji, zwłaszcza na Niżu Polski, w systemie IMGW-PIB, który skierowany jest
przede wszystkim na monitoring zagrożenia powodziowego. Sytuację tę obrazuje mapa na
rysunku 2, która przedstawia trend lokalizowania stacji i posterunków opadowych IMGW-PIB
w górach i obszarach dorzeczy na południu kraju. Natomiast na Niżu Polskim ilość tych stacji
jest ograniczona, przez co kartowanie map opadów jest utrudnione i w niektórych regionach
może budzić poważne wątpliwości. Odpowiedzią na tą sytuację jest systematyczne
uzupełnianie sieci przez lokalizacje kolejnych stacji w regionach rolniczych pozbawionych
takiej infrastruktury. Sieć SMRS wykorzystuje również stacje meteorologiczne innych instytucji
(COBORU, ODR), co znacznie poprawia wyniki monitoringu suszy oraz wpływa na optymalne
wykorzystanie środków pochodzących z budżetu państwa. Obecnie stacje IUNG-PIB stanowią
ważny element osłony meteorologicznej rolnictwa w Polsce. Stanowią też istotny element we

wdrażaniu metod satelitarnych, które w najbliższych latach będą musiały być weryfikowane
w oparciu o dane naziemne.
Należy również zauważyć, że sieć stacji meteorologicznych IUNG-PIB uzupełniana jest
siecią monitoringu wilgotności gleby, co podnosi możliwości implementacji metod zdalnych
(Rysunek 3).
Suszę, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw
rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r., poz. 447), oznaczają szkody spowodowane
wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września,
spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych
gatunków roślin uprawnych i gleb.
Na mocy przepisów ww. ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich minister właściwy do spraw rolnictwa został zobowiązany do ogłaszania
w drodze obwieszczenia w okresie od dnia 21 maja do dnia 20 października, w terminie do 10
dni po zakończeniu sześciodekadowego okresu, wskaźników klimatycznego bilansu wodnego
dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb, z podziałem na województwa, na
podstawie danych przekazanych przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa –
Państwowy Instytut Badawczy.
Powołana przez wojewodę, na podstawie przepisów o Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa komisja jest zobowiązana do oszacowania szkód, w gospodarstwach
rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane
przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne,
powódź, huragan, piorun, obsunięcie ziemi lub lawinę, w rozumieniu przepisów
o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Uwzględniając powyższe przedmiotowe komisje powołane przez wojewodów mogą
szacować straty spowodowane przez suszę wyłącznie wówczas, gdy na danym terenie,
w danej uprawie na danej kategorii glebowej zgodnie z Klimatycznym Bilansem Wodnym
wystąpiła susza.
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