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Wprowadzenie

W literaturze (Petr 1991) twierdzi 
się, że nawet do 80% zmienności ilości 
uzyskiwanego plonu można wyjaśnić 
zmiennością warunków meteorolo-
gicznych. Z ankiet i rozmów przepro-
wadzonych w gospodarstwach rolnych 
w Wielkopolsce w latach 2003/2004 
(Geppert 2002, Urbańska 2002, Juszczak 
i in. 2005) wynika, że wiedzę tę, nabytą 
nie na podstawie statystycznych analiz, 
a w drodze własnych doświadczeń, rolni-
cy już posiadają. W ankietach tych rolni-
cy jednoznacznie wykazali bardzo duże 

zapotrzebowanie na informacje agrome-
teorologiczne, wspomagające podejmo-
wanie decyzji w rolnictwie. Produkcja 
roślinna oraz organizacja pracy zarówno 
w tradycyjnych, jak i nowoczesnych, in-
tensywnych gospodarstwach rolnych jest 
silnie uzależniona od warunków atmo-
sferycznych. Stwarza to wspomniane już 
zapotrzebowanie, które wypełnić może 
współczesna agrometeorologia.

Odpowiadając na te potrzeby, pra-
cownicy Katedry Agrometeorologii 
Akademii Rolniczej w Poznaniu nawią-
zali współpracę z Interdyscyplinarnym 
Centrum Modelowania Matematycznego 
Uniwersytetu Warszawskiego, w którym 
w trybie operacyjnym działa mezoskalo-
wy model prognozowania pogody. Celem 
tej współpracy było zbadanie możliwości 
wykorzystania wyników pracy modelu 
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do stworzenia serwisu informacji agro-
meteorologicznej. Praktycznym efektem 
podjętych działań był projekt fi nansowa-
ny przez KBN „Zastosowanie cyfrowych 
prognoz pogody do konstrukcji lokalnych 
prognoz agrometeorologicznych oraz 
ocena jakości ich aplikacji w agromete-
orologicznej osłonie rolnictwa” (Projekt 
KBN Nr 3P06R 013 25), realizowany 
w Katedrze Agrometeorologii AR Po-
znań. Wynikiem realizacji projektu jest 
Wielkopolski Internetowy Serwis Infor-
macji Agrometeorologicznej (WISIA). 

Prace nad określeniem konsekwencji 
wpływu warunków meteorologicznych 
na wzrost, rozwój i plonowanie roślin 
uprawnych, jak również na prawdopo-
dobieństwo wystąpienia określonych 
chorób i szkodników roślin prowadzo-
ne są na całym świecie od dawna, ale 
rozwój nauki i techniki sprawia, że ich 
wyniki są ciągle doskonalone i coraz 
efektywniej stosowane w praktyce (Ho-
ogenboom 2000, Strand 2000, Rijks 
i Baradas 2000, Stigter i in. 2000, Weiss 
i in. 2000). Serwis WISIA został skie-
rowany do rolników gospodarujących 
na terenie województwa wielkopolskie-
go, południowo-zachodniej i centralnej 
części województwa kujawsko-pomor-
skiego, południowo-wschodniej części 
województwa zachodniopomorskiego, 
zachodniej części województwa lubu-
skiego i północnej części województwa 
dolnośląskiego. 

W serwisie udostępniana jest 60-go-
dzinna prognoza meteorologiczna (przy-
gotowywana przez ICM UW) oraz wiele 
informacji o charakterze zaleceń dla rol-
ników wygenerowanych na podstawie 
wspomnianej prognozy pogody i danych 
pochodzących z trzech automatycznych 
stacji meteorologicznych umiejscowio-

nych wśród pól uprawnych w krajobrazie 
typowym dla Wielkopolski. Tego typu 
zestaw informacji składa się na prognozę 
agrometeorologiczną, zawierającą nastę-
pujące elementy: prognozy sum wartości 
temperatury efektywnej i wyznaczonych 
na ich podstawie terminów pojawie-
nia się szkodników roślin uprawnych 
i sadowniczych; opady – suma dobowa 
i opad kumulowany; ewapotranspiracja 
potencjalna i rzeczywista, klimatyczny 
bilans wodny; sygnalizacja występo-
wania rosy; promieniowanie całkowite 
i usłonecznienie; warunki wykonywa-
nia zabiegów chemicznej ochrony ro-
ślin oraz sygnalizacja zarazy ziemniaka 
(przygotowywana przez IUNG Puławy). 
Wszystkie informacje są przygotowywa-
ne dla każdego z punktów siatki funkcjo-
nowania modelu pogody, co w praktyce 
oznacza rozdzielczość gminy. Dodatko-
wo dzięki uprzejmości Deutscher Wetter-
dienst Agrometeorologische Forschung 
Braunschweig (DWD AMF) w serwisie 
udostępniana jest prognoza agrometeoro-
logiczna tej instytucji, ale już tylko dla 
okolic Poznania. Ponadto jako uzupeł-
nienie powyższych informacji zamiesz-
czone są opisy metodyki tworzenia pro-
gnoz agrometeorologicznych oraz boga-
ta baza stron internetowych, zawierająca 
najważniejsze serwisy meteorologiczne 
i rolnicze w Polsce i Europie.

Serwis WISIA dostępny jest bez-
płatnie na stronie www.agrometeo.pl 
od początku 2006 roku (wówczas tylko 
w ograniczonym zakresie). W niniejszym 
artykule przedstawiono najważniejsze 
informacje udostępniane w serwisie 
w kontekście możliwości ich praktycz-
nego wykorzystywania w rolnictwie, 
a przede wszystkim w organizacji prac 
w gospodarstwach rolnych. 
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Informacje wykorzystywane 
do tworzenia serwisu WISIA

Jednym z kluczowych elementów 
wykorzystywanych w przygotowaniu 
informacji agrometeorologicznych jest 
prognoza pogody. Przy czym bardzo 
istotne jest, aby wykorzystywana pro-
gnoza była dostępna w formie numerycz-
nej, ponieważ tylko wówczas może ona 
podlegać łatwemu (komputerowemu) 
przetwarzaniu prowadzącemu do otrzy-
mania informacji predykowanych dla 
rolników. Tego typu prognozy dostęp-
ne są w Interdyscyplinarnym Centrum 
Modelowania Matematycznego Uniwer-
sytetu Warszawskiego. ICM publikuje 
swoje cyfrowe prognozy meteorologicz-
ne w formie grafi cznej w Internecie na 
stronie http://weather.icm.edu.pl/. Pro-
gnozy wykorzystywane w serwisie WI-
SIA przygotowywane są na 60 godzin, są  
aktualizowane co 6 godzin i wyznaczane 
dla godzinnych przedziałów czasu. 

Prognozy ICM są tworzone za po-
mocą modelu numerycznego UMPL 
(Unifi ed Model for Poland Area), któ-
ry jest wykorzystywany w sposób ope-
racyjny od maja 1997 roku. Model ten 
jest mezoskalową wersją brytyjskiego 
modelu prognostycznego UM (Unifi ed 
Model) stosowanego przez Brytyjską 
Służbę Meteorologiczną (Met Offi ce) 
(http://weather.icm.edu.pl/java/prog.
html#umop). Węzły modelu UMPL przy-
padają co 17 kilometrów, co wydaje się 
z uwagi na stosunkowo dużą zmienność 
pokrycia terenu w Wielkopolsce czynić 
jego przydatność do zastosowań agro-
meteorologicznych dość ograniczoną. 
Stąd też jeszcze przed budową serwisu 
wykonano szereg analiz porównawczych 
prognozowanych wartości elementów 

meteorologicznych z wartościami po-
mierzonymi. Otrzymano stosunkowo 
dużą sprawdzalność prognoz generowa-
nych przez model UMPL (Lubik 2003, 
Leśny i in. 2004, Juszczak i in. 2005). 

Kolejnym, istotnym elementem sy-
stemu wspomagającego decyzje w rol-
nictwie są pomierzone dane meteoro-
logiczne, a w szczególności sposób ich 
udostępnienia rolnikom. Jednak aby ta-
kie dane udostępnić rolnikom, najpierw 
należało stworzyć sieć automatycznych 
stacji meteorologicznych mierzącą różne 
elementy meteorologiczne w możliwie 
wielu miejscach w terenie. Sieć tę uru-
chomiono na przełomie listopada i grud-
nia 2004 roku. Składa się ona z czterech 
stacji znajdujących się w Złotnikach 
koło Żnina, Wieszczyczynie koło Śremu, 
Starym Mieście i Rzecinie koło Wronek 
(Leśny i in. 2004, Juszczak i in. 2005). 
Trzy pierwsze stacje rozmieszczone są 
w wierzchołkach trójkąta o bokach 
100 km, na polach uprawnych, około 
100–250 m od zabudowy gospodarskiej, 
czwarta stacja, znajdująca się w Rzecinie 
koło Wronek, jest położona w centralnej 
części mokradła otoczonego lasem. Bar-
dziej szczegółowe informacje na temat 
wyposażenia i funkcjonowania stacji za-
wiera praca Juszczaka i in. (2005).

Techniczne podstawy 
funkcjonowania serwisu WISIA

Jako szkielet internetowego porta-
lu serwisu WISIA, odpowiedzialnego za 
prezentację danych, wykorzystany zo-
stał kod projektu portalu PHP-NUKE 
(na licencji GNU), dzięki czemu moż-
na było wykorzystać wiele potrzebnych, 
a oferowanych przez niego mechanizmów. 
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W konstrukcji strony wykorzystano po-
wszechnie stosowane obecnie w Interne-
cie rozwiązania nawigacji: hierarchiczne 
„menu”, linki do stron po nasunięciu kur-
sora na logo lub rysunek itp. (rys. 1)

Prezentowana na stronie interneto-
wej zawartości serwisu WISIA jest ge-
nerowana po stronie serwera fi zycznie 
zlokalizowanego na terenie Akademii 
Rolniczej w Poznaniu. Zastosowanie 
powyższego rozwiązania wymusiło za-

stosowanie języka programowania, za-
pewniającego możliwość dynamicznego 
generowania zawartości stron interne-
towych prezentowanych odbiorcy. Wy-
korzystanie licencjonowanego projektu 
PHP-NUKE pozwoliło skoncentrować 
się na istotnych problemach, a „zapo-
mnieć” o żmudnym tworzeniu wielu 
mechanizmów, potrzebnych dla zapew-
nienia pełnej funkcjonalności serwisu 

jako całości, a których kody są dostępne 
w bibliotekach licencjonowanego pro-
jektu. Istotnym elementem prezentacji 
danych jest ich wizualizacja. Do tego 
celu udało się wykorzystać bibliotekę 
procedur grafi cznych do języka PHP 
o nazwie JPGRAPH, która zawiera dużą 
grupę procedur pozwalających prezento-
wać dane w postaci różnego typu wykre-
sów.

Wybrane elementy serwisu WISIA

W prezentowanym serwisie inter-
netowym rolnicy znajdą przedstawioną 
w formie grafi cznej 60-godzinną progno-
zę meteorologiczną tworzoną na podsta-
wie wspomnianych wcześniej informa-
cji przygotowywanych przez ICM. Jak 
już wspomniano, obrazy te generowane 
są na serwerze po uprzednim wybraniu 

RYSUNEK 1. Strona początkowa serwisu WISIA
FIGURE 1. Start page of the WISIA service 
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z mapy Wielkopolski powiatu i gminy. 
Siedemnastokilometrowa rozdzielczość 
modelu UMPL powoduje, że z grubsza 
poszczególne węzły siatki wypadają 
w odrębnych gminach. Wybranie kon-
kretnej gminy powoduje wygenerowa-
nie przez serwer obrazów na podstawie 
zbioru danych o prognozowanym prze-
biegu pogody dla węzła siatki leżącego 
w danej gminie, jeżeli na jej terenie znaj-
duje się więcej węzłów, to wykorzysty-
wane są informacje pochodzące z punktu 
leżącego najbardziej centralnie. Wybie-
rając z kolei z tytułowego panelu: pro-
gnozy → agrometeorologiczne, można 
otrzymać szereg informacji przydatnych 
w organizacji prac w gospodarstwie rol-
nym. Na rysunku 2 przedstawiono frag-
ment strony z możliwymi do wybrania 
informacjami o charakterze agrometeo-
rologicznym.

Jedną z przekazywanych informacji 
jest zestawienie opadów atmosferycz-
nych (rys. 3). Podawane są tam sumy 
opadów ze stacji meteorologicznych 
oraz suma opadów pochodząca z pro-
gnoz ICM-u. W generowanej tabeli pre-
zentowane są wartości za ostatnie 30 
dni, od pierwszego dnia miesiąca, sumy 
miesięczne oraz narastająco opady od 
początku roku hydrologicznego i analo-

gicznie od początku stycznia, oraz do-
datkowo sumy ze stacji i z prognoz dla 
ostatnich i najbliższych 3 dni.

Kolejną informacją przygotowywa-
ną już tylko na podstawie prognoz me-
teorologicznych jest sygnalizacja termi-
nu występowania rosy (rys. 4). Tak jak 
większość informacji jest to tylko pewne 
ostrzeżenie dla rolników, wynikające 
z przebiegu pogody. O tym, czy w da-
nym miejscu terenu rzeczywiście rosa 
wystąpi, decydować mogą warunki lo-
kalne. Na stronie serwisu sygnalizowane 
są warunki sprzyjające jej powstawaniu, 
tzn. gdy prognozowana temperatura po-
wietrza będzie nie większa niż 1 stopień 
od temperatury punktu rosy.

Na rysunku 5 przedstawiono frag-
ment strony informującej o warunkach 
wykonywania zabiegów chemicznej 
ochrony roślin. Przedstawia on tylko wa-
runki dla nalistnych herbicydów układo-
wych, lecz na stronie tego typu wykresy 
przygotowywane są dla 6 grup środków. 
Pod uwagę branych jest 6 elementów 
meteorologicznych, mogących utrudnić 
stosowanie danego środka. Jeżeli w danej 
grupie środków, na przykład ze względu 
na dopuszczalny zakres temperatury sto-
sowania, nie ma jednoznacznego określe-
nia, to na wykresie umieszczane jest „0”, 

RYSUNEK 2. Informacje agrometeorologiczne serwisu WISIA
FIGURE 2. Agrometeorology information of the WISIA service
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co oznacza, że rolnik powinien poszukać 
dodatkowych informacji na przykład 
w prognozie pogody, skonfrontować je 
z instrukcją stosowania wybranego pre-
paratu i dopiero wówczas zdecydować 
o przeprowadzeniu zabiegu.

Rysunek 6 przedstawia prognozy do-
tyczące terminu pojawienia się szkodni-
ków roślin uprawnych i sadowniczych. 
Terminy te są ustalane na podstawie 
sum wartości temperatury efektywnej 
(Juszczak i in. 2005). Dla każdego ze 

RYSUNEK 3. Zestawienie sum opadów na stacjach meteorologicznych oraz opadów prognozowanych 
dla wybranej gminy
FIGURE 3. Breakdown of precipitation sums measured on weather stations and precipitation sums 
forecasted to selected commune

RYSUNEK 4. Fragment strony sygnalizującej wystąpienie rosy
FIGURE 4. Part of the Website were the probability of dew occurrence is indicated
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szkodników sygnalizowana jest również 
sytuacja, gdy wartość sumy zbliża się 
do wartości krytycznej. Całość ma na 
celu zasugerować rolnikowi rozpoczęcie 
wnikliwych obserwacji na swoich upra-

wach, aby możliwie wcześnie wykryć 
wystąpienie zagrożenia i zastosować od-
powiednie środki.

Dodatkowo na stronach serwisu 
WISIA udostępniane są dane pomiarowe 

RYSUNEK 5. Informacje o warunkach wykonywania zabiegów chemicznej ochrony roślin
FIGURE 5. Information on the conditions of chemical plant protection currying out

RYSUNEK 6. Ostrzeżenie o terminach pojawienia się szkodników roślin uprawnych i sadowniczych
FIGURE 6. Warning about the periods of pests occurrence
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ze stacji meteorologicznych w Rzecinie, 
Starym Mieście, Złotnikach i Wieszczy-
czynie (uaktualniane co 10 minut) i me-
teorologiczne dane archiwalne (średnie 
z poprzedniego dnia, z ostatniego tygo-
dnia, z ostatniego miesiąca i roku kalen-
darzowego). 

Podsumowanie

Sygnały płynące od ankietowanych 
rolników w sprawie korzystania z inter-
netowego serwisu WISIA wskazują, że 
jest on wykorzystywany w ich codzien-
nej pracy i oczekują oni zarówno posze-
rzenia terytorialnego, jak i merytorycz-
nego zakresu tego serwisu. Przedstawio-
ne w niniejszej pracy wybrane elementy 
wchodzą w skład systemu pełniącego 
funkcje doradcze w sprawach organiza-
cji codziennej pracy w gospodarstwie 
rolnym. Dotychczas jest to jedyny dzia-
łający serwis tego typu w Wielkopolsce 
i drugi w Polsce.

Celem serwisu WISIA jest doradza-
nie rolnikom na podstawie numerycz-
nych prognoz pogody oraz dostarczanie 
im informacji o przebiegu elementów 
meteorologicznych na stacjach funkcjo-
nujących w ramach tego systemu. Jego 
mankamentem jest brak terenowych 
obserwacji, na przykład występowania 
szkodników upraw rolniczych i sadow-
niczych. W chwili obecnej, choćby ze 
względów fi nansowych, uruchomie-
nie tego typu obserwacji jest nierealne. 
Obecnie autorzy nadal pracują nad udo-
skonaleniem i poszerzeniem oferty ser-
wisu WISIA zgodnie z sugestiami rolni-
ków.
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Summary

Possibilities of decision supporting in 
agriculture with the help of the Wielko-
polska Region Internet Based Agromete-
orological Information Service. The survey 
carried out within farmers of the Wielkopol-
ska Region in 2003/2004 indicated that there 
is a strong demand on the agrometeorological 
information which could support the decision 
process in farms. As a result, the scientists 
working at the Agrometeorology Department 
of the Agricultural University of Poznań, Po-
land, establish relation with the Interdisci-
plinary Centre for Mathematical and Com-
putational Modelling of Warsaw University 
(ICM UW) to assess if there is possible to 
use the meso-scale weather forecast model 
to create an agrometeorological information 
service. The practical effect of this activity 
is the Internet based Wielkopolska Region 
Service of Agrometeorological Information 
(WISIA). Within information presented in 
the service are weather forest for 60-hours 
ahead (made by the ICM UW) as well as 
many other agrometeorological advices for 

farmers prepared on the basis of the afore-
mentioned weather forest and measured data 
of three automatic weather stations located 
on arable fi elds in the Wielkopolska Region. 
The agrometeorological forecast consists 
of: forecast of cumulative degree days and 
indicated dates of some agriculture and or-
chard pests occurrence; precipitation – daily 
sum and cumulative precipitation; potential 
and real evapotranspiration; climatic water 
balance; indicated periods of dew occurren-
ce, global radiation and sunshine duration; 
forecast of conditions suitable for carrying 
out the chemical plant protection procedu-
res; as well as forecast of probability of the 
Phytophtora infestance occurrence (prepa-
red by the IUNG Puławy). All information 
is calculated for each of the weather forecast 
grid, with the resolution of a commune area. 
The WISIA service is available free of char-
ge on the Website www.agrometeo.pl since 
the beginning of 2006. The most important 
information related to the WISIA service and 
possibilities of their use in farming systems 
are presented in this article.
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