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Bazy danych i rola KPODR
w projekcie Woda dla Kujaw



Dwa źródła danych meteo

Sieć stacji KPODR
• 39 stacji cała sieć

• 5 wybranych na podstawie 
lokalizacji

• Wykonawca stacji TechnikaIT

Stacje ITP
• Stacja w Bydgoszczy

• Stacja w Więcławicach

• Wykonawca stacji PM Ecology
(x2)



Dwa źródła danych meteo

Sieć stacji KPODR Stacje ITP



Dwa źródła danych meteo

Sieć stacji KPODR
SPECIFIKACJA

• Temperaturę powietrza (st.C)

• Wilgotność względną (%)

• Prędkość wiatru (m/s)

• Opad atmosferyczny (x2)

• Temperatura przygruntowa(st.C)

• Wilgotność i temperatura gleby

• zwilżenie liścia (nie na każdej 
stacji)

Stacje ITP
SPECIFIKACJA

• Temperaturę powietrza (st.C)

• Wilgotność względną (%)

• Prędkość wiatru (m/s)

• Opad atmosferyczny

• Natężenie całkowitego 
promieniowania słonecznego 
(W/m2)

• Kierunek wiatru (stopnie)



Lokalizacja stacji KPODR

Wizualizacja wybranych stacji w projekcie WdK
Podgląd na mapę ze wszystkimi stacjami 

KPODR z portalu meteo KPODR

https://meteoportal.kpodr.pl/mapa


Bazy danych (podział tematyczny)

• Baza danych charakteryzujących roślinne zapotrzebowanie na wodę
• Uwzględniając wzrost/fazę rozwojową poszczególnego gatunku
• Modelowanie każdego poszczególnego gatunku

• Baza danych glebowych
• Mapy glebowe
• Fizykalne charakterystyki poszczególnych rodzajów gleby dotyczące wody

• Baza danych meteorologicznych
• Wraz z danymi historycznymi
• Bieżącym stanem wilgotności gleby na polu
• Również z krótkoterminowa prognoza pogody aby nie nawadniać dziś kiedy 

natura i chmura zapewnią nam wodę jutro



• Historia z odczytów co 1 min od zaczynając od października 2016 dla 
pierwszych 19 stacji

• Historia odczytów od polowy 2018 dla drugiej części stacji (druga w 
każdym powiecie)

• Wielodekadowe historie zapisów z niezautomatizowanych stacji ITP.

• Historia odczytów z zautomatyzowanych stacji ITP

• Dane dla projektu są automatycznie pobierane z serwerów 
wykonawcy stacji oraz zasilają opracowany system

Baza danych meteo



1. Opracowanie i udostępnienie bazy danych wejściowych do 
opracowanego systemu: dobowe wartości parametrów meteo ze 
sieci stacji KPODR w pobliżu rolników (członków Grupy Operacyjnej)
• Automatyzacja sposobu zasilania systemu danymi

2. Analiza ekonomiczna stosowania nawodnień na polach uprawnych 
rolników (członków Grupy Operacyjnej)
• Finalizacja opracowania w trakcie

3. Administrowanie i aktualizacja strony internetowej operacji
http://wodadlakujaw.pl/

Rola KPODR w projekcie Woda dla Kujaw

http://wodadlakujaw.pl/


4. Działania upowszechnieniowo-promocyjne;
• Przygotowanie i wydruk broszury informacyjnej o operacji

• Zamówienie materiałów promocyjnych

• Organizacja konferencji podsumowującej operacji

• Organizacja stoiska informacyjno-promocyjnego oraz udział w targach i 
szkoleniach dla rolników

5. Księgowanie i rozliczenie operacji z zakresu realizowanego przez 
KPODR

6. Wsparcie konsorcjum przez brokerów innowacji

Rola KPODR w projekcie Woda dla Kujaw



Rola KPODR w projekcie Woda dla Kujaw



Dziękuję za uwagę
www.wodadlakujaw.pl
josip.zubac@kpodr.pl

http://www.wodadlakujaw.pl/

