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Wiodący kierunek badań: 

Określanie potrzeb i efektów deszczowania oraz 
mikronawadniania roślin rolniczych i ogrodniczych



Dotychczasowe Sympozja 
Nawadniania Roślin

I Wrocław 1966
II-X Wrocław 1967 – 1981
XI Bydgoszcz 1983
XII Poznań 1984
XIII Olsztyn 1985
XIV Szczecin 1987
XV-XVI Bydgoszcz 1991, 1996
XVII Poznań 2006
XVIII Bydgoszcz 2009
XIX Bydgoszcz 2011
XX Bydgoszcz 2013
XXI Bydgoszcz 2015
XXII Bydgoszcz 2017
XXIII Bydgoszcz 2019



NAWODNIENIA NA ŚWIECIE

Aktualnie na świecie nawadnia się wszystkimi systemami
ponad 270 mln ha gruntów, co stanowi 18 % powierzchni
przeznaczonej pod uprawy.

Z tej powierzchni uzyskuje się około 40 % światowej
produkcji żywności.



Przeważająca część nawadnianego areału jest
położona w strefach klimatycznych stale lub
okresowo suchych bądź półsuchych, w których
uprawa roślin bez nawadniania byłaby w ogóle
niemożliwa.

Na obszarach tych główną przesłankę zastosowania
nawodnień stanowi kryterium klimatyczne, a ściślej
stały lub powtarzający się co roku w tej samej porze
sezonowy brak opadów atmosferycznych.







NAWODNIENIA W POLSCE

Polska leży w strefie klimatycznej charakteryzującej się
opadami atmosferycznymi zasadniczo wystarczającymi
do prowadzenia produkcji roślinnej.

Jednakże o ile sumaryczne wielkości opadu w sezonie
wegetacyjnym są wystarczające to ich rozkład jest
nieregularny pod względem natężenia jak i ilości w
ujęciu miesięcznym jak i dekadowym

Dlatego w konkretnych sezonach wegetacji lub ich
częściach zaobserwować możemy występujące braki
opadów tzw. okresy posuszne (susze atmosferyczne)



Nawadnianie roślin w Polsce – zasadniczo charakter interwencyjny (uzupełnienie 
okresowych niedoborów opadów atmosferycznych)
Na glebach bardzo lekkich (piaski luźne) – charakter podstawowy – główny czynnik plonotwórczy

Bilans wody łatwo dostępnej dla roślin w 
warstwie gleby o kontrolowanym 

uwilgotnieniu w sezonie wegetacji 2010 r.

Bilans wody łatwo dostępnej dla roślin w 
warstwie gleby o kontrolowanym 

uwilgotnieniu w sezonie wegetacji 2011 r.



Rok 2019:

IV – ekstremalnie suchy
V – wilgotny
VI – do 24…..
-----------------------
Średnia temp. dla VI z wielolecia: 16,2oC

- najcieplejszy VI z ostatnich 70 lat 19,2oC
- do 24…… średnia temp. 21,8oC



W chwili obecnej w Polsce nawodnienia odgrywają 
znikomą rolę zarówno w produkcji rolnej, jak i 

gospodarce wodnej. 

Są stosowane zaledwie na około 1,5% powierzchni 
użytków rolnych.

NAWODNIENIA W POLSCE



Lipiński (2012)
Systemy ciśnieniowe:
Nawadnia się 7,8% powierzchni sadów – 26,3 tys. ha
Nawadnia się 20% warzyw gruntowych – 44,7 tys. ha

Treder i in. (2011)
Mikronawodnienia:
Nawadnia się 80-100 tys. ha upraw sadowniczych



NAWODNIENIA W POLSCE

Obszar wyposażony w urządzenia i systemy nawodnień - 450 000 ha 
Z tego:  400 000 ha systemy grawitacyjne, 50 000 ha systemy ciśnieniowe

Metoda nawadniania

Razem podsiąkowe deszczowniane zalewowe stokowe

Powierzchnia (ha) 

1990 301 500 284 950 10 300 2 550 3 700

2006 78 792 73 930 4 756 48 58

2013 69 538 62 182 7 241 73 -

Pobór wody do nawodnień (hm3)

1990 519,0 - - - -

2006 91,5 84,6 6,8 0,02 0,06

2013 79,7 (0,75%) 76,4 3,3 (0,03%) - -

Obszar nawadniany

Źródło: L. Łabędzki: Nawodnienia a susze w rolnictwie, GUS Ochrona środowiska 2014



Czynniki wpływające na obserwowany regres nawodnień po 1990 r.:

•Zmiany systemowe w krajowej gospodarce i rolnictwie
•Niekorzystne uwarunkowania ekonomiczne
•Ograniczona wielkość i dostęp do źródeł wody dyspozycyjnej

Czynniki przyspieszające rozwój nawodnień:

•Podnoszenie wydajności produkcji rolniczej
•Zapewnienie stabilnych plonów o dobrej jakości
•Potrzeba wzrostu nowoczesności i konkurencyjności rolnictwa
•Przewidywane czy zachodzące zmiany klimatyczne



KRYTERIA LOKALIZACJI SYSTEMÓW 
NAWADNIAJACYCH 



Potrzeby nawadniania – kryterium klimatyczne

Opady atmosferyczne w okresie IV-IX
1961-1995

(Koźmiński i Michalska, 2001)

Klimatyczny bilans wodny
w okresie IV-IX

1961-1995 (Rojek, 2003)



Kwiecień Maj Czerwiec

Lipiec Sierpień Wrzesień

ETo



Ewapotranspiracja wskaźnikowa ETo [mm] w sezonie wegetacyjnym (IV-IX)



Klimatyczny bilans wodny [mm] w sezonie wegetacyjnym (IV–IX), średnio w 1970-

2004



Strefy celowości lokalizacji nawodnień ciśnieniowych według Drupki
na podstawie kryterium klimatycznego (ETo/P);  Źródło: Wikipedia
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Efekty produkcyjne deszczowania roślin w 
zależności od rodzaju gleby

Kryterium glebowe potrzeb i efektów nawadniania



 

Wysokość plonów roślin w zależności od deszczowania i rodzaju gleby

Kryterium glebowe efektów nawadniania



Kraina Wielkich Dolin

8,7 mln ha
1,2 mln ha kompleks żytni bardzo słaby
1,9 mln ha kompleks żytni słaby
0,8 mln ha kompleks żytni dobry (1/2)

Udział gleb słabych: 44,8 %

Tereny szczególnie deficytowe w wodę
NAJMNIEJ OPADÓW, WIĘKSZA CZĘSTOŚĆ POSUCH

GLEBY O NAJMNIEJSZYCH ZDOLNOŚCIACH RETENCJONOWANIA WODY



W Polsce nawadnia się: 

Uprawy ogrodnicze

- warzywa w uprawie polowej (kalafior, brokuł, seler, 

rzodkiewka, kapusta, sałata, dyniowate, cebula, marchew, burak 

ćwikłowy, szparagi itp.)

- sady i uprawy roślin jagodowych (jabłoń, czarna porzeczka, 

aronia, malina, truskawka itp.)



Rośliny polowe:

- uprawy roślin korzeniowych (ziemniaki, buraki 

cukrowe),

-zboża (kukurydza na ziarno),

-TUZ (pastwiska, łąki)



W praktyce rozwój nawodnień zależy nie tyle od potrzeb i efektów określanych zwyżką plonu 
i poprawą jego jakości tylko od opłacalności przedsięwzięcia

Ekonomiczne efekty nawadniania (Jankowiak i Rzekanowski, 2006)

Gatunek rośliny Wskaźnik opłacalności

Pszenica ozima 35-81

Ziemniak 121-217

Burak cukrowy 153-170

Kapusta głowiasta 241

Cebula 364-394

Marchew jadalna 419-529

Truskawka 447



NAWODNIENIA STOSOWANE W POLSCE W UPRAWACH 
POLOWYCH 

Nawodnienia ciśnieniowe

1. Nawadnianie deszczowniane

2. Nawadnianie kroplowe



Efektywność nawadniania

Metoda nawadniania Efektywność 

podlewanie ręczne 20-35%

zraszacze 50-75%

deszczownie 70-80%

nawadnianie kroplowe 85-98%



Aby prawidłowo prowadzić nawadnianie

(niezależnie od metody sterowania) należy w

fazie projektowania systemu nawadniającego

określić właściwości wodne gleby!

Nawadnianie 



Stany uwilgotnienia gleby:

1. PPW – polowej pojemności wodnej,

2. (WK) – wilgotności krytycznej

3. PTW – punktu trwałego więdnięcia,

4. PRU – potencjalnej retencji użytecznej [mm]

5. ERU – efektywnej retencji użytecznej [mm]



• Pomiar siły ssącej gleby
• Tensjometr

• Czujnik Watermark i blok gipsowy

• Pojemnościowy pomiar wilgotności gleby
• FDR (Frequency Domain Reflectronomie)

• TDR (Time Domain Reflectronomie)

• Sonda neutronowa

• Pomiar siły ssącej soku rośliny (Scholander Bomba)

• Klimatyczny bilans wodny

Przydatne metody pomiaru wilgotności gleby



Rozkład przebiegu wilgotności gleby

przy prawidłowym i złym sterowaniu nawadnianiem

czas (dni)
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Biorąc pod uwagę klimatyczne, glebowe i ekonomiczne kryteria potrzeb 
i efektów nawadniania roślin, należy oczekiwać, że mogą one 
znaleźć zastosowania w następujących obszarach związanych z 
rolnictwem:

1. Polowe towarowe warzywnictwo i sadownictwo

Możliwości rozwoju nawodnień

•Zastosowanie mikronawodnień
•Możliwość fertygacji
•Wysokie efekty produkcyjne i ekonomiczne
•Poprawa jakości plonu
•Przewidywany rozwój



2. Szklarnie i uprawy pod osłonami

3. Szkółkarstwo i produkcja leśnego materiału nasadzeniowego

4. Tereny poddawane rekultywacji

5. Przydomowe trawniki, ogrody i tereny rekreacyjne

Inne obszary rozwoju nawodnień



6. Nawodnienia podsiąkowe użytków zielonych na 
obszarach dolinowych

7. Nawadnianie upraw polowych

Najważniejsze (tradycyjne) obszary rozwoju nawodnień



WNIOSKI

1. Potrzeby i efekty nawadniania roślin zależą od wysokości i rozkładu opadów
atmosferycznych w okresach wzmożonych potrzeb wodnych oraz od rodzaju gleby. Są
tym wyższe, im niższe i gorzej rozłożone są opady oraz im gleba ma mniejszą zdolność
retencjonowania wody.

2. W praktyce rozwój nawodnień zależy nie tyle od potrzeb i efektów określanych zwyżką
plonu i poprawą jego jakości tylko od ekonomicznej efektywności przedsięwzięcia.
Dlatego najważniejszym obszarem rozwoju nawodnień jest produkcja ogrodnicza.

3. Rozwój nawadniania roślin w najbliższym czasie jest przesądzony, głównie ze względu na
potrzebę wzrostu nowoczesności i konkurencyjności gospodarstw rolniczych oraz
zmiany klimatyczne.



Dziękuję


