
Problem wody w rolnictwie - istnieje wiele ścieżek do jego rozwiązania 
 

Woda jest głównym zasobem dla produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zmiany klimatu generują 
wahania temperatury i opadów, zmuszając rolników do ponownego przemyślenia strategii uprawy 
i  hodowli zwierząt w warunkach okresowych niedoborów wody. Pierwszym krokiem aby 
przeciwdziałać negatywnym skutkom zmian klimatycznych na rolnictwo z powodu niedoboru 
wody, jest zidentyfikowanie zagrożeń  a następnie wybór środków zaradczych na  poziomie 
gospodarstwa. Niezależnie od poglądu czy zmiana klimatu jest trwała i czy jest spowodowana przez 
człowiek, mamy do czynienia z okresami suszy glebowej i hydrologicznej  

 

Źródło:  prof. dr hab. inż.  L.Łabędzki, ITP. Falenty 2009 
 

Niedobór wody dla upraw  to nie tylko zmniejszone opady czy zwiększona temperatura. Ponieważ do 
mierzenia stanu dostępności wody dla roślin używa się Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), to 
istotne oddziaływanie ma także wysokość plonowania roślin.  Klimatyczny bilans wodny (KBW) jest 
wskaźnikiem umożliwiającym określenie stanu uwilgotnienia środowiska (oceny aktualnych zasobów 
wodnych) przy wykorzystaniu danych meteorologicznych. KBW jest określany jako różnica pomiędzy 
przychodami wody (w postaci opadów) a stratami w procesie parowania (ewapotranspiracja). 
Wartości KBW mogą posłużyć do szacowania potrzeb nawodnieniowych roślin. 



 

US Geological Survey. 

Im wyższa produkcja plonu, tym wyższa transpiracja i większe straty spowodowane niedoborem 
wody. 

Opracowaniem KBW zajmuje się IUNG PIB Puławy http://www.susza.iung.pulawy.pl/KBW/. 

Na swoich stronach publikuje zarówno mapy KBW jak i wartości krytyczne tabelarycznie: 

 



 

Różnica między ewatranspiracją a opadami może być ujemna - część niedoborów uzupełniają 
bowiem zapasy wody gruntowej. Problem zaczyna się, gdy niedobory opadów rosną (na mapie od 
barwy jasnozielonej. 

Na stronie  susza.iung.pulawy znajdziemy również potencjalne zasięgi suszy dla głównych grup 
upraw:  

  



Jak możemy zaobserwować, dla zbóż jarych w centralnej Polsce nastąpił poważny stan krytyczny.  

Czy jedynym sposobem rozwiązania tego problemu są nawodnienia? Niestety są one kosztowne: 

 

Wskaźnik efektywności nawodnień wyrażony w procentach przyrostu plonu wydaje się wskazywać 
na opłacalność nawodnień we wszystkich uprawach - wszędzie zanotowano w okresie kilkuletnim 
wzrost plonów. 

Jednak instalacje nawodnieniowe są niezwykle kosztowne- także woda do nawodnień zaczyna 
kosztować dużo i jest jej coraz mniej. Aby obliczyć  efektywność w rachunku wieloletnim oblicza się  
obecną wartość netto przedsięwzięcia oraz wewnętrzną stopę zwrotu. Opłacalność  netto 
nawodnienia On liczoną z punktu widzenia rolnika, jako inwestora i beneficjenta, oblicza się  przez 
odjęcie sumy zaktualizowanych nakładów na nawadnianie ƩN (koszty inwestycji w deszczownię i 
ujęcie wody, opłaty za wodę i prąd, naprawy itp.) od skumulowanej, w okresie trwania projektu (czyli 
żywotności instalacji nawodnieniowej) wartości aktualnej efektów czyli wartości przyrostu plonów ∆P 

On = ∆P – ƩN 

W całym okresie funkcjonowania instalacji powinna dać wyraźne efekty. 

Nie wszędzie możliwe/opłacalne  jest stosowanie nawodnień, dlatego trzeba stosować wiele metod 
łagodzenia niedoboru wody. 

 

 

 



Bardzo dobrym przykładem w Polsce jest strona poświęcona problemowi nawodnień, przygotowana 
przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach: http://www.nawadnianie.inhort.pl/home 

 

Obok licznych artykułów, wykładów i rekomendacji znajdziemy na niej bardzo przydatne kalkulatory 
nawodnień: 

  
Obok obliczenie ewapotranspiracji dla ogórka 

Bardzo przydatne są wyliczenia niezbędnych parametrów instalacji nawodnieniowych: 

 



 

Przykład zasięgu wody w glebie pod nawodnieniem kroplowym i obliczenie liczby zaworów i 
wydajności instalacji 

 

Metody adaptacji do zjawiska suszy w UE 
 Problem ten jest powszechny w całej Unii Europejskiej. Powołana została 
grupa działania skoncentrowana na problemie wody i rolnictwa (EIP Focus 
Group „Water and Agriculture”). W pracach grupy brało udział 19 
ekspertów z 12 krajów - od najbardziej zagrożonych suszą krajów 
śródziemnomorskich, aż po potencjalnie nie mające problemów z woda jak 
Anglia czy Holandia (w których jak się okazał, także występują problemy!). 
Udało się wynotować główne strategie dotyczące gospodarki wodą i 
potencjalne metody zapobiegania jej niedostatkom.   

 

Grupa zdecydowała się na kwalifikację tych strategii na trzy główne kategorie:  

1.  praktyki w celu zwiększenia dostępności wody dla roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich,  

2. efektywne wykorzystanie wody (w tym efektywność nawadniania), oraz  

3. odporności gospodarstwa na niedobory wody.  

W gospodarstwach towarowych nie tylko woda, ale wiele innych czynników wpływa na wydajność i 
wydajność pracy.  

Dostępność wody może być zwiększona poprzez strategie, które redukują straty wody i / lub 
zwiększają zdolność do gromadzenia  wody, która ma być użyta przez uprawy lub zwierzęta. Wśród 
zidentyfikowanych strategii, uprawa konserwująca i pokrycie powierzchni gleby mulczem zostały  
uznane za najbardziej skuteczne dla zachowania zasobów wodnych. 



Biorąc pod uwagę dostępność  wody, istnieją strategie mające na celu zwiększenie produkcji 
roślinnej:  

i) wybór odmian lub gatunków o wysokiej wydajności wodnej; 

ii) bardziej efektywne wykorzystanie dostępnej wody oraz  

iii) w przypadku nawadniania, zwiększając efektywność nawadniania.  

W produkcji zwierzęcej każda poprawa wydajności, zarządzania pastwiskiem i wypasem oraz zdrowia 
zwierząt będzie zatem skutkować wzrostem produkcji i wydajności w odniesieniu do  produktywności  
wody.  

Zostały zidentyfikowane cztery główne strategie, jako potencjalnie najskuteczniejsze:  

 wybór roślin o wysokiej zdolności ukorzenienia,  
 lepsze zarządzanie produkcją (bilans azotu, skuteczne zwalczanie szkodników i chorób, 

poprawny płodozmian, nawadnianie),  
 systemy wspomagania decyzji w ochronie roślin, 
 precyzyjnym nawadnianiem wspomaganym przez teledetekcję. 

Przedstawiciele zespołu przygotowali zestawienie metod ograniczenia skutków suszy. Już samo 
wymienienie metod pozwala zorientować się w możliwościach. Oczywiście nawadnianie pozostaje 
najbardziej radykalnym i skutecznym(ale też zwykle najdroższym) sposobem radzenia sobie z suszą. 

 

Opracowana została infografika informująca o  metodach adaptacji do okresowych niedoborów 
wody: 

 

Pierwszym etapem jest ustalenie zagrożeń i wyzwań. 



 

Następnie należy wyjaśnić producentom i konsumentom konieczność oszczędzania wody - różnymi 
metodami od demonstracji polowych, wykładów, innowacji, po akcję promocyjną wśród 
konsumentów. 

 

Trzecim etapem jest wdrożenie rozwiązań adaptacyjnych. 

 

Ponieważ zespół zbierał dane z całego świata, niektóre metody nie będą stosowane w Polsce - jak np. 
zbieranie mgły (fog harvest).Chociaż… metoda polega na ustawieniu przy rzędach roślin długich 
siatek z tworzywa, na których osadza się mgła, a tworzące się krople wody spływają bezpośrednio 
pod rośliny - może w wyjątkowo mglistych okolicach Polski znajdzie zastosowanie? 

Inne metody są doskonale znane i stosowane w Polsce - nawet intuicyjnie np. wprowadzanie form 
ozimych w miejsce jarych. W zbożach oziminy lepiej wykorzystują wodę z opadów zimowych i ich 
plonowanie obecnie staje się bardziej stabilne. W niedalekiej przeszłości oziminy, jako rośliny o 
dłuższym okresie wegetacji dawały wyższy plon, ale ich uprawa wiązała się z ryzykiem wymarzania. 
Dlatego w rejonach zagrożonych wymarzaniem rolnicy uprawiali zboża jare. Ze względu na 



pojawiające się susze zboża jare obecnie stały się bardzie ryzykowne. W strukturze zasiewów ww. 
zbóż udział areału upraw zbóż ozimych określono (GUS 2016) na poziomie 57,9%, a zbóż jarych na 
42,1%. W relacji do 2015 r. udział upraw ozimych i jarych odpowiednio zmniejszył się i wzrósł o 7,9%. 

 

Na rysunku powyżej żółtym i brązowym kolorem zaznaczono potencjalny zasięg suszy glebowej dla 
zbóż jarych (po lewej) i ozimych (po prawej) w tym samym okresie (maj-czerwiec). Jak można 
zauważyć, w okresie tym zboża jare w centralnej Polsce są narażone na suszę, podczas gdy nie grozi 
ona oziminom. 

Lista metod ograniczających skutki niedoboru wody podzielona jest na rozdziały zawierające dziewięć 
grup działań. Podana jest nazwa i zwięzły opis praktyki, aspekty agronomiczne - czyli zasada działania 
, aspekty ekonomiczne czyli koszt zastosowania, aspekty środowiskowe stosowania. 

Oprócz tego podaje się czynniki sukcesu metody - kiedy i gdzie ją najlepiej zastosować. Czynniki 
ograniczające stosowanie i ewentualne czynniki niepowodzenia oraz przykłady  zastosowań - w jakich 
uprawach, na jakich glebach i w jakich państwach/regionach metoda jest stosowana. 

Jak wygląda taki opis?  

Proszę zapoznać się z opisem metody „łamaczy wiatru”: 

Nazwa metody: osłona od wiatru ( w języku angielskim  „wind break” co oznacza w dosłownym 
tłumaczeniu  „łamanie wiatru” czyli wywołanie zawirowań i przekierowanie strumienia powietrza 
przez co wytraca prędkość). 

Aspekty agronomiczne: zredukowanie prędkości wiatru i ograniczenie ewapotranspiracji. 
Zmniejszenie erozji wietrznej. Nie do stosowania w pewnych warunkach na dużych polach 



Aspekty ekonomiczne: wysoki koszt. 

Aspekty środowiskowe: zwiększa bioróżnorodność, ogranicza zubażanie gleby przez erozję. 

Czynniki sukcesu: podany przykład osłony sformowanej z drzewek oliwnych gdzie dodatkowo zbiera 
się oliwki. Wymaga czasu do utworzenia i pielęgnacji żeby były efektywne. 

Czynniki niepowodzenia: nieproduktywna ziemia (poza możliwymi do pozyskiwania zbioru drzewami 
owocowymi i energetycznymi). Wymaga dobrego projektu. 

Miejsca stosowania: wietrzne obszary na przykładzie południowych Włoch, w rejonach wiatrów 
fenowych (podgórskie), w Wielkiej Brytanii dla upraw sałat i warzyw. 

  

Źródło: forestry.usu.edu    Żródło: premiernetting.co.uk 

Wykaz  szczegółowy  i opis metod jest dostępny na razie w wersji angielskiej pod linkiem: 
https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/eip-agri-focus-group-water-and-agriculture-final-
report/ 

 

Warto wymienić grupy metod łagodzenia skutków suszy opracowane przez grupę - a jest ich 
imponująca ilość - 52:: 

 
 
 
 
 



Metody redukcji dotkliwości  niedoboru wody 

 

Redukcja strat wody 
 
1. Uprawa konserwująca, 
 - minimalne naruszenie struktury gleby 

 - stałe okrycie gleby 

 - zmianowanie 

2. Wczesne pokrycie gleby przez rośliny 

 - wcześniejszy siew jarych 

 - siew w suchą glebę 

 - moczenie/ uwilgotnienie nasion 

 - optymalne układ przestrzenny roślin i gęstość 

3. Usuwanie podeszwy płużnej 

4. Efektywne usuwanie chwastów 

5. Uprawa konturowa (USA, Brazylia) 

6. Okrywy plastikowe różnych typów 

Zwiększanie pojemności wodnej 

7. Pokrycie gleby resztkami organicznymi 

 - wewnętrzne 

 - zewnętrzne 

 - żywe 

8. Pastwiska przemienne  (Australia, Pn. Europa ;) 

9. Kontrola trakcji pojazdów (GPS, Australia, USA, Holandia 

10. Ugorowanie (klimat półsuchy i suchy) 

11. Użycie wody alternatywnej 

 - deszczówka zbierana z dachów i placów gospodarstwa 



 - wody drenarskie 

 - woda z fertygacji FERTINNOWA 

 - woda „szara” 

12. Kontrola melioracji 

 - studzienki stopniowe 

 - cofki 

 - zbiorniki retencyjne 

13. Oczka wodne 

14. Zbiór mgły (tak wygląda „kombajn” do zbierania mgły w klimacie półsuchym) 

 

15. Naprawy i rekonstrukcje systemów drenarskich i nawadniających 

Gatunki i odmiany o wysokiej efektywności wodnej 

16. Selekcja odmian 

 - stay green (sorgo, 
kukurydza) 

 - pszenica 13C 



 - osmotyczny potencjał odmian pszenic 

 - adaptowane rasy zwierząt 

17. Odmiany o dużym wigorze wzrostu korzeni 

18. Zarządzanie taktyczne(dotyczy bieżącego sezonu 

 - kalibrowanie modeli plonowania 

 - analiza bilansu składników nawozowych 

 - punkty kontroli w polu „check points”  

 - IPM 

19. Poprawa rotacji zmianowania 

20. „Rehabilitacja” gleby (wapno, gips …) 

21. Fertygacja 

22. Precyzyjna irygacja – sterowanie zdalne 

23. Nowe technologie chowu zwierząt 

Uprawa podczas zmniejszonej ewapotranspiracji 

24. Połączenie uprawy z sezonem opadów 

 - użycie modelu klimatycznego do uprawy 

25. Orientacja rzędów wschód-zachód 

26. Ekrany zacieniające 

27. Użycie kaolinu 

28. Łamacze wiatru 

Które opcje zarządzania zwiększają  efektywność nawodnienia. 

29. Nawodnienie kroplowe 

30. Nawodnienia podpowierzchniowe 

31. Iniekcje powietrza i tlenu do gleby 

32. Zraszanie 

33. Laserowa korekta nawodnień zalewowych 



34. Nawadnianie mgłą 

35. Użycie sensorów glebowych 

36. Bilans wodny – metoda kalkulacyjna z użyciem sensorów 

37. Korekta zmiennej masy plonu i potrzeb wodnych 

38. Użycie wody tylko w okresach krytycznych suszy 

39. Regulowany deficyt irygacji (RDI): woda jest aplikowana kiedy plon i jakość jest najbardziej 
zagrożona, w innym przypadku ilość wody jest redukowana. 

40. Przegrodzone bruzdy: małe zbiorniki wzdłuż bruzd irygacyjnych lub pomiędzy uprawami 
rzędowymi rzędowych 

 

 41. Alternatywne nawadnianie bruzdowe (AFI) lub częściowe przesuszenie strefy korzeniowej 
(PRD partial root-zone drying) 

 

Źródło: http://cipotato.org/press-room/blog/increasing-water-efficiency-for-potato-production 

42. Nawodnienia nocne. 

 

System uprawy 



43. Intensywne high-tech produkcje warzyw, także pod osłonami. 

Które strategie na poziomie gospodarstwa podniosą odporność na niedobór wody? 

44. Działanie naturalna retencja wodna (NWRM): strefy buforowe, zatrawienia, tarasy, (może być 
łączona z agroleśnictwem)  

45. Odsalanie wody. 

46. Dywersyfikacja upraw w gospodarstwie i na działkach 

 - agroleśnictwo, połączenie wieloletnich drzewiastych (drzew i krzewów) z uprawami rocznymi i/lub 
produkcja zwierzęcą na tej samej powierzchni, 

 - różne gatunki i odmiany rocznych upraw. 

47. Połączenie gospodarstw w sieć użytkowników wody. 

48. Zaangażowanie w szkolenia, rozwoju umiejętności i poszerzania wiedzy. 

49. Ubezpieczenia. 

50. Dołączenie do sieci wczesnego ostrzegania (prognozowanie pogody). 

51. Przestrzegać norm certyfikacji dla efektywnego wykorzystania wody w gospodarstwie (oszczędne 
gospodarowanie wodą, szacunek dla różnorodności biologicznej słodkowodnych). 

 
52. Płatność za wodę wg zużycia objętościowego (multi-user elektroniczny hydrantów). 

https://ec.europa.eu/eip/agriculture/en/content/ 

eip-agri-focus-group-water-and-agriculture-final-report 
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