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System 

Niedobory wodne roślin rolniczych wyznacza się z ogólnie znanego równania bi
lansowego : 

N= ETa - P - ERUP + ERUk + H 1 (1) 

w którym N oznacza niedobory wodne w milimetrach za dany okres, ETa - sumę ewa
potranspiracji aktualnej, P - sumę opadów, ERUP i ERUk (oznacza takżeWŁOP i WŁOk) 
- zapas wody łatwo dostępnej w glebie na początku i końcu okresu, dla którego wyz
nacza się N, H - odpływ. 

Z wymienionych elementów bilansowych tylko P, okresową sumę opadów w milime
trach, otrzymuje się bezpośrednio z pomiarów na najbliższej badanemu punktowi sta
cji meteorologicznej. Do sumy tej nie wprowadza się współczynników korygujących 

opad, pomimo że nie jest to sprawa całkowicie bezsporna, gdyż na przykład według 

FAO [2] sumy te powinno się zmniejszać, a według poglądów wyrażanych w kraju -
zwiększać; brak jest jednak wystarczającej liczby doświadczeń, które by jedno z 
tych dwu założeń uzasadniały. 

Wyznaczenie pozostałych składników bilansowych wymaga poczynienia różnych, 

dalej omawianych, założeń przyjęcia wartości parametrów oraz wybrania właściwych 

metod obliczeniowych. Wzajemnie powiązany zbiór przyjęć, parametrów i metod obli-

' ! czeniowych, umożliwiających obliczenie ETp i ETa, ERUp, ER~, N i H, nazywany da-
~ ' t lej systemem obliczeń niedoborów wodnych roślin, stanowi - wraz z przykładami wy-t ników jego zastosowania - przeciniot tej pracy. 
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Pierwszymi w kolejności obliczeń elementami systemu służącymi do wyznaczania 
ewapotranspiracji aktualnej są: wzór Penmana w modyfikacji francuskiej do oblicza
nia ewapotranspiracji potencjalnej (ETp) oraz wartości współczynników przelicze
niowych kc (zwanych także współczynnikami biologicznymi), służących do przekształ
cania ETp w ETa, to znaczy w. ewapotranspirację aktualną według zależności: 

ETa =kc· ETp. (2) 

Wzór Penmana w modyfikacji francuskiej, wartości parametrów kc oraz sposób 
ich obliczeń w okresie, gdy zależę one od ETp i opadu, szczegółowo omawiano w pra
cach [4, 6, 7, 9], a potrzebne tablice pomocnicze i schematy obliczeniowe podano 
w pracy [10]; informacje te nie będę tutaj powtarzane. 

Dalszymi w kolejności parametrami systemu wprowadzanymi do obliczeń są po-
czątkowe i końcowe - w danym okresie - zapasy wody w glebie. Aby je wyznaczyć, 

trzeba by dysponować wynikami wieloletnich pomiarów wilgotności gleby i zmiennymi 
w czasie głębokościami zasięgu korzeni roślin lub - co uważa się za równoznaczne 

z głębokością tej warstwy, z której roślina pobiera wodę. Takimi danymi, gdy 

obliczamy potrzeby wodne dla planowania i projektowania nawodnień, nie dysponuje
my i dysponować nie będziemy, szczególnie . gdy chodzi o duże obszary. Konieczne 
jest zatem zastosowanie racjonalnie uzasadnionej metody oceny zapasów wody łatwo 

dpstępnej dla roślin. W pracach [7, 11] przyjmowano ze stosunkowo dobrymi wynika
mi, że na początku okresów wegetacyjnych w marcu lub kwietniu (w zależności od ro-
ku) wilgotność gleby odpowiada polowej pojemności wodnej (PPW) oraz że wówczas 
wartości: 

WOO= PPW - WTW (3) 

(gdzie: WOO-woda ogólnie dostępna, WTW-wilgotność trwa~ego więdnięcia roślin) moż
na przyjmować dla naszych gleb według ~lusarczyka [13]. Dodatkowo zakładano, że 

woda łatwo dostępna będzie równa: 

WŁD = 0,5 WOO (4) 

i że roślina czerpie wodę z warstwy o stałej miąższości. Założenia takie wystar
czające do uzyskania pierwszej orientacji o wartościach WŁD uznano za zbyt mało 
dokładne, by włączyć je do przedstawionego systemu. Wprowadzono do niego zamiast 
określonej wartości WŁO wzór do jej obliczania zalecany przez FAO w 1977 roku [1]: 
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WŁO = pk WOO di , (5) 

gdzie: 
WŁ□ - woda łatwo dostępna w warstwie gleby o grubości di' 
di - długość korzeni w centymetrach po czasie „i" przyjmowano w sposób podany da

lej, 
WOO - woda ogólnie dostępna w warstwie danej gleby o grubości 1 centymetra według 

Ślusarczyka [13]; (gdy WOOs podane jest u Ślusarczyka dla grubości warstwy 

gleby na przykład 25 cm, to we wzorze (5) należy przyjąć WŁ□ = W~~s), 
p - współczynnik w częściach jedności służący do wyznaczania WŁ□ ze wzoru (5) 

w warunkach, gdy 3 mm/dobę <ETP < 8 mm/dobę. Wartości p przyjmuje się we
dług FAO: 

p = 0,5 d:S buraków cukrowych, 
p = o., 55 dla pszenicy 
p = 0,9 dla pszenicy w fazie dojrzewania, 
p = 0,25 dla ziemniaków; 

k - współczynnik poprawkowy wynoszący według FAO: 
k = 1,3, gdy ETp ~ 3 mm/dobę, 
k = O, 7, gdy ETp < 8 mm/dobę, 
k = 1,0, gdy 3 mm/dobę <ETp < 8 mm/dobę. 

Informacje o długości korzeni są podobne w.opracowaniu FAO 1977, lecz tylko 
dla okresu pełnego rozwoju rośliny, bez wskazania, jak się one kształtuję w krót
kich okresach rozwojowych (dekada, miesiąc). 

W tej sytuacji do systemu wyznaczania niedoborów wodnych włączono głębokości 

korzeni podane dla poszczególnych dekad w danych miesiącach przez Roguskiego w 
1982 roku [3]i zestawione w tabeli 1. 

W systemie przyjmowano za odpływ w danym okresie dodatnią różnicę między opa
dem a sumą ewapotranspiracji aktualnej oraz dopełnieniem aktualnego zapasu wody 
w glebie do WOO. 

Weryfikacja systemu 

Przydatność systemu do obliczeń niedoborów wodnych oraz wiarygodność wyników 
sprawdzono, porównując wyznaczone przy jego zastosowaniu wartości sum . miesięcz

nych ewapotranspiracji aktualnej w warunkach dostatecznego (ETa1) i niedostatecz
nego zaopatrzenia w wodę (ETa2) z wartościami, także sum miesięcznych, polowego 
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T a b e 1 a 1 

Głębokość korzeni w metrach na glebach średnich o dobrej strukturze 

Jęczmień 

Pszenica jary + Buraki Rzepak 
Miesiąc Dekada ozima wsiewka cukrowe ozimy Ziemniaki 

koniczyny 

1 0,30 0,10 0,30 
IV 2 0,30 0,10 0,30 

3 O 40 O 20 O 10 O 40 
1 0,50 0,30 0,20 0,50 0,20 

V 2 0,60 0,40 0,30 ·0,60 0,20 
3 0,70 O 50 O 40 O 70 O 20 
1 0,BO 0,60 0,50 0,80 0,30 

VI 2 0,90 0,70 0,60 0,90 0,40 
3 1,00 0,80 0,70 1,10 0,50 

1 1,10 0,90 0,80 1,10 0,60 
VII 2 1,20 0,90 0,90 1,20 0,70 

3 1,20 0,90 1,00 1,20 0,70 

1 1,20 0,30 1,10 1,20 0,70 
VIII 2 0,30 1,00 0,70 

3 0,40 1,00 0,10 0,70 

1 0,50 1,00 0,10 0,70 
IX 2 0,60 1,00 0,20 0,70 

3 0,10 0,60 1,00 0,30 0,70 
1 0,10 0,60 1,00 0,30 

X 2 0,20 0,60 1,00 0,30 
3 0,30 0,60 0,30 

zużycia wody, uzyskanymi z pomiarów wilgotności gleby na kilku stanowiskach w re
jonie Bełchatowa (poza zasięgiem leja depresji). Do sprawdzenia wykorzystano wy

niki pomiarów wilgotności gleby określonej w odstępach dwutygodniowych w okresach 
wegetacyjnych w latach 1980-19B3, z pominięciem miesięcy, w których obliczenia wy
kazywały wystąpienie odpływu. 

Porównanie wyników uzyskanych z pomiarów i obliczeń przedstawionych na rysun
ku 1 wykazało dużą ich zgodność. 

Wyniki 

Dysponując zweryfikowanym systemem oraz danymi meteorologicznymi z niżej wy
mienionych stacji wyznaczono dla dekad okresów wegetacyjnych piętnastolecia (1966-
-1980) niedobory wodne pszenicy, buraków cukrowych i ziemniaków w dwóch regio
nach: 
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w pierwszym środkowo-zachodnim, ograniczonym na obwodzie stacjami : Gorzów 
Wielkopolski, Bydgoszcz, Skierniewice, Łódź, Kalisz, Leszno i ze stacjami Poznań , 

Kórnik i Wielichowo wewnątrz regionu położonegq, w przybliżeniu między równoleżni

kami 51°5'i 53° oraz południkami 15° i 19°5: 

T a b e 1 a 2 

Sumy niedoborów wodnych roślin za całe okresy wegetacyjne w nm 

Sumy średnie Maksymalne i średnie Sumy maksymalne z okresu 
Roślina 

z okresu z sum o prawdopodo- 1966-1980 
1966-1980 bieństwie 70% w w regionie 
w regionie regionie 
I II I II I II 

Burak * 153 121 
cukrowy 86 40 lll 45 240 156 

Pszenica 94 47 157 lll 231 175 ll5 57 

Ziemniak 165 107 231 70 326 242 191 130 

*W liczniku maksima, w mianowniku średnie wartości prawdopodobne. 
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Rys. 1. Porównanie wartości ETę2 (obliczone) z ETa5 (pomierzonym) według Pennana . 
Lata 1980-1983 
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w drugim południowo-wschodnim, ograniczonym na obwodzie stacjami: Łódź, Pu
ławy, Włodawa, Werbkowice, Ożańsk, Rzeszów, Tarnów i Kraków ze stacjami Skroniów 
i Świerklanie wewnątrz regionu położonego w przybliżeniu między równoleżnikami 5<f 
i 51°5'oraz południkami 19°5'do 24°5: 

Niektóre wyniki przeprowadzonych obliczeń zestawione w tabeli 2 zawierają 

interesujące dane. 
Jednym z ważniejszych wyników są niskie wartości sum niedobprów burakarl cu

krCMych i pszenicy, wynoszące średnio rocznie około 1000 m3/ha (860 i 940 m3/ha) 
w regionie I oraz do 500 m3/ha (400 i 470 m3/ha) w regionie II. 

Maksymalne sumy niedoborów, o prawdopodobieństwie 70%, są wyższe i wynoszą 

ponad 1500 m3/ha w regionie I i ponad 1200 m3/ha w regionie II. 
Sumy niedoborów wodnych ziemniaków są prawie dwukrotnie większe niż burakar1 

cukrCMych i pszenicy: średnie roczne z wielolecia w regionie I i II wynoszą odpo
wiednio 1650 m3/ha oraz 1100 m3/ha, a maksymalne prawdopodobne (70%) 2300 i 
1700 m3/ha. Znacznie większe niedobory wodne ziemniaków spowodowane są małym, 
gdyż tylko 25%, wykorzystaniem przez nie wody łatwo dostępnej, krótkim systemem 
korzeniowym oraz słabszymi glebami przeznaczonymi pod ich uprawę. 

Należy podkreślić, że omawiane wartości są niedoborami uśrednionymi z 15 lat 
i 18 stacji, czyli z 270 przypadków . 

. Analiza niedoborów przeprowadzona na poszczególnych stacjach i w poszczegól
nych latach (miesiące, dekady) wykazała, że wartości te w zależności od wysokości 
opadów, a w szczególności od ich rozkładu w okresie wegetacyjnym kształtują się 

różnie, dając nieraz wyższe niedobory wodne buraków cukrowych w porównaniu z po
zostałymi roślinami. 

Bardzo duże różnice występują między niedoborami w obu regionach . Średnie su
my wieloletnie i średnie z sum o prawdopodobieństwie 70% są w regionie I dla psze
nicy i buraków cukrowych przeszło dwukrotnie, a dla ziemniaków pszeszło półtora

krotnie większe niż w regionie II. 
Średnie z wielolecia 1966-1980 sumy niedoborów wodnych roślin za okres wege

tacyjny wykazują wyraźną tendencję wzrostu z południa na północ - widoczne 1Djest 
na rysunku 2 - izolinii tych sum dla buraków cukrowych oraz na rysunku 3 - dla 
ziemniaków. Z obu rysunków odczytać można, że gradienty tego wzrostu są większe 

dla zienniaków niż dla buraków cukrowych; z innych nie załączonych wykresów wy

nika, że są one również większe niż dla pszenicy. 
Ogólne tendencje wzrostu niedoborów wodnych nie wykluczają dużych lokalnych 

zaburzeń przebiegu ich zmienności, jak na przykład w rejonie Poznania i Kórnika; 
wynika stąd, że aby było można sporządzić mapy izolinii podobne do wskazanych na 
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Rys. 2. Izolinie średnich z wielolecia 1966-1980 sum niedoborów wodnych buraków 
cukrowych za cały okres wegetacyjny, obliczonych wg Penmana 

rysunkach 2 i 3, lecz przeznaczone do wykorzystywania w praktyce (do odczytywania 
z nich niedoborów wodnych w danym punkcie), trzeba by opierać się na wynikach po
miaró-ł na znacznie większej niż w opracowaniu [17] liczbie stacji. Pokazane izo
linie na rysunkach 2 i 3 nie są przeznaczone do tego celu - mają one jedynie wska
zać na ogólne tendencje zmienności niedoborów wodnych. 

Podsumowanie 

Racjonalny system obliczeniowy złożony ze wzoru Penmana do wyznaczenia ewapo
transpiracji potencjalnej (ETp), współczynników FAO do wyznaczania ewapotranspi
racji aktualnej (ETa) i udziału wody łatwo dostępnej (WŁO) w wodzie ogólna dostęp
nej (WOO) według Ślusarczyka [13] oraz długości korzeni badanych roślin według Ro
guskiego [3] umożliwia, jak udowodniono w wyniku przeprowadzonej weryfikacji, wy
znaczenie wiarygodnych wartości niedoborów wodnych roślin uprawnych (N). 
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Rys. 3. Izolinie średnich z wielolecia 1966-1980 sum niedoborów wodnych ziemnia
ków za cały okres wegetacyjny, obliczonych wg Pennana 

Przeprowadzone przy wykorzystaniu tego systemu wyznaczenia niedoborów wodnych 
dla 17 stacji w dwu dużych regionach kraju wykazały występowanie licznych regular
ności ich zmienności; niektóre z nich omawiano w niniejszej pracy. 
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c. CapHa~Ka 

CHCTEMA PACąETA IlOTPEEHOCTEll H HE~OCTATKA BO)l.hl 
B KYJlbTYPAX H EE IIPHMEHEHHE HA 17 CTAHl.UiHX 

P e 3 10 M e 

IlpeĄCTaBJieHO npoeepeHHY~ CHCTeMy pacqeTa HeAOCT8TK8 BOAN B 
KYJibTypax OCHOB8HHYI0 Ha ~O~MyJie IleHN&Ha AJIH OnpeAeJieHHR noTeH~H&JI&
BOłł 3B&nOTP8HCnHp8~HH (ETP)' H8 6HOJIOrHqecKHX K03q>q)H~H8HT8X nepec-

qeTa ee Ha AeicTBHTeJI&HYIO 3B&DoTpaHcnHpaqHIO (ETa) no ~AO [1, 2], a 
T8Kae Ha BeJIHQHH8X CJie,JJYIOlltHX napaMeTpOB l ,IVIHHe HCCJie)UTeMbIX ..:,opHełł 
pacTeHHłł no PorycKovy [3], aanacay O611te AOCTYUHołł BOAbl (O,llB) DO 
CJimcapąHKl [13J, a Taue ĄOJIH s Hełł JierKo AOCTYDHołł BOĄbl (JI,IJ.B) no 
~AO [1, 2]. , 

YK838Hbl pe3yJibT8Tbl npoBeĄeHHOłł nposepKa. OupeĄeJieHO B8JIHQHBbl ae
AOCT8TKa BOĄbl B KYJI&Typax, DpHM8HHH yKa38HHYIO CHCTeMy B ABYX 6oJI&
IDHX pałłoaax CTp&Hbl, paCDOJIOKeHHJ,lX Me~ 50 H 53 rpa,l!YCOM cesepaoA 
IIHPOTbl. IloJI~eHHble pe3YJI&T8Tbl yIC83bIB810T H8 upOCTp8HCTBeHHYIO B Bpe
M8HHyJ) peryJiapHOCT& H3MeequBOCTB H8AOCT8TKa BOAble IlpawepHO YIC8.3b1Ba
IOTCR BeKOTOpble 38KOBOMepaocTH npocTp&HCTBeBROłł H3MeH1lHBOCTH. 

S. Sarnacka 

COMPUTATIONAL SYSTEM OF PLANT WATER NEEDS AND DEFICIENCIES 
AND ITS USE AT 17 OBSERVATIONAL STATIONS 

S u m m a r y 

Tn the paper were presented verified computational system of plant water de-
ficit based on Penman s formula used for estimation of potential evapotranspi-
ration (ET), on biologica! coefficients for ·its recalculating inte effective eva
potranspir~tion (ET) following FAO [l, 2] and on the set of parameters (values): 
length of roots of the investigated Rlants following Roguski [3], water supplies 
conmonly accessible (WOO) following Ślusarczyk [13] and easy accessible water par
ticipation in them (WŁD) following FAO [1, 2]. 

Products of verification were presented. Determined were values of plant wa
ter deficits with use of the presented system in two big regions of the country, 
situated between 50 and 53 degree of the northern latitude have brought results 
showing some regularities of the spatial and temporal variability of deficits. Ex
amples were given concerning same regularities of spatial variability. 


