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Równolegle z szybkim rozwojem mechanizacji uprawy roli, nawożenia, 
pielęgnowania i sprzętu roślin uprawnych obserwujemy w ostatnich la- 
tach także znaczny rozwój mechanizacji regulowania stosunków wodnych 
na użytkach rolnych, a zwłaszcza rozszerzania się nawodnień deszczownia- 
nych. Zadaniem nawodnień deszczownianych jest poprawienie warunków 
rozwoju roślin i zwiększenie ich plonowania. Zdarza się jednak, że nie- 
doskonałość rozwiązań konstrukcyjnych lub wadliwe stosowanie desz- 
czowni powoduje także niekorzystne działanie uboczne na roślinę i glebę. 
Systematyczne zwiększanie się powierzchni nawadnianej skłania do za- 
stanowienia się zarówno nad korzystnymi, jak też ujemnymi skutkami 
biologicznymi i agrotechnicznymi nawodnień w produkcji rolnej. 

W dotychczasowych badaniach nad deszczowaniem roślin, które pro- 
wadzimy od 1961 r. w Samotworze i w Swojcu, zebraliśmy już sporo 
obserwacji i danych liczbowych, dotyczących wpływu deszczowania na 
wzrost i rozwój roślin, jakość zbieranych ziemiopłodów i wysokość plo- 
nów, jak też na warunki siedliska, agrotechnikę oraz organizację i efekty 
gospodarcze w produkcji roślinnej. Na podstawie zebranych wyników 
można już wyciągnąć wstępne wnioski o charakterze teoretycznym i prak- 
tycznym. Ważniejsze z nich są następujące. 

Nawadnianie, powodując zwiększenie zawartości wody w . glebie 
i w roślinach, zwiększa turgor w tkankach roślinnych i wydłuża okres 
otwarcia aparatów szparkowych i transpiracji. Zwiększenie powierzchni 
asymilacyjnej liści przeważnie sprzyja zwiększeniu przyrostu świeżej i su- 
chej masy roślinnej. Przeważnie rośnie stosunek masy nadziemnej do masy 
korzeniowej, przy czym najczęściej obserwuje się spłycenie systemu ko- 
rzeniowego. To uwrażliwia wiele roślin na wyleganie, a także na późniejsze 
ewentualne niedobory wodne. Rośliny nawadniane nie tylko zawierają 
więcej wody w fazach pełnego rozwoju, lecz także wykazują większą wil- 
gotność w czasie sprzętu. Wskutek opóźnienia strat wody w procesie doj- 
rzewania opóźnia się termin sprzętu i zwiększa się procent wilgotności 
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zbieranych ziemiopłodów. To powoduje zwiększenie kosztów transportu, 

zmianę warunków przechowania itp., a w przypadku zbóż — konieczność 

mechanicznego dosuszania ziarna przed magazynowaniem. 

Pod wpływem nawodnień zmieniają się niektóre cechy morfologiczne 

i użytkowe roślin lub poszczególnych ich części. Tak np. na polach nawad- 

nianych stwierdza się większy odsetek rozwidlonych korzeni buraków 

cukrowych, marchwi i pietruszki, większy procent dużych kłębów ziemnia- 

ków, większy ciężar 1000 ziarn, zwiększenie stosunku słomy do ziarna, 

liści do korzeni, korzeni bocznych do głównych, zwiększenie zasięgu ko- 

rzeni w kierunkach bocznych itd. Niewłaściwe, zwłaszcza zbyt obfite lub 

zbyt późne nawadnianie roślin okopowych powoduje zmniejszenie pro- 

centowej zawartości cukru i skrobi. W przypadku zbóż i roślin pastewnych 

często występuje obniżenie procentu biaika. Sucha masa roślin nawadnia- 

nych zawiera przeważnie większy procent potasu, a mniejszy procent 

wapnia w porównaniu z suchą masą roślin nie nawadnianych. Zmiany te 

są stosunkowo niewielkie i można je regulować odpowiednim dawkowa- 

niem nawozów mineralnych. 

Mimo że podatność roślin na porażenie chorobami grzybowymi i bak- 

teryjnymi zwiększa się w zasadzie wraz ze zwiększeniem stopnia uwilgot- 

nienia części nadziemnych rośliny, nawodnienia deszczowniane nie powo- 

dują groźnych niebezpieczeństw w tym zakresie. 

Można to tłumaczyć tym, że czas nawadniania wynoszący ok. 2 godzin 

jest stosunkowo krótki, bowiem warunkiem infekcji grzybowej i bakte- 

ryjnych jest obecność kropel wody na powierzchni roślin w ciągu 4—12 go- 

dzin zaś nawadnianie trwa 2-3 godziny. Również wysoka temperatura, 

przy jakiej najczęściej prowadzi się nawadnianie, nie sprzyja infekcji 

w takim stopniu, jak obniżona temperatura podczas deszczu naturalnego. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że w niektórych wypadkach obserwuje się 

na polach nawadnianych większe nasilenie chorób. Dotyczy to np. zarazy 

na ziemniakach i tytoniu, zgnilizny jagód truskawek, występowania mącz- 

niaka na liściach buraków, antraknozy na pomidorach. 

W przypadku chorób niepasożytniczych nawadnianie jest często czyn- 

nikiem przeciwdziałającym porażeniu. Tak np. zmniejsza się występowa- 

nie nekrozy kłębów ziemniaków, plamistości pomidorów, czarnego ser- 

duszka selerów itp. Zależnie od terminów i dawek nawadniania musi być 

zmodyfikowane stosowanie środków ochrony roślin. 

W doświadczeniach polowych z nawadnianiem stwierdzamy również 

istotne różnice w stopniu zachwaszczenia łanu, co pociąga za sobą ko- 

nieczność modyfikacji metod zwalczania chwastów. Tak np. nawadnianie 

ziemniaków przy niskim nawożeniu powoduje znaczny wzrost zachwa- 

szczenia wtórnego, natomiast nawadnianie przy wysokim nawożeniu po- 

woduje całkowite zagłuszenie chwastów przez szybko rosnące i dobrze 

zacieniające rośliny uprawne. Szczególnie wyraźnie występuje to zjawisko 

w latach posusznych na glebach lekkich.
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Wplyw nawadniania na glebe jest podobny do dzialania ulewnego 

deszczu. Jezeli woda uzyta do nawodnien nie jest zasolona, to nawadnia- 

nie przyśpiesza proces wymywania składników pokarmowych do warstw 

głębszych gleby. Straty składników pokarmowych na glebach lekkich są 

większe niż na ciężkich. Może też zachodzić nieznaczne przemieszczenie 

części spławialnych gleby, co wpływa na jej porowatość i przepuszczalność. 

Ujemny wpływ deszczowania na strukturę gleby zależy od wielu czynni- 

ków, ale przede wszystkim od natężenia opadu, wielkości kropel i rodzaju 

szaty roślinnej. Zmiany w strukturze gleby sięgają do głębokości ok. 5 cm. 

Równocześnie zachodzą zmiany ciężaru objętościowego gleby, zmniejsza 

się jej pojemność wodna, przepuszczalność i przewiewność. Aby zapobiec 

ujemnym wpływom tych zmian na rozwój roślin, konieczne jest przestrze- 

ganie właściwych terminów i dawek nawadniania oraz stosowanie w miarę 

potrzeby dodatkowych uprawek. 

Ujemne skutki nawadniania na glebach lekkich są nieznaczne lub 

wcale nie występują. Odwrotnie, dzięki nawadnianiu mało urodzajne gleby 

lekkie stają się po wprowadzeniu nawodnień i wysokiego nawożenia gle- 

bami wysoko produkcyjnymi. Dotychczasowa uprawa roślin ekstensyw- 

nych musi ustąpić uprawie roślin intensywnych, bardziej wymagających 

pod względem przyrodniczym i agrotechnicznym oraz bardziej cennych 

pod względem ekonomicznym. Na pola deszczowane i wysoko nawożone 

nadają się przede wszystkim gatunki i odmiany wysoko plenne, dobrze 

wykorzystujące wysokie dawki nawozów i silnie reagujące na dodatek 

wody. Bardziej pożądane są odmiany wcześniejsze, umożliwiające zbiera- 

nie 2 lub 3 plonów w ciągu roku, jak to jest np. możliwe w warzywnictwie. 

Rośliny nawadniane pobierają z gleby ok. 50% więcej składników po- 

karmowych w porównaniu z nienawadnianymi i w znacznie większym 

stopniu wykorzystują nawozy mineralne, zwłaszcza w dużych dawkach 

na glebach lekkich. Aby zapobiec zmniejszeniu zasobności gleby w skład- 

niki pokarmowe, należy równolegle z nawadnianiem stosować wysokie 

dawki NPK oraz silniejsze wapnowanie gleb. 

Z badań porównawczych nad efektywnością różnych dawek nawozów 

mineralnych (0-900 kg/ha czystych składników NPK) wynika, że na gle- 

bach lekkich, szczególnie w latach posusznych, duże dawki nie powodują 

zwyżki plonów, a nawet mogą wywołać ich spadek. Warunkiem wyko- 

rzystania wysokich dawek nawozowych jest dostateczna ilość opadów na- 

turalnych lub stosowanie nawodnień uzupełniających. Wpływ nawadniania 

na glebach zwięzłych jest mniejszy niż na glebach lekkich. 

W warunkach nawadniania i wysokiego nawożenia mineralnego na- 

leży jednak liczyć się z możliwością zanieczyszczenia wód odpływowych 

azotami. Duża ich zawartość w wodzie pitnej jest szkodliwa dla ludzi 

i zwierząt. Woda zawierająca w 1 1 więcej niż 10 mg azotu w formie 

azotanów jest już niebezpieczna dla zdrowia zwłaszcza gdy zaistnieją 

warunki redukcji ich do azotynów. Szczególnie wrażliwe są zwierzęta



150 JOZEF DZIEZYC 
  

przeżuwające, posiadające w przewodzie pokarmowym mikroflorę zdolną 

do takich procesów redukcyjnych. 

Z punktu widzenia gospodarki nawozowej i wodnej bardzo ważne jest 

zjawisko interakcji wody i nawozów w podnoszeniu plonów. W większości 

badanych wypadków zwyżka plonów pod wpływem kompleksowego stoso- 

wania nawadniania i nawożenia jest większa od sumy zwyżek uzyskiwa- 

nych przy oddzielnym stosowaniu takich analogicznych dawek. To oznacza, 

że woda sprzyja lepszemu wykorzystaniu nawozów, zaś wyższe nawoże- 

nie zapewnia lepsze wykorzystanie wody przeż rośliny. Ze wzrostem po- 

ziomu nawożenia rośnie zapotrzebowanie wody na 1 ha mimo, że jedno- 

cześnie maleje zużycie wody na produkcję jednostki suchej masy plonu. 

To stawia odpowiednie zadania przed ukierunkowaniem melioracji, zwłasz- 

cza na glebach lekkich. 

Gleby nawadniane są silniej podatne na zaskorupienie i dlatego wy- 

magają niekiedy dodatkowych uprawek międzyrzędowych. Trzeba też 

pamiętać, że zmieniają się warunki uprawy pożniwnej, przedsiewnej je- 

siennej i sprzętu. Na polach nawadnianych uprawki przesuszające glebę 

są mniej szkodliwe, łatwiej jest utrzymać terminowość uprawy, łatwiej 

też wykonuje się sprzęt roślin okopowych. 

Nawadnianie wpływa m.in. na mikroklimat górnej warstwy gleby 

i przyziemnej warstwy powietrza. Tak np. stwierdziliśmy, że temperatura 

górnej warstwy gleby może spadać w południe ok. 4—7', a różnice utrzy- 

mują się do 7 dni po nawadnianiu. Wpływa to naturalnie na warunki prze- 

mian biologicznych i chemicznych w glebie. Zmieniają się także warunki 

organizacji i mechanizacji prac polowych z powodu większej wilgotności 

gleby, innego doboru roślin i konieczność większej mechanizacji prac 

na polach nawadnianych. Znacznie większa zawartość wody w zebranych 

ziemiopłodach dodatkowo utrudnia transport i przechowanie zwiększonych 
plonów. 

Z. gospodarczego punktu widzenia najbardziej interesujący jest wpływ 

nawodnień na plonowanie roślin. Średnie wieloletnie zwyżki plonów 

większości roślin uprawnych wahają się najczęściej w granicach 25-50%. 

Na glebach skrajnie suchych i w latach posusznych nawadnianie podnosi 

plony niektórych roślin nawet o 100-200%/0. W analogicznych warunkach 
klimatyczno-glebowych bez zastosowania nawodnień intensywne nawo- 
żenie mineralne okazuje się mało skuteczne, a nawet zamiast podnosić — 
może obniżać plony. Z doświadczeń przeprowadzonych w roku posusznym 

1969 już przekroczenie dawki 200 kg NPK na 1 ha obniżało plony zbóż na 

piaskach, zaś przy dawce 400 kg na 1 ha zniżki plonów były bardzo wy- 
raźne. W przypadku roślin okopowych, a szczególnie buraków cukrowych, 
pastewnych i ćwikłowych, ujemny wpływ wysokiego nawożenia podczas 
suszy był jeszcze większy niż w przypadku zbóż. 

Wielkość zwyżek plonu pod wpływem nawadniania jest zależna od 
rodzaju gleby, gatunku i odmiany rośliny, poziomu nawożenia, sposobu
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uprawy, terminów i dawek nawadniania, przebiegu pogody i wielu innych 

czynników. Największe zwyżki plonu osiąga się na glebach lekkich w la- 

tach suchych, mniejsze na glebach średnich w latach normalnych, a naj- 
mniejsze — na glebach ciężkich, gdzie w latach przekropnych nawadnia- 

nie obniża plony. 

W naszych doświadczeniach polowych, przeprowadzonych w posusz- 

nym 1969 r. na glebach lekkich w Samotworze koło Wrocławia i w Swojcu, 

dodatkowe deszczowanie w 4-5 dawkach po 20-25 mm dało następujący 

wzrost plonów: 

ziemniaki wczesne — z 248 do 309 q/ha 

buraki ćwikłowe — z 229 do 617 q/ha 

kapusta biała — z 484 do 842 q/ha 

pszenica ozima — z 143 do 36,5 q/ha 

owies — z 19,0 do 33,0 q/ha 

Zwyżka plonu słomy zbóż przekraczała 20 q/ha, zaś plonu liści bura- 

ków cukrowych 200 q/ha. 

Biologiczne i agrotechniczne oraz gospodarcze skutki stosowania na- 

wodnień deszczownianych w warunkach polskiego rolnictwa nie są jeszcze 

dostatecznie poznane i należy rozszerzać badania w tym kierunku w róż- 

nych rejonach przyrodniczo-rolniczych w kraju. Za celowością rozszerza- 

nia takich badań przemawiają korzystne wyniki uzyskane w dotychcza- 

sowych doświadczeniach. 

Юзеф Дзежыи 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ И АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

ДОЖДЕВАЛЬНЫХ ПОЛИВОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Резюме 

В течение испытаний дождевания растений проводимых в Самотворе и Свой- 

це с 1961 года собралось немало наблюдений и цифровых данных. 

Собранные материалы дают уже достаточные основания для целого ряда 

выводов теоретического и практического характера. Ниже приведены важней- 

шие из них. 

1. Дождевание вызывает повышение содержания воды в почве и растениях, 

усиление тургора растительных тканей, рост потребления воды на 1 га, а в то. 

же время более экономное её использование для продукции 1 ц сухой массы 

урожая. 

2. Дождевание, ограничивает глубину корневой системы, повышает воспри- 

имчивость растений к последующим недоборам воды, замедляет потери воды 

в процессе созревания растений. Прирост урожая большинства культурных рас- 

тений достигает 20-50% и более. 

3. Под влиянием поливов изменяются некоторые морфологические свойства 

растений или их частей. 

4. Ненадлежащее обводнение и удобрение пропашных растений вызывает
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снижение процентного содержания сахара и крахмала, а в случае хлебных и кор- 

мовых растений — снижение процента белка. | 

5. Обводнение при скудном удобрении содействует повышению степени за- 

сорения полей и, наоборот, при обильном удобрении сорняки полностью заглу- 

шаются быстро растущими и сильно затеняющими культурными растениями. 

6. Обводняемые растения абсорбируют из почвы на 50% болыше питательных 

компонентов и в значительно большей степени используют минеральные удобре- 

ния, в особенности — большими дозами на лёгких почвах. 

7. Организация и механизация полевых работ на полях подвергнутых дожде- 

ванию должна принимать во внимание оптимальные сроки поливов и большую 

влажность почвы ‚а также применение машин приспособленных для уборки и пе- 

ревозки очень высоких урожаев. 

8. Внедрение обводнений превращает лёгкие, малоплодородные почвы в вы- 

сокопроизводительные. В связи с этим прежнее экстенсивное земледелие должно 

уступить место возделыванию интенсивных растений, более требовательных 

в природном отношении и более ценных — в экономическом. Для полей под- 

вергаемых дождеванию и обильно удобряемых пригодны лишь виды и разно- 

видности, хорошо использующие высокие дозы удобрений и дополнительное об- 

воднение, а также устойчивые к полеганию. Желательны более ранние разно- 

видности, предоставляющие возможность сбора 2-3 урожаев в течение года. 

Вместо прежней селекции на засухоустойчивость следует предпринять селекцию 

на сильную реакцию на воду и обильное удобрение. 

BIOLOGISCHE UND AGROTECHNISCHE BEREGNUNGSFOLGEN 

IN DER LANDWIRTSCHAFT 

Zusammenfassung 

Im vorgelegten Referat wurde der Einfluss von Beregnung auf den Wasser- 

haushalt der Pflanzen und des Bodens, den Zuwachs der Pflanzenmasse, die 

morphologischen und nutzbaren Pflanzenmerkmale, die Befallintensitat durch 

Krankheiten, Verunkrautung der Felder, manche Bodeneigenschaften, ferner Boden- 

bearbeitung, Diingerausnutzung, Pflanzenertrag und Auswahl dieser Tatigkeiten in 

der Fruchtfolge dargestellt.


