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PRZEBIEG PAROWANIA W ŁANIE BURAKÓW CUKROWYCH 

W ZRÓŻNICOWANYCH WARUNKACH WILGOTNOŚCIOWYCH 

KOMUNIKAT 

Mieczysław Trybała 

Instytut Rolniczych Podstaw Melioracji AR, Wrocław 

Intensywność ewapotranspiracji zależy w głównej mierze od gradien- 

tu ciśnienia pary wodnej nad łanem roślin, od stopnia uwilgotnienia 

górnych poziomów profilu glebowego, od szybkości wiatru oraz nasło- 

necznienia i związanej z nim energii cieplnej. Istnienie ścisłej zależności 

między transpiracją i fotosyntezą roślin skłania badaczy do ciągłego 

doskonalenia metod i aparatury do określania ilości wody wyparowującej 

z powierzchni pokrytych roślinnością. 

Dokładne wartości dotyczące parowania uzyskuje się z pomiarów 

bezpośrednich za pomocą badań lizymetrycznych. Są to jednak urządze- 

nia kosztowne i tylko nieliczne ośrodki naukowo-badawcze w kraju są 

w nie wyposażone. Mniej ścisłe dane, dotyczące tych zjawisk, można 

uzyskać drogą pomiarów pośrednich np. za pomocą ewaporometrów pod 

daszkiem S. Baca lub ewaporometrów Piche'a w obudowie, względnie 

bez obudowy. | 

"Badania z zastosowaniem ewaporometrów Pische'a są prowadzone na 

polach nawadnianych Stacji Doświadczalnej w Swojcu koło Wrocławia. 

Urządzenia te były umieszczone na poletkach na stałej wysokości 1,9 m 

nad powierzchnią gleby oraz na zmiennych wysokościach — bezpośrednio 

nad łanem rosnących roślin. 

Przytoczone w niniejszym doniesieniu dane dotyczą łanu buraków 

cukrowych i pochodzą z poletek nie deszczowanych (kontrolnych) i desz- 

czowanych. Odczyty ewaporometrów były wykonywane codziennie (z wy- 

jątkiem dni świątecznych) w godzinach rannych, między 8-9. Sumy do- 

bowe i dekadowe parowania w mm znad. łanu buraków cukrowych nie 

deszczowanych i deszczowanych w 1973 r. przedstawiono na rysunku 1. 

Uwzględniają one również sumy dobowe opadów P i deszczowania D, 

szybkość wiatru V, średnie dobowe niedosyty wilgotności powietrza 4 

oraz średnie dobowe temperatury powietrza t. Z przebiegu sum dobo- 
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Rys. 1. Przebieg parowania z ewaporometrów Pichea: 1 — parowanie dobowe, 

2 — parowanie dekadowe w mm 

wych parowania z ewaporometrów Pichea wynika, że podlegało ono 

dużym wahaniom w ciągu lata. Szczególnie duże amplitudy notowano 

w drugiej połowie okresu wegetacyjnego, co było związane ze zmiennym 

przebiegiem pogody. Większe amplitudy miały miejsce na wysokości 

1,5 m nad powierzchnią gleby niż bezpośrednio nad łanem. 
Jednocześnie z ewaporometrów umieszczonych na poletkach deszczo-
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Rys. 2. Sumy parowania z ewaporometrow Piche’a: 1 — nie deszczowane, 2 — desz- 

czowane 

wanych parowało mniej wody w porównaniu z ewaporometrami znajdują- 

cymi się na poletkach nie deszczowanych (kontrolnych). Różnice te wy- 

nosiły odpowiednio na wysokości 1,5 m — 103 mm, co stanowiło 14°/o 

w stosunku do obiektów kontrolnych, a bezpośrednio nad łanem analo- 

giczne różnice były większe i wynosiły 138 mm, czyli 240/, (rys. 2). Po- 

twierdza to fakt, że nawadnianie nie tylko poprawia wydatnie warunki 

wilgotnościowe w profilu glebowym, lecz modyfikuje również mikrokli- 

mat łanu. 

Podobnie z ewaporometrów umieszczonych bezpośrednio nad łanem 

roślin notowano systematycznie mniejsze parowanie w porównaniu z ewa- 

porometrami znajdującymi się na stałej wysokości — 1,5 m nad po- 

wierzchnią gleby. Różnice te na polach nie deszczowanych były o 140 mm, 

czyli o 20%/0 mniejsze, a na polach deszczowanych o 176 mm, czyli o 29% 

mniejsze w porównaniu z ewaporometrami znajdującymi się na standar- 

dowej wysokości. 

Wynika z tego, że bezpośrednio nad transpirującymi roślinami utrzy- 

muje się powietrze o mniejszym niedosycie pary wodnej, które stanowi 

pewnego rodzaju warstwę izolacyjną między roślinami a powietrzem 

o bardziej zmiennych parametrach ciśnienia pary. Racjonalne nawadnia- 

nie sprzyja powstawaniu i utrzymywaniu się tej warstwy, co wpływa 

korzystnie na równomierność transpiracji. 

Przedstawienie powyższych danych również w formie sum dekado- 

wych (rys. 1) umożliwia podzielenie okresu wegetacy jnego 1973 r. na dwa 

podokresy. Pierwszy (VI-VII) o mniejszych zdolnościach ewaporacyj- 

nych powietrza (parowanie z ewaporometrów Pichea w tym czasie wy- 

nosiło średnio 50-60 mm na dekadę) i drugi (VIII-IX) o znacznie więk-
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szych zdolnościach ewaporacyjnych powietrza (analogiczne parowanie 
w tym czasie dochodziło do 80 mm/dekadę). 

Jednocześnie na poletkach o uregulowanych stosunkach wodnych 
(nawadnianych) parowanie od czerwca do września przebiegało bar- 
dziej równomiernie. Wynikało to z poprawy warunków wodnych na tych 
poletkach, szczególnie w drugiej połowie okresu wegetacyjnego, kiedy 
wystąpiły znaczne niedobory opadów naturalnych i powstał duży nie- 
dosyt wilgotności powietrza (w sierpniu 1973 r. w rejonie Wrocławia 
spadło zaledwie 4,1 mm deszczu, a do września 7,6 mm). 

Мечислав Трыбала 

ПРОЦЕСС ИСПАРЕНИЯ В ПОЛЕ САХАРНОЙ СВЁКЛЫ 
В РАЗНЫХ УСЛОВИЯХ ВЛАЖНОСТИ 

Резюме 

Опыты по применению эвапорометров Пиша проводятся на орошаемых полях Опытной 
станции в Своеце около Вроцплава. . 

Из процесса суточных сумм испарения из эвапорометров Пиша следует, что оно подвер- 
галось большим колебаниям в течение вегетационного периода 1973 г. Особенно большие 
амплитуды были отмечены во второй половине лета, что было связано с большими коле- 
баниями недостатка влажности в воздухе. Замечено также, что из эвапорометров помещен- 
ных на дождеванных участках испарялось меньше воды, чем из эвапорометров, находящихся 
на недождеванных участках (контрольных). Разницы эти составляли на высоте 1,5 м 14%, 
т непосредственно над полем 24% по отношению к контрольным участкам (рис. 2). Это под- 
аверждает факт, что орошение не только значительно улучшает условия влажности в профиле 
почвы, но также видоизменяет в значительной степени микроклимат поля. 

Mieczysław Trybała 

THE PROCESS OF EVAPORATION IN THE FIELD 
OF SUGAR BEET AT DIFFERENT HUMIDITY CONDITIONS 

Summary 

The experiments with the use of evaporometers Pische are carrieed out on the 
irrigated fields of the Experimental Station in Swojec near Wrocław. 

From the process of twenty-four hours’ evaporation amounts out of Pische 
evaporators there follows that it underwent great oscillations during the vegetation 
perion of 1973. Particularly great amplitudes were noted in the second half of the 
summer, which fact was connected with greater oscilations of the unsaturation of 
the air humidity. One has observed also that from the evaporometers placed on: the 
artificially rained fields there evaporated water in comparison with evaporometers 
which were situated on the unirrigated fields (control ones). Those differences were. 
at the height of 1,5 m 14%) and immediatly above the field 24°/o in relation to the 
control fields (diagram 2). This confirms the fact, that irrigation not only signif- 
icantly improves the humidity conditions in the profile but also to a great extent 
modifies microclimate of the field.


