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Problem zuzycia wody na produkcje biomasy wzrastajacych plonow 

interesuje od wielu lat zarówno rolników, jak i hydrologów. Odpowiedź 

na to pytanie — czy istnieje współzależność pomiędzy wzrostem plonu 

z jednostki powierzchni a ilością wody pobieranej z gleby — ma zna- 

czenie praktyczne dla rolników. Należy bowiem ustalić granicę wysokoś- 

ci plonu, do której można podnosić produkcję biomasy opierając się na 

naturalnych zapasach wody w glebie, kształtowanych przez niestałą ilość 

opadów oraz ich nieregularny rozkład w czasie. Ustalenie tej granicy uła- 

twi jednocześnie podejmowanie decyzji w zakresie stosowania nawod- 

nień. 

Hydrolodzy starają się odpowiedzieć na pytanie: czy i w jakim stopniu 

wzrastająca produkcja roślinna w rolnictwie oddziałuje na wielkość od- 

pływów rzecznych, a tym samym na bilans wodny zlewni. 

DWIE KONCEPCJE ZALEŻNOŚCI ZUŻYCIA WODY GLEBOWEJ 

OD WYSOKOŚCI PLONU 

Uogólniając poglądy hydrologów z krajów sąsiadujących z Polską na 

problem zużycia wody przez wzrastające plony można je sprowadzić do 

dwóch zasadniczych grup interpretacyjnych. 

Poljakow [19], Kalweit [8, 9] LLiwowicz [14] wyrażają pogląd, że wraz 

z podwyższeniem plonu ilość pobranej wody z gleby wzrasta w takim 

stopniu, że powoduje dostrzegalne obniżenie poziomu wód w rzekach. 

Rachmanow [21], Prenk i Róper [20] oraz Konstantinow [10] uważają 

natomiast, że wzrostowi plonów nie towarzyszy istotne zwiększenie po- 

bierania wody z gleby. Konstantinow nie wyklucza jednak pewnego 

zwiększenia parowania na obficie plonujących polach. Poglądy zarówno 

8*



116 E. ŚLUSARCZYK 

jednej, jak i drugiej grupy autorów nie są jednak oparte na systematycz- 
nych badaniach. 

Hydrolodzy polscy wypowiadają się jednoznacznie za istotnością wpły- 
wu wzrostu produkcji roślinnej na zwiększenie tzw. parowania tereno- 

wego. Badając wpływ intensyfikacji produkcji roślinnej na odpływy 

rzeczne Dębski [4] stwierdził, że średnio mogą się one zmniejszyć o ok. 

21,6 mm w ciągu roku. Według Lambora [12] zwiększenie zużycia wody 

w okresie wegetacji wynosi ok. 15 mm rocznie; jednak połowa tego wzro- 

stu jest pokrywana przez wykorzystanie parowania bezproduktywnego. 

W obliczeniach perspektywicznych Lambor [13] proponuje założenie, że 

wzrost produkcji roślinnej o 100%/0 powoduje zwiększenie zużycia wody 
o 20 mm rocznie, z czego połowa wpłynie na ubytek wody w rzekach. 

J. Ostromęcki [18] twierdzi, iż parowanie pola zależy między innymi od 

wielkości plonu, proponując formułę empiryczną do obliczenia tej zależ- 

ności. Według Ostromęckiego, wzrost parowania następuje znacznie wol- 

niej niż powodujący go wzrost masy roślinnej. 

Do innych wniosków doprowadziły badania nad polowym zużyciem 

wody przez rośliny uprawne prowadzone przez liczną grupę rolników 

i agrohydrologów. W roku 1957 S. Bac [1] opublikował dane dotyczące 

polowego zużycia wody przez rośliny uprawne, opracowane na podstawie 

badań prowadzonych na polu ustalonym w Czechnicy. Autor obliczył 

polowe zużycie wody na podstawie znanego wzoru: S=W,„trP— Ws, 

gdzie: S — polowe zużycie wody, Wp — wilgotność początkowa, P — 

opad atmosferyczny, Ws; — średnia miesięczna wilgotność gleby. Wnioski 

z tego opracowania Bac sformułował następująco: 1) wysokość plonu nie 

zależy od sumy wody zużytej do czasu zbioru; 2) ilość wody zużytej na 

1 kg plonu jest zmienna i zawsze wyższa w latach nieurodzaju; 3) ilość 

wody zużyta w warunkach polowych na jednostkę masy roślinnej jest 

wyższa niż wynika to z badań lizymetrycznych. 

Formułę S zaproponowaną przez Baca w postaci oryginalnej lub zmo- 

dyfikowanej (często stosowano zmianę Ws, na Wy, gdzie Wy — wilgotność 

końcowa gleby) stosowało w latach następnych wielu autorów [2, 5, 11, 

15-17, 23-26]. Nie wdając się w szczegółową analizę tych prac, można 

ogólnie powiedzieć, że potwierdziły one badania Baca. Wnioski tych au- 

torów dowodzą ponadto, że wzrost plonów nie wpływa na zmniejszenie 

zapasu wody w glebie. Innymi słowy: jednakowy zapas wody glebowej 

może zapewnić plony o różnej wysokości [3, 11, 15, 16, 23]. W miarę 

wzrostu plonu — przy jednakowym zapasie wody w glebie — zmniejsza 

się więc jej jednostkowe zużycie [3, 5, 16]. 

Poglądy autorów krajowych na omawiany problem są więc również 

rozbieżne. Rozbieżność ta w połączeniu z brakiem teorii lub chociażby 

hipotezy wyjaśniającej kwestię potrzeb wodnych roślin uprawnych, przy
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ogólnej tendencji do wzrostu plonowania stanowi poważną przeszkodę 
w opracowaniu niektórych dotychczas uzyskanych materiałów z tego 

zakresu oraz w perspektywicznym planowaniu plonów i odpływów. 

PRÓBA WYJAŚNIENIA SPRZECZNOŚCI POGLĄDÓW NA PROBLEM 

ZUŻYCIA WODY PRZEZ ROŚLINY 

Powszechnie stosowana metoda obliczania polowego zużycia wody we- 

dług wzoru Baca, dostarczyła interesujących materiałów na temat zależ- 

ności plonu od przybliżonego bilansu wodnego w jednometrowej war- 

stwie gleby. Stwierdzono dość dużą rozpiętość jednostkowego zużycia 

wody na wyprodukowanie plonu, przy jej jednakowym zużyciu polo- 

wym. Dowodzi to, że przy produkcji roślinnej znaczne ilości wody gle- 

bowej są tracone nieproduktywnie na bezpośrednie parowanie z gleby. 

Korzystniejszy stosunek parowania do transpiracji można uzyskać, zwięk- 

szając plonowanie metodami agrotechnicznymi i agrochemicznymi. Wia- 

domo jednak, że jednostkowe zużycie wody nie może maleć w nieskoń- 

czoność; istnieją więc czynniki, które ograniczają proces jego zmniejsza- 

nia. Metoda polowego określania zużycia wody w swej obecnej formie 

nie pozwala na kontrolne ustalenie stopnia zaspokojenia — zmiennych 

w czasie — potrzeb wodnych roślin. W okresach pomiędzy kolejnymi po- 

miarami wilgotności gleby — zwłaszcza w okresach wzmożonych potrzeb 

wodnych roślin i niedoborów wody w glebach — mogą zachodzić procesy 

decydujące o wysokości plonu. Zwłaszcza że dość często przy obliczaniu 

polowego zużycia wody autorzy opierają się na wartościach Zp i 7к. Фе 

trudno sobie wyobrazić, że dłuższa posucha lub większy opad, zwłaszcza 

na glebach o mniejszej retencji, są w stanie całkowicie zniwelować ewen- 

tualne różnice spowodowane przez plon o różnej masie transpirującej. 

W ten sposób obliczone polowe zużycie wody nie może określić faktycz- 

nego związku między plonem a bilansem wodnym badanej warstwy 

gleby. 

Zależność między zużyciem wody a wielkością biomasy modyfikowa- 

na jest przez szereg czynników agrotechnicznych. Większy plon, cha- 

rakteryzujący się maksymalnym dopuszczalnym zagęszczeniem roślin w 

łanie oraz dużą powierzchnią zbiorową liści, powoduje zmniejszenie pa- 

rowania z gleby i jednocześnie wzmaga transpirację. We współczesnej 

produkcji roślinnej amplituda plonów jest duża (np. od 45-200 q masy 

ziarna i słomy). Jeszcze większe różnice spotyka się w plonach roślin 

pastewnych. Ogólnie można przyjąć, że powierzchnia transpirująca liści, 

przy wysokim plonie roślin uprawnych, może przewyższać parowanie 

1 ha nie obsianego cztero-, a nawet ośmiokrotnie. Tak duże zróżnicowa=
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nie masy transpirującej wywiera niewątpliwie wpływ na pobranie wody 

z gleby, szczególnie w okresach wzmożonych potrzeb wodnych roślin. 

Przy obecnie stosowanym intensywnym nawożeniu azotowym stosu- 

nek ziarna do słomy może być dość szeroki. Określenie zależności mię- 

dzy ilością wody w: glebie a plonem ziarna nie oddaje więc rzeczywistego 

zużycia wcdy na produkcję biomasy. Dlatego w rozważaniach nad po- 

trzebami wodnymi roślin uprawnych słuszniej jest używać pojęcia: bio- 

masa lub ogólny plon ziarna i słomy. 

Niekiedy usiłowano określać zależności między polowym zużyciem 

wody a wariantami nawożenia. Jednak obecnie zdarza się, że wysokie 

dawki nawozów — nie zsynchronizowane z pozostałymi czynnikami ro- 

zwoju roślin — nie tylko nie podnoszą plonów, ale nawet je obniżają. 

Jednocześnie obfite nawożenie niektórymi składnikami może transpirację 

osłabiać, np. K, Na, lub intensyfikować, np. Ca, Mg, B, N [7]. 

Przegląd sprzeczności w poglądach na zużycie wody przez wzrastaja- 

cy plon wskazuje na złożoność tego problemu oraz możliwość różnego 

interpretowania go. 

HIPOTEZA WYCZERPYWANIA WODY Z GLEBY 

W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI BIOMASY 

W ostatnich latach (1969-1975) kilka spostrzeżeń nasunęło wątpliwoś- 

ci co do twierdzenia, że wzrost plonu nie pociąga za sobą zwiększonegc 

zużycia wody. Systematyczne pomiary wilgotności gieby — obsianej róż- 

nymi roślinami o małej biomasie i niezbyt dużym zróżnicowaniu względ- 

nym masy — nie wykazują jednokierunkowej zależności wilgotności gle- 

by od wzrostu plonu. Natomiast systematyczne pomiary wilgotności gle- 

by obsianej roślinnością o wyraźnie zróżnicowanej biomasie w pewnych 

okresach czasu nie wykazują zależności między plonem a zapasem wody 

w glebie, a w pewnych wykazują. 

Spośród roślinności: bardzo słabej i bardzo bujnej, rosnącej na płyt- 

kiej madzie podścielonej piaskiem luźnym, wcześniej i ostrzej zareagowa- 

ła na brak wody roślinność bujniejsza. 

Zastosowane nawadnianie roślinności bujniejszej, tuż przed kryzysem 

wodnym, podnosiło plon w znacznym stopniu. Spostrzeżenia te pozwala- 

ją na sformułowanie następującej hipotezy: transpiracja małego i śred- 

niego plonu biomasy, wzrastającego do pewnej określonej wysokości, nie 

wpływa na zwiększenie zużycia wody z gleby; względny przyrost plonu 

oraz jednoczesne zmniejszanie się jednostkowego polowego zużycia wody 

dla takich plonów odbywa się kosztem nieproduktywnego parowania 

z gleby; po przekroczeniu określonej granicy przyrostu masy transpirują- 

cej, tempo i ilość pobieranej wody rośnie wraz ze wzrostem biomasy.
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SPRAWDZENIE DOŚWIADCZALNE HIPOTEZY 

W celu sprawdzenia wysuniętej hipotezy, opracowano wyniki pomia- 
rów wilgotności gleby z 6 doświadczeń: trzech polowych i trzech mikro- 
poletkowych. Doświadczenia te charakteryzowały się dużą rozpiętością 
plonów, uzyskaną dzięki zróżnicowanemu nawożeniu. W doświadczeniach 
tych nie zawsze najwyższemu nawożeniu odpowiadały największe plony. 

Ponieważ w doświadczeniach polowych i mikropoletkowych nie rozpo- 
rządzano ścisłym bilansem wodnym, zastosowano relatywistyczną analizę 
danych z pomiarów aktualnej wilgotności gleby, wykonanych dla poszcze- 
gólnych wariantów zróżnicowanej roślinności. Wyniki tych pomiarów 
były następnie korelowane z końcowym plonem całkowitym. Dla traw 
uprawianych w polu pomiary wykonano w przybliżonych terminach po- 
kosów, które były poprzedzone okresami bezdeszczowymi. Dla pszenicy 
i rzepaku opracowano pomiary z kilku terminów, aby przekonać się czy 
hipotetyczne założenie, że wyczerpywanie wody z gleby przez wzrasta- 
jący plon zależy od warunków uwilgotnienia — jest słuszne. W doświad- 
czeniach polowych zawartość wody oznaczano metodą grawimetryczną, 
natomiast w doświadczeniach mikropoletkowych — metodą radiometry- 
czną. 

Uzyskane zależności aktualnego zapasu wody glebowej (tab. 1) od 
wielkości plonu całkowitego poszczególnych roślin pochodzą z różnych 
typów doświadczeń, założonych na różnych glebach, w latach o różnych 
warunkach meteorologicznych i dotyczą różnych roślin. Można je jednak 
porównywać, ponieważ układają się one według charakterystycznej za- 
leżności. Według danych reprezentujących doświadczenia o dużym zróż- 
nicowaniu plonów, transpiracja przy niskich plonach nie wpływa na 

chwilowe wyczerpywanie wody z gleby. Do określonej granicy wzrostu 

plonów nie obserwuje się związku między plonem a wyczerpywaniem 

wody z gleby. Jest to określony przedział uwilgotnienia gleby i odpowia- 

dający mu przedział plonu, które na płaszczyźnie układu współrzędnych 
tworzą strefę nieuporządkowanej zależności między plonem i stopniem 

wyczerpywania wody z gleby. W strefie tej wzrost plonów odbywa się 

kosztem bezpośredniego parowania z gleby oraz na skutek oszczędnego 

wykorzystania wody dzięki optymalizacji czynników agrotechnicznych. 

Po przekroczeniu określonej granicy przyrostu masy transpirującej, 
uwarunkowanego przez wystarczający dotychczas zapas wody oraz ob- 

fitość składników pokarmowych, bujna roślinność stosunkowo szybciej 

i głębiej wyczerpuje wodę z gleby aż do granicy wilgotności trwałego 

więdnięcia. Ponieważ czynniki agrotechniczne przy wysokim plonie są 

korzystniejsze (niż przy niższym) i woda jest lepiej wykorzystywana, 

jej jednostkowe polowe zużycie jest stosunkowo 'bardzo niskie. Przy
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wysokich plonach obserwuje się dość ścisłą zależność między masą plo- 
nu a wyczerpaniem wody z gleby. 

Zależność aktualnego zapasu wody w glebie od plonu pszenicy ozi- 
mej, uprawianej na mikroparcelach w 1973 r., wykonano w trzech ter- 
minach. W fazie strzelania w źdźbło, kiedy masa transpirująca była ma- 
ła, a ogólna wilgotność gleby wysoka, nie uwidoczniła się wyraźnie jed- 
nokierunkowa zależność. W następnych fazach, a zwłaszcza w ostatniej, 

obserwuje się silne zróżnicowanie wilgotności gleby pod wpływem wzra- 
stającego plonu (131-162 q z 1 ha). Współzależność między wzrastającym 
plonem a pobieraniem wody przy wysokich plonach ma charakter linio- 
wy typu 

у = ао + ах. (1) 

Badana zależność wystąpiła również na mikroparcelach obsianych 

rzepakiem w 1974 r. Wahania biomasy wynoszą 94-162 q/ha. Zróżnico- 

wanie wilgotności gleby przy wzrastającym plonie jest wyraźne, z wy- 

jątkiem drugiego terminu — po opadach. Opady w znacznej mierze zni- 

welowały różnice uwilgotnienia spowodowane przez niejednakowe plo- 

ny. 

Związek plonu z wyczerpywaniem wody obserwowano na mikropar- 

celach obsianych pszenicą ozimą w 1975 r. Plon ogólny ziarna i słomy 

z 1 ha wahał się od 96 do 198 q. Również i w tym doświadczeniu zna- 

lazły potwierdzenie uprzednio zaobserwowane prawidłowości, tj. wpływ 

wielkości plonu na wyczerpywanie wody z gleby oraz niwelujące działa- 

nie opadów na różnice w uwilgotnieniu gleby. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW DOŚWIADCZEŃ I PODSUMOWANIE 

Analiza zależności zużycia wody od wysokości plonu jest wyjątkowo 

trudna, gdyż stanowi wielostronnie uwarunkowany składnik układu gle- 

ba-roślina-atmosfera. Już złożoność każdego członu tego układu jest do- 

statecznie wielka, nie mówiąc o liczbie możliwych kombinacji wzajem- 

nych powiązań i oddziaływań. Najważniejsze czynniki warunkujące oma- 

wianą relację to: gleba — energia wiązania przez nią wody i przewod- 

nictwo wodne gleb; rośliny — ogólna reakcja na wilgotność siedliska, 

głębokość penetracji systemu korzeniowego, dynamiczna zmienność reak- 

cji na wilgotność gleby; czynnik meteorologiczny — przebieg natężenia 

promieniowania, temperatura, wilgotność powietrza itp. Do wymienio- 

nych czynników należy dodać poziom agrotechniki oraz intensywność 

nawożenia. 

W tak złożonym układzie trudności w sformułowaniu prostych zależ- 

9— ZPPNR, z. 205
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ności między plonowaniem a zużyciem wody są duże. Dość liczne mate- 
riały publikowane oraz dane własne pozwalają — zdaniem autora — na 
sformułowanie interpretacji stwierdzonych faktów. Zgodnie z przyjętą 
hipotezą, wzrastająca biomasa plonów — od niskich do średnich (stopnio- 
wanie według aktualnego poziomu produkcji) nie powoduje zwiększenia 
polowego zużycia wody. Jest to pogląd podzielany zresztą przez ogół 
specjalistów z zakresu agrohydrologii. Przyrost plonów niskich odbywa 
się kosztem nieproduktywnego parowania, natomiast plonów średnich — 

kosztem bardziej produktywnego wykorzystania istniejącej wody, które 
jest możliwe dzięki pokonaniu pozostałych czynników wpływających na 
rozwój biomasy. Przy niskich plonach parowanie glebowe dominuje nad 
transpiracją. W miarę wzrostu biomasy stosunek transpiracji E; do pa- 
rowania gleby Eg ulega stopniowo odwróceniu (rys. 1). Malejące ze wzro- 
stem plonów jednostkowe zużycie wody na produkcję biomasy przy zbli- 
żonym polowym zużyciu wody potwierdza słuszność przedstawionego wy- 
jaśnienia. 

  

fv = Et < Eg Et > Eg 

| 
| 

Ал NE 
W | Rys. 1. Związek między wilgotnością „gleby 

Z DL a wzrastającym plonem: E+ — transpiracja, 

m Eg — parowanie z gleby, E, — ewapotrans- 

m piracja, W — wilgotność gleby 

Po przekroczeniu określonej granicy przyrostu masy transpirującej, 

tempo pobierania wody i jej ilość rośnie wraz z przyrostem biomasy 

(rys. 1). Osłabienie lub nawet całkowity brak badanej zależności stwier- 

dzono na początku okresu wegetacji oraz w okresach podeszczowych. 

Większe opady niwelują częściowo lub całkowicie zróżnicowanie wilgot- 

ności spowodowane przez niejednakową transpirację. Natomiast w po- 

zostałych terminach, pod roślinnością o bujniejszej masie transpirującej, 

stwierdzono mniejszy zapas wody w glebie. Jak zatem pogodzić ostatnio 

stwierdzone fakty z ogólnie panującą, odmienną opinią na ten temat? 

Otóż wydaje się, że dotychczasowe badania nad polowym zużyciem wo- 

dy były prowadzone przy plonach zbyt niskich, aby zależność pobierania 

wody od wysokości biomasy mogła się ujawnić. Wpływ plonów średnich
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ogranicza się raczej do krótkich okresów krytycznych i trudniej go u- 

chwycić przez przypadkowe pomiary wilgotności gleby. Dlatego też ba- 
dania należy prowadzić na obiektach o wyższym plonowaniu uprawia- 

nych roślin. 

  plon 

——— zużycie wody 
zu
ży
ci
e 

w
o
d
y
 

  
  

  

Rys. 2. Zależność polowego zużycia wody od wysokości plonu: I — strefa niskich 

i średnich plonów oraz nieuporządkowanej ich zależności od zapasu wody w glebie; 

II — strefa wysokich plonów i ich Ścisłej zależności zapasu wody w glebie w 

okresach krytycznych roślin 

W literaturze spotyka się wzmianki o potrzebie okresowych pomia- 

rów wilgotności gleby w krytycznych fazach rozwoju roślin [23, 25]. 

Fragmentaryczne potwierdzenie związku polowego zużycia wody z plo- 

nem roślin można również znaleźć w dotychczas publikowanych pracach 

[22, 25, 26]. 

Na podstawie danych z doświadczeń oraz przeglądu literatury można 

wysunąć następujące tezy na temat zależności wyczerpywania wody gle- 

bowej od wysokości plonu. 
1. Przy plonach niskich i średnich stopniowy przyrost biomasy 90 

określonej granicy nie powoduje zróżnicowania w pobieraniu wody. Cha- 

rakterystyczną cechą wzrostu plonów w tym przedziale jest zmniejsza- 

nie się jednostkowego zużycia wody przy tym samym ogólnym zużyciu 

polowym. Jest to strefa niskich i średnich plonów i jednocześnie nie- 

uporządkowanej ich zależności od zapasu wody glebowej (rys. 2). 

2. Plony o dużej masie transpirującej zwiększają wyraźnie tempo 

oraz ilość pobieranej wody odpowiednio do przyrostu biomasy. Jest to 

strefa wysokich plonów oraz ścisłej zależności od zapasu wody w glebie 

w okresach istotnych potrzeb wodnych roślin. Charakterystyczną cechą 

przyrostu biomasy w tym przedziale plonownaia jest stosunkowo niskie 

jednostkowe zużycie wody i równocześnie zróżnicowany zapas wody w 

glebie w zależności od masy roślinnej (rys. 2). 

ge
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3. Uzyskanie maksymalnego plonowania przy stosowaniu nawadnia- 

nia uwarunkowane jest przez stworzenie optymalnych warunków agro- 

technicznych; jednocześnie warunki te zwiększają efektywność stosowa- 

nych dawek wody. 

4. Ogólna postać związku pomiędzy plonem biomasy a aktualnym 

stanem uwilgotnienia gleby może być przedstawiona jak gdyby funkcją 

łączoną: stałą w przedziale niskich plonów, malejącą liniowo w przedzia- 

le wysokich plonów (rys. 1). 

Oczywiście w naturze przejście z odcinka funkcji stałej do malejącej 

odbywa się stopniowo. Wydaje się, że funkcję tę może przedstawić na- 

stępujący schemat 

ух (bet | (2) 

gdzie: y — aktualny stan wilgotności gleby, yo — początkowy stan wil- 

gotności gleby, b; — parametr określający transpirację, bz — parametr 

określający parowanie bezpośrednie z gleby, 1 — plon. 

Schemat ten uwzględnia założenie, że transpiracja jest do plonów 

proporcjonalna, natomiast parowanie bezpośrednie z gleby jest odwrot- 

nie proporcjonalne do plonów. Porównanie to dotyczy gleby pokrytej 

roślinnością. 

W praktyce, ze względu na wpływ rozmaitych czynników ubocznych, 

dość dobre przybliżenie funkcji daje zależność liniowa, szczególnie gdy 

plony są wysokie. 
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Э. Слюсарчик 

ВЛИЯНИЕ ВЕЛИЧИНЫ БИОМАССЫ НА РАСХОД ВОДЫ ИЗ ПОЧВЫ 

Резюме 

На основании полевых и микроделяночных опытов была разработана ги- 

потеза разъясняющая зависимости потребления почвенной воды от величины 

растительной массы. Существующий до настоящего времени взгляд, согласно 

которому величина урожая не дифференцирует полевого потребления воды, 

оказывается правильным только по отношению к низким и средне-высоким 

урожаям. Урожаи же выше определенного порога транспирующей массы диф- 

ференцируют забор воды из почвы, по отношению к величине биомассы — Б 

соответствии с линейной зависимостью.
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E. Ślusarczyk 

EFFECT OF THE BIOMASS MAGNITUDE ON THE WATER 
UPTAKE FROM SOIL 

Summary 

On the basis of field and microplot experiments, the hypothesis explaining 
the soil water consumption on the plant biomass magnitude was worked out. The 
hitherto view, according to which the yield magnitude would not differentiate the 

field water consumption, appears to be correct in relation to low and medium-high 

yields only. On the other hand, yields over the definite threshold of the transpi- 

rating mass differentiate the water uptake from soil, depending on the biomass 

magnitude, acording to the linear relationship.


