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Wstęp 

Jedną z najcenniejszych roślin uprawnych w naszych warunkach klimatycznych są 
buraki cukrowe. Zapewniają one wysoką towarowość produkcji roślinnej pod warun

kiem pełnego pokrycia potrzeb wodnych i nawozowych. Niedostateczna ilość opadów 

z reguły ogranicza działanie wysokich dawek nawozów mineralnych. Pomimo że Polska 

leży w strefie klimatu dość korzystnego dla uprawy buraków cukrowych - jak wynika 

z licznych badań - nawadnianie tej rośliny, szczególnie w latach suchych, daje 

znaczny wzrost plonów. Według Dzieżyca [4] nawadnianie w rejonie Wrocławia zwięk

szało plon buraków o 5-20 t/ha, zależnie od rozkładu opadów. Według podobnych doś
wiadczeń,wykonanych pod Warszawę zwyżka wynosiła 4-8 t/ha. Koszański i wpp. [3] 
podaję, że na Nizinie Szczecińskiej deszczowanie na glebach lekkich podnosiło plon 

korzeni buraków o 12,6%, a liści o 15%. Nawet w rejonach o stosunkowo znacznych 
opadach naturalnych, szczególnie na glebach lekkich, przy opadach rozłożonych nie

stosownie do potrzeb roślin, nawadnianie daje dobre efekty. Rajda [5) cytuje przy 

tym wyniki doświadczenia z okolic Krakowa, gdzie plon korzeni buraków zwiększył 

się z 36,2 do 42 t/ha , a liści z 35,4 do 42,5 t/ha. Wymienione doświadczenia oraz 

wiele innych wskazuję, że roślina ta reaguje znaczęcę zwyżkę plonu na odpowiednie 

uwilgotnienie w okresie wegetacji. 

Celem niniejszej pracy jest analiza stosunków wilgotnościowych w Polsce na 

podstawie prostego wskaźnika, uwzględniającego warunki hydrotermiczne w okresie 
wegetacji buraków cukrowych, a ponadto zbadanie, jak często warunki posuszne w 

różnych rejonach kraju mogę być powodem niskich plonów . Analizy temog4 wskazać na 

pewne potencjalne możliwości osiągania wyższych plonów tej rośliny w różnych re

jonach. 
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Materiały i metoda opracowania 

Ola charakterystyki warunków wilgotnościowych przyjęto wskatnik hydrotermicz

ny K, używany przy rejonizacji bur~ków cukrowych na obszarze socjalistycznych kra

jów Europy [l] . Wskatnik ten uwzględnia warunki opadowe całego roku oraz stosunki 

termiczne w okresie wegetacji buraków cukrowych. Ma on następujęcę postać: 

Cl:r1 + r:r2 K =------
0,1 Et8_10 

gdzie: 

C - współczynnik akumulacji opadów zimowych (dla Polski . C = 0,3), 

r:r1 - sumz opadów okresu zimowego (od listopada do marca), 

~r2 - suma opadów w okresie wegetacji (od kwietnia do patdziernika), 

Lt8_10 - suma temperatur aktywnych, liczonych w okresie od przejścia śred

n1eJ dobowej temperatury powietrza przez s0c wiosnę,do przejścia tej 

temperatury przez 10°c jesienię. 

Wskatnik K wyliczony na podstawie wielolecia pozwala na ocenę obszaru pod 

względem zapewnienia wilgoci w okresie wegetacji buraków cukrowych. Przyjmuje się, 

że na poziomie 80% prawdopodobieństwa dla strefy umiarkowanej można wydzielić na

stępujęce rejony wilgotnościowe: 

K = 0,61-0,80 bardzo posuszny, 

0,81-1,00 posuszny, 
1,01-1,20 słabo posuszny, 

11 21-1,40 umiarkowanie wilgotny, 

1,41-1,60 optymalnie wilgotny, 

1,61-1,80 wilgotny. 
Posługujęc się średnimi trzydziestoletnimi (1931-1960) wartościami wskaźnika 

K, obliczonymi dla 93 stacji i posterunków meteorologicznych rozmieszczonych rów
nomiernie na terenie kraju, oraz nomogramem prawdopodobieństwa, opracowano mapę 

rozkładu omawianego wskatnika na poziomie 80% prawdopodobieństwa . 

Nomogram prawdopodobieństwa (rys. 2) opracowany został na podstawie kilkuna

stu stacji o cięgach obserwacyjnych przeważnie ponadtrzydziestoletnich. Ola każ

dej stacji ustalono metodę empirycznę krzywę prawdopodobieństwa przewyższenia, we

dług szeregu rozdzielczego. Przy konstruowaniu krzywych posługiwano się wzorem 
Aleksejewa [6]. Stosunkowo duża stałość typów krzywych pozwala na wykorzystanie 

ich dla znacznych obszarów kraju.Nomogram jest więc uogólnionym wykresem prawdo
podobieństwa, sporzędzonym według krzywych prawdopodobieństwa przewyższenia, przy 
zastosowaniu metod statystycznych. 

Ola oceny częstości lat z niekorzystnymi warunkami wilgotnościowymi wykorzy

stano dane z kilkunastu stacji meteorologicznych z ostatniego trzydziestopięcio-
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Rys. 2. Nomogram prawdopodobieństwa występowania wskaźnika hydrotermicznego na 
obszarze Polski 

wilgotny i wilgotny (rys. 1) . Mają one rozkład zbliżony do równoleżnikowego, przy 

czym rejony najsuchsze zajmują znaczny obszar środkowozachodniej i centralnej czę

ści Polski. W kierunku północnym i południowym wartości wskaźnika K wzrastają . 

Można przyjąć, że w latach, w których hydrotermiczny wskaźnik K przyjiruje war

tości poniżej 1,00, nawadnianie powinno dawać bardzo dobre efekty. Także w latach, 
gdy wskaźnik ten jest niższy od wartości 1,20, szczególnie na glebach lekkich, na
wadnianie byłoby bardzo pożądane . 
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Rys . 3. Częstość lat suchych (K = 0,61-1,20) w poszczególnych rejonach wilgotnoś
ciowych 
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W rejonie umiarkowanie wilgotnym lata ze wskatnikiem K poniżej 1,00 zdarzają 

się w około 3-6% lat, a z wartościami Kw granicach 1,01-1,20 w około 9-17% lat 

podczas gdy w rejonie optymalnie wilgotnym lata ze wskatnikiem K poniżej 1,00 na 

ogół nie zdarzają się, a ze wskatnikiem Kw przedziale wartości 1,01-1,20 występu

ją nie częściej niż w 3% lat. 
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Rys. 4. Częstość sum opadów w okresie wegetacji w poszczególnych rejonach wilgotno
ściowych w klasach 

I Rysunek 3 przedstawia średni procent przypadków lat suchych (K = 0,61-1,20) 

f w różnych rejonach wilgotnościowych. I tak, w rejonie słabo posusznym nawadnianie 
t f buraków byłoby pożądane w 22% lat (dwa do trzech lat w dziesięcioleciu), w rejo-

nie umiarkowanie wilgotnym w 18% lat, w rejonie optymalnie wilgotnym tylko w 8% 

lat (rzadziej niż jeden raz w dziesięcioleciu) i w rejonie wilgotnym w 3% lat. 

Porównując na wykresie (rys. 4) przeciętną częstość(%) sum opadów z okresu 
wegetacji buraków w różnych rejonach wilgotnościowych, można stwierdzić, że w re

jonie słabo posusznym lata, w których z powodu niedostatecznej wilgoci (sumy opa

dów niższe od 300 mm) nawożenie mineralne nie jest dobrze wyk~stane, zdarzają 

się średnio w 26% lat, w rejonie umiarkowanie wilgotnym w 19% lat, w rejonie opty

malnie wilgotnym i wilgotnym w około 10% lat. Natomiast lata z sumami opadów prze

kraczającymi w okresie wegetacji 400 mm (zbytnie wymywanie nawozów mineralnych), 

·w rejonie słabo posusznym zdarzają się w 26% lat, w umiarkowanie wilgotnym w 40% 

,lat, w rejonie optymalnie wilgotnym w 57% i w wilgotnym w 65% lat. 
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Wnioski 

1. Na podstawie wartości hydrotermicznego wskaźnika K można wydzielić cztery 
rejony wilgotnościowe na obszarze Polski: słabo posuszny, umiarkowanie wilgotny, 

optymalnie wilgotny i wilgotny. 

2. Na obszarze naszego kraju nawadnianie buraków cukrowych byłoby pożędane w 
latach suchych, tj. gdy współczynnik K zawarty jest w przedziale 0,61-1,20. 

3. W poszczególnych rejonach wilgotnościowych procent lat suchych wynosi: w 

słabo posusznym 22%, w umiarkowanie wilgotnym 18% lat, w optymalnie wilgotnym 8% 
lat i w rejonie wilgotnym 3% lat. 

4. W rejonie słabo posusznym w 26% lat, w umiarkowanie wilgotnym w 40% lat, w 
optymalnie wilgotnym w 57% lat i w rejonie wilgotnym w 65% lat - opady mogę powo

dować nadmierne wymywanie nawozów mineralnych z gleby (sumy opadów w okresie we

getacji powyżej 400 mm). 
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T. ToMameBcKa 

TI0BT0PHM0CTb HEE~Af0TIPHHTHhlX YC~0Bllli BJIAJKH0CTH 
B TIEPH0~ P0CTA CAXAPH0~ CBEKJI~ 

P e a ID M e 

~RH xapaKTepKCTKKK ycnoBKa BnagHOCTH npHHHT ycnOBHlia rK,lij)OTep
MKąecKKtt noKa38T8Kb (K) HCilOKb3yeMua B pattOHKPOBaHXH caxapHott CBeK
Kli Ha TeppHTOPHK COQHSKKCTKąecKKX CTpaH EBpOnli. KnaccH~HKB~KH Ha 
patt• Hli BnaZHOCTK npHHHMaeTCH no BenHqHHe noKa3aTeKH K Ha ypOBHe Be
P0HTH0CTK. ,Il,JIH yMepeHHOtt 30H~ Bli~enHIDTCH cne~ID~Ke pattoH~ YBKaJtHe
HKH: oqeHb aacymnKB~tt pattoH (K = 0,61-0,80), aacymnKB~tt (K = o 81-
-1,00), cnaOoaacymnKBlitt (K = 1,01-1,20), yMepeHH• ro yBnaJtHeHHH !K = 
;1,21-1,40),onTKManbHOroyBnazHeHKH (K = 1,41-1,60) K BnS.Hl:ltt (1,61-
-1,80). 
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Ha OCHOBe TPHAq8THneTHHX A8HHblX (1931-1960) COCTaBneHa KapTa 
pacnpeAeneHHH oOcyxAaeMoro noKaaaTena Ha ypoBHe 80% BepoaTHOCTH.Ilpe
oOnaAaIDT TPH rnaBHHX pattoHa Bna&HOCTH: y-MepeHHOro yBnaEHeHHH, onTH
wanbHoro yana&HeHHH H BnaE~tt. Ha HeOonbmott TeppHTOpHH B OKpeCTHOC
TH rHeaHa H TmewemHa - pattoH cna6o aacymnHBHtt. 

Ilo TPH~aTHilHTHneTHHM AaHHhlM (1951/52-1985/86) cpaBHHBa COBTOp
MOCTb neT C HeOnaronpHHTHHMH ycnoBHHMH BnaZHOCTH AnH caxapHott CBeK
nH B BHAeneHH~X Ha KapTe pattoHax. B pattoHe yMepeHHOro yBnaEHeHHH ro
AN c aacymnHBHMH ycnoBHHMH BHCTynaroT B oKono 3-6%, c ycnoBHHMH cna
Oo aacymnHBhlMH B OKono 9-17%, TOrAa KaK B pattoHe OllTHManbHOro yBnax
HeHHH rOAhl C aacymnHBhlMH ycnoBHHMH BOOO~e He BHCTynaroT, a C ycnoBH
HMH cnaOo aacymnHBHMH BHCTynaroT B OKOno 6-9% neT. 

Bo Bna~HOM se pattoHe rOAhl C aacymnHBHMH ycnoBHHMH He BhlCTynaroT, 
a co cnaOo aacymnHBHMH BHCTynaroT He ąa~e 3% neT. 

Mo&HO npHHHTb, qTo B roAhl, B KOTOpHe noKa3aTenb npHHHMaeT 3Ha
qeHHe HH&e 1,00 (aacymnHBhle ycnoBHH) opomeHHe AOn&HO AaBaTb oąeHb 
xopomHe peaynbTaTH. TalQICe B roAhl c noKa3aTeneM HHXe 1 1 20 (cnaOo aa
cymnHBHe ycnoBHH), ocoOeHHO Ha nerKHX noąaax, opomeHHe BeCbMa gena
TenbHO. 

T. Tomaszewska 

THE OCCURRENCf FREQUENCY OF UNFAVOURABLE HUMIOITY CONOITIONS 
IN THE GROWTH PERIOD OF SUGAR BEETS 

S u m m a r y 

The so called hydrothermal index K has been used to distinguish sugar beet 
cultivation regions under different humidity conditions in socialist states of 
Eastern Europe. 

The division has been made on the basis of values of Kat the level of 80 per 
cent probability. For the temperate zone the following regions have been distin
guished: extremely dry (K: 0.61-0.80), very dry (0.81-1.00), dry (1.01-1.20), mo
derately wet (1.21-1.40), of optimal humidity (1 .41-1.60) and wet region (1.61-
-1.80). On the basis of data from the period 1931-1960 the map of K values at the 
80% level has been plotted. Three humidity regions are predominant: moderatelywet, 
of optimal humidity and wet. The dry region is located near Gniezno and Trzemesz
no but occupies only a limited area. 

On the basis of 35-year data of the period 1951/1952-1985/1986 a comparison 
has been made of occurrence of years with unfavourable humidity conditions for su
gar beet cultivation in distinguished regions. In the moderately wet region very 
dry years occur in 3-6% of cases, whereas in the dry region the respective figure 

, is 9-17%. In the optimal humidity region, dry years do not occur at all and very f dry years occur in 6-9% of cases. In the wet region very dry years do not occur 
and dry years occur in less than 3% of cases. 

It can be assumed that in the years, in which the evaluated index K exceeds 
the threshold of 1.00 (very dry conditions) irrigation should give good results. 
Also in the years when the index is lower than 1.20 (ciry conditions) irrigation 
is desirable, especially of sandy soils. 


