
WPŁYW OPADÓW NA WEGETACJĘ 
PSZENICY OZIMEJ I JAREJ

WPROWADZENIE
W pierwszej połowie czerwca notowano w północno-zachodniej Polsce brak dostatecznej 

ilości opadów. Na tych obszarach wystąpiły duże niedobory wody w glebie (lubuskie, zachod-
niopomorskie, wielkopolski). W wyniku zmniejszenia deficytu wody dużej poprawie uległy na-
tomiast warunki wilgotnościowe w województwach: łódzkim, lubelskim, świętokrzyskim, ślą-
skim, małopolskim, opolskim, dolnośląskim i podlaskim.

IUNG-PIB opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski, 
a także, opierając się na podstawie kategorii gleb, określił aktualny stan zagrożenia suszą rolni-
czą we wszystkich gminach w Polsce.

Według danych IUNG-PIB od 11 kwietnia do 10 czerwca 2020 r. średnia wartość Klimatycz-
nego Bilansu Wodnego (KBW), na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia 
suszą była ujemna i wynosiła −47 mm. W okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca 2020 r. wartość 
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KBW uległa zwiększeniu o 28 mm w stosunku do okresu od 1 kwietnia do 31 maja oraz o 53 mm 
w stosunku do okresu od 21 marca do 20 maja.

Największy deficyt wody w tym okresie, wynoszący od −160 do 179 mm, wystąpił na obsza-
rach Pobrzeża Szczecińskiego, Pojezierza Poznańskiego i Wzniesień Zielonogórskich. Na tych 
terenach nastąpiło obniżenie KBW w stosunku do poprzedniej dekady od −10 do −20 mm. Duże 
niedobory wody, od −120 do −160 mm, wystąpiły w zachodniej części Pojezierza Pomorskiego 
oraz Wielkopolskiego. Na znacznym obszarze kraju niedobór wody wynosił od −70 do −119 mm.

Najmniejsze niedobory wody zanotowano na obszarach Pogórza Karpackiego, Beskidów 
Zachodnich, Niziny Podlaskiej oraz w południowej części Pojezierza Mazurskiego (od −50 do 
−119 mm).

Na podstawie panujących w tym okresie warunków wilgotnościowych, IUNG-PIB stwierdził 
wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski zarówno w uprawach zbóż ozimych, jak i jarych.

Do połowy czerwca deficyt wody występował na terenie województw: lubuskiego, zachod-
niopomorskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego, dolnośląskiego, warmiń-
sko-mazurskiego, lubelskiego, pomorskiego, podlaskiego, opolskiego.

W okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca największe zagrożenie suszą rolniczą występowało 
wśród upraw zbóż jarych. Suszę w tych uprawach odnotowano w 16,9% gmin kraju, a także  
w uprawach zbóż ozimych (12,7% gmin kraju). 

Na podstawie badań prowadzonych w IUNG-PIB stwierdzono, że niedobory wody dla roślin 
uprawnych w okresie od 11 kwietnia do 10 czerwca były mniejsze, od 10 do 25 mm, niż w okresie  
od 1 kwietnia do 31 maja i o 50 mm niższe niż w okresie od 21 marca do 20 maja. 

Zasięg suszy zmniejszył się we wszystkich uprawach zbóż jarych i ozimych w stosunku do 
poprzednio monitorowanych okresów. Zmniejszeniu uległa liczba gmin oraz procent potencjal-
nej powierzchni gruntów ornych z suszą rolniczą.

Jak widać w warunkach klimatycznych Polski o plonowaniu roślin uprawnych decydują  
w bardzo dużym stopniu opady, zwłaszcza ich ilość i rozkład.  

Woda jest czynnikiem środowiska, który, oprócz nawożenia, decyduje o wielkości i jakości 
plonu. W bilansie wodnym gleb i roślin najważniejsze są opady atmosferyczne. 

Zboża są roślinami dość tolerancyjnymi w odniesieniu do wody, ale silnie reagującymi na 
jej optymalną ilość. Nadmiar i niedobór wody modyfikuje wzrost, rozwój, cechy plonotwórcze, 
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wpływa w różnym stopniu na wielkość plonu. Plon pszenicy ozimej i jarej wyraźnie zależy od 
warunków wodnych.

Należy nadmienić, że optymalne dla wielkości i jakości plonu ilości wody zmieniają się 
dość wyraźnie w trakcie okresu wegetacji. Okresy, w których przedziały tolerancji zawężają się 
nazywane są okresami krytycznymi i na ogół pokrywają się z intensywnym wzrostem roślin.  
W przypadku opadu atmosferycznego należy brać pod uwagę wskaźnik opadów, które miały 
miejsce w okresach wcześniejszych. 

Okres krytyczny w zakresie zaopatrzenia w wodę u zbóż przypada na fazę od strzelania  
w źdźbło do dojrzałości mlecznej. Ważny jest także niedobór wody w fazie krzewienia,  
a zwłaszcza jego końcowego etapu, kiedy roślina przygotowuje się do kłoszenia.

Niezależnie od zwięzłości gleby rozkład zapotrzebowania na wodę zależy od długości okre-
su wegetacji. Zboża, które mają krótki okres wegetacji stopniowo zwiększają zapotrzebowanie 
na wodę i w miarę rozwoju potrzebują: w kwietniu 10-15 mm wody, w czerwcu i lipcu ponad  
30 mm. Na ogół duże potrzeby wodne utrzymują się aż do zbioru zbóż.

Ponadto potrzeby wodne zależą od temperatury, zwięzłości gleby, urzeźbienia terenu (spły-
wy) oraz ewapotranspiracji (większa na zachodzie kraju) i rejonu uprawy. 

Na glebach lekkich zboża potrzebują o 15-60 mm więcej opadów atmosferycznych, a na cięż-
kich o 20-40 mm mniej niż uprawiane na glebach średnich. W rejonach górnej i środkowej 
Odry rośliny potrzebują o 20 mm opadu więcej, a w rejonie górnej Wisły (bez terenów górskich) 
o 40 mm więcej niż w pozostałych rejonach Polski.

W przypadku obfitych opadów w IV i V dekadzie przed kłoszeniem późniejszy brak opa-
dów powoduje stosunkowo niewielkie zniżki plonów. Nie oznacza to, że wrażliwość na su-
szę w drugiej części okresu (II i III dekada przed kłoszeniem) jest mniejsza, ale że wilgot-
ność gleby utrzymuje się w takich przypadkach jeszcze na dostatecznie wysokim poziomie.  
W przypadku zupełnego braku opadów w IV i V dekadzie przed kłoszeniem (w tym okresie 
gleba jest zwykle jeszcze dostatecznie wilgotna) wystąpienie obfitych opadów w następnym, 
dwudekadowym okresie pozwala osiągnąć stosunkowo wysokie plony. Okres dużej wrażliwości 
trwa do kłoszenia. 

W przypadku suszy w ciągu czterech dekad wysokie opady (rzędu 50-60 mm) przed kłosze-
niem są w stanie zwiększyć plony o 2-3 q/ha, natomiast brak opadów w tym okresie pogłębia 
znacznie spadek plonów, szczególnie przy występowaniu wysokich temperatur.

Susza w okresie siewów opóźnia wschody. Zboża jare zaczynają więc rozwój w dniu dłuższym 
i często w wyższych już temperaturach średnich, w wyniku czego obserwuje się skrócenie fazy 
wegetatywnej i obniżenie plonów.

W I dekadzie po kłoszeniu pożądana jest raczej bezdeszczowa pogoda, niezależnie od opadów 
w poprzednich okresach, natomiast w następnej dekadzie (II dekada po kłoszeniu) ponownie 
reakcje różnicują się zależnie od warunków wilgotnościowych przed kłoszeniem. W przypadku 
wcześniejszej suszy wyższe opady są konieczne do dobrego wypełnienia ziarna. W późniejszych 
okresach optimum plonowania występuje przy braku opadów lub wystąpieniu małych opadów.

Dla zbóż ozimych duże znaczenie mają warunki wilgotnościowe na jesieni. Umiarkowana 
susza po siewach powoduje lepszy rozwój systemu korzeniowego, zwiększając odporność ro-
ślin na suszę w okresie krytycznym. Jednakże ostra susza w tym okresie znacznie obniża plo-
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ny zarówno bezpośrednio (opóźnione i rzadkie wschody, słaby rozwój roślin przed zimą), jak  
i pośrednio (opóźnienie terminu siewów).

Pszenice ozima i jara są roślinami, których plon istotnie zależy od warunków wod-
nych. Mają one wysokie współczynniki transpiracji (450-500), a nie wykazują specy-
ficznych cech morfologicznych czy anatomicznych uodparniających je na suszę.

WPŁYW OPADÓW NA ROZWÓJ PSZENICY OZIMEJ 
W OKRESIE JESIENNYM I SPOCZYNKU ZIMOWEGO

W całym okresie wegetacji jesiennej najkorzystniej na rozwój pszenicy ozimej oddziałują 
stosunkowo niskie opady, na poziomie 45 mm miesięcznie. W okresie zimowego spoczynku 
roślin optimum opadowe wynosi 10 mm/dekadę. Znamienne, że wartość plonotwórcza opadów 
w czasie wegetacji jesiennej jest wysoka, a w czasie spoczynku zimowego nawet bardzo wysoka 
i to zarówno na glebach pszennych, jak i żytnich.

WPŁYW OPADÓW NA ROZWÓJ PSZENICY OZIMEJ 
W OKRESIE WIOSENNEGO WZNOWIENIA WEGETACJI

Optimum opadowe dla pszenicy ozimej w okresie od wznowienia wegetacji do kłoszenia 
wynosi od 195 mm (gleby ciężkie) do 230 mm (gleby średnie), przy czym najkorzystniejszy ich 
rozkład jest następujący: kwiecień − 16%, maj − 28%, czerwiec − 30%, lipiec − 26%.

WPŁYW OPADÓW NA ROZWÓJ PSZENICY OZIMEJ 
W OKRESIE PEŁNI WEGETACJI

Późne kłoszenie pszenicy ozimej powoduje, że okres intensywnego zapotrzebowania na 
wodę (fazy strzelania w źdźbło, kłoszenia i kwitnienia) przypada wtedy, kiedy kończy się zapas 
wód pozimowych w glebie. Najsilniej obniżająco na plon działa susza zaczynająca się przed kło-
szeniem i trwająca do dwu dekad po kwitnieniu. 

Największe potencjalne zagrożenie pszenicy z powodu niedostatecznego stanu uwilgotnienia 
gleby notuje się w północno-zachodniej i środkowej części kraju, gdzie częstotliwość występo-
wania lat, w których stopień uwilgotnienia jest niski wynosi 30-50%. 

WPŁYW OPADÓW NA ROZWÓJ PSZENICY JAREJ 

Optymalna dla pszenicy jarej suma opadów wynosi od 200 mm (gleby ciężkie) do 240 mm 
(gleby średnie), rozłożoną następująco: w kwietniu − 19%, w maju − 27%, w czerwcu − 29%  
i w lipcu − 25%. 
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Opady optymalne wynoszą: 10-13 mm/dekadę w fazie fenologicznej siew-krzewienie,  
23 mm/dekadę w fazie strzelania w źdźbło oraz 29 mm/dekadę po kłoszeniu. 

Przeciętny rozkład opadu w Polsce raczej nie sprzyja uzyskiwaniu bardzo dużych plonów 
pszenicy jarej. Na glebach pszennych w okresie bezpośrednio przed wschodami, a także w cza-
sie wschodów opady są najczęściej zbyt obfite, natomiast w okresie od krzewienia do kłoszenia 
− zbyt niskie. Również w okresie wczesnego nalewania ziarna pożądany jest opad sumaryczny 
większy od rzeczywistego.

dr Grażyna Hołubowicz-Kliza
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