
W dzisiejszych czasach na polskich wsiach widoczna jest monokultura. Zmieniony przez czło-
wieka krajobraz wsi z którego zniknęły miedze, rowy, zbiorniki wodne, niewielkie lasy i zarośla 
będące ostoją wielu gatunków zwierząt, pomagające w kumulowaniu wilgoci, ograniczające wy-
suszenie gleb, wpływające w korzystny sposób na mikroklimat obszarów wiejskich jest zagrożo-
ny występowaniem niedoborów wody, a w konsekwencji zjawiskiem suszy. Ponadto zauważalne 
w ostatnich latach zmiany klimatu, które powodują zauważalne anomalia pogodowe, potęgują te 
niekorzystne skutki. W czasach, gdy rośnie zapotrzebowanie na wodę w rolnictwie, właściwym 
staje się konieczność ochrony zasobów wodnych, a także racjonalnego gospodarowania nimi.

W jaki sposób maksymalnie Wykorzystać Wodę, która jest dostępna? 

między innymi poprzez:
n Retencjonowanie wody (tzw. mała retencja) - magazynowanie wody w naturalnych i sztucz-

nych zbiornikach wodnych;
n Odpowiednie metody agrotechniczne.

zabiegi agrotechniczne wpływające na racjonalną gospodarkę wodną:
n gromadzenie możliwie dużej ilości wody w krajobrazie rolniczym poprzez zwiększenie małej 

retencji wodnej (śródpolne oczka wodne, bagna i mokradła, sztuczne zbiorniki w lokalnych 
zagłębieniach terenowych), sprzyja zwiększaniu zasilania wód podziemnych oraz poprawia 
mikroklimat danego obszaru. Zmagazynowana woda może być wykorzystana do mycia cią-
gników, maszyn, pojenia zwierząt oraz podlewania upraw;

n podpiętrzanie wody w korytach niewielkich rzek i cieków wodnych, wpływa na zwiększenie 
zasobów wód gruntowych;

n ograniczenie miejscowych spływów powierzchniowych, poprzez stosowanie zabiegów prze-
ciwerozyjnych, wraz z budowlami wodnymi hamującymi ten spływ. Stosowanie nasadzeń 
i zadrzewień śródpolnych (pasy zieleni). Ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących progra-
mów rolno-środowiskowych, obowiązkowego odłogowania, zazielenienia przeciwerozyjne-
go na zimę, terenów położonych przy obszarach chronionych, parkach narodowych, ochrony 
cieków i ujęć wodnych oraz innych miejsc, mających wpływ na środowisko;

n monitorowanie procesów nawożenia, zamiast nawozów granulowanych, pylistych stosowa-
nie płynnych doglebowych roztworów saletrzano mocznikowych (RSM);

Obecnie najbardziej poleca-
nym i efektywnym sposobem do-
starczania roślinom potrzebnej 
ilości wody jest system nawad-
niania kropelkowego. Charakte-
ryzuje się:
n największą równomiernością 

nawodnienia powierzchni;
n dobrze zainstalowana i skali-

browana instalacja pozwala na 
dawkowanie wody oraz zwil-
żanie gleby na głębokość za-
legania systemu korzeniowego 
bezpośrednio w miejscu gdzie 
rośnie dana roślina;

n woda bez strat związanych z parowaniem, dostarczana jest do warstwy korzeniowej gleby;
n najlepiej sprawdza się na plantacjach wieloletnich;
n mniejszym, w stosunku do innych systemów, zużyciem wody;
n nie wymagają dużego ciśnienia wody;
n mniejszymi nakładami energii na dostarczenie wody;
n możliwość połączenia systemu kroplowego z automatyką nawodnieniową, co prowadzi do wy-

eliminowania potencjalnej możliwości popełnienia błędów przez użytkownika, a tym samym 
znacząco obniża straty wody. Nawadnianie roślin odbywa się wówczas tylko wtedy, gdy przy-
nosi to oczekiwane efekty związane ze zwyżką plonu i poprawą jego jakości;

n pozwala również na dozowanie nawozów (tzw. fertygację), a tym samym dostarczenie roślinom 
zbilansowanej dawki składników odżywczych. Tym sposobem dostarcza się nawozy w formie 
najlepiej przyswajalnej dla roślin dokładnie w strefę korzeniową. Dzięki dużej efektywności 
takiego nawożenia można znacznie zaoszczędzić na dawkach nawozów;

n linie kroplujące mogą być montowane zarówno nad, na, jak i pod powierzchnią gleby (tzw. 
nawadnianie wgłębne);

n najważniejszą zaletą wyróżniającą system kroplowy w odniesieniu do innych rodzajów na-
wadniania jest wysoka efektywność nawadniania, czyli najmniejsza ilość wody zużyta na 
jednostkę wyprodukowanego plonu. W przypadku stosowania nawadniania kroplowego 
straty spowodowane parowaniem wody z powierzchni gleby są znacznie niższe w porówna-
niu np. do systemów deszczownianych. Różnice te są największe w przypadku stosowania 
nawadniania roślin uprawianych rzędowo (rośliny sadownicze, warzywnicze, chmiel). 

Obecnie na rynku oferowana jest szeroka gama 
instalacji nawodnieniowych. Należy zauważyć 
że nie wszystkie z nich są dobre jakościowo. Złe 
jakościowo części są przyczyną częstej awaryj-
ności instalacji nawodnieniowych, również brak 
doświadczenia i podstaw wiedzy inżynierskiej in-
stalatorów jest niejednokrotnie powodem istot-
nych strat wody. Decydując się na zakup systemu 
nawadniającego należy zwrócić szczególną uwa-
gę na wykonanie elementów sieci nawodnienio-
wej, tj. linii czy też taśm kroplujących, gdyż wiele 
z nich nie podlega żadnej ocenie jakościowej.

zrównoważone gospodarowanie
zasobami wodnymi w gospodarstwie rolnym



n ograniczenie parowania z powierzchni gleby, m.in. poprzez odpowiedni dobór roślin i wła-
ściwy płodozmian (stosowanie poplonów). Po zbiorach zbóż należy niezwłocznie zasiać po-
plon, do przyorania zimowego lub ozimy do przyorania wiosną. Do przykrycia i wymieszania 
nasion poplonu z ziemią wystarczy jeden przejazd broną talerzową. Zaleca się dokonania 
wsiewki poplonu do rosnącego i dojrzewającego zboża;

n przyorywanie obornika, kompostu, poplonu czy materii organicznej, które zwiększają zasob-
ność gleby w próchnicę, a jednocześnie prowadzą do zatrzymywania i gromadzenia wody 
w glebie. Pojemność wodna gleby użytkowanej w ten sposób jest znacznie większa, od gle-
by nawożonej jedynie nawozami sztucznymi;

n włókowanie pól przed pierwszymi pracami wiosną, celem wyrównania powierzchni pola, po-
prawy ukorzenienia roślin, a przede wszystkim zmniejszenia parowania wody zgromadzonej 
przez zimę z opadów atmosferycznych po jesiennej orce,, poprawiając przy tym, również 
wnikanie azotu do systemu korzeniowego roślin.

metody te sprzyjają:
n ograniczeniu wysychania, nadmiernego procesu mineralizacji utworów glebowych, 

a w szczególności utworów torfowych;
n ograniczeniu parowania terenowego;
n zwiększeniu retencji glebowej poprzez poprawę struktury i żyzności gleb - zwiększenie za-

wartości materii organicznej w glebie (tworzenie próchnicy w glebie).

Coraz mniejsze zasoby wodne oraz narastające zjawiska suszy występujące na całym świe-
cie, w tym w Polsce, powodują konieczność podjęcia działań związanych z ochroną zasobów 
wodnych, jak i prowadzenia efektywnego nawadniania. W tym celu tworzonych jest wiele róż-
norodnych programów dostępnych dla osób indywidualnych, rolników, sadowników, ogrodni-
ków, działkowców, jak i podmiotów gospodarczych wspomagających finansowanie niezbęd-
nych inwestycji.

Programy mają charakter ogólnokrajowy, jak np. program w ramach PROW ,,Modernizacja Go-
spodarstw Rolnych’’, w ramach którego przewidziane jest dofinansowanie na budowę zbiorników 
wodnych, studni głębinowych i systemów nawodnieniowych, zakup nowych maszyn i urządzeń 
do poboru wody w tym pomp. Programy o zasięgu wojewódzkim i miejskim wspierają m. in. Zago-
spodarowanie i efektywne wykorzystanie małych naturalnych zbiorników wodnych, optymalne 
wykorzystanie wód deszczowych poprzez ich gromadzenie w zamkniętych zbiornikach.

|dofinansowania w zależności od skali inwestycji i programu mogą sięgać od kilku do nawet 
100 tys. zł.

Przez ograniczanie zużycia wody w rolnictwie należy rozumieć racjonalne jej zużycie, czyli 
takie, które całkowicie zaspokaja potrzeby, ale nie powoduje niepotrzebnych strat.

nawadnianie roślin, podobnie jak nowoczesna produkcja rolna, powinno opierać się na inte-
growanych zasadach. Wyróżnia się 3 główne zasady integrowanego nawadniania: 
n oszczędne gospodarowanie zasobami wodnymi na wszystkich etapach użytkowania (unika-

nie strat wody zarówno podczas transportu, gromadzenia jak i nawadniania);
n nawadnianie tylko w miarę potrzeb według wiarygodnych kryteriów;
n ochrona źródeł wody przed zanieczyszczeniem.

Nawadnianie roślin prowadzone bez oszacowania potrzeb wodnych, nawet przy stosowaniu 
oszczędnych instalacji nawodnieniowych powoduje straty wody, energii oraz składników po-
karmowych, które są wymywane z podłoża i przedostają się do środowiska. 

Dlatego, aby zwiększyć efektywność wykorzystania wody i ograniczyć jej straty, rolnicy 
powinni zmienić metody nawadniania upraw na bardziej oszczędne. Wydajne systemy na-
wadniające, powinny łączyć się z wykorzystaniem obiektywnych kryteriów umożliwiających 
szacowanie potrzeb nawodnieniowych upraw (wyznaczania dawek i terminów nawadniania). 
Zastosowanie automatyki do nawadniania upraw ma duże znaczenie, gdyż eliminuje poten-
cjalną możliwość popełnienia błędów przez użytkownika, a tym samym znacząco obniża straty 
wody. 

Chcąc zaprojektować instalację do nawodnienia, niezbędne jest najpierw ustalenie, ile wła-
ściwie wody potrzeba do polewania pola. W polskich warunkach zużycie wody mieści się w gra-
nicach od 900 do 1500 m3/ha w ciągu całego okresu wegetacji roślin. Należy jednak uwzględ-
nić fakt, że taka ilość wody jest uwarunkowana m.in.:
n rodzajem gleby;
n rodzajem uprawy;
n warunkami pogodowymi w ciągu sezonu wegetacyjnego.

Istnieje wiele metod nawadniania roślin uprawnych, wśród nich można wyróżnić m.in. desz-
czownie i systemy mikro nawadniania (minizraszanie i nawadnianie kroplowe). 

deszczownie
Powszechnie stosowanymi 

sposobami nawadniania pól są 
deszczownie, urządzenia mecha-
niczne rozpylające wodę w posta-
ci sztucznego deszczu. Urządze-
nia te służą m.in. do nawadniania 
powierzchniowego upraw polo-
wych i warzywnych, sadów, win-
nic, łąk itp. Deszczownie składają 
się z pompowni, sieci wodociągów 
doprowadzających i rozprowadza-
jących wodę oraz odpowiednich 
zestawów zraszaczy pracujących 
pod ciśnieniem ok. 0,4 MPa. Sto-

sując deszczowanie, możemy się spodziewać efektu podlewania zbliżonego najbardziej do na-
turalnego nawadniania pola deszczem. Jednak nawadnianie deszczowniane nie jest do końca 
efektywne, poprzez to że woda jest rozpylana na całym obszarze zachodzi parowanie terenowe, 
z tego też względu nie cała woda jest wykorzystana przez rośliny. Rynek deszczowni jest bardzo 
szeroki, oferty rynkowe są podyktowane specyficznymi wymaganiami niektórych gospodarstw, 
zarówno pod względem upraw, jak również i kształtu pól. Wybierając deszczownie do swojego 
gospodarstwa, należy zwrócić szczególną uwagę na wszystkie parametry charakteryzujące te 
urządzenia.

system kroplowy
Systemem, najbardziej zalecanym oraz cechującym się wysoką efektywnością jest system 

kroplowy, gdzie nawadnianie odbywa się za pomocą emiterów kropel, tzw. kroplowników w po-
staci kropel lub strużek. Woda doprowadzana jest przy użyciu elastycznych linii lub taśm kro-
plujących. Instalacje kroplowe stosowane są przede wszystkim do nawadniania upraw ogrod-
niczych prowadzonych zarówno w polu jak i pod osłonami. 
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W dzisiejszych czasach na polskich wsiach widoczna jest monokultura. Zmieniony przez czło-
wieka krajobraz wsi z którego zniknęły miedze, rowy, zbiorniki wodne, niewielkie lasy i zarośla 
będące ostoją wielu gatunków zwierząt, pomagające w kumulowaniu wilgoci, ograniczające wy-
suszenie gleb, wpływające w korzystny sposób na mikroklimat obszarów wiejskich jest zagrożo-
ny występowaniem niedoborów wody, a w konsekwencji zjawiskiem suszy. Ponadto zauważalne 
w ostatnich latach zmiany klimatu, które powodują zauważalne anomalia pogodowe, potęgują te 
niekorzystne skutki. W czasach, gdy rośnie zapotrzebowanie na wodę w rolnictwie, właściwym 
staje się konieczność ochrony zasobów wodnych, a także racjonalnego gospodarowania nimi.

W jaki sposób maksymalnie Wykorzystać Wodę, która jest dostępna? 

między innymi poprzez:
n Retencjonowanie wody (tzw. mała retencja) - magazynowanie wody w naturalnych i sztucz-

nych zbiornikach wodnych;
n Odpowiednie metody agrotechniczne.

zabiegi agrotechniczne wpływające na racjonalną gospodarkę wodną:
n gromadzenie możliwie dużej ilości wody w krajobrazie rolniczym poprzez zwiększenie małej 

retencji wodnej (śródpolne oczka wodne, bagna i mokradła, sztuczne zbiorniki w lokalnych 
zagłębieniach terenowych), sprzyja zwiększaniu zasilania wód podziemnych oraz poprawia 
mikroklimat danego obszaru. Zmagazynowana woda może być wykorzystana do mycia cią-
gników, maszyn, pojenia zwierząt oraz podlewania upraw;

n podpiętrzanie wody w korytach niewielkich rzek i cieków wodnych, wpływa na zwiększenie 
zasobów wód gruntowych;

n ograniczenie miejscowych spływów powierzchniowych, poprzez stosowanie zabiegów prze-
ciwerozyjnych, wraz z budowlami wodnymi hamującymi ten spływ. Stosowanie nasadzeń 
i zadrzewień śródpolnych (pasy zieleni). Ściśle przestrzegać zaleceń dotyczących progra-
mów rolno-środowiskowych, obowiązkowego odłogowania, zazielenienia przeciwerozyjne-
go na zimę, terenów położonych przy obszarach chronionych, parkach narodowych, ochrony 
cieków i ujęć wodnych oraz innych miejsc, mających wpływ na środowisko;

n monitorowanie procesów nawożenia, zamiast nawozów granulowanych, pylistych stosowa-
nie płynnych doglebowych roztworów saletrzano mocznikowych (RSM);

Obecnie najbardziej poleca-
nym i efektywnym sposobem do-
starczania roślinom potrzebnej 
ilości wody jest system nawad-
niania kropelkowego. Charakte-
ryzuje się:
n największą równomiernością 

nawodnienia powierzchni;
n dobrze zainstalowana i skali-

browana instalacja pozwala na 
dawkowanie wody oraz zwil-
żanie gleby na głębokość za-
legania systemu korzeniowego 
bezpośrednio w miejscu gdzie 
rośnie dana roślina;

n woda bez strat związanych z parowaniem, dostarczana jest do warstwy korzeniowej gleby;
n najlepiej sprawdza się na plantacjach wieloletnich;
n mniejszym, w stosunku do innych systemów, zużyciem wody;
n nie wymagają dużego ciśnienia wody;
n mniejszymi nakładami energii na dostarczenie wody;
n możliwość połączenia systemu kroplowego z automatyką nawodnieniową, co prowadzi do wy-

eliminowania potencjalnej możliwości popełnienia błędów przez użytkownika, a tym samym 
znacząco obniża straty wody. Nawadnianie roślin odbywa się wówczas tylko wtedy, gdy przy-
nosi to oczekiwane efekty związane ze zwyżką plonu i poprawą jego jakości;

n pozwala również na dozowanie nawozów (tzw. fertygację), a tym samym dostarczenie roślinom 
zbilansowanej dawki składników odżywczych. Tym sposobem dostarcza się nawozy w formie 
najlepiej przyswajalnej dla roślin dokładnie w strefę korzeniową. Dzięki dużej efektywności 
takiego nawożenia można znacznie zaoszczędzić na dawkach nawozów;

n linie kroplujące mogą być montowane zarówno nad, na, jak i pod powierzchnią gleby (tzw. 
nawadnianie wgłębne);

n najważniejszą zaletą wyróżniającą system kroplowy w odniesieniu do innych rodzajów na-
wadniania jest wysoka efektywność nawadniania, czyli najmniejsza ilość wody zużyta na 
jednostkę wyprodukowanego plonu. W przypadku stosowania nawadniania kroplowego 
straty spowodowane parowaniem wody z powierzchni gleby są znacznie niższe w porówna-
niu np. do systemów deszczownianych. Różnice te są największe w przypadku stosowania 
nawadniania roślin uprawianych rzędowo (rośliny sadownicze, warzywnicze, chmiel). 

Obecnie na rynku oferowana jest szeroka gama 
instalacji nawodnieniowych. Należy zauważyć 
że nie wszystkie z nich są dobre jakościowo. Złe 
jakościowo części są przyczyną częstej awaryj-
ności instalacji nawodnieniowych, również brak 
doświadczenia i podstaw wiedzy inżynierskiej in-
stalatorów jest niejednokrotnie powodem istot-
nych strat wody. Decydując się na zakup systemu 
nawadniającego należy zwrócić szczególną uwa-
gę na wykonanie elementów sieci nawodnienio-
wej, tj. linii czy też taśm kroplujących, gdyż wiele 
z nich nie podlega żadnej ocenie jakościowej.

zrównoważone gospodarowanie
zasobami wodnymi w gospodarstwie rolnym


