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1. POTRZEBY NAWODNIENIOWE W POLSCE

Bilans wodny w Polsce należy do najgorszych w Europie, dlatego szczególną uwagę powinniśmy 
zwracać na racjonalną gospodarkę wodną. Jest ona podstawowym czynnikiem wpływającym na przy-
szłość rolnictwa, a szczególnie ogrodnictwa. Według statystyk dostępność czystej wody na osobę 
w Polsce jest trzy razy mniejsza niż na obywateli innych krajów UE. Także sumaryczna ilość opadów 
jest u nas mniejsza niż w wielu krajach Europy Zachodniej. Średnie roczne opady niższe niż 600 mm 
uważane są za wyjątkowo ubogie w stosunku do potrzeb uprawowych roślin. Tymczasem średnia 
wieloletnia (1981-2010) suma opadów dla Olsztyna wynosi 625 mm. Szczególnie niepokojące są małe 
zasoby wodne na terenach o wysokiej kulturze rolnej, bardzo istotnych dla polskiego ogrodnictwa. 
Sposobem na stabilne i wysokie plony jest stosowanie systemów nawodnieniowych.

O potrzebie nawadniania decydują dwa podstawowe czynniki: warunki klimatyczne oraz stosowa-
na technologia uprawy. Produkcja warzyw czy owoców pod osłonami jest niemożliwa bez nawadnia-
nia. W uprawach polowych jest to, co prawda możliwe ale nigdy jakość i wielkość plonów nie będzie 
taka jak w uprawach nawadnianych. Coraz większe, z roku na rok, zainteresowanie nawadnianiem 
wynika nie tylko z intensyfikacji upraw ale przede wszystkim ze zmieniających się warunków kli-
matycznych. Wśród gospodarstw ogrodniczych nawadniane są przede wszystkim uprawy warzyw, 
szkółki roślin sadowniczych i ozdobnych a także plantacje roślin jagodowych i co raz częściej sady. 
Ograniczeniem w rozwoju nawodnień jest nie tylko obniżenie zyskowności produkcji ale także do-
stępność wody. Jak podaje doc. Waldemar Treder z Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach odpływ 
wód opadowych w Polsce wynosi 28% sumy opadów, czyli około 192 mm. Trzykrotnie więcej wody 
odpływa z powierzchni kraju niż jest zgromadzone w jeziorach. Najczęściej uprawy sadownicze nie są 
lokalizowane w pobliżu jezior, a istniejące zbiorniki retencyjne gromadzą zaledwie 6% rocznego od-
pływu wody. Do nawodnień najczęściej wykorzystywane są wody podziemne (gruntowe), w przypad-
ku zbyt małej wydajności studni głębinowych wody muszą być gromadzone w zbiornikach otwartych.

Już od kilku lat mamy ciągły deficyt opadów i ciepłe lub bezśnieżne zimy. Brak śniegu sprawia, 
że wiosna zaczyna się bez potrzebnych zapasów wody. Wilgotność gleby w wielu regionach spadła 
w wierzchniej warstwie poniżej 30 proc. co zagraża rolnictwu i ogrodnictwu. 

Zawartość i dostępność wody w zależności od rodzaju gleby

Rodzaj gleby
Zawartość wody

ogólnie dostępnej w mm 
w 30-cm warstwie gleby

Zawartość wody
łatwo dostępnej dla roślin

w mm w 30-cm warstwie gleby
Piasek gliniasty lekki 20-30 10

Piasek gliniasty 30-40 15

Gleby gliniaste lekkie i średnie 40-50 20

Gleby gliniaste ciężkie 45-55 25

Gleby ilaste 45-50 25

Gleby organiczne 50-65 30
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Z przeprowadzonych przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach badań ankietowych wynika, że 
w sadownictwie dominującym systemem nawadniania w gospodarstwach są wodooszczędne instala-
cje kroplowe (ok. 78%). Niestety, nikt z prawie 1000 respondentów nie znał żadnej metody szacowa-
nia potrzeb wodnych roślin. Ponad 80% użytkowników systemów nawodnieniowych deklarowało, że 
nawadnia „na oko”. Badania te wykazały, że olbrzymia większość producentów nie stosuje żadnych 
wiarygodnych kryteriów szacowania potrzeb nawodnieniowych, co w praktyce wiąże się z bardzo nie-
racjonalnym wykorzystaniem wody. Jako kryterium nawadniania powinien być wykonywany pomiar 
potencjału wodnego lub wilgotności gleby. Dopiero w momencie wyczerpania się w profilu glebowym 
wody łatwo dostępnej powinno nastąpić nawadnianie. Ze względu na kosztochłonność powyższej me-
tody (aparatura pomiarowa) oraz zależność od wielu zmiennych (m.in. wiek roślin, rozstawa rzędów) 
powszechnie przyjmowana jest zasada, że potrzeby wodne roślin określa się na podstawie pomiarów 
klimatycznych, a lokalnie mierzona wilgotność gleby jest elementem uzupełniającym dla całego syste-
mu obliczeń. Narzędziem, które pozwala na zoptymalizowanie nawadniania upraw sadowniczych jest 
serwis nawodnieniowy prowadzony przez Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach. W serwisie znajdzie-
my m.in. dane meteorologiczne z kilku stacji pomiarowych na terenie Polski, bazę artykułów dotyczą-
cych nawadniania, ale przede wszystkim kalkulatory obliczeniowe pozwalające na wyznaczenie wielu 
istotnych parametrów przydatnych przy prowadzeniu nawadniania i fertygacji roślin.

Odnosząc wielkości ewapotranspiracji do potrzeb wodnych uprawianych roślin powinno się 
uwzględnić ich fazę rozwojową i stopień pokrycia gleby liśćmi. Wiosną, kiedy na drzewach i krzewach 
nie ma liści, a woda paruje tylko z gleby, rzeczywiste potrzeby wodne roślin są znacznie mniejsze od 
poziomu parowania potencjalnego. Gdy drzewa pokryją się liśćmi, można szacować, że ich potrzeby 
wodne są wyższe nawet o mniej więcej 10% od wielkości potencjalnej ewaporacji. Odwrotnie jest 
w przypadku niskich roślin rosnących w rzędach. Parowanie truskawek w tym samym okresie wege-
tacji odpowiada zazwyczaj 80% potencjalnej ewaporacji. 

Dzięki aplikacji obliczeniowej dostępnej na stronie Instytutu można z łatwością wyliczyć ewapora-
cję wskaźnikową na podstawie minimalnej i maksymalnej temperatury dnia.

Potencjalna ewapotranspiracja w okresie wegetacji w zależności od pogody (mm/dzień)

Miesiąc
Warunki pogodowe

pochmurno pochmurno
z przejaśnieniami słonecznie

maj 2 3 4

czerwiec 2,5 3 3,5

lipiec 3 4 5

sierpień 3 4 5

wrzesień 2,5 3 3,5
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2. RODZAJE NAWODNIEŃ W OGRODNICTWIE

Utrzymanie wilgotności gleby w sadzie nie polega tylko na nawadnianiu. Na glebach piaszczystych, 
gdzie straty wody są duże, można w czasie sadzenia drzew owocowych wsypać w dołki kompost z gliną 
lub nieco gliny. Są to materiały, które zatrzymują dłużej wodę w glebie. Parowanie wody z powierzchni 
gleby można ograniczyć poprzez ściółkowanie np. rozdrobnioną słomą, skoszoną trawą itp. Trzeba jednak 
pamiętać, że ściółka może zarazem stwarzać jesienią i zimą, dobre warunki dla zagnieżdżania się gryzoni. 
Jeżeli mamy do czynienia z przedłużającą się suszą oprócz ściółkowania konieczne jest nawadnianie.

Młode nasadzenie borówki amerykańskiej – nawadniane kroplowo, ściółkowane czarną włókniną 
i trocinami (fot. M. Pusz)

Wybór rodzaju nawadniania zależy od:
n dostępnego źródła wody, 
n czystości wody, 
n rodzaju rośliny uprawnej, 
n zagrożenia z tytułu chorób, 
n aspektów ekonomicznych zabiegu

Nawadnianie kroplowe
Kroplowe nawadnianie roślin polega na dostarczaniu małych, często podawanych dawek wody 

bezpośrednio do strefy korzeniowej. W sadach stosowane są tzw. linie kroplujące, w których kro-
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plowniki w rozstawie 60-75 cm montowane są wewnątrz przewodów. Na glebach lekkich zaleca się 
stosowanie emiterów linii kroplujących w rozstawie, co 60 cm. Na glebach ciężkich rozstawa ta może 
wynosić nawet 75 cm. Zalecana grubości ścianki przewodu kroplującego powinna wynosić 0,33-1,14 
mm. Aby przedłużyć czas użytkowania cienkościennych linii kroplujących można je umieszczać pod 
powierzchnią gleby na głębokości 5-20 cm. 

Nawadniane kroplowe w sadzie śliwowym (fot. M. Jurczak)

Nawadnianie nadkoronowe – przeciwprzymrozkowe
O ile gospodarstwo ma możliwość wydatkowania dużych ilości wody w krótkim okresie czasu to 

instalacje nadkoronowe służą do ochrony przeciw przymrozkowej. System deszczowniany może słu-
żyć także do ochrony roślin przed przymrozkami wiosennymi. Przy projektowaniu instalacji do ochrony 
roślin przed przymrozkami należy pamiętać, że intensywność zraszania nie powinna być mniejsza niż 
3,5 mm/m2/h (35 m3/ha/h). 

Deszczowanie
W przypadku deszczowania upraw powinno się zwrócić większą uwagę na ochronę przed choro-

bami. W celu zmniejszenia ryzyka ich wystąpienia deszczowanie powinno się rozpoczynać we wcze-
snych godzinach porannych i kończyć na tyle wcześnie, aby rośliny zdążyły przed nocą obeschnąć. 
Aby uzyskać prawidłową równomierność zraszania, rozstawa zraszaczy powinna być równa promie-
niowi ich zasięgu. Jednorazowa dawka deszczowania nie powinna przekraczać 30 mm na glebach 
piaszczystych i 40 mm na glebach cięższych.
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System deszczowniany można łatwo przemieszczać między polami (fot. M. Pusz)

Pompa podająca wodę, w zależności od rodzaju urządzeń deszczujących oraz zraszaczy, powinna 
pracować pod ciśnieniem od 0,2 do 0,5 MPa. (fot. M. Pusz)
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Minizraszanie
System polega na zraszaniu powierzchni gleby tylko w po-

bliżu roślin. W systemie minizraszania woda wydatkowana 
jest poprzez małe, wykonane z tworzywa sztucznego emite-
ry (minizraszacze o wydatku 20-300 l/h). Zależnie od rodzaju 
zastosowanej wkładki uderzeniowej minizraszacze emitują 
wodę w postaci kropel lub strumieni. Ten system nawadniania 
nie zwilża liści i międzyrzędzi. Minizraszacze umieszczane 
ponad koronami drzew mogą służyć także do ochrony kwiatów 
i zawiązków owocowych przed przymrozkami wiosennymi. 

Minizraszanie w sadzie

Sadownik, który dopiero projektuje instalacje nawodnieniowe w swoim gospodarstwie może sko-
rzystać z aplikacji umożliwiającej wykonanie obliczeń dla systemów kroplowych, minizraszania i desz-
czowania. Jako, że nawadnianie kroplowe jest najbardziej wydajnym i wodooszczędnym systemem 
nawodnieniowym w niniejszej ulotce skupię się właśnie na nim. 

3. NAWADNIANIE KROPLOWE I SERWIS NAWODNIENIOWY

Nawadnianie kroplowe polega na zwilżaniu gleby wodą podawaną w danym miejscu w postaci 
pojedynczych kropel lub strużek. Woda dostarczana jest punktowo poszczególnym roślinom z ela-
stycznych przewodów za pomocą kroplowników – emiterów kropel. Nawadnianie kroplowe pozwala 
precyzyjnie sterować dostarczaną wodą, odpowiednio do fazy rozwojowej rośliny oraz zasięgu syste-
mu korzeniowego nawadnianych roślin.

Na poprawne funkcjonowanie systemu nawadniania kroplowego składają się takie elementy jak:
n ujęcie wody;
n urządzenia tłoczące wodę do sieci rurociągów;
n urządzenia sterujące i kontrolne;
n urządzenia do uzdatniania wody;
n dozownik nawozów mineralnych;
n podziemne rurociągi doprowadzające wodę;
n elastyczne przewody nawadniające wyposażone w emitery kropel.

Zaletami tego precyzyjnego i wodooszczędnego systemu zaopatrywania roślin w wodę są:
n wysoki współczynnik wykorzystania wody;
n oszczędne zużycie energii do obsługi nawodnienia;
n możliwość stosowania przewodów nisko- i średniociśnieniowych;
n stosunkowo niskie koszty eksploatacji;
n brak wrażliwości na warunki klimatyczne;
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n łatwość utrzymania optymalnego uwilgotnienia gleby;
n możliwość dostarczenia nawozów mineralanych równocześnie z nawadnianiem;
n możliwość automatyzacji nawodnień. 

Największą wadą systemu nawadniania kroplowego jest jego duża wrażliwość na jakość wody. 
Wytrącające się tlenki żelaza, zanieczyszczenia mechaniczne oraz rozwój mikroorganizmów powo-
dują zatykanie i zarastanie kroplowników. Tak samo jak zraszacze w deszczowniach, tak i emitery 
w nawadnianiu kroplowym odgrywają ogromną rolę. To one decydują o doborze średnicy i długości 
przewodów, o roboczym ciśnieniu wody oraz jakości i ilości podawanej wody. Niezbędne ciśnienie 
w przewodach, do których przyłączone są emitery kropel wynosi 0,1 MPa. Natężenie wypływu wody 
z kroplowników wynosi od ok. 0,7 do 10,0 l na godzinę. 

Kroplowniki wytwarzane są zazwyczaj z tworzyw sztucznych (polichlorek winylu, polietylen, 
propylen), przeważnie w kolorze czarnym, aby zmniejszyć możliwość rozwoju mikroorganizmów 
wewnątrz tych urządzeń. O rozmieszczeniu emiterów na przewodach decyduje rodzaj nawadnia-
nych roślin, zwięzłość gleby, niezbędny obszar nawilżenia gleby oraz wydatek emiterów. Przy ich 
gęstym rozmieszczeniu uzyskuje się ciągły pas nawilżonej gleby wzdłuż przewodu z emiterami 
kropel. 

Wszelkie obliczenia hydrauliczne emiterów oraz przewodów kroplujących można znaleźć m.in. na 
stronie Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach http://www.nawadnianie.inhort.pl/systemy-nawodnie-
niowe/20-nawadnianie-kroplowe. 

Serwis nawodnieniowy opracowany przez Instytut Ogrodnictwa pozwala nie tylko na obliczenie 
wielu parametrów związanych z nawadnianiem kroplowym ale także na szacowanie potrzeb wod-
nych wielu gatunków roślin sadowniczych i warzywniczych. Uwzględnia ona okres wegetacji, rodzaj 
gleby, wysokość ewapotranspiracji, rozstawę i wielkość roślin a także parametry instalacji kroplo-
wej. Uzyskamy tu informacje opisujące wielkość nawadnianej powierzchni, zagęszczenie roślin, 
wydatek wody, zapas wody dyspozycyjnej lub bardzo łatwo dostępnej, potrzeby wodne wybranego 
gatunku roślin oraz niezbędny czas nawadniania (dawka wody) dla zrównoważenia szacowanych 
potrzeb wodnych. Zapas wody dyspozycyjnej lub bardzo łatwo dostępnej jest szacowany przy za-
łożeniu, że gleba ma wilgotność zbliżoną do polowej pojemności wodnej (np. po intensywnych 
opadach), a system korzeniowy roślin jest specyficzny dla wybranego gatunku i wielkości roślin. 
Sprawdzimy też ile wody dyspozycyjnej (woda mieszcząca się w zakresie od polowej pojemno-
ści wodnej do poziomu silnego hamowania wzrostu roślin) jest w zasięgu systemu korzeniowego 
roślin i na ile dni wystarczy tej wody przy określonym poziomie ewapotranspiracji. Aby susza nie 
powodowała strat nawadnianie należy rozpocząć zanim wyczerpana zostanie woda dyspozycyjna, 
w momencie kiedy w glebie brak jest już wody bardzo łatwo dostępnej (woda bardzo łatwo dostępna 
jest częścią wody dyspozycyjnej, mieści się w zakresie od polowej pojemności wodnej do początku 
hamowania wzrostu roślin). 
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4. JAKOŚĆ WODY DO NAWODNIEŃ 

Bez względu na źródło, woda musi spełniać określone normy i nie może zawierać szkodliwych 
zanieczyszczeń, które mogą kumulować się następnie w roślinach w ilościach toksycznych dla ludzi 
i zwierząt. Określając przydatność wody należy zwrócić uwagę na następujące parametry:
n ogólną koncentrację soli (EC),
n twardość wody,
n obecność szkodliwych jonów dla ludzi i zwierząt
n obecność bakterii chorobotwórczych,
n ocena przydatności wody – wyniki analiz sporządzane dla celów wodociągowych wykonywane są 

przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne lub inne jednostki do tego celu uprawnione,
n woda stosowana w systemach nawadniania kroplowego musi spełniać dodatkowe wymagania. 

Zanieczyszczenia fizyczne, chemiczne i biologiczne występujące w wodzie, często blokują emitery 
i rośliny nie są prawidłowo nawadniane.
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PZDR w Działdowie, Lidzbark, ul. Jeleńska 6 lok. 13/2, tel. 23 696 19 75, pzdr.dzialdowo@w-modr.pl

PZDR w Elblągu, ul. Nowodworska 10B, tel. 55 235 32 36, pzdr.elblag@w-modr.pl

PZDR w Ełku, ul. Zamkowa 8, tel. 87 621 69 67, pzdr.elk@w-modr.pl

PZDR w Giżycku, ul. Przemysłowa 2, tel. 87 428 51 99, pzdr.gizycko@w-modr.pl

PZDR w Gołdapi, ul. Wolności 20, tel. 87 615 19 57, pzdr.goldap@w-modr.pl

PZDR w Iławie, ul. Lubawska 3, tel. 89 649 37 73, pzdr.ilawa@w-modr.pl

PZDR w Kętrzynie, ul. Powstańców Warszawy 1, tel. 89 751 30 93, pzdr.ketrzyn@w-modr.pl

PZDR w Lidzbarku Warm., ul. Krasickiego 1/48, tel. 89 767 23 10, pzdr.lidzbark@w-modr.pl

PZDR w Mrągowie, ul. Bohaterów Warszawy 7a/2, tel. 89 741 24 51, pzdr.mragowo@w-modr.pl

PZDR w Nowym M.Lub., ul. Jagiellońska 24d, tel. 56 474 21 88, pzdr.nowe.miasto@w-modr.pl

PZDR w Nidzicy, ul. Słowackiego 17, tel. 89 625 26 50, pzdr.nidzica@w-modr.pl

PZDR w Olecku, Aleja Zwycięstwa 10, tel. 87 520 30 31, pzdr.olecko@w-modr.pl

PZDR w Olsztynie, Biskupiec, ul. Niepodległości 4A, tel. 89 715 22 59,pzdr.olsztyn@w-modr.pl

PZDR w Ostródzie, Grabin 17, tel. 89 646 24 24, pzdr.ostroda@w-modr.pl

PZDR w Piszu, ul. Wojska Polskiego 33, tel. 87 423 20 33, pzdr.pisz@w-modr.pl

PZDR w Szczytnie, ul. Kościuszki 1/6, tel. 89 624 30 59, pzdr.szczytno@w-modr.pl

PZDR w Węgorzewie, ul. Kraszewskiego 40, tel. 87 427 12 21, pzdr.wegorzewo@w-modr.pl

Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego (adres, kontakt)



WARMIŃSKO-MAZURSKI
OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO

Z SIEDZIBĄ W OLSZTYNIE

ZARZĄDZANIE WODĄ
W GOSPODARSTWACH OGRODNICZYCH

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
z siedzibą w Olsztynie

ul. Jagiellońska 91, 10-356 Olsztyn
tel. 89 535 76 84, 89 526 44 39

e-mail: sekretariat@w-modr.pl
www.w-modr.pl
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