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Opady w Polsce

Źródło: Kozyra J., Praktyczne korzystanie z systemu monitoringu suszy. www.susza.iung.pulawy.pl. Kościerzyn, 18.03.2016 

1700 m3 na mieszkańca ~ 65 mld m3 (średnia EU – 4600 m3)

http://www.susza.iung.pulawy.pl/


Żródło: Monitoring Suszy, IUNG-PIB



Nawodnienia w 
Polsce. 2001
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Nawodnienia w 
Polsce. 2003

5



Nawodnienia w 
Polsce. 2015
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Nawodnienia w 
Polsce. 2015
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Prognozy 
klimatyczne

częstość susz

Źródło: IPCC

Źródło: IPCC



Temperatura maksymalna powietrza i suma dobowa opadu atmosferycznego

od lipca do sierpnia w 2015 roku w Kosiorowie (gmina Łaziska, Powiat Opole 

Lubelskie) 
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woda – gleba - roślina
teoria
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Właściwości retencyjne gleb

• Gleba ma zdolność 
zatrzymywania wody która jest 
tym większa im więcej jest w 
niej cząstek drobnoziarnistych i 
próchnicy.

• Gleby piaszczyste zatrzymują 
niewiele wody a przy tym woda 
przesącza się przez nie szybko 
wymywając składniki 
pokarmowe.

• Gleby gliniaste zatrzymują dużo 
wody lecz wsiąka ona w nie 
wolno. 
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Wysokość podnoszenia kapilarnego
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Polowa 

pojemność 

wodna

Punkt 

trwałego 

więdnięcia

• polowa pojemność wodna PW czyli wilgotność 
wyrażona w [%] powyżej której każda dodatkowa 
ilość wody odpływa z gleby ponieważ nie wiążą ja 
siły kapilarne

• wilgotność punktu trwałego więdnięcia TW 
wyrażona w [%] poniżej której woda jest związana 
siłami kapilarnymi tak dużymi że siła ssąca korzeni 
nie jest w stanie ich pokonać: woda niedostępna 
dla roślin.

Woda w glebie



Woda w glebie

źródło: FAO56

Zawartość wody 

w glebie 

na poziomie 

polowej 

pojemności  

drenaż
do rośliny do rośliny

Zawartość wody 

w glebie 

poniżej poziomu 

punktu trwałego 

więdnięcia

Punkt trwałego więdnięcia

Woda  w glebie 

dostępna dla 

roślin

Poziom polowej pojemności wodnej



3 przykazania nawadniania

źródło: FAO56
Punkt trwałego więdnięcia

Poziom polowej pojemności wodnej (PPW)

1. Nie nawadniaj więcej 
niż poziom polowej pojemności wodnej
(Jeśli nawadniasz więcej 
tracisz nawóz, wodę, degradujesz glebę)

drenaż



3 przykazania nawadniania

źródło: FAO56
Punkt trwałego więdnięcia

Poziom polowej pojemności wodnej (PPW)

2. Utrzymuj wilgotność gleby
powyżej  50% PPW

drenaż



3 przykazania nawadniania

źródło: FAO56
Punkt trwałego więdnięcia

Poziom polowej pojemności wodnej (PPW)

3.  Nie dopuszczaj do spadku wilgotności 
poniżej punktu trwałego więdnięcia
(spadek plonu, zagrożenie dla rośliny:
choroby, usychanie, degradacja gleby) 

drenaż



źródło: FAO

Punkt trwałego więdnięcia roślin

Polowa pojemność wodna

TAW – całkowita woda dostępna dla roślin ~ retencja

piasek glina
pias.

glina glina
pylasta

glina
ciężka

ił

Woda w glebie



• Zapotrzebowanie na wodę jest związane z intensywnością wzrostu w danej fazie 
rozwojowej rośliny. Rośnie wzrasta ze wzrostem rośliny, malejąc w fazach dojrzałości.

czas

Potrzeby wodne roślin



Optymalizacja nawodnień
metody

23



Wspomaganie nawodnień

• System wspomagania decyzji dotyczących 
nawadniania ma ułatwić rolnikowi decydowanie w 
dwu kwestiach: momentu w którym należy 
nawadniać (KIEDY)oraz ilości (ILE) wody którą należy 
zużyć w pojedynczym nawodnieniu.

• Obie te decyzje są ze sobą powiązane - im 
nawodnienia są częstsze tym zużywana w każdym z 
nich ilość wody powinna być mniejsza. 



Metody oceny ilości 
wody w glebie

• Organoleptyczny

• Ocena parowania i opadów

• Pomiar wilgotności gleby

• Elektryczny

• Tensjometryczny

• Teledetekcja 



Ocena potrzeb nawodnień na podstawie 
dziennego parowania

- Na podstawie 

pomiarów 

meteorologicznych

- Uproszczone 

potraktowanie innych 

składowych bilansu 

wodnego gleby



Ocena potrzeb nawodnień na podstawie 
pomiaru wilgotności gleby

- Bezpośredni pomiar wilgotności gleby 

(stresu wodnego) w strefie korzeniowej

- umożliwia sterowanie nawodnieniem

- Wymaga strefowania



ENORASIS IDSS
w terenie

Architektura platformy WSN do inteligentnego zarządzania nawodnieniami 
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Architektura ENORASIS

Architektura systemu ENORASIS



Bezprzewodowa sieć czujników
Pomiary

→ Temperatura powietrza

→ Wilgotność powietrza

→ Prom. słoneczne

→ Prędkość wiatru

→ Opady

→ Wilgotność gleby

Korzyści

→ Wysoka czułość i niezawodność

→ Efektywność 
energetyczna(Czujniki działają 
na energię słoneczną)

→ Tanie i przyjazne
Dane 

Pogodowe

Wilgotność 
gleby

Zebrane dane
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Bezprzewodowa sieć czujników
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Bezprzewodowa sieć czujników
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Bezprzewodowa sieć czujników

2014
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Bezprzewodowa sieć czujników
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Bezprzewodowa sieć czujników

2013

35



Bezprzewodowa sieć czujników

2014
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Bezprzewodowa sieć czujników
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Automatyzacja nawodnień



Bezprzewodowa sieć czujników

2014
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Bezprzewodowa sieć czujników

2014
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Interfejsy ENORASIS

Strona www GIS - Pilot w Serbii
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Interfejsy ENORASIS

Interfejs mobilny – aplikacja Android
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Interfejs ENORASIS

Aplikacja na WWW
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Wdrożenia 
pilotażowe
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Turcja



Cypr



Serbia



Wdrożenie badawcze
RZD Grabów

49



Plon ziemniaka 2014
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Udział plonu przeznaczonego do konsumpcji bezpośredniej [%]
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Udział bulw dotkniętych chorobami [%]
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Zużycia wody na tonę 
plonu

Koszt nawodnienia na tonę 
plonu
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Zysk w zależności od systemu produkcji*

* ½ plonu na konsumpcję i ½ plonu do przemysłu
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Malina

Income depending on production system*

Plon malina wczesna, malina późna, 2014



Malina

Income depending on production system*

Zużycie wody, 2014

Early raspberry Late raspberry



Spotkania z rolnikami:

- Polska

- Cypr

- Serbia

- Turcja

- Grecja

Spotkania z doradcami:

- Polska

- Serbia

- Turcja
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Aquastatus – założenia

• Niska cena <2500zł 
• Bez abonamentu
• Zasilanie na baterię
• Łatwy w instalacji
• Doradza  dawkę nawodnieniową na 

podstawie pomiaru wilgotności gleby

Współpraca z: Podmiot odpowiedzialny

www.aquastatus.pl



System pomiarowy
wilgotności gleby

Aplikacja
na smartfon



System pomiarowy
wilgotności gleby



Aplikacja
Aquastatus



Pierwsze testy Aquastatus:  borówka amerykańska (2015 rok), woj. świętokrzyskie



borówka amerykańska (2015 rok), woj. Świętokrzyskie
Ratowanie plantacji przed suszą



Aquastatus – wdrożenie pilotażowe
Malina jesienna (2016 rok); powiat Opole Lubelskie



Aquastatus - Wilgotność względna gleby
Malina jesienna (2016 rok); region Opole Lubelskie



Wdrożenie Aquastatus:
borówka amerykańska (2016 rok), woj. świętokrzyskie 



Wdrożenie Aquastatus:
borówka amerykańska (2016 rok), woj. świętokrzyskie 



Wdrożenia Aquastatus:
porzeczka deserowa (2016 rok), region Opole Lubelskie



Wdrożenie Aquastatus:
sad jabłoniowy (2016 rok), powiat Opole Lubelskie 
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Wdrożenie Aquastatus:
Cebula (2016 rok), gmina Dwikozy
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Technologie: IoT



Technologie: 
robotyka, 
cobotyka…



FarmBot – Open Source
https://farm.bot/

Technologie: 
robotyka, 
cobotyka…

https://farm.bot/


Technologie SF w Polsce



Pytania bez odpowiedzi
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Zasoby wód 
gruntowych?

Źródło: USGS

?



Bieżące zużycie, prognozy zużycia?

?
5m3 średniorocznie na dobę w ramach
nieopomiarowanego poboru 
– zwykłe korzystanie z wód

Czy wszystkim wystarczy wody?



Dziękuję za uwagę !
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