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Niniejszy raport poświęcono problemowi suszy w Polsce i na świecie. Omówiono w nim istotę 
zjawiska i związane z nim zagrożenia, obecną sytuację glebowo-rolniczą, a także perspektywy na 
najbliższe lata. Ponadto, w opracowaniu wskazano sposoby radzenia sobie ze skutkami suszy rol-
niczej, czy też niedoborami opadów oraz zasobów wody pitnej. 

Przedstawiono również praktyczne informacje dotyczące budowania studni – związane z aspek-
tami prawnymi inwestycji, a także z jej �nansowaniem przy pomocy dotacji. Dodatkowo, można 
tu zapoznać się z technologiami nawodnieniowymi, a także innymi rozwiązaniami, które mają na 
celu zwiększyć zdolność gleby do kumulowania wody.  

Informacje przedstawione w raporcie będą pomocne przede wszystkim dla rolników i sadowni-
ków oraz dla osób, które chcą lepiej zrozumieć, jakie negatywne skutki niesie ze sobą susza 
w Polsce i na świecie.
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WSTĘP

Susza od lat występuje naturalnie w kilkudziesięciu krajach z różnych stron 
świata, a zmiany klimatu powodują, że stopniowo dołączają do nich kolejne. 
Wody ubywa również w Polsce, co widać już nie tylko w rolnictwie, 
sadownictwie czy przemyśle – jest to odczuwalne również w codziennym 
funkcjonowaniu ludności. 

Gra�ka 1:  Konsekwencje suszy

I SPADEK ZASOBÓW WODY. 
PRZESUSZENIE GLEB 

ZMNIEJSZENIE LUB 
CAŁKOWITE  ZNISZCZENIE 
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SPOŻYWCZYCH. 

Z punktu widzenia rolników i plantatorów 
najważniejszymi konsekwencjami są:

A w konsekwencji:
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Sama susza może przybierać różne rozmiary i wywoływać różne konsekwencje. 
Wyróżnia się 4 typy genetyczne suszy: 

WSTĘP  |  03

Za suszę hydrologiczną i hydrogeologiczną odpowiedzialne są głównie prze-
dłużające się niedobory opadów. Prowadzą one do zmniejszenia przepływów 
w rzekach, a spadek zasilania podziemnego – do wyczerpywania się zasobów 
wód podziemnych (susza hydrologiczna). Im dłużej trwa taka sytuacja, tym 
większe prawdopodobieństwo wystąpienia suszy hydrogeologicznej, czyli 
obniżenia się zwierciadła wód gruntowych do poziomu, który uniemożliwia 
korzystanie ze studni kopanych i płytkich wierconych. 

Do powstawania każdego rodzaju suszy, pośrednio lub bezpośrednio, przy-
czynia się również działalność człowieka. Jedną z głównych przyczyn ociepla-
nia się klimatu jest wielkoobszarowe rolnictwo przemysłowe, odpowiedzial-
ne za likwidowanie miedz, zalesień śródpolnych i oczek wodnych, które 
zmniejszają zdolność gleb do zatrzymywania wody. 

Susza atmosferyczna pojawia się wskutek długiego utrzymywania się cyrku-
lacji antycyklonalnej, co prowadzi do braku lub minimalnych opadów 
na przestrzeni kolejnych kilkudziesięciu dni. 

Przedłużający się zanik opadów oraz wzrost parowania i transpiracji skutkują 
suszą rolniczą, która przekłada się na niedobory wody dostępnej dla roślin 
oraz na obniżenie produkcji rolnej. W Polsce, z większym lub mniejszym natę-
żeniem, obserwuje się to zjawisko praktycznie co roku od blisko 40 lat.  

HYDROLOGICZNĄ,
HYDROGEOLOGICZNĄ.

ATMOSFERYCZNĄ, 
ROLNICZĄ, 



susza na świecie
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Katastrofalne susze nie są zjawiskiem nowym, ale faktem jest, że to w ostatnich latach zaczęły do-
tykać wielu miejsc na świecie, w których dotychczas nie było problemów z dostępnością wody. 
Głównym powodem takiego stanu rzeczy jest postępujący szybko proces globalnego ocieplania 
się klimatu. 
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Szacuje się, że przez ostatnie 100 lat średnia temperatura na świecie wzrosła 
o około jeden stopień, tymczasem podczas wychodzenia z epoki lodowcowej
taki przyrost zajmował kilka tysięcy lat. Ponieważ nieustannie rośnie ilość an-
tropogenicznych zanieczyszczeń, gazów cieplarnianych oraz sadzy, w najbliż-
szych dziesięcioleciach tempo wzrostu temperatur będzie jeszcze wyższe.

Z prognoz Intergovernmental Panel on Climate Change, czyli Międzynarodo-
wego Zespołu do spraw Zmian Klimatu przy ONZ, wynika, że do 2050 roku 
średnia temperatura globu wzrośnie o trzy stopnie. 

WZROST średniej
TEMPERATURY globu
O OKOŁO 1°C

ostatnie 
100 lat

ilość antropogenicznych zanieczyszczeń, 
gazów cieplarnianych oraz sadzy

ilość antropogenicznych zanieczyszczeń, 
gazów cieplarnianych oraz sadzy

WZROST średniej 
TEMPERATURY globu 
O OKOŁO 3°C

do 2050 
roku

Grafika 2: Wzrost średniej temperatury globu



2.1. KRAJE ZAGROŻONE SUSZĄ

Jak wynika z analizy World Resources Institute Aqueduct Water Risk Atlas, 
jedna czwarta globalnej populacji w kilku najbliższych latach stanie u progu 
kryzysu niedoboru wody. Uściślając, chodzi tu o blisko 1,8 miliarda ludzi 
z 17 państw, położonych głównie w Afryce i na Bliskim Wschodzie. Kraje te 
znajdują się w strefie klimatycznej z małą ilością opadów i wysokimi 
temperaturami, a na dodatek borykają się z problemem szybkiego wzrostu 
zapotrzebowania na wodę – warto zauważyć, że w takich państwach jak 
Katar jest on zaspokajany głównie przy pomocy systemu odsalania wody.

Ekstremalny kryzys wodny już dotknął (lub dotknie niebawem), między 
innymi Indie, Pakistan, Iran, Botswanę, Turkmenistan, a także europejskie San 
Marino. Należy zaznaczyć, że wśród miejsc dotkniętych suszą są również 
megamiasta, takie jak New Delhi (22-milionowa populacja) czy Sao Paulo 
(12 mln mieszkańców). Niedobory wody w stolicy Indii to sygnał, że wbrew 
pozorom problem nie dotyczy wyłącznie południowej części tego kraju. To o 
tyle ważne, że jego populacja wynosi około 1,34 miliarda mieszkańców, czyli 
jest znacznie większa niż łączna populacja wszystkich pozostałych miejsc 
zagrożonych suszą.17 LICZBA PAŃSTW DOŚWIADCZAJĄCYCH 

NIEDOBORU WODY, KTÓRY SKUTKUJE 
 
W 2020 ROKU 
ZABURZENIEM ICH FUNKCJONOWANIA 
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1. Katar
2. Izrael
3. Liban
4. Iran
5. Jordania
6. Libia
7. Kuwejt
8. Arabia Saudyjska
9. Erytrea

10. Zjednoczone
Amiraty Arabskie
11. San Marino
12. Bahrajn
13. Indie
14. Pakistan
15. Turkmenistan
16. Oman
17. BotswanaGrafika 3: Państwa doświadczające niedoboru wody (2020 r.)



Dane są tym bardziej alarmujące, że blisko połowa z wymienionych krajów 
znajduje się na niespokojnym Bliskim Wschodzie. W najbliższych dekadach 
największe zagrożenie suszą wystąpi u liderów wydobycia ropy naftowej 
z Zatoki Perskiej, czyli w Katarze, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Bahraj-
nie oraz Kuwejcie. Wprawdzie są one w posiadaniu bogatych złóż tego su-
rowca, ale nie mają rzek, jezior czy wód gruntowych, które pozwoliłyby bez 
obaw patrzeć na negatywne trendy klimatyczne.
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Problemy z produkcją żywności ma obecnie większość krajów świata. 
W samej Unii Europejskiej zbiory wielu warzyw i owoców, ze względu na 
suszę rolniczą i atmosferyczną, już od lat są corocznie niższe od oczekiwa-
nych. Europejskie Stowarzyszenie Przetwórców Owoców i Warzyw (PROFEL), 
czwarty rok z rzędu informuje, że branża boryka się z poważnymi kłopotami 
związanymi z suszą i upałami. Największe straty odnotowała w uprawach 
grochu, fasoli, cebuli, cukinii i szpinaku. Europejscy sadownicy i plantatorzy 
ponieśli mniejsze straty w zbiorach, jednak u części z nich wystąpiły w ostat-
nich latach rekordowo złe wyniki. Trudności dotknęły między innymi produ-
centów gruszek, moreli i innych owoców pestkowych.

Serwis Bloomberg, w swoim opracowaniu na temat raportu World Resources 
Institute, zauważa, że brak wody będzie skutkował przede wszystkim właśnie 
poważnymi kłopotami z uprawami. Problem jest tym większy, że aby wyżywić 
globalną populację, do 2050 roku będzie trzeba wyprodukować o 56 proc. 
więcej kalorii niż obecnie. Już teraz w wielu miejscach na świecie występują klęski 
głodu, w kolejnych latach dotkniętych zostanie nimi jeszcze więcej obszarów. 

2.2. Skutki suszy i niedoborów wody na świecie

Susze i niedostatki wody stają się problemem globalnym, którego występo-
wanie nie zależy od rozwoju technologicznego czy kultury państwowej. Wy-
starczy wspomnieć, że w ostatnich latach z powodu suszy cierpiała między 
innymi Kalifornia, która jest najludniejszym, najbogatszym i jednym z naj-
większych stanów w Stanach Zjednoczonych. Ta ósma gospodarka świata, 
którą zamieszkuje blisko 40 milionów ludzi, w tym ponad stu miliarderów, 
musiała racjonować wodę – zgodnie z rozporządzeniem jej gubernatora zu-
życie wody do celów domowych zostało ograniczone o jedną czwartą. 

Woda jest niezbędna nie tylko do napojenia ludności, ale również w wielu 
procesach technologicznych wykorzystywanych w przemyśle spożywczym, a 
przede wszystkim w rolnictwie, które potrzebuje jej w ogromnych ilościach 
do upraw i w hodowli. Niedobory wody utrudniają, lub wręcz uniemożliwiają, 
przebieg tych procesów, co prowadzi do spadku produkcji żywności i/lub 
wzrostu jej cen. 
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PULA SŁODKIEJ WODY
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          LODOWCÓW)
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Gra�ka 5: Pula słodkiej wody



SUSZA W POLSCE
Z kryzysem wodnym, choć nie na taką skalę jak w Indiach czy Pakistanie, boryka się również 
Polska. Jak pokazują dane Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, znajduje się 
ona w unijnej czołówce państw o najmniejszych zasobach wody pitnej. Warto zauważyć, że 
wspomniane zasoby wynoszą 61 mld metrów sześciennych, czyli mniej więcej tyle samo, ile 
w Egipcie, w którym przeważa przecież klimat skrajnie suchy zwrotnikowy. O tym, że problem 
jest naprawdę poważny świadczą dane: na mieszkańca Europy przypada statystycznie 4,6 tys. 
metrów sześciennych wody na rok, natomiast na mieszkańca Polski zaledwie 1,8 tys. metrów 
sześciennych na rok – dodatkowo, w czasie suszy może on spaść nawet o połowę.
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Zła sytuacja wodna w Polsce to nie tylko efekt permanentnej suszy letniej, 
która występuje od połowy lat 90. XX wieku, ale również bezśnieżnych zim 
oraz suchych jesieni. Niekorzystne trendy można dostrzec nawet w opraco-
waniach statystycznych: o ile w latach 1951–1981 stan klęski żywiołowej 
z powodu suszy został ogłoszony sześć razy, w kolejnym trzydziestoleciu ich 
liczba wzrosła do osiemnastu. Przykładem jest obumieranie świerka w Pusz-
czy Białowieskiej, następujące wskutek obniżania się poziomu wód grunto-
wych. Niekorzystne zmiany sygnalizują również cofanie się brzegów rzek czy 
też przejściowe braki wody pitnej w miastach, jak na przykład w Skierniewi-
cach, w czerwcu 2019 roku.

WODY PITNEJ NA ROK

WODY PITNEJ NA ROK
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Gra�ka 6: Ilość metrów sześciennych wody pitnej/mieszkańca/rok w Europie w porównaniu do Polski



Warto zauważyć, że zjawiska, które do tej pory były anomaliami, powoli stają 
się normą. Przykładem są susze, które zaczynają występować wiosną, czyli 
w sezonie ob�tującym w deszcze. 

Co więcej, wiosenne susze z 2019 roku doprowadziły w Polsce do tego, że 
w wielu jej miejscach poziom wód gruntowych był niższy niż pod koniec lata 
poprzedniego roku.

W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach, zła sytuacja wodna to również 
efekt aktywności człowieka, prowadzących do wysuszania gleb. Chodzi tu 
o dziesięciolecia działań, takich jak osuszanie mokradeł, kopanie rowów me-
lioracyjnych, regulowanie rzek i strumieni czy masowa wycinka drzew, które
pozwalają przecież zatrzymać wodę w glebie. Wszystko to pogarsza, i tak już złe
warunki glebowe, które powstają wskutek suszy atmosferycznej i klimatycznej.
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Pod koniec kwietnia 2019 roku stan wysokiego 
zagrożenia pożarami, ze względu na 

wyschnięcie ściółki, ogłoszono na blisko trzech 
czwartych powierzchni kraju.



3.1. Klimatyczny bilans wodny w Polsce

Jednym z narzędzi pozwalających na ocenę bieżących zasobów wodnych jest 
analiza klimatycznego bilansu wodnego (KBW). Pozwala on zbadać stan uwil-
gotnienia środowiska na podstawie danych meteorologicznych i wskazuje 
różnicę pomiędzy przychodami wody w postaci opadów a jej stratami spo-
wodowanymi parowaniem. Obliczaniem i publikowaniem wartości KBW dla 
wszystkich gmin w Polsce zajmuje się Instytut Uprawy Nawożenia i Gle-
boznawstwa, podległy Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W okresie wio-
sna–jesień średnio co 10 dni publikuje kompleksowy raport, który zawiera 
wskaźniki KBW, a także określenie aktualnego stanu zagrożenia suszą rolniczą 
w poszczególnych gminach.

w 2019 roku.

Jak pokazują dane za 2019 rok, w każdym z analizowanych okresów średnia 
wartość klimatycznego bilansu była ujemna i wynosiła od -20 (raport za okres 
1.08–30.09) do -173 mm (okres 1.06–31.07). 

-
ca do 31 lipca 2019 roku, na przeważającym obszarze Polski wartości KBW wy-
nosiły od -160 do -239 mm. W południowej części Niziny Śląskiej oraz na 
Wzniesieniach Łódzkich sięgały one od -240 do -259 mm, natomiast na Poje-
zierzu Wielkopolskim, Nizinie Wielkopolskiej oraz Pojezierzu Lubelskim zano-
towano wartości od -240 do -279 mm. 
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W przypadku większości z czternastu przygotowanych w 2019 roku raportów 
suszę odnotowano w co najmniej połowie województw, a w kilku raportach 
– w piętnastu lub wszystkich szesnastu województwach. Zdecydowanie naj-
trudniejsza sytuacja była w województwie lubuskim, które pojawiło się
w każdym zestawieniu.

Zaprezentowane zestawienie pokazuje, jak w przypadku poszczególnych 
upraw przedstawiał się udział powierzchni zagrożonych suszą. 

W najgorszych momentach udział powierzchni zagrożonych suszą, w przy-
padku uprawy krzewów owocowych wynosił tutaj około 97 proc., roślin 
strączkowych 94 proc., kukurydzy 91 proc., a ziemniaka i warzyw gruntowych 
ponad 84 proc. W drugim z najbardziej dotkniętych suszą rejonów, Wielko-
polsce, wskaźniki te były znacznie niższe, ale również przekroczyły aż 70 proc.

Jeśli chodzi o rodzaje upraw zagrożonych suszą, to w 2019 roku najgorsze 
warunki panowały w przypadku kukurydzy na kiszonkę, kukurydzy na ziarno, 
roślin strączkowych oraz warzyw gruntowych. Najmniej korzystne raporty 
wskazywały, że w Polsce dla każdej z tych upraw udział gmin zagrożonych 
suszą wynosił od 70-kilku do nawet ponad 90 proc.   
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KRZEWY OWOCOWE ROŚLINY STRĄCZKOWE

KUKURYDZA
ZIEMNIAKI
I WARZYWA GRUNTOWE 
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Gra�ka 8: Udział powierzchni upraw zagrożonych suszą w województwie lubuskim (2019 r.)



Niektóre uprawy nie mogą dojrzeć w naturalny sposób i usychają przedwcze-
śnie ze względu na niedobory wody. Wszystko to sprawia, że rolnicy muszą 
stosować przemyślaną strategię upraw i zapewnić efektywne nawadnianie pól. 

Poza powyższym i wcześniej wspomnianymi skutkami, susze w Polsce będą 
sprzyjały nasilaniu się jeszcze co najmniej dwóch innych negatywnych zja-
wisk: stepowienia i pustynnienia. Susze sprawiają bowiem, że woda 
z opadów, zwłaszcza tych ulewnych, paruje zanim zdąży się przedostać do 
wód gruntowych. Do tego dochodzą cieplejsze zimy, z którymi wiąże się 
krótki czas zalegania pokrywy śnieżnej, a także ciepłe wiosny oraz upalne lata. 
Wszystko to powoduje, że wspomniane procesy stają się coraz bardziej inten-
sywne i obejmują coraz większe obszary kraju.

3.2. Skutki suszy i niedoborów wodnych w Polsce

W ostatnich latach w Polsce występowały wszystkie rodzaje suszy: atmosfe-
ryczna, glebowa, hydrologiczna i hydrogeologiczna. Jak wskazano w opraco-
waniu Global Compact Network Poland, susza atmosferyczna i związany 
z nią brak opadów doprowadziły do obniżenia się stanów wód w rzekach, 
a także pojawienia się na znacznych ich odcinkach niżówek hydrologicznych. 
W efekcie, wzrósł udział zasilania cieków z zasobów podziemnych, a co za tym 
idzie, obniżyło się zwierciadło wód podziemnych i na wielu obszarach kraju 
wystąpiła niżówka hydrologiczna.

Opisane procesy mają katastrofalne skutki dla rolnictwa i sadownictwa, 
a przy tym mogą przyczyniać się również do wzrostów cen żywności. Dotkli-
we susze w Polsce powodują, że zboża przedwcześnie kończą swoją wege-
tację, przez co nie wypełniają do końca ziarna.
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BUDOWA STUDNI
Coraz częstsze i dłuższe susze skłaniają rolników i sadowników do budowy własnych studni głę-
binowych. Pozwalają  one zdywersy�kować dostawy wody, ale również sporo zaoszczędzić na 
opłatach ściekowych. Z  drugiej strony, sieci wodociągowe są nierzadko bardziej zawodne, a do 
niektórych miejsc nie docierają w ogóle.

Inwestycja w studnię ma charakter długookresowy i zwraca się relatywnie szybko – w dużym go-
spodarstwie nawet już po 2–3 latach. Jej koszt zaczyna się zwykle od kilkunastu tysięcy złotych, 
przy czym praktyka pokazuje, że przeważnie wynosi od kilkudziesięciu do znacznie powyżej stu 
tysięcy złotych. Te większe kwoty pojawiają się zwłaszcza wówczas, gdy odwiert sięga 30, 40 czy 
50 metrów, a woda nie spełnia norm jakościowych w zakresie spożycia (także w przypadku zwie-
rząt). W takiej sytuacji pojawiają się nie tylko koszty wykonania odwiertu i obudowy studni, czy 
też instalacji pompy głębinowej, ale również wydatki związane z montażem kosztownego syste-
mu uzdatniania wody.

Niezależnie od tego kto, gdzie i na jakie potrzeby zamierza wybudować studnię, powinien naj-
pierw zorientować się w aspektach prawnych takiej inwestycji, a także możliwościach jej s�nan-
sowania z pomocą środków unijnych.
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4.1. Regulacje prawne dotyczące budowy studni

Kwestię budowy studni szczegółowo regulują trzy ustawy: prawo budowla-
ne, prawo wodne oraz prawo geologiczne i górnicze. W przepisach prawa bu-
dowlanego wskazano możliwe miejsca odwiertu oraz odległości od granicy 
działki, natomiast w dwóch pozostałych aktach prawnych można znaleźć in-
formacje na temat formalności związanych z rozpoczęciem prac.

O tym, jakie formalności będzie trzeba załatwić w związku z budową studni, 
decyduje przede wszystkim jej głębokość i wydajność, ale również cel inwe-
stycji. Zgodnie z prawem wodnym, jeśli studnię wykonuje się na potrzeby tak 
zwanego zwykłego korzystania z wód z ujęć o głębokości nie większej niż 
30 metrów, pozwolenie na budowę nie jest wymagane. W tej sytuacji trzeba 
jedynie zgłosić zamiar budowy studni (a konkretnie mówiąc: zamiar wykona-
nia obudowy i wyprowadzenia elementów studni ponad powierzchnię 
terenu) we właściwym organie administracji architektoniczno-budowlanej. 

Do zgłoszenia wystarczy dołączyć oświadczenie o prawie do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane i rysunki określające usytuowanie studni. 
Jeśli w ciągu 30 dni organ właściwy nie zgłosi sprzeciwu, można przystąpić
do realizacji inwestycji.

Powyższe zasady dotyczą przypadków, w których gospodarstwo domowe 
lub rolne zamierza korzystać z ujęć wody w celu zaspokojenia własnych po-
trzeb. Jeśli jednak studnia ma głębokość większą niż 30 metrów lub dostarcza 
więcej niż 5 metrów sześciennych wody na dobę, niezbędne jest już pozwo-
lenie wodno-prawne na budowę. Jest ono wymagane również w pozostałych 
przypadkach, w których studnię użytkuje się w ramach tak zwanego szcze-
gólnego korzystania z wód.

Aby uzyskać pozwolenie wodno-prawne na kopanie i budowę studni, trzeba 
złożyć odpowiedni wniosek we właściwym organie administracji architekto-
niczno-budowlanej. Należy dołączyć do niego rysunki z lokalizacją studni, 
oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, a także dokumen-
tację geologiczną. Niektóre organy administracyjne mogą wymagać jeszcze 
innych dokumentów, wynikających z przepisów prawa miejscowego. Z tego 
względu, przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia, warto zapytać 
bezpośrednio w danym organie, jakie są jego wymogi formalno-prawne.
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4.2. Opłaty za korzystanie ze studni

W 2018 roku ustanowiono Nowe Prawo Wodne, które doczekało się już kilku 
nowelizacji. Jedną z najistotniejszych zmian, jaką wprowadził ten akt prawny, 
jest pojawienie się opłaty za usługi wodne. Została ona nałożona między 
innymi na pobór wód podziemnych i wód powierzchniowych, w tym również 
na pobór tych wód do celów rolniczych. Opłatę trzeba zatem uiszczać na 
przykład wtedy, gdy woda jest przeznaczana na potrzeby ludzi i zwierząt go-
spodarskich, a także do nawadniania gruntów i upraw. Poza tym podlegają 
jej hodowcy ryb i zwierząt morskich, posiadacze stawów, a także właściciele 
gospodarstw rolniczych, którzy odprowadzają ścieki do ziemi lub wody.

Z opłaty zwolnieni są ci rolnicy, którzy w ramach zwykłego korzystania z wód, 
zużywają średniorocznie mniej niż 5 metrów sześciennych wody na dobę. 
Warto zatem zauważyć,  że w czasie znacznego zapotrzebowania na wodę, na 
przykład w okresie wegetacyjnym roślin, część rodzinnych gospodarstw rol-
nych może bezpłatnie pobierać ilości większe niż 5 tys. litrów na dzień. Ponie-
waż w pozostałych okresach pobór ten jest zwykle odczuwalnie mniejszy, bez 
trudu mieszczą się one w ustalonym limicie.
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Na opłatę za usługi wodne co do zasady składa się opłata stała oraz zmienna, 
ale nie w każdym wypadku występują obydwie z nich. Opłaty stałej nie po
biera się między innymi za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych, czy 
też na potrzeby nawadniania gruntów i upraw oraz chowu i hodowli ryb. 
W tym wypadku występuje tylko opłata zmienna, która jest ustalana po za
kończeniu każdego kwartału przez Zarząd Zlewni PGW WP. Wysokość opłaty 
zależy od ilości i jakości pobranej wody, celu poboru, a także od tego, czy 
czerpano ją z wód podziemnych czy powierzchniowych. W przypadku celów 
rolniczych stawka opłaty wynosi co do zasady 0,068 zł (wody podziemne) 
i 0,040 zł (wody powierzchniowe) za 1 metr sześcienny pobranych wód. 

Na opłatę za usługi wodne, co do zasady składa się opłata stała oraz zmienna, 
ale nie w każdym wypadku występują obydwie z nich. Opłaty stałej nie pobie-
ra się między innymi za pobór wód do celów rolniczych lub leśnych, czy też na 
potrzeby nawadniania gruntów i upraw oraz chowu i hodowli ryb. 

W tym wypadku występuje tylko opłata zmienna, która jest ustalana po za-
kończeniu każdego kwartału przez Zarząd Zlewni PGW WP. Wysokość opłaty 
zależy od ilości i jakości pobranej wody, celu poboru, a także od tego, czy 
czerpano ją z wód podziemnych czy powierzchniowych. W przypadku celów 
rolniczych stawka opłaty wynosi co do zasady 0,068 zł (wody podziemne)
i 0,040 zł (wody powierzchniowe) za 1 metr sześcienny pobranych wód.
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zasady 0,068 zł (wody podziemne) 
i 0,040 zł (wody powierzchniowe) za 1 metr sześcienny pobranych wód. 

4.3. Dotacje unijne na walkę z suszą 

O ile samo korzystanie ze studni wiąże się z relatywnie niewielkimi kosztami, 
o tyle jej budowa pochłania znaczne kwoty. Rolnicy, którzy chcą zabezpie-
czyć swoje uprawy przed skutkami suszy, mogą jednak skorzystać z wysokie-
go do�nansowania. Pomoc �nansowa jest realizowana ze środków unijnych,
w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych”.

O dotację unijną może ubiegać się rolnik, który posiada gospodarstwo rolne
o powierzchni co najmniej 1 hektara, ale nie większej niż 300 hektarów. Powi-
nien przy tym zarabiać na produkcji roślinnej lub zwierzęcej
– potwierdza to uzyskanie w ostatnich 12 miesiącach przychodu powyżej

5 tys. złotych. Ponadto musi znajdować się w krajowym systemie ewidencji 
producentów, ewidencji gospodarstw rolnych, a także ewidencji wniosków 
o przyznanie płatności.

Z pomocą programu można s�nansować inwestycję, która ulepsza już istnie-
jące instalacje nawadniające lub powiększa obszar nawadniania. Refundacji 
podlega standardowo 50 proc. kosztów kwali�kowanych inwestycji, a w przy-
padku osób ze statusem młodego rolnika 60 proc. Natomiast maksymalna 
kwota do�nansowania może wynieść 100 tys. złotych. 
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Grafika 10: Kto może ub   iegać się o dotację unijną?
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Ważny jest przy tym fakt, że stutysięczny limit nie łączy się z limitami przewi-
dzianymi w ramach innych obszarów działania „Modernizacja gospodarstw 
rolnych”. Jeśli zatem rolnik kupował już przy wsparciu tego programu, na 
przykład maszyny, nadal  ma szansę skorzystać z pełnej kwoty �nansowania. 

-

Zgodnie z zasadami programu, środki z dotacji rolnicy mogą przeznaczyć 
między innymi na budowę studni i zbiorników wodnych, zakup instalacji na-
wadniających oraz systemów do sterowania nawadnianiem, a także na zakup 
maszyn i urządzeń do poboru, uzdatniania, magazynowania, czy też odzyski-
wania lub rozprowadzania wody. Co istotne, planowane operacje mogą być 
realizowane tylko jednoetapowo, a koszt inwestycji musi być wyższy niż 
15 tys. złotych. 

O do�nansowanie można ubiegać się w okresie naboru wniosków, które są 
przyjmowane w oddziałach regionalnych i biurach powiatowych ARiMR. By 
uzyskać  pozytywną odpowiedź, poza wcześniej wspomnianymi kryteriami, 
trzeba spełnić jeszcze pewne warunki związane z samą inwestycją.  

 

Jeśli  polega ona na ulepszeniu istniejących instalacji, powinna  doprowadzić 
do co najmniej 10-procentowej oszczędności wody. W przypadku 
powiększania obszaru nawodnienia trzeba natomiast wykazać brak wpływu 
inwestycji na środowisko. 

Na zabezpieczenie przed suszą Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wy-
dzieliło 100 mln euro, czyli blisko 430 mln złotych. Oznacza to, że 
– w zależności od wartości projektów zakwalifikowanych do programu 
– z dotacji będzie mogło skorzystać od kilku do nawet kilkunastu tysięcy 
gospodarstw rolnych.

Warto zaznaczyć, że poza unijnymi dopłatami do nawodnień dla 
gospodarstw rolnych, pojawiają się również inne programy wsparcia. W 2020 
roku można skorzystać  z programu Wody Polskie „Retencja korytowa”, który 
również wspiera kształtowanie zasobów wodnych na terenach rolniczych. 
Ponadto, działania na rzecz gromadzenia wody prowadzą samorządy lokalne 
oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Zarówno rolnicy, jak i pozostałe osoby prywatne mogą z pomocą państwa 
s�nansować na przykład budowę zbiorników na deszczówkę, 
czy też zasiew łąk kwietnych.
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Źródłem wody mogą być sieci wodociągowe, studnie, czy też zbiorniki retencyjne, które  popra-
wiają bilans wodny w swojej okolicy i są pomocne w niwelowaniu skutków zarówno de�cytu 
wody, jak i w okresach nadmiernych opadów. Gospodarstwo  Wody Polskie, główny  podmiot 
odpowiedzialny za krajową gospodarkę wodną, sukcesywnie modernizuje i buduje kolejne 
zbiorniki, a także zachęca rolników, sadowników oraz właścicieli domów do budowania wła-
snych przydomowych oczek wodnych i ogrodów deszczowych; przypomina przy tym, że tego 
typu inwestycje nie wymagają specjalnych zgód czy pozwoleń wodnoprawnych.

PRZEGLĄD TECHNOLOGII NAWODNIENIOWYCH  |  21 



5.1. Nawadnianie taśmami i liniami kroplującymi

Nawadnianie kropelkowe stanowi popularną technologię podlewania, 
zwłaszcza plantacji owoców, takich jak truskawki. Dzięki niemu, w porówny-
waniu z tradycyjnym podlewaniem, można zmniejszyć straty wody nawet 
o dwie trzecie.

System nawadniania kropelkowego może bazować na zraszaczach polo-
wych, kroplownikach indywidualnych lub taśmach kroplujących. Klienci 
Agrosimex najczęściej wybierają taśmy kroplujące, ponieważ są oszczędne, 
precyzyjne i proste w instalacji, a jednocześnie nie sprzyjają rozwojowi grzy-
bów i pleśni, które mogłyby pojawiać się wskutek kontaktu wody z rośliną. 

Plantatorzy wspomnianych upraw wybierają taśmy z cienkimi ściankami; 
optymalne  są dla nich produkty o grubości 8 mil, czyli 0,2 milimetra. Decydu-
ją o tym czynniki ekonomiczne oraz specy�ka prowadzenia takich plantacji
– ponieważ  utrzymywane są zwykle tylko przez kilka sezonów, system  na-
wadniający nie musi być długowieczny i może bazować na tańszych w pro-
dukcji taśmach z cienkimi ściankami.

Państwowy podmiot wskazuje również, że w ramach walki z suszą należy 
tworzyć więcej łąk kwietnych w przestrzeni publicznej oraz prywatnej. Ich 
sianie poleca nie tylko gminom i samorządom, ale również osobom �zycz-
nym;  powodem jest fakt, że – w przeciwieństwie do trawników – łąki dosko-
nale utrzymują wilgoć w glebie i nie wymagają intensywnego podlewania.

Rolnicy i sadownicy doskonale orientują się w tym, jak walczyć z suszą i w 
jaki sposób zapewnić dostęp do potrzebnej ilości wody. By efektywnie 
prowadzić działalność produkcyjną, czy to na sprzedaż, czy własny użytek, 
potrzebują jednak również odpowiedniego systemu, na przykład 
nawadniania kroplującego, który umożliwi im sprawne, wydajne 
nawadnianie upraw. Muszą przy tym pamiętać także o dyrektywie 
azotanowej, która reguluje kwestie właściwego nawożenia upraw
i zapobiegania zanieczyszczeniu wód.
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Zainteresowani cienkościennymi taśmami nawadniającymi mają  do wyboru 
dwa cenione produkty: Aquatape (dawniej Bluetape) oraz Streamline.  
Obydwa cechuje wysoka jakość wykonania, wytrzymałość, a także odporność 
na działanie wielu niesprzyjających czynników: promieni UV, słonej wody, 
pleśni, mikroorganizmów, czy też kwasów i zasad stosowanych w rolnictwie. 
Taśmy różnią się budową, dostępnymi wariantami wydajności, długością 
rolek, a także sposobem wypływania wody.

W przypadku Streamline producent zastosował kroplowniki o dużym prze-
kroju przepływu i z dużą powierzchnią �ltracji, które zapewniają wysoką od-
porność na zapychanie. Aquatape wyróżnia się natomiast szerokim labiryn-
tem z nacięciem liniowym, a także dwuetapowym �ltrowaniem wody w jego 
wnętrzu. Wydajność wodna taśmy Aquatape może wynosić 0,6 lub 1,2 litra na 
godzinę, rozstaw nacięć 10, 15, 20 lub 30 centymetrów, natomiast długość 
rolek 600, 1000 lub 2286 metrów. Taśmy Streamline charakteryzują się wydaj-
nością na poziomie 1,05 litra na godzinę, emiterami rozstawionymi co 15, 20 
lub 30 centymetrów, a także rolkami o długości 2200 metrów. 

Produkt o jakich parametrach warto wybrać dla siebie?

Na przykład plantatorzy truskawek decydują się zwykle na emitery/nacięcia 
o 15-centymetrowym rozstawie. Niemniej, przy wysokiej przepuszczalności
gruntu niezbędny może okazać się mniejszy rozstaw, który umożliwi dokład-
ne nawilżenie gleby. W przypadku gleby gliniastej można sobie pozwolić na
nieco większe przerwy, należy jednak pamiętać, że niezależnie od uprawy
naj-bardziej efektywne nawadnianie zapewnia wybór taśmy kroplującej z dużą
czę-stotliwością emiterów, a jednocześnie ich relatywnie niską wydajnością.
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Gra�ka 11: Taśma kroplująca Aquatape

Gra�ka 12: Taśma kroplująca Neta�m Streamline
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Nawadnianie kropelkowe jest wykorzystywane również w sadach, a także 
w uprawie borówki, aronii, malin i innych krzewów owocowych. W tych przy-
padkach jednak  wybierane są przeważnie bardziej trwałe, grubościenne linie 
kroplujące, na przykład Bluedrip Premium lub Gold, które można znaleźć 
w ofercie Agrosimex.  

Produkty te wyróżnia gruba (45 mil, czyli 1,1 milimetra), wytrzymała ścianka, 
która umożliwia ich długotrwałe użytkowanie, a także wyjątkowa
budowa kroplownika – ma  cylindryczny kształt i duży obszar �ltrujący 
o turbulentnym przepływie.

Warto podkreślić, że kroplowniki w linii nawadniającej Bluedrip Gold mają 
sześć otworów wyjściowych, spośród których dwa stale emitują wodę, nato-
miast pozostałe są aktywowane w razie przedostania się zanieczyszczeń i za-
blokowania czynnych otworów.
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Gra�ka 13: Linia kroplująca Bluedrip Premium / Gold

https://agrosimex.pl/product/linia/


Systemy automatycznego nawadniania są mało awaryjne, oszczędne i prak-
tycznie bezobsługowe. Po montażu instalacji, czy to w ogrodzie czy na plan-
tacji, wystarczy monitorować jej stan i ewentualnie reagować na zauważone 
nieprawidłowości. Jeśli instalacja jest dobrej jakości, posłuży przez wiele lat, 
przy czym trzeba pamiętać, aby przed  i po każdym sezonie przyjrzeć się 
uważnie jej elementom, takim jak filtry, sterowniki, elektrozawory, linie 
nawadniające. Jeśli okaże się na przykład, że woda wymaga dokładnego 
oczyszczenia, można zastosować hydrocyklony (zaawansowane filtry) 
lub stacje odżelaziające.

System nawadniania można obsługiwać w sposób całkowicie zdalny, za po-
średnictwem laptopa, a nawet smartfona. Pozwalają na to oprogramowania, 
takie jak AQUAPRO, które sprawdza się przy uprawach drzew, w szklarniach, 
czy na otwartym polu. Dzięki niemu można w komfortowy sposób wykony-
wać wcześniej wspomniane czynności, a także uzyskać wgląd do różnego ro-
dzaju danych rejestrowanych przez system – na przykład na temat warunków 
glebowych czy intensywności opadów deszczu.

Ekologiczny system nawadniania kroplującego przyczynia się do oszczędza-
nia wody i energii, a co za tym idzie, jest przyjazny środowisku naturalnemu. 
I choć jego instalacja stanowi zwykle kosztowny wydatek, to jednak 
stosunkowo szybko się zwraca, a przy tym od razu zapewnia ogromną 
oszczędność czasu. Warto też pamiętać, że system zawsze można budować 
etapami, dopasowując nakłady do bieżących możliwości �nansowych. 

5.2. System automatycznego, precyzyjnego 
nawadniania kroplującego

Dzięki technologii nawadniania kroplującego można tworzyć automatyczne 
systemy podlewania, które umożliwiają pielęgnowanie upraw przy minimal-
nym zaangażowaniu czasowym i oszczędnym wykorzystaniu wody. Takie 
systemy pozwalają w dogodny sposób doprowadzać wodę bezpośrednio do 
korzeni roślin (w takiej ilości, jakiej potrzebują), i to w najlepszym do tego czasie, 
czyli w nocy lub wczesnym rankiem, kiedy eliminowany jest czynnik parowania.

Zautomatyzowany system nawadniający jest zaopatrzony w sterownik, 
zwany też programatorem, który pozwala ustawić między innymi porę i 
długość podlewania, dni „pracujące” systemu, czy też kolejność 
uruchamiania się i wyłączania poszczególnych sekcji. Może być również 
wyposażony w czujnik nawadniania oraz czujnik deszczu, które pozwalają 
przez cały czas utrzymywać optymalne zawilgocenie gleby, czy uniknąć 
podlewania podczas opadów – w bardziej skomplikowanych systemach 
można zastosować stację meteorologiczną, która poza opadami bierze pod 
uwagę temperaturę oraz siłę wiatru. Ponadto, w systemie można w razie 
potrzeby zamontować jeszcze inne dodatkowe elementy, które usprawnią 
jego pracę: regulatory ciśnienia, �ltry, zawory odwadniające, czy czujniki 
przepływu blokujące wodę w przypadku przecieku.
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DLA SADOWNICTWA I ROLNICTWA
Rolnicy i sadownicy potrzebują jeszcze innych, specjalistycznych rozwiązań, które umożliwią 
wydajne nawadnianie upraw i ich zdrowy wzrost. Chodzi przede  wszystkim o narzędzia 
wspierające proces oszczędzania wody oraz takie, które pozwalają zachować jej wysoką jakość. 
Ci, którzy zajmują się produkcją owoców czy warzyw na większą skalę, mogą rozważyć 
korzystanie ze specjalnych zabiegów fertygacji, czyli nawożenia roślin rozpuszczonymi w wodzie 
nawozami mineralnymi; dzięki nim, mogą w precyzyjny i wygodny sposób dostarczać małe 
dawki nawozowe na duże obszary.

Dla sadowników i rolników istotną kwestię stanowi też samo zaplanowanie nawadniania oraz 
ewentualnej fertygacji. Optymalny harmonogram działań zakłada zadbanie o te kwestie 
możliwie najwcześniej, przed okresem intensywnego wzrostu roślin, korzystając przy tym 
z różnorodnych, profesjonalnych i nowoczesnych rozwiązań oraz narzędzi, oferowanych 
m.in. przez Agrosimex.
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Tensjometry są stosowane od dziesięcioleci i świetnie sprawdzają się w pla-
nowaniu podlewania w systemach nawadniania kroplującego. Z powodze-
niem można je wykorzystywać przy uprawach truskawek i innych owoców 
miękkich, a także warzyw, chmielu czy drzew owocowych. Można je stosować 
zarówno na otwartym polu, jak i w tunelu lub szklarni. Duża popularność ten-
sjometrów i szerokie spektrum ich zastosowania wynikają przede 
wszystkim z: 

   atrakcyjnej ceny,
   bardzo precyzyjnej i łatwej w interpretacji wartości pomiaru,
   dokładnego pomiaru, nawet przy niskich potencjałach wody w glebie,
   wyniku ważnego dla wszystkich typów gleby.

6.1. Tensjometr, czyli pomoc w planowaniu 
nawadniania

Częste, dotkliwe susze oraz rosnące zużycie wody na tyle zredukowały jej 
zasoby, że konieczny stał się rozwój wydajnych, ekonomicznych systemów 
nawadniania upraw. Jednym z narzędzi, które pozwalają zmaksymalizować 
efektywność upraw i umożliwić dostarczanie roślinom optymalnych dawek 
wody, jest tensjometr.

Stosowanie urządzeń takich jak tensjometr jest niezwykle istotne, ponieważ 
umożliwia precyzyjny pomiar wilgotności gleby, a co za tym idzie, dokładne 
planowanie nawadniania. Precyzyjnie zaplanowane nawadnianie jest nato-
miast kluczowe, dlatego że:

   zarówno zbyt mała, jak i zbyt duża ilość 
wody negatywnie oddziałuje na plony, 
zdrowie roślin i środowisko,  

   od wilgotności podłoża zależy 
dostępność i wchłanianie 
substancji odżywczych przez 
rośliny,

   każde nawadnianie generuje 
koszty, a zatem powinno być 
stosowane tylko 
w uzasadnionych przypadkach. 
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Gra�ka 14: Irrometer

W ofercie Agrosimex dostępne są dwa typy ten-
sjometrów: standardowy oraz Irrometer o najwyż-
szych standardach. Urządzenia różnią się ceną, 
budową i funkcjonalnością, ale obydwa są proste 
w instalacji i użyciu. 

Tensjometr standardowy pozwala szybko odczy-
tać wynik z góry, także niewykwali�kowanej 
osobie. Natomiast Irrometer to bardziej zaawanso-
wane, cyfrowe urządzenie, które przesyła pomiary 
wilgotności gleby w czasie rzeczywistym na kom-
puter lub smartfon.

Gra�ka 15: Tensjometr standardowy

https://agrosimex.pl/product/tensjometr-standardowy/
https://agrosimex.pl/product/tensjometr-irrometer/


sprawnego systemu nawadniania

System nawadniania może zachować trwałość i sprawne funkcjonowanie 
pod warunkiem, że obsługuje dostawę wysokiej jakości wody. Ewentualne 
zanieczyszczenia mogą przyczyniać się do niszczenia i zapychania mikrona-
wodnień, takich jak linie i taśmy kroplujące, a także mikrozraszaczy. W przy-
padku dużych zraszaczy polowych oddziaływanie zanieczyszczeń jest znacz-
nie mniej dokuczliwe, ale również i tutaj duża zawartość żelaza i osadów 
może negatywnie wpłynąć na proces podlewania roślin.

Głównym sposobem na to, by uniknąć niekorzystnego oddziaływania zanie-
czyszczeń na system nawodnieniowy i jakość podlewania jest montaż dobre-
go �ltru wody. To niezbędny element każdej instalacji nawodnieniowej, który 
chroni ją przed przedostawaniem się cząstek mechanicznych, a co za tym 
idzie – powstawaniem usterek. Zwykle ma on postać �ltru siatkowego lub dy-
skowego, który umożliwia pozbycie się zanieczyszczeń nierozpuszczalnych 
w wodzie. Są jednak systemy wymagające zastosowania �ltru piaskowego, 
który pozwala na usuwanie drobnych osadów biologicznych i mineralnych. 
W przypadku wysokiej zawartości ciężkich osadów mineralnych, dobrym roz-
wiązaniem są hydrocyklony, czyli �ltry wykorzystujące siłę odśrodkową po-
wstałą na skutek wirowego ruchu wody.
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-

płynów zawierających zawieszone ciała stałe, także o charakterze koloidalnym. 

Produkty dostarczane są w stanie gotowym do użycia, wraz z:

1 - manometrami, 

2 - hydraulicznym zaworem spustowym, 

3 - przełącznikiem różnicy ciśnień, 

4

przy obniżonym zużyciu wody i bez przerywania przepływu.

1 

2 

3

4



6.3. Fertygacja, czyli precyzyjne nawożenie
na dużych obszarach

Zainstalowany system nawodnieniowy można wykorzystać nie tylko do na-
wadniania, ale również do nawożenia roślin, czyli fertygacji. Implementacja 
takiego rozwiązania wymaga jednak sporej wiedzy agrotechnicznej i che-
micznej oraz znajomości nowoczesnych metod diagnostycznych. 

Z tego względu  jest zwykle przeprowadzana z pomocą profesjonalnej �rmy 
i doradców. Skorzystanie z ich wsparcia wiąże się ze sporymi kosztami, jednak 
dla dużych producentów, zwłaszcza tych, którzy chcą dostarczać wysokiej ja-
kości owoce, cała operacja okazuje się zwykle mimo wszystko opłacalna.

Fertygacja stanowi nowoczesną technikę podawania nawozów, która 
pozwala w wygodny i bardzo precyzyjny sposób dostarczyć roślinom 
niezbędnych składników odżywczych. Ponadto, pozwala ona rozwiązać 
problemy, które występują przy dłuższym stosowaniu nawadniania 
kroplowego lub minizraszania. Po kilku latach korzystania 
z mikronawadniania, w stre�e zwilżania gleby obserwuje się zmiany jej 
właściwości chemicznych. Chodzi tu przede wszystkim o akumulację takich 
związków, jak wapń czy magnez, które mogą powodować sukcesywny 
wzrost pH pod kroplownikiem, a w konsekwencji, pogorszenie stanu roślin. 
Dzięki kontroli tych procesów oraz stosowaniu fertygacji można jednak 
zaopatrzyć glebę w odpowiednie, brakujące makro- lub mikroelementy.
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6.4. Zwiększanie zdolności gleby 
do magazynowania wody

Istotnym elementem produkcji roślinnej jest kondycja gleby. Tymczasem, 
z powodu częstych susz, zarówno w Polsce, jak i w wielu innych częściach 
świata, staje się ona coraz słabsza. Dlatego potrzebne są działania, które 
zwiększają produktywność podłoża. Musi ono dostarczać uprawom wodę, 
składniki mineralne oraz tlen – w ilościach i proporcjach, które umożliwiają im 
wzrost w krytycznych fazach formowania. Bez tego nie można liczyć na uzy-
skiwanie wysokiej jakości plonów.

Produktywność gleby zależy od zawartości koloidów mineralnych oraz miąż-
szości warstwy próchniczej. Ponieważ wspomniane koloidy  w polskich gle-
bach występują w niewielkich ilościach, o żyzności podłoża decyduje przede 
wszystkim zwartość próchnicy. Rzecz  w tym, że gleby w Polsce mają jej śred-
nio niespełna 2 proc., podczas gdy spadek poniżej 3,5 proc. uznawany jest już 
za oznakę pustynnienia. Przy dłuższych przerwach w opadach  rośliny na ubo-
gich w próchnicę stanowiskach szybko odczuwają de�cyt wody. Ich uprawa 
jest możliwa, ale wymaga częstego podlewania i generuje wysokie koszty.

Aby zabiegi fertygacji przyniosły oczekiwane efekty, potrzebna jest nie tylko 
sprawna instalacja nawodnieniowa, ale również dobrej jakości nawozy
i woda, regularne analizowanie właściwości �zycznych gleby, a także odpo-
wiednia technika dozowania. Największych problemów przysparza zwykle 
ostatnia  kwestia. Sadownicy często stosują niestety zbyt duże dawki nawo-
zów, zapominając, że znaczenie mają zarówno dawki sumaryczne, jak i każda 
z osobna, a także sam harmonogram przeprowadzania zabiegów. Dobrze, 
jeśli fertygacja przewiduje wiele, ale małych dawek, a przy tym jest wykony-
wana mniej więcej raz na tydzień. Częstsze zabiegi nie są konieczne, ponie-
waż ze względu na dobre właściwości sorpcyjne gleby, składniki odżywcze 
można jej podać na zapas. Warto przy tym zaznaczyć, że fertygacja stanowi 
jedynie inną metodą aplikowania nawozów, tak więc w jej przypadku obo-
wiązują te same wartości graniczne dla zawartości składników mineralnych 
w glebie, jak przy tradycyjnym nawożeniu nasypowym.

Na rynku dostępne są nowoczesne systemy dozowania, przeznaczone dla 
różnych grup użytkowników. W szklarniach i ogrodach przydomowych 
można wykorzystać na przykład system Netajet 4G, w szklarniach oraz przy 
podłożach bezglebowych sprawdza się Neta�ex 3G, natomiast w uprawach 
polowych i sadach Fertikit 3G. Każde z rozwiązań bazuje na innowacyjnym 
oprogramowaniu, dzięki któremu można nie tylko sprawnie sprostać zapo-
trzebowaniu upraw na składniki odżywcze, ale również uzyskać inne korzyści. 
Przede wszystkim, pozwalają one zredukować koszty nawożenia, co jest moż-
liwe dzięki zmniejszeniu zużycia wody, energii i nawozów. Ponadto, możli-
wość dostarczania optymalnej dawki nawozu, a także zdalnego kontrolowa-
nia stanu gleb, sprzyja osiąganiu wyższych, lepszej jakości plonów.    
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Próchnica nie tylko wpływa na chemiczne, �zyczne i biologiczne właściwości 
gleby, ale stanowi również swego rodzaju magazyn w okresach suszy. Bierze 
się to stąd, że jest w stanie zatrzymać nawet pięć razy tyle wody, ile sama 
waży. Jeśli jej zawartość w glebie przekracza 2 proc., rezerwy wody w war-
stwie ornej wynoszą około 100 metrów sześciennych. Aby podnieść zdolność 
gleby do zwiększania tych rezerw, trzeba przede wszystkim stosować biona-
wozy. Efekty nawożenia pojawią się jednak dopiero po kilku latach, i to pod 
warunkiem zachowania systematyczności zabiegów.

Dla prawidłowego wzrostu roślin i zdolności podłoża do magazynowania 
wody ważny jest również odczyn gleby. W glebach kwaśnych występuje zła 
struktura gruzełkowata, która odznacza się bardzo niską zdolnością do gro-
madzenia wody. Stosując nawozy wapniowe, na  przykład wapniak mielony 
czy kredę posodową, można jednak odkwasić podłoże, zmieniając jego nie-
korzystne właściwości. Z drugiej strony nie można zapominać, że – w przeci-
wieństwie do zawartości próchnicy – poziom kwasowości musi być dopaso-
wany do wymagań siedliskowych danej rośliny.

Gleby z wyższym poziomem pH dobrze magazynują wodę, ale nie nadają się 
na przykład do uprawy borówki amerykańskiej czy żurawiny wielkoowoco-
wej – w ich przypadku konieczne  może być więc zastosowanie nawozów za-
kwaszających. Niezależnie od rodzaju uprawy, zanim przystąpi się do ewen-
tualnej zmiany odczynu gleby, trzeba precyzyjne ustalić jego obecny poziom, 
najlepiej przy pomocy specjalnego elektronicznego miernika glebowego.
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PODSUMOWANIE
Prognozy specjalistów, w tym również Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, 
są jednoznaczne – w najbliższych latach wszyscy, nie tylko rolnicy i sadownicy, będą musieli 
zmagać się z małą ilością opadów, a w rezultacie – niedoborem wody.  

Negatywnych skutków suszy trudno będzie uniknąć również z tego względu, że woda przepływa-
jąca przez Polskę jest retencjonowana jedynie  w 6,5 proc. Ponieważ nikt nie ma wpływu na czę-
stość i intensywność opadów, należy skupić się na jej oszczędzaniu oraz działaniach, które 
pomogą rozwinąć system małej retencji, czyli zatrzymywać wodę w maksymalnej ilości. Warto 
tworzyć niewielkie zbiorniki, spowalniać bieg małych rzek, tworzyć poldery, dbać o oczka wodne 
i mokradła, czy też blokować wodę w rowach melioracyjnych. Wszystkie te miejsca tworzą wodną 
rezerwę, z której można czerpać w czasie suszy.
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Dla rolników i sadowników nieprzerwalny dostęp do źródła wody to podsta-
wa sprawnego funkcjonowania. Jeśli chcieliby go uzyskać z pomocą państwa, 
mogą ubiegać się o do�nansowanie z ARiMR na nawadnianie gospodarstw. 
Za pozyskane środki można s�nansować budowę studni lub zbiornika oraz 
zakup maszyn i urządzeń do poboru, magazynowania, uzdatniania czy roz-
prowadzania wody, a także systemów do sterowania nawadnianiem. 

Niezależnie, czy źródłem wody jest sieć wodociągowa, studnia czy zbiornik 
retencyjny, potrzebne są jeszcze rozwiązania, które pozwolą na możliwie naj-
bardziej efektywne podlewanie upraw. Jednym z tych najbardziej oczywi-
stych jest automatyczny system nawadniana kroplującego, dzięki któremu 
można zminimalizować zużycie wody i energii, a tym samym również koszty 
produkcji. Przydatny może okazać się również system precyzyjnego nawoże-
nia, czy też narzędzia, które gwarantują możliwość korzystania z wysokiej ja-
kości, wolnej od zanieczyszczeń wody. Tego typu produkty – jak również 
wiele innych, wspomagających zabiegi rolnicze, sadownicze czy ogrodnicze 
– dostępne są w ofercie Agrosimex.
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PARTNEREM RAPORTU JEST

Dane przedstawione w poniższym opracowaniu są aktualne na czas 
publikacji raportu, lipiec 2020.

https://agrosimex.pl/

Informacje uzyte w raporcie, zostały zaczerpniete z
nastepujacych zródeł:

• https://www.wody.gov.pl

• http://stopsuszy.pl (http://stopsuszy.pl/jak-skorzystac-z-progra-
mu-nawodnien-rolniczych/)

• https://dzikiezycie.pl/archiwum/2019/gru-2019/dlaczego-
-musimy-zakonczyc-etap-wielkoobszarowego-przemyslowego-rol-
nictwa ?fbclid=IwAR0uaBfWxYjZSJL-epR5d6WfYazVbjrV0TZNThqL-
KWS3lpgGmGWeWzxAhsQ

• https://www.onet.pl/?utm_source=l.facebook.com_viasg_
wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automa-
tic&src=ucs&pid=a7a3bb88-dc79-4857-970c-05ce0807314d&sid=b
177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2

• https://www.prawo.pl/akty/dz-u-2017-2502,18669415.html

• http://www.susza.iung.pulawy.pl/

• https://www.wri.org/blog/2019/11/water-could-limit-our-ability-
feed-world-these-9-graphics-explain-why

• Opracowania danych od specjalistów Agrosimex i Instytutu
Agronomicznego Fertico

Źródło zdjęć użytych w raporcie: https://stock.adobe.com/pl/ 

https://www.onet.pl/?utm_source=l.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=referal&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&pid=a7a3bb88-dc79-4857-970c-05ce0807314d&sid=b177a2c9-166f-4113-9b28-185bbe554807&utm_v=2
https://dzikiezycie.pl/archiwum/2019/gru-2019/dlaczego-musimy-zakonczyc-etap-wielkoobszarowego-przemyslowego-rolnictwa



