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A b stra c t: The aim o f  this work was to assess the impact o f  water stress on crop yields in Poland  
considering its spatial d im ension . This is a first attempt for calculating relative y ield  for the 
entire area using FAO m odel. The innovative elem ent is the approach to interpolation o f  m odel 
output. The results o f  our m odeling confirm  that yield reduction occurs m ainly in central low 
lands, how ever their magnitude is rarely exceed ing 10%. Presented m ethodology holds sign ifi
cant potential for spatial assessm ent o f  crops under water stress and changing clim ate condi
tions, how ever it requires further adjustment and calibration.
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WSTĘP

Jednym z najistotniejszych czynników mających wpływ na plonowanie roślin jest 
ilość w glebie wody dostępnej dla roślin. Wyznaczenie obszarów, na których występują 
deficyty wody, jest równoważne z określeniem rejonów, w których wysokość plonów 
jest trwale ograniczana i w warunkach optymalnej kultury rolnej nie istnieje inna 
możliwość zwiększenia ich wysokości poza nawadnianiem. Ponieważ bezpośredni 
pomiar wilgotności gleby jest pracochłonny i kosztowny, objęcie monitoringiem dużych 
obszarów jest praktycznie niewykonalne. Na takich obszarach możliwy jest monitoring 
za pomocą opracowywania modelu bilansu wodnego na podstawie danych na temat 
właściwości gleb i danych meteorologicznych.

W niniejszej pracy zastosowano istniejący model ewapotranspiracji i bilansu wodnego 
FA056 i zaprezentowano bardziej precyzyjne niż dotychczas przestrzenne oszacowanie 
wpływu niedoboru wody w glebach na plonowanie roślin na obszarze Polski.



Zastosowanie modelu FA056 do oszacowania spadku plonów wywołanego suszą 155

MATERIAŁY I METODY

Charakterystyka modelu FA 056

Model FA056 [Allen i in. 2000] jest deterministycznym modelem przeznaczonym 
do praktycznego określania ilości wody niezbędnej do nawodnień. Ze względu na jego 
prostotę i udostępnienie przez FAO obszernych zbiorów współczynników charakte
ryzujących różne rodzaje upraw dla różnych regionów klimatycznych, model zyskuje 
nowych użytkowników pomimo istnienia wielu bardziej zaawansowanych algorytmów.

Podstawowym elementem modelu jest procedura wyznaczania ilości wody dostępnej 
dla roślin dla każdego dnia w sezonie wegetacyjnym, która jest zapisem bilansu 
wodnego gleby. Ilość wody dostępnej dla roślin (A W.) zmienia się każdego dnia i jest
równa ilości wody dostępnej z dnia poprzedniego (AW/}) powiększonej o ilość
ewentualnych opadów (P)  oraz dodatkową wodę, która znajduje się w zasięgu strefy 
oddziaływania korzeni (ÀAW) w wyniku ich wzrostu, i pomniejszonej o wodę, która 
wyparowała (ETa.) lub infiltrowała w głąb profilu. W modelu zakłada się, że infiltruje 
tylko woda, która nie może być związana przez glebę siłami kapilarnymi, czyli woda 
związana ciśnieniem ssącym niższym od polowej pojemności wodnej. Dlatego też woda 
dostępna dla roślin w modelu jest ograniczona maksymalną pojemnością wodną gleby 
w strefie korzeniowej ^ ^ max, co obrazuje następująca zależność:

A W, = Min ( A Wm 3 X ; A W,_, + A A W . + P , -  ETa, )

Kolejnym podelementem modelu jest równanie pozwalające oszacować ilość wody, 
jaka podlega stratom z gleby w wyniku transpiracji i ewaporacji ETa.

ETai = Ks, Kc t ETPi

gdzie ETp. jest ew apotranspiracją potencjalną, a Ks. jest tzw. funkcją stresu 
wodnego, która ma tę właściwość, że tym silniej ogranicza wielkość ewapotranspiracji, 
im niższa jest zawartość wody w glebie. Istnieje przy tym pewien zakres wilgotności 
(w równaniu na Ks określony poprzez współczynnik p) inny dla każdej z roślin, w 
którym spadek wilgotności nie powoduje zmiany ewapotranspiracji. Kształt funkcji Ks 
pokazano na rysunku 1.

Do obliczenia Ks używa się wartości AW  z poprzedniego dnia:

K s ; = Min x. AW,-\ '
’ (1 - P ^ ) A W m̂

Na wartość współczynnika p, oprócz indywidualnych cech rośliny (określonych 
w równaniu przez współczynnik p (J), ma wpływ także tempo pobierania wody z gleby 
przez roślinę. Kiedy ewapotranspiracja jest duża, roślina zwiększa pobieranie wody przez 
korzenie tak, aby uzupełnić w specyficznym dla danego gatunku czasie ubytki wody 
w wyniku transpiracji przez aparaty szparkowe. Istnieje jednak pewne opóźnienie, z 
jakim woda może przenikać w okolice włośników, w związku z czym stres jest tym
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Ks

1

W końcówce sezonu wegetacyjnego zasięg strefy korzeniowej Zr nie zmienia się i 
jest równy wartości maksymalnej Zr^  . Zasięg strefy korzeniowej oraz wilgotności 
odpowiadające polowej pojemności woclnej 6 i punktowi trwałego więdnięcia roślin 
в  wyznaczają maksymalną ilość wody dostępnej dla roślin:

aivm  = mo zr, (e„: -ą,T)

Wynikiem przyrostu zasięgu strefy korzeniowej są zmiany zawartości wody dostępnej 
dla roślin:

A A W ^ A W ^ - A I V ^
Początkowa zawartość wody dostępnej dla roślin została określona dla pierwszego 

dnia roku kalendarzowego na poziomie maksymalnym ^ ^ nnx- Ma to uzasadnienie w 
warunkach klimatycznych naszego kraju, jako że niska ewapotranspiracja w okresie

RYSUNEK 1. Zależność funkcji Ks od 
ilości wody A W dostępnej w  glebie. 
FIGURE 1. Relationship between Ks 
and the amount o f  available water A W 
in the soil

większy, im szybszy jest pobór wody. W modelu FA056 wartość współczynnika p Q 
wyznaczono w warunkach, gdy ewapotranspiracja jest równa 5 mm na dobę, a zakres 
zmienności p  ograniczono do przedziału od 0,1 do 0,8:

Wpływ tempa ewapotranspiracji pokazano na wykresie Ks za pomocą linii przerywanej. 
Drugą funkcją wpływającą na wielkość ewapotranspiracji jest funkcja Kc (crop 
coefficient) ściśle związana ze stopniem rozwoju rośliny w sezonie wegetacyjnym. Jej 
typowe wartości mieszczą się w przedziale od 0,3, co odpowiada okresowi poza sezonem, 
do ok. 1,2 w szczycie sezonu, wartości te różnią się w zależności od gatunku rośliny. 
Schematyczny kształt funkcji Kc pokazano na rysunku 2.

W modelu uwzględniono wzrost korzeni zakładając, że ich przyrost jest proporcjo
nalny do wartości funkcji Kc w okresie jej wzrostu zgodnie z poniższym wzorem:
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RYSUNEK 2. Typowy kształt funkcji Kc  w  zależności od pory roku 
FIGURE 2. Typical shape o f  Kc  function for different periods during the year

zimowym zazwyczaj pozwala na uzupełnienie ubytków wody z poprzedniego roku do 
poziomu uwilgotnienia gleby odpowiadającego polowej pojemności wodnej. Należy 
pamiętać, że jest to jednak założenie zgrubne, które nie zawsze musi być spełnione.

Wpływ stresu wodnego na plonowanie

Stosunek plonu aktualnego Ya do plonu maksymalnego Ym jest szacowany na 
podstawie relacji [Doorenbos, Kassam 1979]:

gdzie sumowanie przebiega po wszystkich dniach od momentu siewu (sadzenia) 
do żniw, а к jest współczynnikiem zależnym od gatunku rośliny i zazwyczaj przyjmuje 
wartości z przedziału od 0,7 do 1,3.

Ze względu na to, że wartości współczynnika к są bliskie jedności, powyższy wzór 
jest ulepszoną wersją wzoru de Wita, czyli proporcjonalności plonu względnego do 
stosunku ewapotranspiracji rzeczywistej do maksymalnej [de Wit 1958; Hanks 1974, 
1983] dla danej uprawy w danych warunkach klimatycznych.

W przypadku, gdy podczas sezonu wegetacyjnego nie występuje stres wodny, 
ewapopotranspiracja rzeczywista jest równa T wartości maksymalnej (ponieważ 
wszystkie wartości Ks są równe jeden), a plon rzeczywisty jest równy maksymalnemu.
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TABELA 1 Współczynniki 
modelu dla pszenicy ozimej 
TABLE 1. M odel coefficients 
for winter wheat

Współczynnik
Coefficient

Po
Kc„
Kc m
Kc

1П

Kc

Data siewu

Zr

Wartość
Value

0,55
0,3
0,4
1,15
0,3

15 .09

200 [dni, days] 
75 [dni, days] 
35 [dni, days] 
20 [dni, days] 
1,8  [m]

1,05

(w mm/dobę) według wzoru

Dane wejściowe

Obliczenia przeprowadzono dla pszenicy ozimej, 
ponieważ jest ona w naszym kraju rośliną uprawną o 
największym areale i znaczeniu gospodarczym. Wyma
gane przez model wartości współczynników charaktery
zujących pszenicę podano w tabeli 1.

Charakteiystyki gleb wykorzystane w modelu pochodzą 
z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej Polski w skali 1:100000 
[Stuczyński i in. 2007]. Poszczególnym gatunkom gleb 
przypisano wartości polowej pojemności wodnej i punktu 
trwałego więdnięcia zgodnie z założeniami przedstawionymi 
w tabeli 2 [Ślusarczyk 1979; Zawadzki 1999].

Dane meteorologiczne pochodzą z 45 stacji meteoro
logicznych [NOAA 2008] rozmieszczonych równomiernie 
na terenie Polski i obejmują okres ostatnich 20 lat ( 1988— 
2007). W obliczeniach wykorzystywane były wartości 
dobowe dla temperatury średniej T, opadu P i tempe
ratury punktu rosy D. Temperatury: średnia i punktu rosy 
zostały użyte do obliczenia ewapotranspiracji potencjalnej 

Iwanowa [Iwanow 1954]:

gdzie RH  je s t w ilgotnością w zględną 
powietrza:

TABELA 2. Polowa pojemność wodna (0FC) 
i punkt trwałego więdnięcia (0 wp) dla 
poszczególnych gleb
TABLE 2. Field water capacity (0f,c) and 
permanent wilting point (0П7,) for different soils

Interpolacja

Chcąc przejść z warstwy danych punk
towych, jakim i są parametry mierzone w 
stacjach m eteorologicznych, na warstwę 
przestrzenną należy dokonać interpolacji. Pizy 
tym bezpośrednia interpolacja danych ze stacji 
jest problem atyczna, gdyż zw łaszcza w 
przypadku opadów powoduje ona złagodzenie 
ekstremów na obszarze pomiędzy dwoma 
stacjami, w efekcie czego uzyskuje się zaniżo-

Skład granulo metr.
Texture

wg PTG -  acc. to PTG [% obj.]

pl, pip, zp 1,8 u
ps, psp 2,8 14,5
pgl, pulp 3,7 17,5
pgm, pgmp 5,5 21
g l glp, zg 8,5 27
gs, gsp 12 32
gc, gep 16 40
i, ip 24 46
płz 10 30
pli 11,6 36

gleby organiczne, 20 50
organie soils



RYSUNEK 3. Mapa średnich spadków plonu w 
FIGURE 3. Map o f average yield losses in %
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ną częstość wystąpienia epizodów suszy. Aby temu zapobiec, interpolację przepro
wadzono dopiero dla wyliczonych na podstawie danych ze stacji plonów względnych 
dla poszczególnych gatunków gleb. Takie rozwiązanie ograniczyło liczbę koniecznych 

.do przeprowadzenia interpolacji z 1095 (3 parametry meteorologiczne dla 365 dni w 
roku) do 1 interpolacji w każdym roku. Interpolacji plonu względnego Y dokonano 
wykorzystując następującą formułę:

gdzie: n numery stacji meteorologicznych, d jest odległością pomiędzy stacją a 
miejscem, do którego przypisywana jest wartość z interpolacji, a d dystansem od 
stacji, dla którego waga w dla plonu Y z tej stacji zmniejszyła się o połowę.

Odległość d liczona jest za pomocą następującej metryki:

d = d0 + Ä^liAh)2

gdzie d() jest dystansem odległości w kilometrach ла poziomie morza, X -  stałą 
równą 0,1, a Ah -  jest różnicą (w metrach) pomiędzy wysokością nad poziomem 
morza w stacji i miejscem interpolacji.

Zaproponowana metoda ma tę właściwość, że nie wytwarza efektów tzw. „bawo
lego oka” znanych z interpolacji metodą odwrotnych odległości IDW (Inverse Distance 
Weighted), a przy tym nie wymaga tak skomplikowanych obliczeń jak w przypadku 
metody funkcji sklejanych (spline).

WYNIKI I DYSKUSJA

Wyniki modelowania stresu wodnego przedstawiono w postaci mapy średnich 
spadków plonów dla okresu ostatnich 20 lat (rys. 3). Najwyższe spadki plonów w 
obszarze nizin środkowopolskich spowodowane są niedoborem opadów w stosunku 
do ewapotranspiracji oraz przewagą gleb lekkich o małej zdolności do retencjonowania 
wody z okresu zimowego. Spadki nie występują praktycznie na obszarach gleb 
cięższych, takich jak Żuławy czy Wyżyna Lubelska oraz w pasie przymorza i pogórza, 
gdzie opady są znacząco większe. Zaskakujący może się wydawać brak wyraźnej relacji 
pomiędzy mapą spadku plonów a średnimi plonami, jednak należy zwrócić uwagę na 
to, że spadek plonu spowodowany stresem wodnym rzadko przekracza 10%, co może 
być stosunkowo łatwo kompensowane przez dobrą kulturę rolną i czynniki technolo
giczne, jak ma to miejsce na obszarach, takich jak Wielkopolska czy Kujawy. Odnie
sienie wyników oszacowania powierzchni spadków plonów w poszczególnych regio
nach do innych opracowań jest o tyle trudne, że w literaturze brak do tej pory analiz 
przestrzennych o podobnym charakterze, opartych na modelach symulacyjnych 
uwzględniających warunki glebowe. Dostępne oszacowania spadków plonów opierają
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TABELA 3. Średnie ważone spadki plonów [%] z okresu ostatnich 20 lat 
TABLE 3. Average weighted losses o f  yields [%] in last 20 years

W ojewództwo
Voievodeship

Średni ważony 
spadek plonu 
Average weighted 
loss o f  yield [%]

Powierzchnia, użytków rolnych [%] 
Arable land area [%]

> 10% 10-8% 8-6% 6-4% 4-2% < 2%

dolnośląskie 3,02 2 7 7 22 20 43
kujawsko-pomorskie 6,75 21 24 11 30 13 1
lubelskie 2,45 0 1 9 15 25 50
lubuskie 7,19 19 20 29 19 13 0
łódzkie 6,02 8 21 29 28 12 2
małopolskie 1,87 0. 0 4 11 19 66
mazowieckie 5,12 2 19 21 31 20 7
opolskie 3,17 0 5 13 23 18 41
podkarpackie 1,84 0 0 1 7 36 55
podlaskie 3,40 0 0 19 15 46 19
pomorskie 3,06 0 1 15 16 38 29
śląskie 3,01 0 3 13 16 32 35
świętokrzyskie 2 ,62 0 0 14 15 24 47
warmińsko-mazurskie 3 ,27 0 1 17 7 55 20
wielkopolskie 7,51 25 21 23 24 7 0
zachodniopomorskie 3,89 3 7 11 27 37 15

Polska 4,22 6 9 15 20 26 24

się na analizie klimatycznego bilansu wodnego (KBW) [Górski, Górska 1999], przy 
czym zasadniczą ich wadą jest uśrednienie warunków glebowych. W konsekwencji 
podobne spadki plonów są szacowane dla gleb o skrajnie różnej pojemności retencyjnej. 
Podejście oparte na KBW nie uwzględnia większych zapasów wody w glebach o dużej 
pojemności wodnej na początku sezonu wegetacyjnego, które kompensują deficyty 
wody w późniejszych okresach. Paradoksalnie przestrzenne rozmieszczenie gleb lekkich 
w Polsce wyraźnie koreluje z rozkładem deficytów wody liczonych na podstawie KBW, 
stąd też oszacowane na podstawie modelu spadki plonów wykazują wyraźną korelację 
przestrzenną z estymacjami wykonanymi wyłącznie na podstawie danych meteoro
logicznych, z pominięciem warunków glebowych. Jednakże z formalnego punktu 
widzenia uwzględnienie zdolności retencyjnych gleb w modelowaniu plonów, zwłaszcza 
przy dużej mozaice gleb w warunkach Polski, wydaje się bardziej prawidłowe.

PODSUMOWANIE
Spadki plonów wywołane suszą występują przeważnie w obszarze pasa nizin 

środkowopolskich (tab. 3). Najdotkliwiej susza wpływa na plon w województwach 
wielkopolskim, lubuskim i kujawsko-pomorskim. Z wyjątkiem województwa lubuskiego 
są to jednak regiony o jednym z najwyższych poziomów plonowania w Polsce, co 
jest wynikiem kompensującego wpływu kultury rolnej. Na podstawie uzyskanych 
wyników modelowania można stwierdzić, że deficyty wody dostępnej i ich niekorzys
tny wpływ na plonowanie mogą, z wyjątkiem lat ekstremalnych, być w znacznym 
stopniu kompensowane przez czynniki technologiczne. Przedstawiony model i analizy 
przestrzenne spadku plonu w funkcji przebiegu warunków pogodowych z uwzględnie
niem właściwości gleb mogą stanowić dobrą podstawę dla oszacowania ryzyka plonu 
związanego z występowaniem suszy w Polsce.
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