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System gleba-roślina-atmosfera

System (układ) gleba-roślina-atmosfera (soil-plant-
atmosphere continuum) stanowi „drogę”
transportu wody z gleby poprzez roślinę do
atmosfery.

Stanowi on fizycznie zintegrowany, dynamiczny
system, w którym wielu procesów związanych z
przepływem energii i masy odbywa się niezależnie
ale należy zaznaczyć, że wiele z tych procesów jest
ze sobą sprzężonych.
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Obieg wody w systemie

gleba-roślina-atmosfera

Skala pola uprawnego

Warszawa, 23.02.2017 4



Gleba w systemie G-R-A

Gleba jest naturalnym tworem wierzchniej warstwy

skorupy ziemskiej, powstałym ze zwietrzeliny skalnej

w wyniku oddziaływania na nią zmieniających się w

czasie zespołów organizmów żywych i czynników

klimatycznych w określonych warunkach rzeźby

terenu

Ryszard Turski

gleboznawca
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Gleba w systemie G-R-A

Jest to obiekt aktywny biologicznie, w którym rozwijają się i żyją 

organizmy żywe. 

Stanowi trójfazowy układ termodynamiczny, w którym przebiegają 

nieodwracalne procesy wymiany i akumulacji masy i energii. 

Glebę traktuje się jako układ trójfazowy :

•Faza stała - stanowią ją cząstki mineralne, organiczne i 

organiczno- mineralne,

•Faza ciekła - w glebie jest nią woda, w niej są rozpuszczone 

związki mineralne i organiczne, tzw. roztwór glebowy,

•Faza gazowa - stanowi ją mieszanina gazów i pary wodnej, czyli 

tzw. powietrze glebowe.
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Funkcje gleby
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• Wilgotność wagowa gleby

• Wilgotność objętościowa gleby
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Woda w glebie – wilgotność gleby
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Co decyduje o tym jaka ilość  

wody może być w glebie 

zakumulowana?
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Rozkład 

granulometryczny
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Co to jest rozkład granulometryczny ?

Rozkład granulometryczny - jest to krzywa

określająca prawdopodobieństwo znalezienia

cząstki należącej do wybranego przedziału

wielkości w zbiorze wszystkich cząstek
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Rozkład  granulometryczny a właściwości gleby

Rozkład granulometryczny najbardziej podstawowa 

charakterystyka gleby, która decyduje o: 

• rozkładzie porów, 

• wodnych właściwościach gleby (retencja wodna, 
przewodnictwo wodne), 

• wymianie gazowej, 

• właściwościach cieplnych, 

• właściwościach sorpcyjnych gleby, 

• podatności gleby na erozję,

• zasobności gleby w składniki mineralne. 
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Woda w glebie
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Co decyduje o dostępności 

wody dla roślin ?
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Dostępność wody dla roślin
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Krzywa retencji wodnej 

Woda dostępna dla 
roślin pF 2,0 – 4,2

pF 2,75 - początek 
hamowania wzrostu roślin

pF 3,2 – silne hamowanie 
wzrostu roślin

pF 3,7 – całkowite 
zahamowanie wzrostu 
roślin

pF 4,2 – punkt trwałego 
więdnięcia
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Dostępność wody dla roślin
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Potencjał wody glebowej

jest równy energii z jaką woda wiązana jest w glebie.

Całkowity potencjał wody glebowej jest sumą
składowych związanych z siłami wzajemnego
oddziaływania między fazami gleby oraz
występującymi siłami zewnętrznymi

gTopmc  
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Potencjał wody glebowej a 

wilgotność

piasek luźny
wilgotność 3 %
potencjał wody 1000 hPa

glina ciężka
wilgotność 40 %
potencjał wody 1000 hPa

19



Transport wody z gleby do rośliny

Pobór wody przez korzenie roślin wywołany jest 

różnicą potencjałów wody w glebie i roślinie 

g> r

np. -100 hPa>-200hPa 

Pamiętamy że najwyższy potencjał =0 ma woda 

wolna. Niższe potencjały są coraz bardziej ujemne.



Sytuacja hydrologiczna Polski

Przeciętne zasoby wód powierzchniowych Polski wynoszą ok. 62 km3

Rok bardzo suchy – mniej niż 40 km3, 
Rok bardzo mokry – więcej niż 90 km3

Na osobę przypada w Polsce ok. 1580 m3 wody na rok. 

Jest to wskaźnik 3 razy mniejszy od średniej europejskiej i 4,5 razy mniejszy 
od przeciętnej dla świata. 

Warto przy tym podkreślić, iż wskaźnik dostępu do wody niższy od 1500 
m3/rok/osobę uważany jest powszechnie za bardzo mały i wywołuje 
poważne perturbacje w gospodarowaniu zasobami wodnymi.
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Potrzeby wodne buraka cukrowego w mm

Autor Miesiące Suma (IV-X)

IV V VI VII VIII IX X 

T. Górski 25 70 100 130 170 90 30 615 

J. Dzieżyc 18 65 74 85 78 54 34 408 

Dla Lublina opady kształtują się następująco: dane z 
lat 1981-2010

min 368,3        max  751,4           średnia  573,9 

wg portalu pogodynka.pl
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Sytuacja hydrologiczna Polski
ZMIANY KLIMATYCZNE A ZASOBY WODNE

1. W Polsce następuje zmniejszanie się zasobów wodnych, a  
główną przyczyn tego zjawiska jest podwyższanie się 
temperatury powietrza.

2. Prognozy zmian klimatu wskazują na konieczność podjęcia 
działań ograniczających skutki hydrologicznych zjawisk
ekstremalnych (powodzie i susze) na obszarach wiejskich.

3. Istnieje potrzeba podjęcia w szerokim zakresie badań
dotyczących gospodarki wodnej wsi i rolnictwa w aspekcie 
zmian klimatycznych.
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SMOS – Wilgotność gleby i zasolenie oceanów 

(Soil Moisture and Ocean Salinity)
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Walidacja wyników za pomocą 10 stacji naziemnych

Agrometeorologiczna stacja naziemna Janów

25



Postępująca susza 2016 (5 IX, dane satelitarne SMOS)

Bieżące dane dostępne na: elbara.pl/smos-data 26

http://elbara.pl/smos-data/


Postępująca susza 2016 (12 IX, dane satelitarne SMOS)

Bieżące dane dostępne na: elbara.pl/smos-data 27

http://elbara.pl/smos-data/


Postępująca susza 2016 (19 IX, dane satelitarne SMOS)

Bieżące dane dostępne na: elbara.pl/smos-data 28

http://elbara.pl/smos-data/


Postępująca susza 2016 (26 IX, dane satelitarne SMOS)

Bieżące dane dostępne na: elbara.pl/smos-data 29

http://elbara.pl/smos-data/


Celem było: 

• zbadanie czułości  wybranych modeli 

(DNDC, WOFOST i DSSAT) wzrostu i 

plonowania roślin na  stopniowe zmiany 

temperatury, opadu i koncentracji CO2 

(odpowiednio do scenariuszy zmian 

klimatu), aby  ilościowo opisać 

zróżnicowanie średnich plonów przy 

zastosowanych perturbacjach danych 

meteorologicznych  i lokalizacjach w 

różnych strefach klimatycznych;

• przedstawienie wyników analizy czułości 

modeli na zmienne klimatyczne i 

adaptacyjne w postaci powierzchni 

odpowiedzi wpływy (IRS) i powierzchni 

odpowiedzi adaptacyjnej (ARS).
Lokalizacja badań nałożona na strefy klimatyczne

według Metzger et al. (2005).

Modelowanie, na podstawie danych 

historycznych i aktualnych, wpływu scenariuszy 

zmian klimatu na plonowania zbóż 



Lublin, 5 grudnia 2016

Wyniki
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Wsparcie dla rolnictwa niskoemisyjnego – zdolnego do 

adaptacji do zmian klimatu obecnie oraz w perspektywie 

lat 2030-2050

Akronim: LCAgri

Koordynator: IUNG PIB Puławy

Partnerzy, IA PAN, IOŚ PIB, Zakłady Azotowe

Warszawa, 23.02.2017

BIOSTRATEG I

32



Opracowanie innowacyjnej metody monitorowania stanu 

agrocenozy z wykorzystaniem teledetekcyjnego systemu 

wiatrakowca, w aspekcie rolnictwa precyzyjnego

Akronim GyroScan

Koordynator: IA PAN w Lublinie

Warszawa, 23.02.2017

BIOSTRATEG II
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Podsumowanie

Rolnictwo precyzyjne oparte o wypracowane, na podstawie 

badań naukowych, kalibracji i walidacji, Systemy 

Wspomagania Decyzji – DSS (Decision Support Systems)

Co w dobie zmian klimatu, malejących zasobów naturalnych 
może prowadzić do racjonalnego wykorzystania wody, 
nawozów i środków ochrony roślin w rolnictwie?
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Systemy te powinny m.in odpowiadać na pytania:

łagodzenie (ograniczenie) zmian klimatu (poprzez np. ograniczanie 

emisji)  

czy dostosowanie do zmian klimatu (poprzez wprowadzanie np. 

nowych odmian odpornych na suszę czy innej uprawy gleby)?



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!


