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S t r e s z c z e n i e 

W pracy przedstawiono wyniki trzyletnich (1999-2001) badań ewapotranspiracji i plonowania 
łąki dwukośnej w dolinie Noteci. Celem badań, prowadzonych w lizymetrach, było określenie prze-
biegu i zmienności ewapotranspiracji oraz plonowania nienawadnianej łąki dwukośnej, nawożonej 
w małych ilościach, w naturalnych warunkach położenia wody gruntowej i uwilgotnienia gleby. 

Stosując małą ilość nawozów mineralnych (160 kg NPK⋅ha–1), w warunkach braku nawodnień 
lub z krótkotrwałym nawodnieniem podsiąkowym w okresie szczególnie suchym na glebie torfowo- 
-murszowej średnio zmurszałej, można uzyskać plon siana z łąki dwukośnej około 9 t⋅ha–1. Zużycie 
wody na ewapotransprację wynosi wówczas około 400 mm. Na podstawie uzyskanych wyników 
pomiarów ewapotranspiracji oraz pomiarów meteorologicznych określono współczynniki roślinno- 
-glebowe do wzoru Penmana w okresach dekadowych. Wykazano ponadto przydatność modelu ewa-
potranspiracji opartego na metodzie współczynnika roślinno-glebowego do obliczania ewapotranspi-
racji łąki dwukośnej. 

WSTĘP  

Następstwem mniejszego zainteresowania produkcją na użytkach zielonych 
jest zamiana intensywnego trzykośnego użytkowania łąkowego na dwukośne ze 
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stosowaniem małej ilości nawozów. Jednocześnie obserwuje się brak należytej 
eksploatacji i konserwacji systemów melioracyjnych, co uniemożliwia kontrolę 
odprowadzania wody siecią odwadniającą i doprowadzanie wody do nawodnień. 
Niezadowalający stan techniczny urządzeń melioracyjnych oraz przestarzałe, 
a nieraz błędne rozwiązania projektowe ograniczają funkcjonalność systemów 
odwadniająco-nawadniających dolin rzecznych. Na obszarach rolniczo użytkowa-
nych dolin rzecznych w warunkach złego funkcjonowania systemów melioracyj-
nych niemożliwa jest regulacja odpływu, a w procesie nawadniania – doprowadze-
nie wody i jej efektywne wykorzystanie. Następuje nadmierne przesuszanie terenu 
lub wtórne zabagnianie.  

W takich warunkach na znacznych obszarach trwałych użytków zielonych po-
łożonych w dolinach rzek łąki użytkuje się ekstensywnie, bez nawodnień, ze sto-
sowaniem małej ilości nawozów i zbiorem dwóch pokosów w okresie wegetacyj-
nym. W warunkach znacznego udziału takich obszarów w całkowitej powierzchni 
doliny bądź zlewni rzecznej istotna staje się ocena zużycia wody (podstawowego 
składnika bilansu wodnego obszaru) przez łąki dwukośne. 

Potrzeby wodne nawadnianych łąk trzykośnych są dość dobrze poznane [KA-
SPERSKA 1998; 1999; ŁABĘDZKI, 1997; ŁABĘDZKI, KASPERSKA, 1994; ŁABĘDZKI, 
WEYNA, 1990; ROGUSKI, GABRYCH, 1975; ROGUSKI, GABRYCH, ŁABĘDZKI, 1986; 
ROGUSKI, ŁABĘDZKI, WEYNA, 1990; ROGUSKI, WEYNA, 1983; SZAJDA, 1997; 
SZUNIEWICZ, CHRZANOWSKI, 1996], natomiast wyników doświadczeń na użytkach 
zielonych koszonych dwukrotnie w roku jest niewiele. W latach 1997– 
–1998 prowadzono badania nad ewapotranspiracją i plonowaniem łąki dwukośnej 
w warunkach różnego poziomu wody gruntowej w dolinie Noteci [ŁABĘDZKI, 
2000], na Polesiu Lubelskim [SZAJDA, OLSZTA, BRZOSTOWSKI, 1999] oraz w do-
linie Biebrzy [CHRZANOWSKI, 1999].  

W 1999 r. podjęto badania nad ewapotranspiracją i plonowaniem łąki dwuko-
śnej w warunkach regulowanego zwierciadła wody gruntowej utrzymywanego na 
takim poziomie, jaki występuje w studzienkach kontrolnych na łące naturalnej.  

Celem badań, których wyniki są prezentowane w pracy, było określenie prze-
biegu i zmienności ewapotranspiracji oraz plonowania nienawadnianej łąki dwuko-
śnej nawożonej w małych ilościach w naturalnych warunkach położenia zwiercia-
dła wody gruntowej i uwilgotnienia gleby.  

METODY BADAŃ 

Badania prowadzono w latach 1999–2001 na stacji lizymetryczno-meteorolo-
gicznej we Frydrychowie w dolinie górnej Noteci, w 20 lizymetrach o powierzchni 
2000 cm2 i głębokości 120 cm, wypełnionych glebą z terenu stacji o nienaruszo-
nym profilu. Powierzchnia gleby w lizymetrach była porośnięta mieszanką traw 
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łąkowych. Ruń łąkową koszono około 10–15 czerwca (I pokos) oraz pod koniec 
sierpnia (II pokos).  

Stosowano nawożenie NPK w ilości 160 kg⋅ha–1, w tym: N – 40 kg⋅ha–1 (po 20 
kg⋅ha–1 wiosną i po I pokosie), P2O5 – 40 kg⋅ha–1 jednorazowo wiosną, K2O – 80 
kg⋅ha–1 (po 40 kg⋅ha–1 wiosną i po I pokosie). 

We wszystkich 20 lizymetrach utrzymywano taki sam poziom wody gruntowej, 
jak w studzienkach kontrolnych na łące naturalnej na stacji badawczej. Stan wody 
gruntowej utrzymywano przez dolewanie jej do studzienek kontrolnych umiesz-
czonych w każdym lizymetrze.  

W okresach dekadowych lizymetry ważono, dokonywano pomiarów stanów 
wody gruntowej w studzienkach kontrolnych w lizymetrach i wilgotności gleby 
w lizymetrach miernikiem TDR (metodą reflektometryczną) w warstwie 0–15 cm. 
Pomiary meteorologiczne prowadzono co 5 minut z uśrednieniem i rejestracją co 
1 godzinę z zastosowaniem sterowanej komputerowo automatycznej stacji mete-
orologicznej. 

Ewapotranspirację w okresach między kolejnymi ważeniami lizymetru obli-
czano na podstawie bilansu wodnego lizymetru: 

 2,0
kp mmRIPET −

+−+=
 (1) 

gdzie:  
ET  – ewapotranspiracja rzeczywista, mm; 
P  – opad atmosferyczny, mm; 
mp – masa lizymetru na początku okresu pomiarowego, kg; 
mk – masa lizymetru na końcu okresu pomiarowego, kg; 
I – ilość wody dolanej do lizymetru, mm; 
R – ilość wody odlanej z lizymetru, mm. 

Ewapotranspirację wskaźnikową w okresach dekadowych obliczano według 
wzoru Penmana w modyfikacji francuskiej [ŁABĘDZKI, 1997].  

Współczynniki roślinno-glebowe k ewapotranspiracji w okresach dekadowych 
obliczono zgodnie z zależnością: 

 oET
ETk =

  (2) 

gdzie: 
ET  – ewapotranspiracja rzeczywista, mm 
ETo – ewapotranspiracja wskaźnikowa, mm. 
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CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU BADAWCZEGO 

Stacja lizymetryczno-meteorologiczna w Frydrychowie leży w odległości 15 
km od Bydgoszczy, w otwartej, płaskiej dolinie górnej Noteci w kompleksie Łąk 
Łabiszyńskich, w bezpośrednim sąsiedztwie Kanału Górnonoteckiego. Łąki na tym 
obszarze są zmeliorowane, użytkowane kośnie. Występują tu gleby torfowo-mur-
szowe silnie i średnio zmurszałe. Siedlisko łąkowe jest zasilane wodą gruntową 
z obszaru doliny Kanału Górnonoteckiego oraz systemem rowów w czasie nawad-
niania podsiąkowego. Wiosną i w czasie nawodnień poziom wody gruntowej pod-
nosi się do 40–50 cm od powierzchni. W okresie suchym zwierciadło wody grun-
towej obniża się na głębokość 90–100 cm. Silne zmurszenie gleby powoduje 
w okresie posuchy atmosferycznej przesychanie poziomu darniowego do wilgotno-
ści mniejszej od wartości krytycznej dla traw. Zwierciadło wody gruntowej znajdu-
je się wówczas na głębokości około 60–80 cm, co powoduje przerwanie podsiąku 
kapilarnego z poziomu wody gruntowej. W tym czasie występuje spękanie gleby 
i wyraźne zahamowanie przyrostu traw. W takich okresach wskazane jest stosowa-
nie nawodnień podsiąkowych w celu podwyższenia zwierciadła wody  
gruntowej.  

W ostatnich latach, jak i w okresie badań, zaprzestano eksploatacji systemów 
nawadniająco-odwadniających. Nie prowadzono kontrolowanych nawodnień, 
a odwodnienie siedliska na wiosnę i po dużych opadach było utrudnione z powodu 
braku konserwacji rowów i kanałów. 

Siedlisko, w którym prowadzono badania, sklasyfikowano zgodnie z metodyką 
podziału siedlisk hydrogenicznych według OKRUSZKI [1992] oraz na podstawie 
charakterystycznych dla warunków wodnych gatunków roślin łąkowych metodą 
OŚWITA [1992]. Zgodnie z podziałem siedlisk hydrogenicznych Okruszki jest to 
siedlisko podsiąkowe posuszne Pc. Według metody Oświta gatunki roślin występu-
jące w tym siedlisku są charakterystyczne dla siedlisk suchych okresowo silnie 
nawilżanych B3 i świeżych C1.  

Na terenie stacji lizymetrycznej występuje gleba torfowo-murszowa MtIIcb, 
średnio zmurszała, podścielona torfem silnie rozłożonym na torfie średnio rozłożo-
nym o następującej budowie profilu: 
– 0–30 cm – mursz torfowy właściwy, czarny, kaszkowaty; 
– 31–55 – torf silnie rozłożony; 
– 56–90 cm – torf szuwarowy średnio rozłożony, z kawałkami liści; 
– 91–120 cm – torf turzycowiskowy gąbczasty, średnio rozłożony, ciemnobru-

natny, z kawałkami liści i drewna. 
Właściwości fizyczne i wodne profilu glebowego na stacji lizymetrycznej Fry-

drychowo podano w tabeli 1.  
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WYNIKI BADAŃ 

WARUNKI METEOROLOGICZNE I UWILGOTNIENIE GLEBY 

Warunki meteorologiczne w poszczególnych okresach odrostu runi łąkowej, 
jak również w poszczególnych latach okresu 1999–2001 znacznie się zmieniały. 
Średni wieloletni opad na stacji meteorologicznej Frydrychowo w okresie wegeta-
cyjnym (kwiecień–wrzesień) wynosi 280 mm. Suma opadu w okresie wegetacyj-
nym lat 1999 i 2001 była większa od średniej wieloletniej. Najwyższy opad atmos-
feryczny w okresie od kwietnia do września wystąpił w 2001 r. i wyniósł 324 mm. 
W badanym okresie zdecydowanie najsuchszy był 2000 r. – opady w okresie wege-
tacyjnym wynosiły zaledwie 221 mm. Średnia temperatura powietrza w okresie 
wegetacyjnym w okresie badań wynosiła 14,4–15,0oC i była wyższa niż średnia 
wieloletnia (13,6oC). 

Warunki meteorologiczne i uwilgotnienie gleby w 1999 r. były korzystne dla 
plonowania łąk bez konieczności nawodnień. Na wiosnę wystąpiły obfite opady, 
znacznie przekraczające wartości średnie z wielolecia (166 mm w okresie odrostu 
I pokosu). Spowodowało to dobre uwilgotnienie gleby w granicach wody łatwo 
dostępnej (pF = 2,0–2,7). Również temperatura powietrza była korzystna dla wzro-
stu traw. Po sprzęcie I pokosu wystąpiły duże opady w końcu czerwca, średnie 
w lipcu i niskie w sierpniu, co spowodowało dobre warunki wilgotnościowe gleby 
na początku odrostu II pokosu. Dopiero w sierpniu gleba w poziomie darniowym 
uległa przesuszeniu poniżej wilgotności krytycznej (pF = 3,0–3,4). Temperatura 
powietrza przekraczała nieco średnią z wielolecia.  

Opady w okresie jesienno-zimowym 1999/2000 były zbliżone do normalnych. 
Dzięki temu zapasy wody w glebie na początku okresu wegetacyjnego 2000 r. były 
dostateczne. Od początku kwietnia rozpoczął się okres suszy. Ostatni znaczący 
opad wystąpił 16 kwietnia, a suma opadu w drugiej dekadzie kwietnia wynosiła 12 
mm. Spowodowało to systematyczne zmniejszanie zapasów wody w glebie i obni-
żanie poziomu wody gruntowej, co – w połączeniu z wysoką temperaturą powie-
trza – zaczęło stwarzać zagrożenie dla prawidłowego przebiegu wegetacji roślinno-
ści łąkowej. Niewielki opad (rzędu 2 mm) w trzeciej dekadzie kwietnia nie miał 
znaczenia i nie poprawił warunków rozwoju roślin. Pod koniec kwietnia wilgot-
ność gleby zmniejszyła się do wartości odpowiadającej pF = 3,0, a zwierciadło 
wody gruntowej obniżyło się na głębokość 90 cm, nie zapewniając wystarczające-
go zasilania przez podsiąk kapilarny w warunkach dużego zapotrzebowania roślin 
na wodę. Sytuacja bardzo pogorszyła się na skutek całkowitego braku opadu 
w pierwszej dekadzie maja (okres ekstremalnie suchy), co w warunkach znacznego 
parowania stworzyło duże zagrożenie dla roślinności łąk i pastwisk. Wilgotność 
gleby w poziomie darniowym już w drugiej dekadzie maja zmniejszyła się do gra-
nicy wody niedostępnej (pF = 4,2). Spowodowało to zahamowanie przyrostu masy 
roślinnej przed sprzętem I pokosu – 10 maja obserwowano początek zasychania 
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traw na nienawadnianej glebie torfowo-murszowej. Niewielki opad, który wystąpił 
w drugiej i trzeciej dekadzie maja, nie wpłynął znacząco na poprawę warunków 
wilgotnościowych łąk, tym bardziej że opad przerywający suszę wystąpił dopiero 
20 maja. Pogłębienie suszy nastąpiło ponownie w pierwszej dekadzie czerwca, 
która była bardzo ciepła (7 dni z temperaturą maksymalną ≥25oC). Cały czerwiec 
został sklasyfikowany jako miesiąc bardzo suchy. Suma opadów w okresie I odro-
stu traw wyniosła 48 mm. W tym czasie zdolności ewaporacyjne powietrza były 
duże, podobnie jak ewapotranspiracja (do 5 mm⋅d–1). Kolejne miesiące okresu we-
getacyjnego 2000 r. ze względu na warunki opadowe zostały sklasyfikowane jako 
normalne. W tym okresie nastąpiło złagodzenie ujemnych skutków braku opadów 
we wcześniejszym okresie – poziom wody gruntowej trochę się podwyższył i lo-
kalnie zwiększyła się wilgotność gleby. Cały okres kwiecień–czerwiec można oce-
nić jako ekstremalnie suchy. W okresie II odrostu wystąpiły obfite opady w drugiej 
i trzeciej dekadzie lipca oraz równoczesne ochłodzenie, w sierpniu ponownie się 
ociepliło. Taki przebieg warunków meteorologicznych sprzyjał dobremu odrostowi 
traw.  

W 2001 r. w kwietniu wystąpiły duże opady, a w maju małe. Wilgotność gleby 
była duża, w granicach wody łatwo dostępnej (pF < 2,5). W związku z tym rozwój 
traw do sprzętu I pokosu był dobry. W okresie odrostu II pokosu zanotowano duże 
opady w czerwcu i lipcu. To spowodowało zalanie łąk i podtopienie stacji lizyme-
trycznej. Duże opady i ochłodzenie spowodowały zmniejszenie ewapotranspiracji 
łąk. W czasie podtopienia część traw niskich uległa uszkodzeniu. Poprawa warun-
ków pogodowych w sierpniu spowodowała ponowny przyśpieszony odrost traw, 
mimo to plon II pokosu był mniejszy niż w poprzednich latach.  

Średnie w pokosach wartości opadu, temperatury powietrza i niedosytu wilgot-
ności powietrza przedstawiono w tabeli 2., a przebieg opadów i temperatury po-
wietrza w okresie badań (1999–2001) – na rysunkach 1–3. 

PLONOWANIE 

Duża zmienność warunków meteorologicznych w poszczególnych okresach 
odrostu runi łąkowej nie miała znaczącego wpływu na plon traw z łąki użytkowa-
nej dwukośnie w latach 1999–2001. W kolejnych latach uzyskano zbliżony plon 
(tab. 2), średnio około 12 ton siana z hektara, w tym 7 t w I odroście i 5 t w II.  

Największy łączny plon uzyskano w 1999 r. (12,7 t⋅ha–1) oraz w I pokosie tego 
roku (7,5 t⋅ha–1). W maju 2000 r. obserwowano zahamowanie przyrostu traw 
z powodu małych opadów i mniejszego uwilgotnienia gleb. Wtedy wilgotność 
w poziomie darniowym zmniejszyła się do 24%, co odpowiadało pF = 4,4. Plon 
I pokosu był mniejszy w tym roku niż w 1999. Również w 2001 r. obserwowano 
zmniejszenie plonu w II pokosie w wyniku ulewnych deszczów w drugiej dekadzie 
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Rys. 1. Parametry agrohydrometeorologiczne łąki dwukośnej w dekadach w 1999 r. – stacja Frydry-
chowo; P – opad, T – temperatura powietrza, ETo – ewapotranspiracja wskaźnikowa, ET – ewapo-

transpiracja rzeczywista, k – współczynnik roślinno-glebowy, h – głębokość zwierciadła wody grun-
towej, pF – potencjał wody w glebie 

Fig. 1. Agrohydrometeorological parameters of a 2-cut meadow in the ten-day periods of 1999 – 
Frydrychowo station; P – precipitation, T – air temperature, ETo – reference evapotranspiration,  

ET – actual evapotranspiration, k – crop-soil coefficient, h – groundwater table depth, pF – soil water 
potential  
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Rys. 2. Parametry agrohydrometeorologiczne łąki dwukośnej w dekadach w 2000 r. – stacja Frydry-
chowo; P – opad, T – temperatura powietrza, ETo – ewapotranspiracja wskaźnikowa, ET – ewapo-

transpiracja rzeczywista, k – współczynnik roślinno-glebowy, h – głębokość zwierciadła wody grun-
towej, pF – potencjał wody w glebie 

Fig. 2. Agrohydrometeorological parameters of a 2-cut meadow in the ten-day periods of 2000 – 
Frydrychowo station; P – precipitation, T – air temperature, ETo – reference evapotranspiration,  

ET – actual evapotranspiration, k – crop-soil coefficient, h – groundwater table depth, pF – soil water 
potential  
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Rys. 3. Parametry agrohydrometeorologiczne łąki dwukośnej w dekadach w 2001 r. – stacja Frydry-
chowo; P – opad, T – temperatura powietrza, ETo – ewapotranspiracja wskaźnikowa, ET – ewapo-

transpiracja rzeczywista, k – współczynnik roślinno-glebowy, H – głębokość zwierciadła wody grun-
towej, pF – potencjał wody w glebie 

Fig. 3. Agrohydrometeorological parameters of a 2-cut meadow in the ten-day periods of 2001 – 
Frydrychowo station; P – precipitation, T – air temperature, ETo – reference evapotranspiration,  

ET – actual evapotranspiration, k – crop-soil coefficient, h – groundwater table depth, pF – soil water 
potential  
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lipca, które spowodowały zalanie niżej położonych łąk w dolinie górnej Noteci, 
a w obrębie stacji lizymetrycznej – podtopienie. Część traw wyległa, a nawet ule-
gła zniszczeniu. Mimo poprawy warunków pogodowych i uwilgotnienia w sierp-
niu, plon II pokosu wyniósł 4,3 t⋅ha–1, a więc był mniejszy niż w pozostałych  
latach.  

EWAPOTRANSPIRACJA ŁĄKI DWUKOŚNEJ 

Ewapotranspiracja łąki w latach badań była mało zróżnicowana i wynosiła od 
502 mm w 2001 r. do 526 mm w 1999 r (rys. 1–3). Najmniejszą ewapotranspirację 
w okresie odrostu I pokosu stwierdzono w 1999 r. – 203 mm, a największą w 2000 
r. – 288 mm. W II pokosie najmniejsze zużycie wody na parowanie wyniosło 225 
mm w 2000 r., a największe (323 mm) w 1999 r. W tym samym czasie ewapotran-
spiracja wskaźnikowa ETo, obliczona według wzoru Penmana, w okresie odrostu 
I i II pokosu wynosiła od 398 mm 2001 r. do 495 mm w 1999 r.  

Największą średnią dobową ewapotranspirację w okresie odrostu I pokosu 
stwierdzono w pierwszej dekadzie czerwca 1999 r. – wyniosła ona 5,8 mm. Po-
dobnie duże dobowe zużycie wody stwierdzono w pierwszej i drugiej dekadzie 
maja 2000 r. (5,2 i 5,3 mm). Plon II pokosu był prawie zawsze mniejszy od plonu 
uzyskanego z I pokosu (tylko w 2000 r. był równy), toteż średnie dobowe zużycie 
wody na parowanie w tym okresie nie było większe niż w okresie odrostu I poko-
su. Największą średnią dobową ewapotranspirację łąki w okresie odrostu II poko-
sie (5,4 mm) stwierdzono w pierwszej dekadzie sierpnia 1999 r. W 2000 r. – naj-
większą wartość średnią dobową uzyskano również w pierwszej dekadzie sierpnia 
– 4,6 mm, zaś w 2001 r. – 5,0 mm w drugiej dekadzie sierpnia.  

Średnie dobowe parowanie łąki dwukośnej w okresie odrostu I pokosu zmie-
niało się od około 1 mm w pierwszej i drugiej dekadzie kwietnia do 4–6 mm 
w trzeciej dekadzie maja oraz przed koszeniem w pierwszej dekadzie czerwca. 
W okresie odrostu II pokosu dobowe zużycie wody na ewapotranspirację wynosiło 
od 2 mm w pierwszej dekadzie odrostu do ponad 5 mm w lipcu i sierpniu. W ostat-
niej dekadzie przed II pokosem w latach 1999 i 2000 z uwagi na zasychanie niektó-
rych gatunków traw dobowa ewapotranspiracja wynosiła 2,8–3,3 mm.  

Istotną rolę w procesie ewapotranspiracji użytków zielonych odgrywa głębo-
kość położenia zwierciadła wody gruntowej i wilgotność gleby [ŁABĘDZKI, 1997; 
2000; ROGUSKI, ŁABĘDZKI, WEYNA, 1990]. W przeprowadzonym doświadczeniu 
poziom zwierciadła wody gruntowej w lizymetrach był regulowany do poziomu 
występującego na przyległej łące. Średnia głębokość zwierciadła wody gruntowej 
mierzona w studzience kontrolnej na terenie stacji w okresie wegetacyjnym wyno-
siła od 58 cm w 2001 r. do 75 cm w 2000 r. Najmniejszą głębokość zwierciadła 
wody gruntowej zanotowano w okresie odrostu I pokosu w 1999 r. – 54 cm 
i w 2000 r. – 56 cm, zaś największą w 2001 r. – 82 cm. W lecie w okresie odrostu 
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II pokosu głębokość wody gruntowej wynosiła od 60 cm w 2001 r. do 69 cm 
w latach 1999 i 2000. Podobnie kształtowała się głębokość zwierciadła wody grun-
towej w lizymetrach – od 54 cm w 1999 r. do 82 cm w 2000 r.  

Z przebiegu warunków opadowych, poziomu wody gruntowej i potencjału wo-
dy glebowej (rys. 1–3) wynika, że wilgotność gleby w warstwie darniowej zależała 
od położenia zwierciadła wody gruntowej oraz w mniejszym stopniu od ilości opa-
dów. W okresie odrostu I pokosu najmniejszą wartość potencjału wody w glebie 
(pF = 4,4) zanotowano w drugiej połowie maja i na początku czerwca 2000 r. Po-
ziom wody gruntowej w terenie obniżył się wówczas poniżej 90 cm, zaś średnia 
głębokość zwierciadła wody gruntowej w lizymetrach w okresie odrostu I pokosu 
wynosiła 82 cm. Zmniejszenie wilgotności gleby do wartości odpowiadającej pF = 
4,45 w maju 2000 r. (zwierciadło wody gruntowej na głębokości 90 cm), spowo-
dowane przerwaniem podsiąku kapilarnego wody z niższych warstw gleby, było 
przyczyną znacznego przesuszenia murszu w wierzchniej warstwie gleby 0–20 cm. 
Mimo to, w tym okresie nie obserwowano zahamowania ewapotranspiracji rze-
czywistej z powodu szybszego obniżania się poziomu wody gruntowej w lizyme-
trach niż na łące naturalnej przyległej do stacji lizymetrycznej oraz z powodu uzu-
pełnienia wody w lizymetrach w ilości 134 mm w celu utrzymania poziomu wody 
gruntowej identycznego z występującym na otaczającej łące. W związku z tym ten 
ekstremalnie suchy pod względem opadowym okres odrostu I pokosu w 2000 r. 
należy traktować jako nawodnieniowy. W tych warunkach obserwowano dużą 
ewapotranspirację (ok. 5 mm⋅d–1) i uzyskano duży plon siana, przekraczający 
6 t⋅ha–1. Podobne warunki wystąpiły w okresie odrostu II pokosu w latach 1999 
i 2000. W tym czasie również uzupełniano wodę w lizymetrach – ilość dolanej 
wody wyniosła odpowiednio 154 i 160 mm. Ujemny wpływ suszy atmosferycznej 
i glebowej ujawnił się dopiero pod koniec maja i w pierwszej dekadzie czerwca. 
Zwiększeniu ewapotranspiracji wskaźnikowej nie towarzyszyło wówczas zwięk-
szenie ewapotranspiracji rzeczywistej łąki. W pierwszych trzech dekadach odrostu 
II pokosu w 2000 r., gdy wilgotność warstwy korzeniowej odpowiadała wartości 
pF od 3,75 do 4,03, średnia dobowa ewapotranspiracja wynosiła 3,0–3,5 mm. Do-
piero opad atmosferyczny w lipcu poprawił uwilgotnienie gleby do poziomu od-
powiadającego wartości pF = 3,0.  

Ewapotranspiracja łąki dwukośnej, z której uzyskiwano plon około 12 ton sia-
na z 1 ha, wyniosła w badaniach lizymetrycznych w latach 1999–2001 średnio 513 
mm, w tym 234 mm w okresie odrostu I pokosu i 280 mm – II pokosu. Są to war-
tości mniejsze niż stwierdzane na łące trzykośnej intensywnie użytkowanej, okre-
ślone na tej samej stacji lizymetrycznej [KASPERSKA, 1998; ŁABĘDZKI, 1997], 
gdyż oprócz mniejszej masy nadziemnej, nie uwzględnia się ewapotranspiracji łąki 
jesienią po sprzęcie II pokosu. Powyższe wartości należy jednak skorygować ze 
względu na błędy popełniane w badaniach lizymetrycznych. Podstawowy problem 
występujący podczas doświadczeń lizymetrycznych dotyczy reprezentatywności 
uzyskanych wyników (na ile wartości pomierzone w lizymetrach odpowiadają 
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rzeczywistym wartościom w łanie roślin na polu otaczającym lizymetry). Wyniki 
analizy porównawczej ewapotranspiracji i plonu użytków zielonych w lizymetrach 
o powierzchni 0,2 m2 i w lizymetrach o powierzchni 3,6 m2 [ŁABĘDZKI, 1997] 
świadczą, że ze względu na zbyt małą powierzchnię lizymetru ewapotranspiracja 
i plon w małych lizymetrach są średnio o 20% większe niż w dużych. Jako źródło 
dużych błędów najczęściej wymienia się efekt oazy. Inne źródło błędów to niepra-
widłowe określenie powierzchni parującej spowodowane wystawaniem roślin poza 
lizymetr (zawyżenie plonu o około 10%, a ewapotranspiracji o około 20%) oraz 
wyniesienie krawędzi lizymetru nad powierzchnię terenu (błąd może wynosić 10– 
–20%) [KASPERSKA, 1998]. W związku z tym można ocenić, że w latach 1999– 
–2001 średni plon siana z łąki dwukośnej wyniósł około 9 t⋅ha–1, a zużycie wody 
na ewapotranspirację około 400 mm.  

WSPÓŁCZYNNIKI ROŚLINNO-GLEBOWE k 

Współczynnik roślinno-glebowy k, będący stosunkiem ewapotranspiracji rze-
czywistej do ewapotranspiracji wskaźnikowej, przyjmował wartości od 0,5 na po-
czątku kwietnia do 1,8 na końcu I odrostu traw (tab. 2, rys. 1–3). Jego wartość 
zwiększała się wraz ze wzrostem roślin łąkowych i zwiększeniem ewapotranspira-
cji rzeczywistej. Najwyższe wartości współczynnik ten osiągał w okresie od czwar-
tej do siódmej (ostatniej) dekady odrostu I pokosu – od 1,15 do 1,77, niższe 
w okresie odrostu II pokosu (1,1–1,5). Najwyższą wartość w okresie odrostu II 
pokosu stwierdzono w drugiej dekadzie sierpnia 2001 r. – 1,54. W pierwszych 
dwóch dekadach odrostu traw w II pokosie współczynnik nie przekraczał wartości 
1,0. W okresie letnim jego wartości nie były aż tak zróżnicowane, jak w okresie 
odrostu I pokosu. Wartości współczynnika roślinno-glebowego różniły się w po-
szczególnych latach i pokosach. Współczynnik k osiągał wyższe wartości w tych 
dekadach, w których był duży niedosyt wilgotności powietrza, wysoka temperatura 
powietrza oraz duże usłonecznienie. Średnia wartość współczynnika roślinno-gle-
bowego k wyniosła 1,19 w okresie odrostu I pokosu, 1,09 – II pokosu i 1,13 
w całym okresie wegetacji.  

W warunkach bez nawodnień ewapotranspiracja może okresowo zmniejszyć 
się na skutek niskich opadów w kwietniu i maju. Takie zjawisko wystąpiło w 2000 
r. (rys. 2). W końcu maja i w pierwszej dekadzie czerwca nastąpiło przesuszenie 
poziomu darniowego, które spowodowało obniżenie wartości współczynnika k. Nie 
wywołało to jednak dużego zmniejszenia plonu i ewapotranspiracji, mimo utrzy-
mywania poziomu wody gruntowej na głębokości 80–90 cm. Przyczyny tego nale-
ży upatrywać w dobrym zadarnieniu łąki i głębokim ukorzenieniu traw (poniżej 30 
cm).  

W okresie drugiego odrostu łąki wartość współczynnika roślinno-glebowego k 
wzrastała od 0,7–0,8 w czerwcu po sprzęcie I pokosu, do 1,4–1,5 w sierpniu przed 
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koszeniem II pokosu, w warunkach gdy opady i dopływ wód gruntowych pokrywa-
ły ewapotranspirację. Podczas badań nie wystąpiły długotrwałe niedobory wilgoci 
w glebie w okresie drugiego odrostu. Obserwowano natomiast nadmierne opady 
i ochłodzenie, które spowodowały zmniejszenie ewapotranspiracji i współczynnika 
k. W lipcu 2000 r. wartość tego współczynnika obniżyła się z 1,08 w 1. dekadzie 
do 0,69 w 2. dekadzie (rys. 2). W 2001 r. w okresie podtopienia łąki ewapotranspi-
racja zmniejszyła się nieznacznie. W tym czasie temperatura powietrza była wyso-
ka, w związku z czym wartość współczynnika k nie obniżyła się (rys. 3).  

ZASTOSOWANIE METODY  
WSPÓŁCZYNNIKÓW ROŚLINNO-GLEBOWYCH  

DO SZACOWANIA EWAPOTRANSPIRACJI ŁĄKI DWUKOŚNEJ 

Zebrany w latach 1999–2001 materiał pomiarowy został również wykorzystany 
do weryfikacji modelu ewapotranspiracji opartego na współczynnikach roślinno- 
-glebowych. 

Metoda współczynników roślinno-glebowych polega na obliczaniu ewapotran-
spiracji ET jako iloczynu ewapotranspiracji wskaźnikowej ETo oraz współczynnika 
roślinno-glebowego k. Współczynnik ten z kolei jest iloczynem współczynników: 
roślinnego kc i glebowo-wodnego ks.  

Modyfikacją tego prostego modelu jest model ewapotranspiracji użytków zie-
lonych [KACA, KASPERSKA, 1995; 2000; KASPERSKA, 1998]. W modelu tym stałe 
dekadowe wartości współczynników kc i ks zostały zastąpione współczynnikami 
obliczanymi na podstawie zależności: 

  (3) ∑
=

+=
i

j
jci ETbak

1

 
c

k wtwi
si

pFpF
exp1

−
−=  (4) 

a ewapotranspiracja jest obliczana według wzoru:  

 oi
wtwi

i

j
ji ET

c
ETbaET ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+= ∑

=

pFpFexp1
1

 (5) 

dla: i = 1, 2, 3, ..., n  i  pFa < pFi < pFwtw
gdzie:  

ETi − ewapotranspiracja w i-tej dekadzie, mm; 
ETj − ewapotranspiracja w j-tej dekadzie, mm; 
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EToi − ewapotranspiracja wskaźnikowa w i-tej dekadzie, mm; 
pFi − wartość wskaźnika potencjału wody dla średniej wilgotności ko-

rzeniowej warstwy gleby (0–30 cm) w i-tej dekadzie; 
pFa − wartość wskaźnika potencjału wody w warunkach wilgotności 

początku anaerobiozy; 
pFwtw − wartość wskaźnika potencjału wody w warunkach wilgotności 

trwałego więdnięcia roślin (pF = 4,2); 
a, b, c − empiryczne parametry równania, stałe dla danego odrostu traw; 
i − numer dekady bieżącej; 
j − numer kolejnej dekady w pokosie (j ≤ i); 
n − liczba dekad w pokosie. 

W modelu tym empiryczne parametry równania a, b, c zostały określone dla 
łąki trzykośnej na podstawie doświadczeń lizymetrycznych w dolinie górnej Noteci 
na glebie MtIIIbb w latach 1973–1992 [KASPERSKA, 1998].  

Do obliczania ewapotranspiracji łąki dwukośnej w latach 1999–2001 zastoso-
wano parametry a, b, c określone dla dwóch pierwszych pokosów łąki trzykośnej 
(tab. 3). Przyjęto, że taki sposób obliczeń jest uzasadniony, gdyż pomierzone war-
tości ewapotranspiracji łąki dwukośnej mieściły się w zakresie wartości ewapo-
transpiracji łąki trzykośnej, na podstawie których wykonano identyfikację parame-
trów modelu.  

Tabela 3. Wartości parametrów a, b, c do obliczania współczynnika roślinno-glebowego k w okresie 
odrostu I i II pokosu 

Table 3. Parameters a, b and c to calculate the crop-soil coefficient k during the regrowth of the I and 
II cut 

Parametr równania   Equation parameter 
Pokos   Cut 

a b c 
I 0,559 0,00563 0,20 
II 0,606 0,00357 0,10 

 
W celu niezależnej weryfikacji metody obliczania ewapotranspiracji każdy 

z lizymetrów analizowano jako oddzielny przypadek. Liczba wszystkich przypad-
ków w trzech latach badań wyniosła 860.  

Do oceny zgodności wartości ewapotranspiracji obliczonej w okresach deka-
dowych z pomierzoną zastosowano wskaźnik korelacji liniowej r, średni względny 
błąd kwadratowy i błąd standardowy oceny SEE (tab. 4, rys. 4). Dla porównania 
przedstawiono również wyniki podobnej analizy przeprowadzonej dla łąki dwuko-
śnej z regulowanym zmiennym poziomem wody gruntowej w latach 1996–1998 
(tab. 4) [KASPERSKA, KACA, ŁABĘDZKI, 1999]. Miary te można uznać za zadowa-
lające,  ponieważ  w ponad 50% przypadków  przebieg  wartości  obliczonych i po-  
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Tabela 4. Statystyczne miary zgodności pomierzonej (ETm) i obliczonej (ETc) ewapotranspiracji łąki 
dwukośnej, średniej dobowej w dekadzie (lata 1996–1998) oraz sumy dekadowej (lata 1999–2001)  

Table 4. Statistical measures of agreement of the measured (ETm) and calculated (ETc) evapotranspi-
ration of a 2-cut meadow, daily mean in the ten-day period (in the years 1996–1998) and ten-day 
sums (in the years 1999–2001) 

Miara zgodności   Measure of agreement Lata 
Years 

Liczebność próby 
Number of cases c0 c1 r CBK SEE 

1996–1998 510   1,135 0,557 0,743 0,45   1,081 
1999–2001 860 14,093 0,577 0,712 0,41 11,838 

Objaśnienia: c0, c1 – współczynniki równania regresji: ETm = c0 + c1ETc, r – współczynnik korelacji, CBK – średni 
względny błąd kwadratowy, SEE – błąd standardowy regresji. 

Explanations: c0, c1 – coefficients of the regression equation: ETm = c0 + c1ETc, r – correlation coefficient, CBK – 
mean relative error of estimation, SEE – standard error of estimation. 
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Rys. 4. Porównanie dekadowych
wartości ewapotranspiracji łąki
dwukośnej na glebie torfowo-
-murszowej w latach 1999–2001,
stacja Frydrychowo; ETm – ewa-
potranspiracja pomierzona, ETc –
ewapotranspiracja obliczona 

Fig. 4. Comparison of the ten-day
evapotranspiration of a 2-cut
meadow on peat-moorsh soil in
the years 1999–2001 at Frydry-
chowo; ETm – measured evapo-
transpiration, ETc – calculated
evapotranspiration 

mierzonych był zgodny. Błąd standardowy regresji SEE wynosił blisko 12 
mm⋅dekada–1, co w okresie jednej doby stanowiłoby około 1 mm. 

Obliczono również rozkład wartości resztowych, czyli różnic ewapotranspiracji 
pomierzonej i obliczonej dla łąki dwukośnej w latach 1999–2001 (rys. 5). Ponad 
63% wartości resztowych mieściło się w przedziale 0−±10 mm⋅dekada–1. W wyni-
ku obliczeń prowadzonych w latach 1996–1998 ponad 55% wartości resztowych 
skupionych było w tych granicach [KASPERSKA, KACA, ŁABĘDZKI, 1999]. Warto-
ści resztowe charakteryzowały się ujemną asymetrią rozkładu, co oznacza, że war-
tości obliczone były wyższe od pomierzonych. 

Należy podkreślić, że w latach 1999–2001 warunki meteorologiczne były zróż-
nicowane.  Rok 1999 był przeciętny  pod względem  ilości  opadów,  2000 – suchy,  
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Rys. 5. Rozkład częstości wartości resztowych dekadowej ewapotranspiracji łąki dwukośnej na glebie 

torfowo-murszowej w latach 1999–2001, stacja Frydrychowo; ETm, ETc – jak na rys. 4 
Fig. 5. Frequency histogram of residual values of the ten-day evapotranspiration of a 2-cut meadow 

on peat-moorsh soil in the years 1999–2001 at Fydrychowo; ETm, ETc – as in Fig. 4 

a 2001 – mokry. Szczególnie w 2000 r. w trakcie odrostu pierwszego pokosu pa-
nowała wysoka temperatura powietrza i wystąpiły niskie opady atmosferyczne. 
W takim przypadku do obliczania ewapotranspiracji w okresach dekadowych nale-
żałoby stosować parametry równania ewapotranspiracji użytków zielonych oparte-
go na współczynnikach roślinno-glebowych dla szczególnego przypadku, gdy opad 
w ciągu dekady jest mniejszy od 5 mm. Wtedy wartość parametru c, związanego 
z właściwościami wodnymi gleby i wyrażającego wpływ wilgotności gleby na 
ewapotranspirację, wynosi 0,45 [KACA, KASPERSKA, 2000; KASPERSKA, 1998]. 
Taka wartość parametru c wpływa na znaczne zmniejszenie ewapotranspiracji. 

PODSUMOWANIE 

Trzyletnie pomiary ewapotranspiracji łąk dwukośnych w zmiennych warun-
kach pogodowych nie upoważniają do uogólnienia. Można jednak stwierdzić, że 
w warunkach bez nawodnień lub z niewielkim krótkotrwałym nawodnieniem pod-
siąkowym w okresie szczególnie suchym, stosując małą ilość nawozów NPK (160 
kg⋅ha–1), na glebach torfowo-murszowych średnio zmurszałych z łąki dwukośnej 
można uzyskać plon siana około 9 t⋅ha–1. Zużycie wody na ewapotransprację 
w tych warunkach wynosi około 400 mm. Optymalna głębokość zwierciadła wody 
gruntowej w takiej glebie to 65–80 cm [BRANDYK, 1990; KASPERSKA, 1999].  
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Ewapotranspiracja może być mniejsza w okresach posusznych, kiedy wilgot-
ność w poziomie darniowym zmniejszy się do granicy wody trudno dostępnej lub 
niedostępnej. Szczególnie szkodliwe są takie okresy latem w czasie drugiego odro-
stu traw. Wieloletnie badania w dolinie Noteci wykazały, że w lipcu i sierpniu 
roślinność łąkowa może częściowo zasychać na glebach torfowo-murszowych, 
a całkowicie zasycha na płytkich glebach mineralno-murszowych [KASPERSKA, 
1998; ŁABĘDZKI, 1997; ROGUSKI, WEYNA, 1983]. Omawiane badania potwierdziły 
wyniki wcześniejszych obserwacji, że w miesiącach letnich (VI–VIII) mogą rów-
nież wystąpić w tym rejonie ulewne deszcze, które powodują zalanie lub podtopie-
nie siedlisk łąkowych nisko położonych. Prawdopodobieństwo wystąpienia opa-
dów znacznie przekraczających ewapotranspirację jest niewielkie, a szkody zależą 
od sprawności urządzeń odwadniających. W okresie wieloletnim bardziej szkodli-
we dla plonowania łąk są okresy posuszne niż okresy z nadmiernie wysokimi opa-
dami.  

Ewapotranspiracja łąk dwukośnych zależy od warunków meteorologicznych, 
uwilgotnienia gleb i fazy rozwojowej roślin. W warunkach pogodowych zbliżo-
nych do roku normalnego ewapotranspiracja łąk jest najmniejsza na początku we-
getacji, a największa przed sprzętem pokosu. W pierwszym odroście wartość 
współczynnika roślinno-glebowego zmienia się od 0,65–0,70 na początku kwietnia 
do 1,4–1,5 przed zbiorem w czerwcu. Okres posuchy, zwłaszcza w maju, może 
obniżyć wartość współczynnika k. W drugim odroście wartość tego współczynnika 
zmienia się od 0,7–0,8 w czerwcu po sprzęcie I pokosu do 1,4–1,5 w sierpniu. 
W okresach posusznych wartość współczynnika obniża się na skutek zmniejszania 
się wilgotności w poziomie darniowym do granicy wody trudno dostępnej i niedo-
stępnej dla roślin. Również wysokie opady i ochłodzenie mogą ograniczać ewapo-
transpirację łąk i zmniejszać wartość współczynnika roślinno-glebowego.   

Do obliczania ewapotranspiracji użytków zielonych w dolinie górnej Noteci 
w zróżnicowanych warunkach uwilgotnienia gleby i rozwoju roślin można stoso-
wać równania oparte na współczynnikach roślinno-glebowych. Wyniki weryfikacji 
tej metody przeprowadzone dla łąki dwukośnej w siedlisku z glebą torfowo-
murszową świadczą o dużej zgodności ewapotranspiracji pomierzonej i obliczonej.  
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Results of the 3-year (1999–2001) study on evapotranspiration and yielding of a 2-cut meadow in 
the upper Noteć river valley are presented in the paper. The study was aimed to determine in lysimet-
ric experiments the course and variability of evapotranspiration and yielding of a non-irrigated and 
low-fertilised 2-cut meadow in natural conditions of ground water level and soil moisture. 

Using low rates of fertilisation (160 kg NPK⋅ha–1) without irrigation or with a short-term capil-
lary rising one may obtain a hay yield of 9 t⋅ha–1 from moderately mineralised peat-moorsh soil in 
particularly dry period. Water consumption for evapotranspiration equals then 400 mm. 

Key words: evapotranspiration, peat-muck soil, 2-cut meadow, yield 

Leszek ŁABĘDZKI, Wacław ROGUSKI, Wiesława KASPERSKA-WOŁOWICZ 

EVAPOTRANSPIRATION AND YIELDING OF 2-CUT MEADOW  
ON PEAT-MOORSH SOIL IN THE NOTEĆ RIVER VALLEY 

S u m m a r y 

Basing on meteorological and evapotranspiration measurements, the crop-soil coefficients were 
calculated for the Penman’s formula in ten-days time intervals. Evapotranspiration model based on 
the method of crop-soil coefficients was shown to be useful in calculating water consumption by 
a two-cut meadow. 
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Tabela 1. Podstawowe właściwości fizyczne i wodne gleby MtIIcb, stacja lizymetryczna Frydrychowo 

Table 1. Basic physical and water properties of peat-moorsh soil, the lysimeter station at Frydrychowo 

Zawartość wody (m3⋅m–3) dla pF 
Water content (m3⋅m–3) at pF 

Popielność 
Ash content 

Gęstość  
objętościowa 
Bulk density 

Warstwa 
Layer  

cm 
0 1,0 1,5 2,0 2,2 2,5 2,7 3,0 3,4 4,2 % g⋅cm–3

  0–10 0,69 0,66 0,65 0,60 0,56 0,50 0,45 0,40 0,36 0,28 74,4 0,79 
10–20 0,71 0,68 0,65 0,54 0,48 0,46 0,43 0,40 0,35 0,27 86,0 0,73 
20–30 0,82 0,76 0,69 0,58 0,53 0,48 0,45 0,39 0,33 0,23 80,7 0,41 
30–40 0,91 0,88 0,84 0,79 0,75 0,70 0,66 0,59 0,49 0,32 13,4 0,26 
40–50 0,95 0,91 0,89 0,80 0,74 0,65 0,55 0,42 0,33 0,23 13,0 0,16 
50–60 0,95 0,93 0,91 0,84 0,77 0,69 0,60 0,38 0,26 0,18 12,7 0,13 
70–80 0,97 0,94 0,92 0,85 0,79 0,71 0,63 0,46 0,29 0,19 10,5 0,13 
90–100 0,96 0,93 0,91 0,82 0,77 0,70 0,65 0,53 0,29 0,17 13,5 0,14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Tabela 2. Parametry agrohydrometeorologiczne łąki dwukośnej, wartości średnie i sumy w pokosach (lata 1999–2001, stacja Frydrychowo) 

Table 2. Agrohydrometeorological parameters of a 2-cut meadow, mean values and sums in particular cuts (1999–2001, Frydrychowo station) 

Rok 
Year 

Pokos 
Cut 

Okres 
Period 

P 
mm 

T  
ºC 

es – ea

hPa 
h 

cm 
w 

m3⋅m–3 pF 
ET 
mm 

ETo

mm 
k 

Y 
t⋅ha–1

1999 I 1 IV–10 VI 166,2 11,1 3,3 54 0,51 2,10 203,0 197,4 1,04   7,5 
 II 11 VI–31 VIII 153,4 17,7 4,8 62 0,42 2,80 322,7 297,3 1,08   5,2 
 I+II 1 IV–31 VIII 319,6 14,5 4,1 58 0,46 2,40 525,7 494,7 1,06 12,7 

2000 I 1 IV–10 VI   47,5 13,2 5,6 82 0,34 3,45 288,1 238,3 1,21   6,3 
 II 11 VI–30 VIII 155,8 16,5 3,6 75 0,34 3,44 224,6 226,6 0,99   6,3 
 I+II 1I V–30 VIII 203,3 14,8 4,6 78 0,34 3,45 512,7 469,9 1,10 12,6 

2001 I 1 IV–10 VI   97,1 11,6 5,3 56 0,49 2,35 209,4 153,1 1,37   7,2 
 II 11 VI–20 VIII 226,2 17,2 4,2 57 0,55 2,00 292,5 245,3 1,19   4,3 
 I+II 1 IV–20 VIII 323,3 14,6 4,8 57 0,52 2,40 501,9 398,4 1,26 11,5 

1999–2001 I – 103,6 12,0 4,7 64 0,45 2,50 233,5 196,3 1,19   7,0 
 II – 178,5 17,2 4,2 65 0,44 2,66 279,9 256,4 1,09   5,3 
 I+II – 282,1 14,6 4,4 64 0,44 2,53 513,4 452,7 1,13 12,3 

Objaśnienia: P – opad, T – temperatura powietrza, es – ea – niedosyt wilgotności powietrza, h – głębokość zwierciadła wody gruntowej, w – wilgotność gleby, pF – poten-
cjał wody w glebie, ET – ewapotranspiracja rzeczywista, ETo – ewapotranspiracja wskaźnikowa, k – współczynnik roślinno-glebowy, Y – plon siana. 

Explanations: P – precipitation, T – air temperature, es – ea – vapour pressure deficit, h – groundwater table depth, w – soil moisture, pF – soil water potential, ET – actual 
evapotranspiration, ETo – reference evapotranspiration, k – crop-soil coefficient, Y – hay yield. 

 


