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

Zagadnienie niedoboru wody – jako czynnika ograniczającego produkcję roślinną – przedsta-
wiono na podstawie wyników doświadczeń polowych COBORU z pszenicą jarą. Badania te prowa-
dzono na obszarze woj. wielkopolskiego, gdzie niedobór opadów, zwłaszcza późnowiosennych (prze-
łom maja i czerwca), często zbiega się z okresem największego zapotrzebowania roślin na wodę 
i może być głównym czynnikiem ograniczającym plonowanie. 

W wyniku przetworzenia wieloletnich danych doświadczalnych określono sezonowe wartości 
empirycznych wskaźników zmniejszenia plonu ziarna pszenicy jarej. Empiryczne wskaźniki zmniej-
szenia plonu wprowadzono do modelu komputerowego FAO CROPWAT 7.0 w miejsce wskaźników 
FAO 1979. Uzyskane wyniki przybliżają wartości symulowanych plonów do rzeczywistych, aczkol-
wiek na obecnym etapie badań nie są w pełni satysfakcjonujące. 

WSTĘP 

Związki plonów roślin ze środowiskiem są wieloczynnikowe. Wzajemne od-
działywanie odbywa się zarówno kompleksowo, jak i jednostronnie, i zawsze czę-
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ściowo ma charakter stochastyczny. Z tego wynika, że nie można spodziewać się 
bezbłędnego opisu plonu w funkcji pogody [GÓRSKI, 1996; MARTYNIAK, KA-
CZYŃSKI, 2002]. Zastosowanie techniki komputerowej umożliwia tworzenie sto-
sunkowo skomplikowanych modeli matematycznych, ujmujących wpływ wielu 
czynników wraz z ich interakcjami, przy czym związki mogą być przedstawione za 
pomocą funkcji wyższych rzędów. 

Jednym z modeli opisujących relacje plon–woda jest program komputerowy 
CROPWAT 7.0, przeznaczony do obliczania potrzeb i niedoborów wodnych roślin 
uprawnych oraz zmniejszenia plonu w warunkach niedoborów wodnych w okresie 
wegetacji [ALLEN i in., 1998; SMITH, 1992]. 

Celem prezentowanej pracy jest sprawdzenie przydatności modelu matema-
tyczno-komputerowego CROPWAT 7.0 do szacowania strat produkcji rolnej 
wskutek niedoborów wodnych w glebie po wprowadzeniu uzyskanych doświad-
czalnie krajowych wskaźników zmniejszenia plonu (kSD i ky) w miejsce wskaźni-
ków FAO 1979 oraz porównanie wyników symulacji z wartościami doświadczal-
nymi. 

MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

W pracy wykorzystano wyniki doświadczeń polowych COBORU z pszenicą 
jarą, przeprowadzonych w latach 1976–2002 w miejscowości Kościelec, w warun-
kach przyrodniczo-rolniczych środkowo-wschodniej części Wielkopolski. Uzasad-
nieniem wyboru obiektu było położenie w strefie dużych niedoborów opadów  
w okresie wegetacji zbóż jarych, co może wpływać na niestabilność plonowania. 
Jednocześnie województwo wielkopolskie uchodzi za najlepiej przygotowane do 
pełnej integracji z Unią Europejską i przyjęcia wszystkich mechanizmów wspólnej 
polityki rolnej. W całym wieloleciu doświadczenia prowadzono wg jednolitej me-
todyki [KACZYŃSKI i in., 1974] na glebie bielicowej, wytworzonej z gliny lekkiej 
pylastej, klasy IIIa–IIIb. Wybrane właściwości fizyczno-wodne gleby na obiekcie 
Kościelec przedstawiono w tabeli 1. Podstawową jednostką analityczną w prezen-
towanej pracy był średni plon ziarna wszystkich badanych odmian. W cyklu wege-
tacyjnym pszenicy jarej wyróżniono podstawowe fazy wzrostu i rozwoju roślin, 
w których wrażliwość roślin na niekorzystne warunki środowiska jest różna. Ana-
lizowano warunki atmosferyczne w okresach: wschodów, krzewienia, strzelania 
w źdźbło, kłoszenia, dojrzałości mlecznej i dojrzałości technologicznej ziarna. 
Dane meteorologiczne pochodziły z miejscowego posterunku obserwacyjnego. 

Niedobory opadów względem potrzeb wodnych roślin w podstawowych fazach 
rozwojowych w każdym sezonie wegetacyjnym określono na podstawie bilansu 
wodnego: 
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 N = P – ETpj (1) 

gdzie:  
N  − niedobór opadów atmosferycznych, mm; 
P  − opady atmosferyczne, mm; 
ETpj  − ewapotranspiracja potencjalna pszenicy jarej, uwzględniająca wzrost 

i rozwój oraz głębokość ukorzenienia roślin w warunkach nieograni-
czonych zasobów wody w glebie, mm.  

W celu obliczenia sezonowego współczynnika zmniejszenia plonu zastosowa-
no metodę umożliwiającą ilościowe określenie relacji między plonem ziarna psze-
nicy jarej a wyczerpaniem z gleby wody łatwo dostępnej WŁD, wyrażonej warto-
ścią ewapotranspiracji [DOORENBOOS i in., 1979]: 

 (1 – Y/Ymax) = ky(1 – ET/ETmax) (2) 

gdzie: 
Y − plon rzeczywisty, t·ha–1; 
Ymax − plon maksymalny uzyskany w warunkach klimatycznych wybranej 

rośliny uprawnej, z założeniem, że żaden czynnik wzrostu nie ograni-
cza plonowania, t·ha–1; 

ky − współczynnik zmniejszenia plonu; 
ET − ewapotranspiracja rzeczywista w warunkach ograniczonych zasobów 

wody w glebie (ang. „ETadjust”), mm; 
ETmax − ewapotranspiracja maksymalna w warunkach pełnego zaopatrzenia 

roślin w wodę, mm. 

WYNIKI BADAŃ 

Analizowano wielolecie 1976–2002, z pominięciem lat 1999 i 2001 z powodu 
braku danych. W końcowych obliczeniach dotyczących weryfikacji modelu 
CROPWAT 7.0 nie uwzględniono również lat 1980 i 1985, w których plony ziarna 
bardzo się zmniejszyły na skutek skrajnie wysokich opadów deszczu, powodują-
cych wyleganie roślin i nasilenie chorób grzybowych. W 1980 r. w okresie wzrostu 
generatywnego roślin 10-krotnie wystąpiły nawalne opady, osiągające w skrajnych 
przypadkach wartość 55 i 95 mm w ciągu doby. Z tego powodu uzyskano trzykrot-
nie mniejszy plon (2,5 t·ha–1). Natomiast w 1985 r. notowano blisko miesięczne 
ciągi opadowe w okresie kłoszenia i kwitnienia, utrudniające zapylanie roślin, oraz 
wysokie opady w końcowym okresie wegetacji pszenicy jarej, powodujące wyle-
ganie roślin i nasilenie chorób. Duże zachmurzenie wpłynęło dodatkowo na 
zmniejszenie wydajności fotosyntezy. W rezultacie końcowy plon charakteryzował 
się słabym uziarnieniem w kłosie oraz niewielką masą tysiąca ziaren. 
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Przeanalizowano zmienność plonowania pszenicy jarej na obiekcie Kościelec 
w latach badań (rys. 1). Stwierdzony dodatni trend plonowania w kolejnych latach 
był wynikiem głównie postępu hodowlanego. Teoretyczny przyrost plonów psze-
nicy jarej w latach 1976–1999, spowodowany postępem odmianowym, wyniósł 
średnio w ciągu roku 26,4 kg [KRZYMUSKI, 1999; 2000]. 
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Rys. 1. Zmienność plonowania pszenicy jarej w latach 1976–2002 na obiekcie Kościelec 

Fig. 1. Yielding variability in spring wheat in the years 1976–2002 in Kościelec 

W analizowanym wieloleciu średni plon ziarna pszenicy jarej na obiekcie gmi-
ny Kościelec wynosił 5,2 t·ha–1. Ekstremalne wielkości plonu mieściły się w szero-
kim przedziale liczbowym, największy wynoszący 7,9 t·ha–1, uzyskano w 1990 r., 
w warunkach dużego usłonecznienia i opadów atmosferycznych pokrywających 
potrzeby wodne roślin. Wielkość plonu w tym roku uznano za genetycznie możli-
wy do osiągnięcia, tj. taki na który nie wpłynął jakikolwiek czynnik ograniczający. 
Do niego odnoszono plony uzyskane w pozostałych latach. Z powodu bardzo du-
żych niedoborów opadu w 1992 r. plon ziarna zmniejszył się o ponad 40% w sto-
sunku do plonu średniego z wielolecia oraz o ponad 60% w stosunku do plonu 
maksymalnego, uzyskanego w warunkach korzystnego przebiegu pogody w 1990 r. 
Bardzo małe plony ziarna na skutek dużych niedoborów opadu notowano również 
w 1978 r. Rozkład plonów pszenicy jarej na obiekcie Kościelec w badanym wielo-
leciu przedstawiono w tabeli 2. Dane zamieszczone w tabeli potwierdzają, że za-
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równo w latach uznanych za suche, jak i mokre, można uzyskać bardzo małe plony 
ze względu na niekorzystny rozkład opadów w okresie wegetacji roślin. Dane eks-
perymentalne świadczą również, że w latach o niskich sezonowych opadach można 
uzyskać bardzo duże plony. Oznacza to, że rośliny poddane działaniu stresu poza 
okresem szczególnej wrażliwości potrafią nadrobić zaległości, nawet jeśli nastąpi 
zahamowanie ich wzrostu.  

W wyniku przetwarzania materiału badawczego, uzyskanego w doświadcze-
niach polowych COBORU, określono niedobory opadu względem potrzeb wod-
nych pszenicy jarej dla obszaru objętego badaniami (rys. 2). Stwierdzono, że naj-
mniejsze średnie wieloletnie niedobory opadu występowały na początku okresu 
wegetacji, ponieważ w tym okresie ewapotranspiracja zbóż jest stosunkowo nie-
wielka ze względu na małą powierzchnię transpirującą roślin. W związku z tym 
niewielkie potrzeby wodne roślin w dużej mierze mogą być pokryte z pozimowych 
zasobów retencyjnych gleby. W miarę wzrostu i rozwoju roślin oraz wydłużające-
go się systemu korzeniowego niedobory opadu zwiększały się, osiągając maksy-
malne wartości w okresie największego zapotrzebowania roślin na wodę. Potwier-
dzają to badania dynamiki uwilgotnienia profilu glebowego za pomocą sondy gle-
bowej TDR, przeprowadzone w sezonie wegetacyjnym 2002 r. na obiekcie do-
świadczalnym z pszenicą jarą (tab. 3). W badanym wieloleciu w każdym sezonie 
wegetacyjnym, w różnych fazach wzrostu i rozwoju roślin występowały mniejsze 
lub większe niedobory opadów (rzadziej nadmiary). Z obliczeń symulacyjnych 
wynika, że na zmniejszenie plonu ziarna pszenicy jarej miały wpływ głównie nie-
dobory wody w środkowym okresie wegetacji pszenicy (fazy od strzelania 
w źdźbło do dojrzałości mlecznej). 

W celu określenia wskaźnika wrażliwości zbóż jarych na niedobór opadów 
względem potrzeb wodnych roślin kSD w ich podstawowych fazach rozwojowych 
badano istnienie i siłę związku między niedoborem opadu a plonem ziarna pszeni-
cy jarej, uzyskanym na badanym obiekcie w latach 1976–2002. W wyniku prze-
tworzenia matematyczno-statystycznego danych doświadczalnych określono war-
tości empiryczne wskaźników wrażliwości roślin na deficyt wody kSD. Wartości te 
mogą być odnoszone tylko do rejonu, dla którego je obliczono. Wprawdzie na pod-
stawie analizy regresji stwierdzono istotne zależności między badanymi cechami 
w okresie największego wzrostu wegetatywnego i zapotrzebowania roślin na wodę 
(faza strzelanie w źdźbło – kłoszenie) i rozwoju generatywnego roślin (fazy od 
kłoszenia do dojrzałości mlecznej), jednak współczynniki determinacji są nieza-
dowalające. Świadczy to, że w warunkach wysokiej kultury rolnej obiektu Koście-
lec niedobory opadu w określonych przedziałach liczbowych miały niewielki 
wpływ na zmienność plonowania w latach badań. Dopiero duże anomalie pogodo-
we, sporadycznie zdarzające się na badanym obiekcie, destabilizowały plonowanie. 
Powyższą tezę potwierdza zmienność plonowania pszenicy jarej w SDOO Koście-
lec w latach badań (rys. 1).  
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Rys. 2. Niedobory i nadmiary opadów N w różnych fazach wzrostu pszenicy jarej (Kościelec, lata  

1976–2000): a) wschody, b) krzewienie, c) strzelanie w źdźbło, d) kłoszenie, e) dojrzałość mleczna,  
f) dojrzałość woskowa 

Fig. 2. Deficits and excesses of precipitation N in various growth stages of spring wheat (Kościelec, 
1976–2000): a) emergence, b) tillering, c) shooting, d) heading, e) milk maturity, f) wax maturity 
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Tabela 3. Zmiany uwilgotnienia w profilu glebowym w okresie wegetacji pszenicy jarej na obiekcie 
Kościelec w 2002 r. 

Table 3. Changes of moisture in the soil profile during the vegetation period of spring wheat in 
Kościelec in 2002 

Uwilgotnienie (%), gdy pF 
Moisture (%) at pF 

Data 
pomiaru 
Date of 
meas-

urement 

Faza wzrostu 
Growth phase 

Warstwa 
Layer 

cm 2,2 2,7 3,2 3,7 4,2 

11.04 0–30   75,6   94,5 121,9 153,8 182,0 
 31–50   94,1 121,3 162,9 206,9 237,8 
 51–70   73,0   78,5   88,3 102,1 110,3 
 

przed wschodami 
before emergence 

71–100   72,8   80,0   94,1 111,6 126,7 
29.04 0–30   59,3   74,1   95,7 120,7 142,9 

 31–50      
 51–70 107,1 115,2 129,6 149,9 161,8 
 

wschody pełne 
emergence 

71–100   75,3   82,8   97,3 115,4 131,0 
9.05 0–30   48,8   61,0   78,7   99,4 117,6 

 31–50   88,0 113,4 152,3 193,5 222,4 
 51–70   73,7   79,2   89,1 103,1 111,3 
 

krzewienie 
tillering 

71–100   75,6   83,1   97,7 115,8 131,5 
23.05 0–30   46,7   58,4   75,4   95,1 112,5 

 31–50   70,7   91,1 122,4 155,5 178,7 
 51–70   73,3   78,9   88,7 102,6 110,8 
 

strzelanie w źdźbło 
shooting 

71–100   75,3   82,8   97,3 115,4 131,0 
7.06 0–30   74,5   93,2 120,2 151,7 179,5 

 31–50   75,2   97,0 130,3 165,5 190,2 
 51–70   67,9   73,1   82,2   95,0 102,6 
 

kłoszenie  
heading 

71–100   74,5   81,9   96,2 114,1 129,6 
20.06 0–30   44,6   55,8   72,0   90,8 107,5 

 31–50   80,8 104,3 140,0 177,9 204,4 
 51–70   74,0   79,6   89,5 103,5 111,8 
 

kłoszenie w pełni 
heading 

71–100   76,2   83,7   98,4 116,7 132,5 
3.07 0–30   22,6   28,2   36,4   45,9   54,4 

 31–50   38,1   49,2   66,0   83,9   96,4 
 51–70   68,9   74,2   83,4   96,5 104,1 
 

dojrzałość mleczna 
milk maturity 

71–100   73,4   80,6   94,8 112,4 127,7 
17.07 0–30   24,7   30,8   39,8   50,2   59,4 

 31–50   35,6   45,9   61,6   78,3   90,0 
 51–70   63,5   68,3   76,9   88,9   96,0 
 

początek dojrzałości 
woskowej 

wax maturity 
71–100   68,4   75,1   88,3 104,8 119,0 

31.07 0–30   36,7   45,9   59,3   74,8   88,5 
 31–50   35,6   45,9   61,6   78,3   90,0 
 51–70   65,2   70,2   78,9   91,3   98,5 
 

dojrzałość  
technologiczna 
technological  

maturity 71–100   68,1   74,8   88,0 104,3 118,5 
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Reakcję roślin na ilość wody w okresie wegetacji wyrażono za pomocą sezo-
nowego współczynnika ky, uwzględniającego relatywne zmniejszenie się plonu  
(1 – Y/Ymax) i relatywny deficyt ewapotranspiracji (1 – ET/ETmax). Współczynnik 
ten opisuje względne zmniejszenie plonu w zależności od zmniejszenia się ewapo-
transpiracji spowodowanej przez brak wody glebowej. Z teoretycznego punktu 
widzenia plon maksymalny, częściej nazywany plonem potencjalnym, jest obiek-
tywną kategorią oceny jakości środowiska i potencjału genetycznego upraw. 
W znaczeniu praktycznym jest on rozumiany jako plon najlepszych genetycznie 
odmian, uzyskany w warunkach, gdy żaden element środowiska przyrodniczego 
w okresie wegetacji roślin nie ogranicza ich wzrostu i plonowania. Sezonem wege-
tacyjnym, w którym wszystkie czynniki plonotwórcze sprzyjały wzrostowi i plo-
nowaniu pszenicy jarej był wspomniany wyżej 1990 r. Plony ziarna pszenicy na 
obiekcie Kościelec, w przeliczeniu na hektar, wynosiły w tym roku 7,9 t i były 
największe w ciągu całego 25-lecia. Plon rzeczywisty Y zależy głównie od dostęp-
ności wody i składników pokarmowych, ale wpływ mają także inne elementy śro-
dowiska przyrodniczego oraz zdarzenia losowe, np. masowe pojawienie się chorób 
i szkodników (1980 r.) czy anomalie pogodowe (1992 r.). 

Dokonano wstępnej weryfikacji wskaźników wrażliwości zbóż jarych na nie-
dobór wody w podstawowych fazach wzrostu i rozwoju pszenicy jarej, wstawiając 
do modelu komputerowego FAO CROPWAT 7.0 uzyskane doświadczalnie warto-
ści wskaźników zmniejszenia plonu kSD i ky w miejsce dotychczasowych wskaźni-
ków FAO. W modelu CROPWAT 7.0 uwzględniono retencję użyteczną gleby. 
Bazuje się w nim na bilansie wody glebowej, gdzie po stronie przychodów znajdu-
je się opad, a rozchodów – ewapotranspiracja. Poziom wody gruntowej w warun-
kach badań zawsze sięgał poniżej 1 m. Za przychody przyjmowano tylko opady 
efektywne Pef, tzn. tylko wsiąkające w glebę, a następnie zmagazynowane w strefie 
ukorzenienia w postaci dostępnej dla roślin.  

Ewapotranspirację rzeczywistą w warunkach ograniczonych zasobów wody 
w modelu CROPWAT 7.0 oblicza się w zależności od stanu uwilgotnienia gleby, 
uwzględniając niedobory wody, wynikające z przebiegu pogody w poszczególnych 
okresach sezonu wegetacyjnego [DOORENBOS, KASSAM, 1979; DRUPKA, KUŹ-
NIAR, 1989; KUŹNIAR, TWARDY, 2001]. 

Według symulacji komputerowej w okresie badań nie brakowało wody w gle-
bie w początkowym okresie wzrostu wegetatywnego roślin. Potwierdzają to rów-
nież omówione wcześniej wieloletnie wyniki badań niedoboru opadu względem 
potrzeb wodnych roślin (rys. 2) oraz badania dynamiki uwilgotnienia profilu gle-
bowego za pomocą sondy glebowej (tab. 3). Z obliczeń symulacyjnych z wykorzy-
staniem modelu CROPWAT 7.0 wynika, że do zmniejsza plonu ziarna pszenicy 
jarej przyczyniły się głównie niedobory wody w środkowym okresie wegetacji 
(fazy od strzelania w źdźbło do dojrzałości mlecznej). W badanym wieloleciu wg 
symulacji komputerowej sumaryczna ilość opadu w okresie siew–dojrzałość tech-
nologiczna ziarna tylko czterokrotnie pokrywała łączną ewapotransirację w tym 
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czasie. Pełne pokrycie potrzeb wodnych roślin zanotowano w latach: 1980, 1985, 
1987 i 1997, jednak w żadnym z nich nie uzyskano plonu maksymalnego. Plon 
ziarna w tych latach ograniczały inne czynniki.  

Wykorzystując model CROPWAT 7.0, do którego zastosowano krajowe empi-
ryczne wskaźniki zmniejszenia plonu, obliczono symulowane plony ziarna (tab. 4). 
Wartości plonu symulowanego były w wielu przypadkach zawyżone w porówna-
niu z rzeczywistymi plonami uzyskanymi w doświadczeniach. W związku z tym 
można wnioskować, że do zmniejszenia plonów rzeczywistych (poza niedoborami 
wody) przyczyniły się również czynniki pośrednie, występujące w następstwie 
nadmiaru opadu, jak wyleganie roślin oraz nasilenie chorób (czego nie uwzględ-
niono w modelu).  

WNIOSKI 

1. Układ zależności plon – niedobór wody względem potrzeb wodnych roślin 
w warunkach badań jest silnie zakłócany przez inne czynniki środowiska rolnicze-
go. Zmniejszenie plonu ziarna pszenicy jarej tylko częściowo można tłumaczyć 
niedoborami opadów w okresie wegetacji. Duży wpływ mają również, występujące 
zwłaszcza po wykłoszeniu się roślin, nadmiar opadów oraz choroby i szkodniki.  

2. Zastosowanie krajowych, empirycznych wskaźników zmniejszenia plonu do 
modelu komputerowego CROPWAT 7.0 w miejsce wskaźników FAO przybliża 
wartości symulowanych plonów do rzeczywistych, osiąganych w doświadczeniach. 
Na obecnym etapie badań nie daje ono jednak jeszcze w pełni satysfakcjonujących 
wyników.  

3. Wykorzystanie modelu CROPWAT 7.0 w rolnictwie może być przydatne do 
określenia szacunkowego plonu ziarna zbóż w przypadku dużych niedoborów  
opadów.  

 
Praca jest fragmentem badań wykonywanych w ramach Projektu nr 6 P06B 05 720, finansowanego 
przez KBN. 
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TESTING THE CROPWAT 7.0 COMPUTER MODEL  
FOR THE ASSESSMENT OF YIELD DECLINE IN SPRING WHEAT  

BASED ON LONG-TERM FIELD EXPERIMENTS 

Key words: decrease of yields, empirical indices, spring wheat, Wielkopolska 

S u m m a r y 

Water deficit as a factor limiting plant production is shown based on the results of field experi-
ments of COBORU on spring wheat. The studies were carried out in Wielkopolska Province where 
precipitation deficit, particularly that in late spring (May/June), often coincided with the greatest 
water demands of plants and could thus be a limiting factor.  

Processing of the long-term field data allowed for estimating empirical indices of the decrease of 
grain yield of spring wheat. The indices were put into the FAO model CROPWAT 7.0 instead of the 
FAO 1979 indices. Obtained results approximate the values of simulated crops to the real ones though 
are still not fully satisfactory at the present stage of studies.  
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Tabela 1. Wybrane właściwości fizyczno-wodne gleby na obiekcie Kościelec 

Table 1. Selected physical and chemical properties of soil in Kościelec 

Uwilgotnienie gleby (% obj.), gdy:  
Soil moisture (vol. %) at: 

Udział frakcji (%) o średnicy 
Percentage share of the fraction: 

Głębokość 
profilu 
Depth 

cm 
PPW 

pF = 2,2 

optimum 
uwilgotnienia

optimum 
moisture 
pF = 2,7 

początek ha-
mowania wzro-

stu roślin 
beginning of 
plant growth 

limitation 
pF = 3,7 

współczynnik 
więdnięcia 

wilting  
coefficient 
pF = 4,2 

retencja 
użyteczna 

useful  
retention 

pF = 2,2–4,2

1,0–0,1 mm 
(piasek) 
(sand) 

0,1–0,02 mm 
(pył)  
(dust) 

<0,02 mm 
(ił) 

(silt) 

Gęstość 
objętościowa 
Bulk density 

g·cm–3

  0–30 19,1 15,2   9,4   7,9 11,2 69 21 10 1,75 
31–50 19,7 15,2   8,9   7,8 11,9 65 23 12 1,89 
51–70 29,6 27,5 21,2 19,6 10,0 51 20 29 1,89 

  71–100 36,0 32,7 23,5 20,7 15,3 51 24 25 1,88 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

Tabela 2. Wpływ anomalii opadowych na plonowanie pszenicy jarej na obiekcie Kościelec w latach 1976–20021)

Table 2. The effect of precipitation extremes on spring wheat yielding in Kościelec in the years 1976–20021)

Plony ziarna   Grain yields 
anomalne   unusual przeciętne   average 

<4 t·ha–1 >6 t·ha–1 4,1-6,0 t·ha–1
Lata badań 

Years 

Liczba lat 
Number of 

years 

Udział  
w wieloleciu 

% 
Percentage  

of the period 

liczba  
przypadków 
number of 

cases 

% 

liczba  
przypadków 
number of 

cases 

% 

liczba  
przypadków 
number of 

cases 

% 

Wielolecie 1976–2002 
Period 1976–2002 

25 100 4 100 6 100 15 100 

Lata suche P < 70% 
Dry years P < 70% 

7 28 1   25 2   33 4   27 

Lata mokre P >130% 
Wet years P >130% 

4 16 1   25 0    0 3   20 

Pozostałe P = 71–130% 
Other P = 71–130% 

14 56 2   50 4   67 8   53 

1) Lata 1999, 2001 – brak danych.   1) Years 1999, 2001 – no data. 

 
 
 
 
 



 

Tabela 4. Wstępna weryfikacja modelu CROPWAT 7.0 do szacowania plonów ziarna pszenicy jarej na przykładzie obiektu doświadczalnego Kościelec 

Table 4. Initial verification of the CROPWAT 7.0 model to estimate grain yields of spring wheat – the Kościelec object example 

Plon   Yield 
t·ha–1

Różnica s – d 
Difference s – d 

Faza rozwoju, w której wystąpiły zjawiska 
pogodowe dodatkowo zmniejszające plon 
Growth phase when weather phenomena  

additionally decreased the yield Lata 
Years doświadczalny 

experimental 
d 

symulowany 
simulated 

s 
t·ha–1 % 

długotrwałe ciągi 
opadów  

long sequences  
of precipitation  

nawalne opady  
>20 mm·doba–1

rainstorms  
>20 mm·day–1

Inne czynniki 
zmniejszające plon 

Other yield  
decreasing factors 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1976 4,07 3,97 –0,10   –2    
1977 4,19 5,52   1,33   32 faza 51)   phase 51) faza 5 i 6   phase 5 and 6  
1978 3,28 4,72   1,44   44   choroby   diseases 
1979 4,67 4,76   0,09     2 faza 51)   phase 51)   
1981 4,02 5,36   1,34   33 faza 5   phase 5 faza 5 i 6   phase 5 and 6 choroby   diseases 
1982 4,54 5,33   0,79   17  faza 6   phase 6  
1983 5,08 4,61 –047   –9    
1984 6,17 5,80 –0,37   –6    
1986 6,94 4,86 –2,08 –30    
1987 5,65 7,90   2,25   40 faza 51)   phase 51)  wyleganie   lodging 
1988 4,84 4,57 –0,27 –6    
1989 5,02 5,36   0,34     7    
1990 7,90 5,08 –2,82 –36    
1991 7,58 6,22 –1,36 –18    
1992 3,10 3,69   0,59   19  faza 6   phase 6  
1993 3,52 6,47   2,95   84 faza 51)   phase 51) faza 5 i 6   phase 5 and 6 wyleganie   lodging 
1994 5,25 5,75   0,50   10    



 

       cd. tab. 4 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1995 4,47 4,61   0,14     3    
1996 6,70 5,11 –1,59 –24    
1997 5,68 7,90   2,22   39  faza 5 i 6   phase 5 and 6 wyleganie   lodging 
1998 6,25 5,33 –0,92 –15    
2000 5,58 4,30 –1,28 –23    
2002 4,82 6,12   1,30   27 faza 51)   phase 51) faza 3 i 4   phase 3 and 4  

Średnio 

Mean 

5,19 5,36   0,17     3    

Odchylenie 
standardowe 
Standard 
deviation 

1,297 1,057      

1)  Stadium kwitnienia i zapylania.   1)  Flowering and pollination. 
Objaśnienia: fazy rozwoju roślin: 1 – siew–wschody, 2 – wschody–krzewienie, 3 – krzewienie–strzelanie w źdźbło, 4 – strzelanie w źdźbło–kłoszenie, 5 –  kłoszenie–
dojrzałość mleczna, 6 –  dojrzałość mleczna–dojrzałość technologiczna.  
Explanations: growth phases: 1 – sowing–emergence, 2 – emergence–tillering, 3 – tillering–shooting, 4 – shooting–heading, 5 – heading–milk maturity, 6 – milk maturity 
–technological maturity. 
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