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• przesuszenie gleby – destrukcyjny wpływ na szereg jej   
właściwości 
 
• osłabienie lub nawet całkowite zniszczenie upraw roślin 
alimentacyjnych (w niektórych rejonach świata możliwe klęski 
głodu) 
 
•zmniejszenie zasobów wody pitnej 
 
•zwiększenie prawdopodobieństwa katastrofalnych pożarów 



Rodzaje suszy:  
 
1.susza atmosferyczna - ma miejsce, gdy 

przez 20 dni nie występują opady deszczu 
 

2.susza glebowa - oznacza niedobór wody w 
glebie, powodujący straty w rolnictwie 
 

3.susza fizjologiczna - w środowisku jest 
woda, ale nie może być pobrana 



 Słabe kiełkowanie i upośledzenie węzłów krzewienia, 

 Mniejsza liczba liści i ich wielkość, 

 Sterylność pylników, pogorszone uwalnianie pyłku, 

 Nieefektywne kiełkowanie ziaren pyłku na znamieniu, 

 Niska efektywność enzymów odpowiedzialnych za 
nalewanie ziarna, 

 Zwiększone pobieranie N, zmniejszone P, 

 Znacznie zmniejszona aktywność reduktazy azotanowej, 

 Ograniczony ruch N, Si, Mg, i Ca przez dyfuzję w efekcie 
opóźniony wzrost, 

 Uszkodzenie białek, dezaktywacja podziałów komórek, 
enzymów, uszkodzenie błon, 

 Zmiana aktywności mikroorganizmów glebowych 
zaburza absorpcję składników pokarmowych, 

 Wzrost podatności na infekcje patogenami odglebowymi, 

 Zmiana struktury jakościowej patogenów. 

 



1. Agrotechnika: 

 płodozmian (w tym zwiększony udział gatunków i 

odmian tolerancyjnych), 

 bezorkowe systemy uprawy roli, 

 racjonalne (często niestandardowe)  nawożenie (w tym 

organiczne) i ochrona; 
 

2. Retencjonowanie wody (w tym w glebie)  i 

nawadnianie 
 

3. Ubezpieczenie 
 

 



Warunki siedliskowe 

• Jakość gleby 

• Suma i rozkład 

opadów 

• Temperatura 

powietrza 

• Ukształtowanie terenu 

Wymagania wodne 

rośliny uprawnej 

• Gatunek 

• Odmiana 

Agrotechnika 

• Płodozmian 

(zmianowanie) 

• Termin i gęstość siewu 

• Postęp hodowlany 

• Bilans materii 

organicznej w glebie 

• pH gleby 

• Uprawa roli 

• Ochrona gleby przed 

nadmiernym 

ugniataniem 

• Racjonalne nawożenie 

i stosowanie ŚOR 









 





 



Kategoria gleby wg 
IUNG 

1 2 3 4 

Klasa bonitacyjna gleby VI V IV III II I 

Udział gleb w użytkach 
rolnych (%) w 2017 r. 

11,4 22,6 39,9 22,7 2,9 0,37 



 



KBW = opady - ewapotranspiracja 





 



 Klimatyczny bilans wodny (KBW) – monitoring 
IUNG – „włącznik” procesu likwidacji szkód 

 

 Franszyza redukcyjna zamiast udziału 
własnego (nie zapominajmy o franszyzie 
integralnej) 

 

 Oszacowanie rozmiaru szkody na podstawie 
różnicy między plonem referencyjnym 
(polisowym) a rzeczywistym 

 

 

 





Franszyza redukcyjna 



Symulacja wysokości odszkodowań, jakie otrzymają Rolnicy, przy uprawie o sumie 
ubezpieczenia równej 6.000 zł, w przypadku wystąpienia szkody suszowej: 

 

•  na poziomie 50%-owego ubytku plonu: 

przy franszyzie redukcyjnej 30% - 1.200 zł  (6000 zł x 50% - 6000 zł x 30% = 1200 zł); 
przy franszyzie redukcyjnej 25% - 1.500 zł  (6000 zł x 50% - 6000 zł x 25% = 1500 zł); 

przy franszyzie redukcyjnej 20% - 1.800 zł  (6000 zł x 50% - 6000 zł x 20% = 1800 zł); 
 

•   całkowitej: 

przy franszyzie redukcyjnej 30% - 3.300 zł  (6000 zł x 85% - 6000 zł x 30% = 3300 zł); 

przy franszyzie redukcyjnej 25% - 3.600 zł  (6000 zł x 85% - 6000 zł x 25% = 3600 zł); 

przy franszyzie redukcyjnej 20% - 3.900 zł  (6000 zł x 85% - 6000 zł x 20% = 3900 zł). 

Franszyza redukcyjna 





http://www.susza.iung.pulawy.pl/
http://www.susza.iung.pulawy.pl/


 





 







 Oszacowanie plonu rzeczywistego odbywa się 
po osiągnięciu pełnej dojrzałości roślin (w razie 

potrzeby plon jest odpowiednio redukowany ze względu na 
wilgotność ziarna/nasion), 

 

 Możliwe oględziny wstępne (w celu ustalenia 

przyczyn wpływających na plon innych niż ubezpieczone) 

 

 Ważne jest prawidłowe ustalenie plonu 
referencyjnego (wydajności polisowej) 



Ustalenie plonu nie jest problemem 



Co jest suszą a co nie jest? 



Reprezentatywność prób 



Wykorzystanie obrazów satelitarnych do 
automatycznej segmentacji 



Dziękuję  

za  

uwagę 




