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ROK 2015 

ROK 2019 

ROK 2011 
„Właściwe utrzymanie melioracji 

wodnych podstawą stabilizacji  
wysokiego plonowania  

oraz rola melioracji w ochronie 
przeciwpowodziowej” 
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powiedział, otwierając konferencję „Erozja wodna i metody zapobiegania jej skutkom”, 
mgr inż. Bogusław Berka, Prezes Zarządu, Dyrektor Przedsiębiorstwa Rolno-
Przemysłowego „Agromax” spółka z o.o. w Raciborzu.  

„Pomysł tej konferencji zrodził się z konkretnej potrzeby. Jest 
problem i trzeba go rozwiązad” 

„Nauka jest po to, aby rozwiązywad problemy, z którymi spotyka 
się praktyka. Celem nauki jest doprowadzenie do sytuacji, aby 
praktyka miała lepsze warunki do gospodarowania”  

dodał prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski.  
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podsumował podczas inauguracji konferencji były Rektor Uniwersytetu Rolniczego prof. 
dr hab. inż. Janusz Żmija.  

„Nie ma nowoczesnego rolnictwa bez wiedzy, ale też sama wiedza, 
bez praktyki nic nie daje. Połączenie teorii z praktyką powoduje, że 
osiągamy postęp. Musi nastąpid wymiana myśli i poglądów, 
wówczas możemy rozwiązywad problemy”  
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SESJA  
W TERENIE 
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TEMATYKA 
KONFERENCJI 
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 Krajobrazotwórcza rola erozji gleb; 

 Metody badania erozji; 

 Przeciwdziałanie i zapobieganie skutkom erozji; 

 Gospodarcze i ekonomiczne skutki erozji w Polsce i na świecie; 

 Problemy erozji gleb na terenie Kombinatu Rolnego Kietrz                      

     i Przedsiębiorstwa Rolno-Przemysłowego „Agromax”; 

 Praktyczne, ekonomiczne i prawne aspekty zabezpieczeń 

przeciwerozyjnych; 

 Przykłady zabiegów przeciwerozyjnych; 

 Mechanizmy zabezpieczające erozję w kontekście płatności w ramach 

systemów wsparcia bezpośredniego oraz możliwości finansowania działań 

zapobiegających procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych ze 

środków budżetowych samorządu wojewódzkiego i innych źródeł. 
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PODSUMOWANIE 
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Erozja wodna gleb to zjawisko hydrologiczne. 
Walka z erozją wodną powinna odbywad się 
od wierzchowiny wzniesienia poprzez linie 
koncentracji spływu, aż po strefy akumulacji 
niesionego z wodą materiału glebowego.  

Korzystne skutki ochrony gleb przed erozją 
mogą przynieśd tylko skoordynowane 
działania wszystkich użytkowników gruntów.  

Dlatego ważne jest organizowanie spotkao 
informacyjno-szkoleniowych dla rolników, 
inspirowanych przez jednostki samorządowe 
z udziałem przedstawicieli nauki.  
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Prognozowane zmiany klimatu sugerują 
wzrost liczby ekstremalnych zjawisk 
pogodowych, w tym opadów o wysokim 
natężeniu, powodujących duże zagrożenie 
pól uprawnych i infrastruktury obszarów 
wiejskich przez erozję wodną gleby. 

Zwiększanie powierzchni pól uprawnych oraz 
areału upraw szeroko-rzędowych (np. 
kukurydzy) przyczynia się do wzrostu 
zagrożeo erozyjnych w obszarach  podatnych 
na erozję wodną. 
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Gospodarcze i ekonomiczne skutki erozji 
wodnej gleby są większe w przypadku 
wystąpienia spływów skoncentrowanych, 
powodujących uszkodzenie i niszczenie 
infrastruktury terenów wiejskich i własności 
prywatnej w obszarach położonych poza 
polem uprawnym.  

Zmiana systemu uprawy roli z orki płużnej na 
konserwacyjną (bezorkową) skutecznie 
ogranicza występowanie skoncentrowanych 
spływów powierzchniowych. 
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Występowanie skoncentrowanych spływów 
błotnych można ograniczyd przez zadarnianie i 
zadrzewianie tras spływu powierzchniowego 
oraz zadarnianie pasów buforowych wokół 
granic pól.  

Takie zagospodarowanie terenu wymaga 
indywidualnego podejścia do każdego 
przypadku. 

Zalecenia narzuconego udziału procentowego 
powierzchni trwale zazielenionych mogą nie 
rozwiązad do kooca problemu erozji.  
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Istnieją możliwości finansowania likwidacji 
skutków erozji lub ich zmniejszenia, 
wynikające z ustawy o ochronie gruntów 
rolnych i leśnych oraz Programu rozwoju 
obszarów wiejskich 2014-2020.  

Informacje o takiej możliwości powinny byd  
rozpowszechniane wśród zainteresowanych 
użytkowników przez środki masowego 
przekazu. 

Należy także pamiętad, że erozja wodna gleb 
to nie tylko wymywanie gleby, ale także 
wynoszenie składników chemicznych, co 
stanowi źródło zanieczyszczania wód. 
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Konferencja wskazała na istotne znaczenie wspólnego działania, 
wymiany myśli i informacji pomiędzy różnymi stronami 
zainteresowanymi zagadnieniem erozji gleb, w tym  użytkowników 
terenu, władz samorządowych, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, 
naukowców badających to zjawisko oraz mediów, będących 
najistotniejszym elementem przekazu informacji i pozytywnie 
rozumianego nacisku na centralne władze ustawodawcze                            
i wykonawcze.  
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Źródło: https://www.youtube.com/watch?v=LT_vjCkgMfk 

https://www.ppr.pl/wiadomosci/targi-i-
konferencje/erozja-wodna-i-metody-zapobiegania-jej-

skutkom-188604 

https://www.nowiny.pl/agronowiny/1067
47-erozja-wodna-i-metody-zapobiegania-

jej-skutkom.html 

http://adventure.media.pl/centrum-
prasowe/przedsiebiorstwo-rolno-przemyslowe-

agromax-sp-z-o-o/ 

http://www.vanessa.fm/rozmowy-o-erozji-wodnej-w-
szonowicach/ 

http://www.przedsiebiorcarolny.pl/index.php?switch=p
atronat&itemid=134 

http://polskierolnictwo.pl/jak-zapobiegac-erozji-
gleby-zaproszenie-na-konferencje 

https://www.zycierolnika.pl/index.php/zdrowie/item
/2166-jak-zapobiegac-erozji-gleby 

https://static-
baborow.skycms.com.pl/download/attachme

nt/11044/marzec-2015.pdf 

https://biuletyn.urk.edu.pl/zasoby/19/Bi
uletyn_Informacyjny_UR_w_Krakowie_nr
_1_(93)_-_luty_2015.pdf 

http://techagra.pl/news/4128 

https://www.srodowisko.pl/wiadomo
sci-i-komunikaty/w-szonowicach-
odbyla-sie-konferencja-poswiecona-
erozji-wodnej-87973-10 

MEDIA  
O KONFERENCJI… 
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Jako efekt konferencji, z 2015 roku na temat "Erozja wodna            
i metody zapobiegania jej skutkom" od 2017 roku rozpoczęto 
prace badawcze w temacie: "Wpływ uprawy bezorkowej na 
zmiany wielkości erozji wodnej w obszarze lessowym".  
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PRAKTYKA VS NAUKA 
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PRAKTYKA VS NAUKA 
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PRAKTYKA VS NAUKA 
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Zastosowanie systemu bezorkowego spowodowało zmniejszenie 
ubytku gruntu o ok. 32% w porównaniu do pól, na których 
przeprowadzono przed siewem roślin orkę tradycyjną (dla poletek 
w czarnym ugorze, zarówno na spadku 5 i 18%).  

W przypadku poletek testowych będących w uprawie, 
zlokalizowanych na spadku 18 %, różnice w ubytku gruntu 
pomiędzy sposobami uprawy były niższe, ale i tu zastosowanie 
uprawy bezorkowej okazało się rozwiązaniem lepszym niż orka 
tradycyjna.  
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Należy nadmienid, że 2018 rok okazał się wyjątkowo suchym, a 
gmina Racibórz jedną z najsuchszych regionów kraju. 

Pojedynczy opad erozyjny wystąpił w okresie, gdy rośliny miały 
rozbudowane systemy korzeniowe chroniące glebę w znacznym 
stopniu przed jej przemieszczaniem.  

Wpływ uprawy bezorkowej na zjawisko erozji oraz kształtowanie 
się innych parametrów glebowych jest przedmiotem dalszych 
badao, w celu pozyskania większej ilości danych empirycznych, w 
zróżnicowanych warunkach meteorologicznych.  
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