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Bezpośrednim efektem melioracji użytków rolnych jest poprawa warunków siedli

skowych, umożliwiająca w wyni ku intensyfikacji produkcji uzyskanie wyższych plo

nów. Wiąże się to z poprawą stosunków powietrzno-wodnych w glebie, kształtujących 

warunki rozwoju rośl in, jak również poprawą warunków organizacyjno-produkcyjnych 

na obszarze zmeliorowanym, wpływających na przebieg i jakość wykonywanych zabie

gów agrotechnicznych. 
Melioracje są bardzo i stotnym, a jednocześnie niezbędnym czynnikiem warunku

jącym intensyfikację produkcji rolnej na dużej części (około 50% ) użytków rol

nych naszego kraju. Wiąże si~ to zresztą nie tylko ze wzrostem plonów, ale i ko

rzystnymi zmianami użytkowania ziemi i struktury zasiewów . Melioracje wpływają 

na wzrost efektywności innych elementów procesu produkcyjneon, a zwłaszcza nawo

żenia mineralnego. W warunkach gleb nie zmeliorowanych, o nie uregulowanych stosun

kach powietrzno-wodnych mogą powstawać bowiem duże straty,wynikające z niskiej 

efektywności nawożenia mineralnego. 

Efekty produkcyjne melioracji w rolnictwie zależą od rodzaju zmeliorowanych 

użytków rolnych (grunty orne, trwałe użytki zielone) oraz od rodzaju melioracji 

(drenowanie, dwustronna regulacja stosunków wodnych, deszczowanie, mikronawodnie

nia). 
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DRENOWANIE GRUNTÓW ORNYCH 

W wyniku zdrenowania gruntów ornych w latach siedemdziesiątych, wskutek mię

dzy innymi wyższego poziomu nawożenia mineralnego, plony podstawowych ziemiopło
dów wzrosły następująco (t z ha): zbóż o 0,74, ziemniaków o 4,1, buraków cukro-

wych o 6,2, rzepaku o 0,5, kukurydzy na kiszonkę o 7,3 oraz siana z roślin motyl

kowych o 1,6. W latach sześćdziesiątych w wyniku niższego poziomu nawożenia mine

ralnego, efekty drenowania były nieco mniejsze: przyrost plonów zbóż wynosił 

0,6 t, ziemniaków - 3,6 t, buraków cukrowych - 5,5 t, rzepaku - 0,8 t z ha [16, 

18]. 

Poziom i przyrost produkcji w latach siedemdziesiątych po zastosowaniu melio

racji (w jednostkach zbożowych) podano w tabeli 1 . 

T a b e 1 a 1 

Wpływ melioracji wykonanych w latach 1971-76 na wyniki produkcyjne badanych 
obiektów (wg badań Zakładu Ekonomiki IMU7.) 

Wskaźniki 

Liczba badanych obiektów 
Poziom produkcji z 1 ha przed 
meliorację 

Poziom produkcji z 1 ha po 
melioracji 

Przyrost produkcji z 1 ha po 
melioracji 

Przyrost produkcji na każde 
1000 zł nakładów inwestycyj
nych 

Drenowa-
nie 

gruntów 
ornych 

42 

32,7 

44,4 

11, 7 

0,50 

Meliora-
cja trwałych 

użytków 

zie--
lanych 

37 

12,5 

29,5 

17 ,o 

0,56 

Deszczowanie 

na na 
pastwis- gruntach 
kach ornych 

14 7 

39,B 50,6 

52,7 60,0 

12,9 9,4 

0 ,36 0,14 

Jednym z ważnych efektów drenowania gruntów ornych jest przyśpieszenie prac 

polowych o 2-3 tygodnie . Powoduje tom . in . rozłożenie w czasie prac wiosennych , 

a tym samym zmniejszenie zapotrzebowania na maszyny oraz siłę roboczą, nie mówiąc 

o stworzeniu warunków do wykonania w optymalnych terminach określonych zabiegów 

agrotechnicznych. Na obiektach zmeliorowanych,w wyniku stosowania zwiększonych da

wek nawożenia mineralnego,otrzymuje się wyższe plony roślin uprawnych w gospodar

stwach państwowych,niż w gospodarstwach indywidualnych . 

Istnieje duże zróżnicowanie drenowanych gruntów ornych. Prowadzono dotychczas 

na niewielkę skalę badania szczegółowe,dotyczęce wpływu drenowania na plony roś

lin w zależności od typu, gatunku i rodzaju gleb, pozwoliły określić różnice w po

ziomie produkcji (w jednostkach zbożowych) na glebach zwięzłych, wymagajęcych roz- ' 
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stawy sączków drenarskich poniżej 13 mi na glebach lekkjch, wymagających rozsta

wy sączków powyżej 13 m. ióżnice w przyroście plonów jednostek zbożowych, uzyska

nych na tych dwóch typach gleb w gospodarstwach indywidualnych dochodzą do 01 25 t, 

a w gospodarstwach państwowych do 0,40 t z 1 ha na korzyść gleb ciężkich. Dają 

się również zauważyć pewne różnice w poziomie przyrostu plonów poszczególnych roś

lin po drenowaniu w zależności od rejonów klimatycznych. Najwyższe przyrosty plo

nów zbóż po melioracji otrzymuje się w makroregionach: południowo-zachodnim, środ

kowozachodnim oraz północno-wschodnim. Najniższe przyrosty plonów tych roślin 

uzyskuje się w makroregionie środkowowschodnim i północnym. Najkorzystńiejsze 

efekty w plonach roślin okopowych (ziemniaków i buraków cukrowych) można otrzymać 

w makroregionach północno-wschodnim, środkowozashodnim oraz południowo-zachodnim 

i południowym . Podobna tendencja dotyczy także uprawy rzepaku. Najmniej korzystne 

efekty w plonach tych roślin otrzymuje się w makroregionach północnym oraz połud
niowo-wschodnim (nie licząc plonów ziemniaków). Najwyższy przyrost całej produk

cji roślinnej w jednostkach zbożowych po melioracji uzyskuje się w makroregionach: 

środkowozachodnim, południowym, południowo-zachodnim oraz środkowym . Najniższy 

przyrost tej produkcji obserwuje się w makroregionach: północnym, środkowowschod

nim i południowo-wschodnim. Podobna tendencja, nie licząc makroregionu południo-· 

wo-wschodniego, dotyczy efektywności zwiększonego nawożenia mineralnego na zdre

nowanych gruntach ornych. 

MELIORACJE TRWAŁYCH UŻYTKÓW ZIELONYCH 

Na zmeliorowanych łąkach, w wyniku zastosowania zwiększonego nawożenia mine

ralnego,plony siana w końcu lat siedemdziesiątych wzrosły średnio z 2,9 do 6,8 t, 

tj. o 3,9 t z 1 ha. Stopień wykorzystania potencjalnych możliwości produkcyjnych 

łęki wynosił przy tym od 44 do 99% (średnio 85%). Podkreślić należy, że przyrost 

plonów na obiektach zmeliorowanych w latach sześćdziesiątych był mniejszy i wyno

sił około 2,5 t z ha, co było głównie wynikiem niższego poziomu nawożenia ~ine

ralnego. Tak więc momentem istotnym jest zmniejszenie wahań i wyrównanie plonowa

nia roślin, szczególnie w przypadku odwodnień i nawodnień w okresach suszy, przy 

czym na niektórych obiektach zmeliorowanych istnieją jeszcze duże rezerwy produk

cyjne [l, 3, 4, 8, 9, 11, 14]. 

Po melioracji łąk i pastwisk uzyskuje się również korzystne efekty pośrednie. 

Wzrastają bowiem plony roślin polowych sąsiednich gruntów ornych, co wiąże się 

z większą ilością stosowanego obornika, uzyskanego wskutek zwiększenia obsady in

wentarza żywego . Przyrost plonów zbóż wyniósł średnio 0,6 t, ziemniaków 3,3 t, bu

raków cukrowych 8,1 t, rzepaku 0,6 oraz kukurydzy na kiszonkę 14,2 t z 1 ha. 
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Melioracje łąk i pastwisk oprócz wzrostu obsady bydła, w wyniku zwiększonych 

możliwości żywienia,wpływaję także na wzrost mleczności krów. W ostatnich latach 

wzrost ten sięgał około 800 1, przy czym na obiektach zmeliorowanych i zagospoda- I 

'.l. rowanyr,h w latach sześćdziesiętych mleczność krów wzrosła tylko o około 600 l. Po , 
l melioracji gruntów produkcja 1 ha łąk i pastwisk wzrasta o około 12 jednostek zbo- ¾ 

żowych. Na poziom produkcji roślinnej wpływaję także wyższe dawki nawożenia NPK, \ 
\ 
,1 

stosowanego po melioracji, przy czym w gospodarstwach państwowych plony sę więk- 1 
sze niż w gospodarstwach indywidualnych. 

Na podstawie badań przeprowadzonych na terenie 8 makroregionów stwierdzono, 

że najwyższe przyrosty plonów siana po melioracji otrzymuje się w makroregionach: 

północno-wschodnim, środkowym i południowo-wschodnim. Najniższe przyrosty plonów 

uzyskuje się natomiast w makroregionach południowym i południowo-zachodnim, przy 

czym z uwagi na wysoki poziom infrastruktury gospodarczej (budynki gospodarcze, 

inwentarskie itp.) istnieję w tych regionach korzystniejsze warunki do efektywne

go wykorzystania zwiększonych ilości pasz uzyskanych po melioracji. 

1 

Program inwestycyjny w zakresie melioracji wodnych i zagospodarowania pomelio

racyjnego trwałych użytków zielonych powinien wynikać z szerszego programu produk- ; 

cyjnego w określonym rejonie. Wymaga to wcześniejszego opracowania generalnych za- ; 

łożeń rozwoju rolnictwa, dotyczących poszczególnych obszarów i gospodarastw rol

nych oraz kompleksowego zbilansowania inwestycji rolniczych istniejęcych i pla

nowanych w rolnictwie i innych gałęziach i działach gospodarki narodowej, zarów

no od strony zaopatrzenia rolnictwa w środki produkcji (maszyny, nawozy mineral

ne itp.),jak i możliwości skupu i przetwórstwa. Jest to konieczne zwłaszcza przy 

podejmowaniu irn~estycji melioracyjnych na większych obszarach pobagiennych [l, 2]. 

W zależności od sposobów intensyfikacji produkcji oraz efektów produkcyjnych 

i ekonomicznych możliwych do uzyskania w poszczególnych obszarach kraju, trwałe 

użytki zielone można podzielić na 3 grupy : 

a) obszar około 1,6 mln ha łęk i past~isk, na którym należy jedynie zwiększyć , 

poziom nawożenia mineralnego z około 270 do 400 kg NPK na l ha oraz poprzez zmia

nę sposobu użytkowania (zwiększając powierzchnie wypasane) zwiększyć plony siana 

z około 6,0 do 8,0 t z 1 ha, 

b) powierzchnia około 1,1 mln ha trwałych użytków zielonych, na której zwię

kszając umaszynowienie, liczbę stanowisk dla bydła w budynkach inwentarskich i 

poziom nawożenia mineralnego o około 30%, uzyska się wzrost plonów także do 8,0 t 

z 1 ha . 

c) obszar około 900 tys. ha łęk i pastwisk, który aby uzyskać plony siana w 

wysokości około 8,0 t z 1 ha, należy wcześniej zmeliorować i zagospodarować oraz 

zastosować nawożenie mineralne w wysokości około 400 kg NPK na 1 ha. 

Istnieje jeszcze pewna liczba małych obiektów nie zmeliorowanych lub nie kom

pletnie zmeliorowanych (kilkudziesięciohektarowe), na których uregulowanie sto-
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sunków powietrzno-wodnych będzie wymagało niewielkiego udziału środków finanso

wych . Tego typu prace powinny być realizowane , szczególnie w warunkach kryzysu 

ekonomicznego, w pierwszej kolejności. 

Zabiegami intensyfikujęcymi produkcję roślinnę należy objęć w najbliższych la
tach obszar 1,6 mln ha łęk i pastwisk, zwiększajęc jedynie poziom nawożenia mi

neralnego i zmieniajęc sposób użytkowania (zwiększenie powierzchni przeznaczonej 

do wypasania). W pozostałych dwóch wymienionych.grupach łęk i pastwisk (bi c) za

biegi melioracyjne należy przesunęć z konieczności na dalsze lata . 

DESZCZOWANIE PASTWISK I GRUNTÓW ORNYCH 

Wielkość i wartość produkcji roślinnej na terenach nawadnianych zwięzana jest 

głównie z doborem upraw, przy czym wzrost produkcji (w jednostkach zbożowych) w 
latach 1971-1976 łęczył się ze zwiększeniem udziału roślin pastewnych wielolet

nich w strukturze zas iewów. Plony tych roślin znacznie odbiegały wówczas od ich 

potencjalnych możliwości [13, 15, 19]. Najwyższę produktywność ziemi uzyskiwano 

w przypadku deszczowania roślin polowych (60,0 jednostek zbożowych z 1 ha), niż

szę deszczowanie pastwisk (52 ,7 jednostek zbożowych). Nadmienić należy, że na 
gruntach ornych deszczowaniem objęto około 77% upraw roślin pastewnych (lucerna, 

koniczyna, kukurydza, trawy), około 18% okopowych (buraki i ziemniaki), 2% zbóż 

i 3% warzyw. Plony paszy pastwiskowej po wprowadzeniu deszczowania wzrastaję w 

granicach 13,0 t z 1 ha. Na gruntach ornych, ze względu na bardzo duże zmiany 

struktury zasiewów , nie można określić zmian w wysokości plonów po wprowadzeniu 

deszczowania. 

W wyniku deszczowania uzyskuje się zwiększenie produkcji roślinnej na użyt

kach zielonych (pastwisko) o 12,9, a na gruntach ornych o 9,4 (jednostek zbożo
wych) z 1 ha. Z niektórych badań wynika, że deszczowanie gruntów ornych spowodo

wało wzrost produkcji roślinnej o 12,8 jednostek zbożowych z 1 ha. 

Osięgany poziom plonów na powierzchni deszczowanej generalnie można uznać za 

niezadowalający . Przedstawione przyrosty świadczę jednak o dużym potencjale pro

dukcyjnym uzyskiwanym w wyniku nawodnień deszczownianych, ale nie zawsze wykorzy

stywanym w praktyce rolniczej. Istnieje więc konieczność poprawy agrotechniki na 

polach, na których dotychczas zainstalowano urzędzenia deszczowniane, zgodnie z 
zaleceniami naukowców i doświadczeniami gospodarstw przodujęcych. 

Poziom i przyrost produkcji roślinnej w jednostkach zbożowych na ·l ha powie-

rzchni uzbrojonej w deszczownię podano w tabeli 1. Należy dodatkowo podkreślić, 

iż prawidłowe użytkowanie deszczowni zwiększa ilość pasz, które przetworzone w 

trakcie produkcji zwierzęcej daję również zwiększoną ilość nawozów organicznych, 

a te z kolei podnoszę żyzność gleb. 
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Niedobór wody powoduje niewykorzystanie potencjalnych możliwości produkcji 
roś~innej [2, 5], jakie stwarzają warunki termiczno-energetyczne środowiska przy

rodniczego. Skuteczność nawożenia mineralnego zależy od stanu wilgotności gleby . 

Niedobór wody w glebie jest tym bardziej widoczny, im wyższe stosuje się nawoże

nie i im wyższych oczekuje się plonów. 

Nawadnianie poprawia niekiedy warunki mechanicznej uprawy gleby w okresach po

suchy,czy zbioru roślin okopowych korzeniowych. Większa koncentracja upraw paszo
wych na obszarze nawadnianym po wprowadzeniu nawodnień i uzyskiwane przyrosty plo

nów w wyniku nawodnień pozwalają na zwolnienie większej,niż uprzednio,powierzchni 

nie nawadnianej pod uprawy towarowe,a zwłaszcza zbożowe . 

W naszym kraju stosowanie nawodnień jest w większym stopniu, niż inne rodzaje 

melioracji zwiqzane z warunkami atmosferycznymi. Na ogół jednak do otrzymania 

przeciętnych plonów wprowadzenie deszczowni nie jest konieczne . Obserwowane w 

praktyce zwyżki plonów roślin polowych wynoszę średnio około 20%. Obecnie nawad-
1 nianie stosowane jest na szeroką skalę raczej jako ubezpieczenie w wypadku lat i 

nieurodzajnych, niż jako czynnik zwiększenia plonów. Wiąże się to z poziomem na- ł 

woż~11ia mineralnego i innymi czynnikami plonotwórczymi, takimi jak: odmiana, środ- J 
I ki ochrony roślin. , 

i 
i 

W ~3kresie nawodnień deszczownianych obserwuje się nie wykorzystanie dużej czę

ści urządzeń ze względu na nie najlepszą wiedzę rolników dotyczącą ich funkcjono
wania oraz nie najlepszą pracę służb konserwacyjnych [12, 19]. 

Melioracje wpływają nie tylko na wzrost plonów, ale także na ich wyrównanie w 
poszczególnych latach, zwłaszcza w przypadku odwodnień i drenowania gruntów or-
nych oraz stosowania nawodnień w okresach suszy . 

Wyższą efektywnością ekonomiczną, wynikajęcę ze znacznie niższych nakładów in

westycyjnych, charakteryzuję się małe systemy deszczowniane, wykorzystujące lo-
kalne źródła wody . Natomiast w przypadku budowy dużych systemów nawodnień poza

dolinowych niezbędne są znaczne nakłady inwestycyjne na magazynowanie i doprowa
dzenie wody [2, 17]. 

Wyższą efektywnością charakteryzuję się przyszłościowe małe systemy nawodnień 

zlokalizowanych (nawodnienia kroplowe, wgłębne, mikrodeszczowniane) , które mogę 

być instalowane w gospodarstwach specjalistycznych, w szczególności ogrodniczych 

i sadowniczych, gdyż charakteryzuję się mniejszymi nakładami na inwestycje (niż

szą kapitałochłonnością i materiałochłonnością) oraz oszczędnym zużyciem wody. 

STDPIEi~ EFEKTYWNOŚCI POSZCZEGÓLNYCH KIERUNKÓW MELIORACJI 

Na podstawie dotychczas przeprowadzonvch ekspertyz pomelioracyjnych oraz ba

dań przeprowadzonych w If'.ł.JZ [10, 12] i SGGW-AR [l, 2] można poszczególne rodzaje 

melioracji uszeregować według stopnia ich malejącej efektywności: 
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1) nawodnienia upraw specjalnych i warzywniczych oraz sadów, w tym mikronawod-

nienia (dotyczy to również szkółek leśnych i zadrzewieniowych ) . 
2) drenowanie gruntów ornych, 

3) melioracje trwałych użytków zi elonych systemem rowów otwartych, 

4) deszczowanie użytków zielonych, głównie pastwisk, 

5) deszczowanie gruntów ornych . 

NIEKORZYSTNE SKUTKI MELIORACJI 

Dodatnie skutki melioracji obejmuję około 30-40% całego obszaru gruntów ornych 

i 60-70% obszaru użytków zielonych naszego kraju. Równolegle jednak z dodatnimi 

efektami produkcyjnymi i pozaprodukcyjnymi występuję też na ni ektórych obszarach 

niekorzystne zjawiska zwięzane z meliorację [7]. Wynikaję one ze zmian środowiska 

przyrodniczego obszaru zmeliorowanego i terenów do niego przyległych oraz z nie

właściwego wykorzystania nakładów inwestycyjnych. Niekorzystne skutki melioracji 

występuję zwłaszcza na terenach nadmiernie odwodnionych (siedliska w dolinach 

rzecznych 1 torfowiska). Zbyt głębokie bowiem obniżenie lus tra wody prowadzi czę

sto do zakłóceń w bilansie wodnym i niedoboru wody w okresie zwiększonego zapo

trzebowania. Dotyczy to zarówno rolnictwa, leśnictwa, jak i innych działów gos

podarki narodowej, zaopatrujących się w wodę powierzchniowę . Zjawiska te często 

występuję jako wtórne, na skutek erozji koryt rzecznych, spowodowanej zarówno nie

właściwę ich regulację jak i eksploatację. Zbyt głębokie obniżenie poziomu wód 

gruntowych obniża również jakość użytków zielonych, które ulegaję stopniowem1i od

wodnieniu. 

W warunkach odwodnienia i aeracji gleby występuje przyśpieszona mineraliza

cja substancji organicznej , powodujęca zmniejszenie sję jej zawartości w glebie 

[6]. W przypadku gleb torfowych wpływa to na obniżanie s i ę ich mię ższości. W na

szych warunkach przyrodniczych powoduje to stałe zwiększanie się areału gleb lek

kich, charakteryzujęcych się małymi zdolnościami retencyjnymi . 

Niekorzystne zjawiska gospodarcze związane z meliorację gleb występuję głów

nie tam, gdzie melioracje wyprzedzają inne inwestycje rolnicze, warunkujęce ich 

intensywne wykorzystywanie . Ujawniło się to szczególnie na dużych obiektach ba

giennych, na których brak odpowiedniej infrastruktury uniemożliwił uzyskiwanie wy

sokich plonów. 

Dość dużym mankamentem jest też nieumiejętność wykorzystania urzędzer'; melio

racyjnych i brak dobrej organizacji służby eksploatacyjnej w zakresie technicznym 

i rolniczym. 

Niekiedy przyczynę nieskuteczności melioracji jest zła ocena potrzeb oraz 

zasad projektowania systemów melioracyjnych, odpowiednich dla danyc~ warunków 

przyrodniczych i gospodarczych. 
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