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Poradnik
dla w∏aÊcicieli lasów
Zielonym do góry!

In˝ynier nadzoru w NadleÊnictwie Rudka

Uprawy tegoroczne
• Z∏o˝one z gatunków iglastych bezpoÊrednio
po posadzeniu, chronimy przed szeliniakiem
poprzez wyk∏adanie pu∏apek ze Êwie˝ych wa∏ków sosnowych, Êwie˝ej kory bàdê zastosowanie pu∏apek feromonowych i wybieranie
chrzàszczy. Je˝eli ich liczba jest du˝a i na
sadzonkach pojawiajà si´ ˝ery (cz´Êç dolna
sadzonki), stosujemy ratowniczy zabieg chemiczny monitorowanie szeliniaka prowadzimy
nawet do po∏owy wrzeÊnia.
• Modrzew dodatkowo zabezpieczamy przed
uszkodzeniami od zwierzyny, gdy˝ w tym czasie koz∏y ch´tnie wycierajà swoje poro˝a
w∏aÊnie o drzewka modrzewiowe. Najcz´Êciej
stosowanie zabezpieczenie to palikowanie
w trzy paliki.
• Uprawy sadzone na jesieni nale˝y przejrzeç, czy nie zosta∏y wysadzone przez mróz;
• Wczesnà wiosnà wykonujemy poprawki.
Uprawy starsze
• Usuwamy wszystkie sadzonki zamierajàce
i zamar∏e; najlepiej je wyrwaç i spaliç.
• W uprawach, gdzie chwasty bàdê odroÊla
i szkodliwe naloty zag∏uszajà gatunek g∏ówny,
przyst´pujemy do piel´gnacji.
• Mocno zdeformowane poprzez wielokrotne
zgryzanie uprawy d´bowe warto Êciàç na
tzw. bezpieƒk´, by wyprowadzi∏y silny i prosty p´d;
• Uprawy liÊciaste pod wielkà presjà zwierzyny warto jest zabezpieczyç stosujàc dost´pne w handlu os∏onki, np. z tekpolu.
M∏odniki
• Wykonujemy czyszczenia wczesne i póêne.
Starsze drzewostany
• Usuwamy drzewa martwe, z∏omy i wywroty;
• W drzewostanach Êwierkowych monitorujemy rozwój korników a drzewa zasiedlone usuwamy z lasu bàdê korujemy; kor´
wraz z ga∏´ziami najlepiej spaliç. Tak samo
post´pujemy z korà z drzew zasiedlonych
przez przyp∏aszczka granatka;
• W drzewostanach zaniedbanych piel´gnacyjnie wykonujemy trzebie˝e.
A las nam roÊnie I
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do∏u do przechowywania sadzonek, w którym
zmagazynujemy sadzonki i zabezpieczymy
je przed przeschni´ciem. Dó∏ o g∏´bokoÊci
50––80 cm powinien byç zlokalizowany
w miar´ mo˝liwoÊci w miejscu zacienionym i posiadaç przykrycie z ga∏´zi Êwierkowych bàdê mat. Przed przystàpieniem
do sadzenia warto jest zasi´gnàç informacji
u leÊniczego, jakie gatunki i w którym miejscu zak∏adanej uprawy b´dà mia∏y optymalne warunki.
Narz´dzia niezb´dne do sadzenia to szpadel
i pojemnik na sadzonki. Sadzàc jednorocznà
sosn´, mo˝emy u˝ywaç kostura (patrz s. III).
Pojemnik powinien pozwalaç na wygodne
noszenie sadzonek, a przede wszystkim na
zabezpieczenie korzeni przed przesuszeniem,
np. poprzez przykrycie ich glebà.
Sadzenie pod szpadel, zwane sadzeniem
w jamk´, polega na wykopaniu do∏ka odpowiedniej szerokoÊci i g∏´bokoÊci w zale˝noÊci
od wielkoÊci systemu korzeniowego sadzonki,
umiejscowieniu sadzonki w do∏ku, zasypaniu
do∏ka ziemià i mocnym uciÊni´ciu ziemi
wokó∏ sadzonki.
Wk∏adajàc sadzonk´ do do∏ka, musimy zwracaç uwag´, by korzenie nie by∏y
podwini´te bàdê skr´cone. Sadzonka powinna
byç posadzona nieco ni˝ej ni˝ ros∏a dotychczas w szkó∏ce. Nie mo˝emy dopuÊciç tak˝e
do przysypywania dolnych igie∏ lub ga∏àzek,
poniewa˝ ten b∏àd mo˝e nas kosztowaç
zwi´kszenie wypadów i koniecznoÊç poprawek w nast´pnych latach. UciÊni´cie gleby
przy sadzonce usunie powietrze ze Êwie˝o
przekopanej gleby i zwià˝e z nià korzenie,
zapobiegajàc ich przesuszeniu.
Skutecznym sposobem zabezpieczenia korzeni przez przesuszeniem, zarówno podczas
transportu, jak i sadzenia, jest zastosowanie
preparatów hydro˝elowych. Ich skutecznoÊç
zosta∏a potwierdzona nie tylko w moim nadleÊnictwie, dlatego warto zamówiç w szkó∏ce
nieco dro˝sze sadzonki ˝elowane.
u
Tadeusz Zawistowski
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˚eby odnowienie (sadzenie na gruncie leÊnym)
bàdê zalesienie (na gruncie, który dotychczas u˝ytkowany by∏ rolniczo, ogrodniczo
bàdê by∏ nieu˝ytkiem) by∏o udane, musimy
si´ do niego odpowiednio przygotowaç.
Na gruntach nieleÊnych od∏ogujàcych
oraz nieu˝ytkach konieczne jest sprawdzenie, czy w glebie nie wyst´pujà p´draki
chrabàszczy, guniaka i innych owadów, które
˝ywià si´ korzeniami drzewek. Kontrol´
takà wykonuje si´ we wrzeÊniu, kopiàc tzw.
do∏y próbne (1,0 x 0,5 m, o g∏´bokoÊci nie
mniej ni˝ 0,5 m). Do∏y w liczbie 6 szt./ha
rozmieszcza si´ na ca∏ej powierzchni. Ziemi´
z do∏ów nale˝y rozsypywaç mo˝liwe najcieniej i dok∏adnie przeszukiwaç, wybierajàc
wszystkie p´draki. P´draki z ka˝dego do∏u
umieszczamy w odr´bnych pojemnikach.
Je˝eli w dole znajdziemy 2–3 p´draki, jest to
znak, ˝e przed sadzeniem nale˝y ograniczyç
ich liczb´. Skutecznym i najprostszym sposobem jest g∏´bokie przeoranie gleby oraz
kilkakrotne jej przebronowanie. Stosujàc ten
zabieg oprócz zwalczenia p´draków zniszczymy chwasty, które stanowi∏yby groêna konkurencj´ dla nowych nasadzeƒ i poprawimy
struktur´ gleby.
Na gruntach leÊnych podstawowym sposobem przygotowania gleby jest wyorywanie
pasów o szerokoÊci bruzdy 0,7 m w odleg∏oÊci ok. 1,5 m. Ork´ wykonuje si´ specjalnym p∏ugiem leÊnym LPZ. Wskazane jest
g∏´bsze spulchnienie bruzdy w miejscu sadzenia. W zale˝noÊci od warunków lokalnych
(wielkoÊç powierzchni, uwilgotnienie) gleb´
mo˝emy przygotowaç wykonujàc talerze, czyli zdzierajàc Êció∏k´ w kwadracie o boku
0,4–0,6 m, spulchniajàc Êrodek. Powierzchnie
okresowo zalewane bàdê z wysokim poziomem wody gruntowej przygotowujemy w taki
sposób, aby sadzonka nie by∏a zatapiana,
tworzàc wywy˝szone miejsca sadzenia poprzez naorywanie rabatowa∏ków lub usypywanie kopczyków czy te˝ podwy˝szanie talerzy.
Bardzo wa˝ne jest przygotowanie bezpoÊrednio przy odnawianej powierzchni
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