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Poradnik
dla w∏aÊcicieli lasów
Warto zadbaç o upraw´

In˝ynier nadzoru w NadleÊnictwie Rudka

Te dwa miesiàce to pora na wykonanie
zabiegów hodowlanych w najm∏odszych
lasach, uprawach i m∏odnikach, niezale˝nie
od tego czy powsta∏y z sadzenia, czy
w sposób naturalny z samosiewu. Pami´tajmy, ˝e to od prawid∏owego wykonania
zabiegów piel´gnacyjnych zale˝y jakoÊç,
odpornoÊç i zdrowotnoÊç przysz∏ego drzewostanu.
W przypadku piel´gnacji upraw niezwykle
wa˝na jest terminowoÊç wykonania prac,
które powinna poprzedziç wizyta w lesie i obserwacja, na ile zabieg jest ju˝
konieczny. Na pewno wilgotna, upalna pogoda sprzyja bujniejszemu rozwojowi roÊlin, skutkiem czego drzewka mogà zostaç
w krótkim czasie przyg∏uszone.
Na ∏àkach czerwiec to czas póênych sianokosów, a na uprawach leÊnych ostatni
moment na wykaszanie chwastów na uprawach (najlepiej kosiç je przed kwitnieniem). O ile jednak na ∏àce zale˝eç nam
b´dzie na s∏onecznej pogodzie, by wysuszyç siano, o tyle upraw´ wykaszaç mo˝na
w gorszych warunkach, np. w przerwie
sianokosów spowodowanej kiepskà aurà.
Wykaszanie wymaga nieco wprawy, gdy˝
nieumiej´tne u˝ywanie narz´dzi mo˝e doprowadziç nie tylko do uszkodzenia lub
nieopatrzonego wyci´cia sadzonek, lecz
równie˝ uszkodzenia cia∏a pos∏ugujàcego
si´ tym narz´dziem.
Na uprawach mo˝emy wykonaç tak˝e spulchnianie gleby.
W m∏odnikach wykonujemy czyszczenia
wczesne. Wi´cej na ten temat – w ramce
obok.
W tych miesiàcach w lesie milknie warkot
pilarek. W okresie letnim z regu∏y nie pozyskuje si´ drewna, m.in. z uwagi na gorsze
warunki pogodowe i jego wilgotnoÊç (wysokie temperatury powodujà szybsze zaparzenie i pogorszenie jakoÊci wype∏nionego
sokami drewna).
Wczesnym latem warto skontrolowaç stan
ogrodzeƒ upraw. Uszkodzenie kilkusetmetrowej siatki w jednym miejscu wystarczy,
by pr´dzej czy póêniej na upraw´ dosta∏y
si´ zwierz´ta, które zniweczà ogromne nak∏ady pracy.
W czerwcu i lipcu (do 31 VIII) ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc na zalesianie gruntów
w ramach PROW.
A las nam roÊnie I
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do przeroÊni´cia przez sadzonki g∏uszàcej
okrywy zielnej (3–4 lata).
W starszych uprawach wykonujemy czyszczenia wczesne. W tym czasie wykonujemy
regulowanie sk∏adu gatunkowego poprzez
usuwanie nadmiernej iloÊci krzewów, odroÊli i nalotu niepo˝àdanych drzew lekkonasiennych (brzozy, osiki, wierzby). CzynnoÊç
tà powinno si´ wykonywaç ostro˝nie, usuwajàc tylko te osobniki, które przeszkadzajà
we wzroÊcie uprawianych gatunków.
Potrzeba regulowania stopnia i rodzaju zmieszania poszczególnych gatunków
w uprawie wynika z ró˝nego tempa wzrostu poszczególnych gatunków. Dlatego ju˝
na etapie zak∏adania uprawy powinniÊmy
tak rozmieszczaç gatunki na powierzchni,
by tworzy∏y grupy lub k´py. Takà form´
zmieszania uznaje si´ z optymalnà, gdy˝
pozwala na rozwój drzew bez wzajemnego
przyg∏uszania. Na tak za∏o˝onej uprawie
∏atwiej jest ∏agodziç przejÊcia mi´dzy k´pami
czy grupami. ¸agodzenie przejÊç polega
na usuwaniu osobników z brzegu k´py
g∏uszàcych inne osobniki rosnàce wolniej.
W uprawach, zw∏aszcza sosnowych, pojawia si´ problem przerostów, drzewek,
które wybijajà si´ ponad otoczenie i g∏uszà
sàsiadów. Osobniki te w póêniejszym wieku
zostanà rozpieraczami – zajmà du˝à powierzchni´ i wytworzà z∏e jakoÊciowo drewno. Pojedyncze przedrosty usuwamy bàdê
og∏awiamy poprzez obci´cie wierzcho∏ka.
Mo˝na tak˝e zastosowaç obràczkowanie
(usuni´cie kory wraz z ∏ykiem na pewnym
fragmencie drzewka).
Ci´cia w czyszczeniach wczesnych majà
charakter selekcji negatywnej. Prowadzi si´
je w celu poprawienia stanu sanitarnego
uprawy poprzez usuwanie drzewek chorych i wadliwych: êle ukszta∏towanych,
rozwidlonych, krzywych, opóênionych we
wzroÊcie. Nale˝y je prowadziç systematycznie, powtarzajàc w miar´ potrzeby.
u
Tadeusz Zawistowski
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Czy warto wydawaç pieniàdze na piel´gnacj´ upraw leÊnych i m∏odników? Warto,
gdy˝ zabiegi piel´gnacyjne majà na celu
otrzymanie w jak najkrótszym czasie drzewostanu zdrowego, odpornego na czynniki
atmosferyczne i dostarczajàcego cennego
surowca. Zaniedbania przynoszà szkody,
których usuwanie wymaga wi´kszych nak∏adów ni˝ pozorne oszcz´dnoÊci
W zale˝noÊci od wieku upraw wyró˝niamy dwa etapy prac piel´gnacyjnych:
• piel´gnowanie upraw (w okresie od
powstania uprawy do 3–4 lat),
• czyszczenia wczesne (od 3–4 lat do
momentu osiàgni´cia zwarcia, czyli zetkni´cia si´ ze sobà koron m∏odych drzewek).
M∏ode pokolenie drzew, wymaga zwykle piel´gnacji od pierwszych lat ˝ycia.
Pierwsze zabiegi, zwane w terminologii
leÊnej piel´gnowaniem gleby, polegajà na
jej spulchnianiu w pobli˝u sadzonki za
pomocà motyki lub (narz´dzi) mechanicznych (opielacze, brona talerzowa). Zabieg
ten poprawia struktur´ gleby, zwi´ksza
zawartoÊç tlenu oraz sprzyja przesiàkaniu
wody w g∏àb, poprawiajàc warunki wzrostu.
Przy okazji niszczymy pojawiajàce si´ przy
sadzonkach chwasty.
Zwalczanie chwastów – najcz´Êciej za
pomocà wykaszarek spalinowych, kos i sierpów – wymaga wprawy. Nieumiej´tne u˝ywanie narz´dzi mo˝e doprowadziç nie tylko
do uszkodzenia sadzonek, lecz równie˝
uszkodzenia cia∏a. Wykaszanie chwastów
nale˝y wykonywaç przed samym kwitnieniem (maj, czerwiec), by nie spowodowaç
ich szybkiej regeneracji i koniecznoÊci powtórzenia zabiegu. Opóêniajàc zabieg, nie
pozwalamy zag∏uszonym sadzonkom na
wykszta∏cenie prawid∏owego przyrostu.
Kosimy pod kàtem, najni˝ej przycinajàc
chwasty rosnàce najbli˝ej sadzonki. Lejkowate zag∏´bienie wÊród roÊlinnoÊci pozwala
na unikni´cie nadmiernego nas∏onecznienia i wystawienia drzewka na dzia∏anie
wiatru. Zabiegi te nale˝y prowadziç a˝

Czerwiec i lipiec

