
Zalesianie –  planuj ju˝ teraz
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Co innego zasadziç kilka drzewek przy domu, 
a co innego obsadziç hektar gruntu kilkoma 
tysiàcami sadzonek. To spore przedsi´wzi´cie, 
wymagajàce przygotowaƒ.

Wsparcie PROW
Wnioski o wsparcie zalesiania z PROW sà 
przyjmowane w czerwcu i lipcu. Jednak za 
przygotowania dokumentów trzeba si´ zabraç 
o wiele wczeÊniej. Prócz wniosku konieczne 
b´dzie zdobycie pakietu innych dokumen- 
tów, które nale˝y uzyskaç w kilku instytucjach, 
m.in. urz´dzie gminy, starostwie, urz´dzie 
skarbowym. O szczegó∏ach poinformuje nad-
leÊnictwo, które przygotowuje plan zalesienia 
– jego kopia musi tak˝e zostaç do∏àczona do 
wniosku sk∏adanego w ARiMR.

Tym wi´cej czasu nale˝y przewidzieç na 
przygotowania w sytuacji, gdy b´dziemy zale- 
siaç cz´Êç dzia∏ki rolnej, korzystaç ze wspar- 
cia dla gruntów o du˝ym nachyleniu lub 
wnioskowaç o uznanie samosiewu (dzia∏anie: 

zalesianie gruntów innych ni˝ rolne). Wówczas 
konieczna jest us∏uga geodety, który sporzà-
dzi adekwatnà map´. Na to potrzeba czasu  
(i dodatkowych Êrodków...).

Plan zalesieniowy dobrze mieç ju˝ na je- 
sieni. To wówczas wykonuje si´ przygotowa-
nie gleby. Nieu˝ytkowany grunt orny mo˝na  
przygotowaç poprzez pe∏nà ork´, a wiosnà 
naznaczyç znacznikiem rz´dy sadzenia. Luêne, 
piaszczyste gleby lepiej przygotowaç specjal- 
nym p∏ugiem leÊnym LPZ. Gleba przygoto-
wana w bruzdy co ok. 1,5 m nie traci tak ∏atwo 
wilgoci. Koszt dla 1 ha – ok. 500 z∏ netto.

Sadzenie
JeÊli obszar do zalesienia jest niewielki, mo˝e-
my zajàç si´ tym sami, z pomocà rodziny 
i doraênie wynaj´tych pomocników. Sadzimy 
w parach – jedna osoba wykonuje otwory 
w gruncie, druga umieszcza w nich drzew-
ka i udeptuje. WydajnoÊç pary, która sadzi 
jednoletnià sosn´ (najcz´stszy rodzaj sadzo- 
nek w zalesieniach, wysadzany w lasach w licz- 
bie ok. 10 tys. szt./ha) to ok. 1000 szt. na 
dniówk´ roboczà. W zak∏adach us∏ug leÊnych 
(zul), które wykonujà takie prace na rzecz 
nadleÊnictw, na posadzenie 1000 szt. takich 
sadzonek przyjmuje si´ orientacyjnie 20 ro-
boczogodzin (2 os. po ok. 10 godz.).

Sosn´ jednolatk´ sadzi si´ przy pomocy 
kostura, doÊç szybko. WydajnoÊç b´dzie ni˝- 
sza jeÊli drzewka b´dà wi´ksze. Wówczas 
w zwiàzku z innà technikà (do∏ki kopane 
szpadlem) na posadzenie 1000 szt. sadzonek 
potrzeba nawet ok. 30 godz.

Sadziç samemu, czy wynajàç zul? Oblicz-
my nasze si∏y. Weêmy pod uwag´ dost´pnoÊç 
sprz´tu, a szczególnie kosturów do sadzenia 
sosny. Czy je kupiç (min. 60 z∏), czy po˝yczyç 
(wiosnà okazujà si´ zwykle bardzo potrzebne 
wszystkim)? Zaanga˝owaç si´ w dowóz sadzo-
nek i ludzi?

Nie wystarczy kupiç
Koszt sadzonek waha si´ od ok. 15 gr/szt. 
(jednoletnia sosna) do kwot przekraczajàcych 
z∏otówk´. Na szkó∏kach Lasów Paƒstwo- 
wych ceny b´dà si´ ró˝niç w zale˝noÊci od 
szkó∏ki i roku. Ceny kalkuluje si´ na jesieni, 
w oparciu o koszty produkcji w mijajàcym roku.

Liczba i rodzaj sadzonek na 1 ha ustalana  
jest w planie zalesieniowym. Zwykle nie jest 
to sama sosna. W trakcie sporzàdzania planu 
zalesieniowego warto si´ zorientowaç co do 
dost´pnoÊci sadzonek na okolicznych szkó∏- 
kach leÊnych. Nie mo˝na ich sprowadzaç 
z dowolnych miejsc, w Polsce obowiàzuje 

szczegó∏owa regionalizacja nasienna, s∏u˝àca 
ochronie lokalnych pochodzeƒ drzew leÊnych.

W∏aÊciwe przechowywanie sadzonek jest 
bardzo wa˝ne – najdrobniejsze korzonki sà 
zarazem najbardziej potrzebne roÊlinie i nale˝y 
dbaç, aby nie uleg∏y przeschni´ciu. LeÊnicy 
przechowujà je zwykle w pobli˝u powierzchni 
sadzenia w do∏ach, z korzeniami przysypa- 
nymi wilgotnym piaskiem, okryte ga∏´ziami 
Êwierka. Do przechowywania dobrze nadajà 
si´ te˝ ch∏odne i wilgotne piwnice w gospo-
darstwach – szczególnie jeÊli obawiamy si´ 
kradzie˝y. W piwnicy tak˝e os∏aniamy korzenie.

Profilaktycznie hydro˝el
Dla lepszej udatnoÊci warto poleciç stosowa- 
nie hydro˝elu (wiele nadleÊnictw stosuje hydro-
˝ele do wszystkich sadzonek, które trafiajà na 
uprawy). To rozpuszczalna w wodzie substancja, 
w której zanurzamy korzenie drzewa. Otacza 
je wówczas galaretowata, wilgotna os∏onka. Byç 
mo˝e uda nam si´ takie za˝elowane sadzonki 
kupiç ju˝ na szkó∏ce. JeÊli nie, preparaty sà 
dost´pne w handlu. WydajnoÊç hydro˝elu  
na 1000 szt. sadzonek wacha si´ od ok. 0,5 kg 
(przy jednorocznych sadzonkach sosny), do  
ok. 2 kg (przy sadzonkach starszych z rozbu-
dowanym systemem korzeniowym).

O ile istniejà do tego przes∏anki, prócz 
˝elowania sadzonki na gruntach porolnych 
mo˝na zabezpieczyç tak˝e Êrodkiem owado- 
bójczym. Mo˝emy je oceniç w∏aÊnie teraz,  
przed nastaniem przymrozków, nim larwy  
owadów ˝erujàcych na korzeniach zejdà w ni˝-
sze partie gruntu. Najgroêniejsze sà p´draki 
chrabàszczy, które przy masowym wyst´powaniu 
potrafià zniweczyç prac´. LeÊnik sporzàdza- 
jàcy plan zalesiania z pewnoÊcià podpowie, 
w jaki sposób szukaç p´draków i jakie ich  
liczby nale˝y uznaç za niepokojàce.

Prywatnych w∏aÊcicieli gruntów, szczegól-
nie na gruntach porolnych, nie obowiàzujà tak 
Êcis∏e regulacje, jak w Lasach Paƒstwowych, 
gdy chodzi o mo˝liwoÊç stosowania Êrodków 
owadobójczych. Niemniej wszyscy muszà sto-
sowaç preparat chemiczny zgodnie z zasadami 
bezpieczeƒstwa podanymi w instrukcji pro-
ducenta.

Warto zaznaczyç, ˝e w ramach refundacji 
zalesienia z PROW mo˝emy liczyç na sta∏e 
kwoty wsparcia na 1 ha, niezale˝ne od faktycz- 
nie poniesionych nak∏adów.  u

Pawe∏ Ko∏buc
Powy˝sze wartoÊci i koszty nale˝y traktowaç 

jako orientacyjne. Zosta∏y podane na podstawie 
konsultacji z praktykami na terenie  

NadleÊnictwa ¸om˝a, gdzie pracuje Autor, 
podleÊniczy na szkó∏ce leÊnej

Choç zalesianie prowadzi sí  zwy-
kle wiosnà – oczywiÊcie mo˝na rów- 
nie  ̋zalesiaç jesienià – to ju  ̋teraz 
warto przygotowaç sí  do tego za- 
dania, szczególnie, jeÊli do tej pory 
nie mieliÊmy doÊwiadczenia z sa- 
dzeniem wí kszej liczby drzew.
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