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Powierzchniowo – grodzenie
Uprawy grodzi si´ najcz´Êciej stalowà siat-
kà o wys. 2 m. Dzi´ki zró˝nicowanej wiel-
koÊci oczek sadzonki sà chronione przed 
ma∏ymi i du˝ymi roÊlino˝ercami. Siatk´ mon-
tuje si´ na s∏upkach rozstawionych co ok. 5 m.
Dodatkowo mo˝na przybiç poprzeczne ˝er-
dzie, które zabezpieczajà przed rozbijaniem 
si´ zwierzyny o ogrodzenie i powstajàcymi 
przy tej okazji uszkodzeniami siatki – to jed-
nak i dodatkowe koszty ˝erdzi, i ok. 4–5 go-
dzin pracy na 100 mb p∏otu. JeÊli posiadamy 
odpowiedni zapas surowca, mo˝na ogrodze-
nie wykonaç z samych ˝erdzi, jest to jednak 
du˝o bardziej czasoch∏onne. Trzeba pami´taç, 
˝eby na bie˝àco sprawdzaç stan ogrodzenia 
i od razu naprawiaç ewentualne uszkodzenia. 
Pozostawienie jakiejkolwiek dziury w p∏ocie 
spowoduje wi´cej szkód ni˝ ca∏kowity brak 
ogrodzenia. 

Koszty grodzenia siatkà mogà odzyskaç 
rolnicy bioràcy udzia∏ w programie zalesiania 
PROW. P∏atnoÊç za wykonanie ogrodzenia, 
zaleconego przez nadleÊniczego w projekcie, 
wynosi 2590 z∏/ha lub 6,50 z∏/mb wykonanego 
ogrodzenia. 

Koszty grodzenia wydajà si´ stosunkowo 
wysokie. Sama siatka to ok. 4 z∏/mb. Sà to jed-
nak koszty poniesione jednorazowo, a jeÊli 
ogrodzenie wykonane jest prawid∏owo, po-
winno chroniç upraw´ przez ca∏y niezb´dny 
okres. Poza tym siatki i d´bowych s∏upów 
mo˝na u˝yç kilka razy.

Indywidualnie 
JeÊli grodzenie nie wchodzi w gr´, mo˝na 
zabezpieczaç sadzonki indywidualnie. S∏u˝à 
temu wszelkiego rodzaju os∏onki, palikowanie, 
paku∏owanie i owijanie we∏nà, smarowanie 
repelentem, a tak˝e popularne ostatnio tzw. 
naturalne metody ochrony sadzonek. W prak-
tyce zabezpiecza si´ ok. 30–40% sadzonek: 
te, które najlepiej rokujà, a wi´c proste, zdro-
we, z jednym wierzcho∏kiem.

Os∏onki – ich kszta∏ty i rozmiary sà ró˝ne, 
zale˝nie od przeznaczenia – czyli gatunku
drzewa, cz´Êci, która ma byç chroniona, itd.
Mogà wyst´powaç w formie spirali chronià-

cej okreÊlony odcinek drzewka (zdajà egza-
min przy ochronie przed spa∏owaniem drzew
w m∏odnikach), kolczastej nak∏adki na wierz-
cho∏ek drzewka – dobre szczególnie dla sosny 
– czy tuby os∏aniajàcej g∏ówny p´d sadzonki 
– stosujemy do gatunków liÊciastych. Ten 
ostatni typ mo˝e byç stosowany samodziel-
nie lub z palikiem. Dla wi´kszych sadzonek 
stosujemy te˝ palikowanie. Paliki wbija si´ 
dooko∏a sadzonki w odleg∏oÊci ok. 30 cm, 
tak, by by∏y pochylone ku sobie. Taki sposób 
najcz´Êciej stosowany jest dla modrzewia, jed-
nostkowo wprowadzanego na uprawy.

Wierzcho∏ki sadzonek mo˝na chroniç, owi-
jajàc je we∏nà odpadowà lub paku∏ami. Kilka 
nitek we∏ny zaczepia si´ za rozetk´ pàczków 
na szczycie p´du g∏ównego, a paku∏ami owija 
si´ delikatnie p´dy nara˝one na zgryzanie. 
Czasoch∏onnoÊç takiego zabiegu to przeci´tnie 
18,5 godz. na 1000 sadzonek. Materia∏y najle-
piej kupiç prosto od rolników. We∏na i paku∏y 
sà surowcami naturalnymi, pewnà przewag´ 
ma jednak we∏na, bo w∏ókna wraz ze wzros-
tem drzewek rozchodzà si´ i nie powodujà 
deformacji we wzroÊcie sadzonek. Praktycy 
podpowiadajà, ˝e im d∏u˝sze we∏niane w∏ókna, 
tym lepiej. Zu˝ycie we∏ny to 3–5 kg, a paku∏ 
2–3 kg na 1000 sadzonek. 

Repelenty u˝ywane w ochronie sadzonek 
to chemiczne substancje odstraszajàce, które 
nanosi si´ na wierzcho∏ki r´kà przez r´kawic´ 
gumowà lub szczotkà czy p´dzlem na tego-
roczny przyrost na drzewka iglaste, lub ca∏à 
sadzonk´ w przypadku sadzonek liÊciastych. 
Bardzo wa˝ne jest, by nie zalepiaç pàczka Bardzo wa˝ne jest, by nie zalepiaç pàczka 
szczytowego sadzonki. szczytowego sadzonki. W obrocie znajdujà si´ 
repelenty chroniàce sadzonki liÊciaste i iglaste 
– przyk∏adowe Êrodki to: Emol, Cervacol, 
Pellacol czy Repentol. WydajnoÊç Êrodków jest 
ró˝na. Dla sadzonek iglastych, w przypadku 
których traktujemy Êrodkiem tylko ostatni
przyrost, wynosi ok. 2–3 kg substancji na 
1000 sadzonek, dla liÊciastych, pokrywanych 
substancjà w ca∏oÊci, to 10–12 kg na 1000 
sadzonek.

Aby wyhodowaç wartoÊciowy 
surowiec, nale˝y zabezpieczaç 
sadzonki przed zgryzaniem przez 
zwierzyn´. Sadzonki muszà byç 
chronione, a  ̋„ucieknà spod pyska
zwierzyny”, czyli do chwili osià-
gni´cia wysokoÊci ok. 1,5 m. 
Zabezpieczenie musi byç wyko-
nane, zanim nastanie zima, opty-
malnie w paêdzierniku.

Jak chroniç uprawy przed zwierzynà
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Popularne ostatnio tzw. naturalne metody 
ochrony sadzonek to m.in. tzw. namioty z ga-
∏´zi i je˝e Êwierkowe. Pierwsze to ga∏´zie 
ustawione wokó∏ sadzonek na kszta∏t namiotu. 
Jako je˝y u˝ywamy m∏odych Êwierków wyci´-
tych podczas czyszczeƒ lub wierzcho∏ków 
starszych Êwierków z trzebie˝y. Wbijamy je 
w ziemi´ przy sadzonkach, uwa˝ajàc, ˝eby po 
ustawieniu je˝a sadzonka nadal sta∏a prosto. 
Zastosowanie tych metod ma sens, gdy na 
miejscu dysponujemy odpowiednim mater-
ia∏em, np. na powierzchni sàsiadujàcej z upra-
wà prowadzone by∏y czyszczenia w m∏odnikach 
Êwierkowych lub trzebie˝e, z których pozosta∏y 
ga∏´zie.

Ka˝dy w∏aÊciciel lasu zobowiàzany jest do 
wykonywania zabiegów gospodarczych i ho-
dowlanych wyszczególnionych w uproszczo-
nym planie urzàdzenia lasu. W przypadku 
braku planu zadania w zakresie piel´gno-
wania i ochrony lasu powinien ustaliç starosta 
lub nadleÊniczy, jeÊli starosta przekaza∏ mu 
nadzór nad lasami prywatnymi. Takie wska-
zania od organu nadzorujàcego las prywatny 
sà nadrz´dne przy podejmowaniu decyzji 
o zabezpieczaniu lub nie posiadanych upraw 
oraz wyborze metody ochrony sadzonek. Trzeba 
jednak zwróciç uwag´ na zag´szczenie popula-
cji zwierzyny na danym terenie, czynniki eko-
nomiczne, dost´pnoÊç materia∏ów, czas, jaki 
chcemy poÊwi´ciç na zabezpieczenie swojej 
leÊnej uprawy – jeÊli robimy to sami. Skutecz-
noÊç poszczególnych metod jest ró˝na w za-
le˝noÊci od kombinacji czynników wyst´pu-
jàcych w danym momencie na okreÊlonym 
terenie. Znaczenie nadrz´dne majà jed-
nak warunki pogodowe w danym sezonie. 
Gdy zima jest ostra i trwa d∏ugo, zwierz´ta 
sà w stanie zaryzykowaç wiele, by dostaç 
si´ do pokarmu – wtedy nawet najbardziej 
przemyÊlne sposoby zabezpieczeƒ mogà si´ 
nie sprawdziç.                                               

Maria Nowicka-Szpakowicz
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