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„Sadzenie w żyto' — tani sposób zalesiania oruntéw 
porolnych i halizn leśnych 

Посадка в рожь — дешевый способ облесения грунтов 

бывших в с/х культуре и лесных прогалин 

"Planting into Rye” — a Cheap Method of Afforestation of Former 
Agricultural Lands and of Forest Glades 

W nowym planie 5-letnim na okres 1960/61—1964/65 stoi przed polski- 

mi leśnikami wiele trudnych zadań, a m.in. zadanie zalesienia ok. 

180 tys. ha halizn leśnych i nieużytków porolnych. W wyniku projekto- 

wanych w tym okresie zalesień lesistość wzrośnie o 0,7%, jednakże wy- 
mieniona poprzednio powierzchnia nie wyczerpuje całego areału ziemi 
oczekującej zalesienia, gdyż jeszcze ok. 100 tys. ha pozostać ma do za- 
lesienia w następnym 5-leciu, w końcu którego nastąpiłby wzrost lesi- 
stości kraju jeszcze o ok. 0,57%. 

Na rozłożenie tej dużej pracy na dwie pięciolatki złożyło się wiele oko- 

liczności, np. konieczność równoczesnego objęcia znacznych powierzchni 

pracochłonnymi zabiegami pielęgnacyjnymi, brak rąk roboczych, trudności 

w zmechanizowaniu tych prac, wysokie koszty zalesień. Są to okoliczności 

bardzo ważkie, toteż wpłynęły one na przezorne ograniczenie zadań, 

w intencji tym lepszego ich wykonania i zapewnienia pozytywnych wy- 

ników, | 

Jeśli wziąć pod uwagę dotychczas stosowaną technikę zalesień, a więc 

sposób przygotowania gleby, sadzenie i pielęgnowanie, to plany te należy 

uznać za bardzo ambitne. Jednakże, moim zdaniem, jakó praktyka, w tech- 

nice zalesień na znacznych powierzchniach możliwe są uproszczenia i zmia- 

‘ny, ktore przy zapewnieniu tej samej udatności pozwolą na wydatne ob- 

niżenie kosztów, a więc na zwiększenie zakresu prac, o ile udałoby się 

pokonać jeszcze jedną trudność, a mianowicie wyprodukowanie w skróco- 

nym czasie zwiększonej liczby sadzonek. 

Mam na myśli stosowaną niegdyś na szeroką skalę, a obecnie zupełnie 

zarzuconą i zapomnianą metodą przejściowej uprawy rolnej i „sadzenia 

w żyto”. Służyła ona dawniej do zakładania upraw sosnowych na bogatych, 

"silnie zachwaszczających się siedliskach, a później stosowana była w nie- 
których częściach kraju niemal powszechnie jako metoda tania i eliminu- 

jąca na słabszych siedliskach potrzebę pielęgnowania uprawy w celu obro- 
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пу jej przed chwastami. Zapewniała ona w dużym stopniu uzupełnienie 
założonej uprawy samosiewem bocznym lub też z pozostawionych nasien- 
ników. 

Metoda przejściowej uprawy rolnej była później zwalczana i w krótkim 
czasie zaniechana, lecz jeszcze w pierwszych latach po I wojnie światowej 
zalesiono przy jej pomocy wiele pookupacyjnych zrębów i halizn. SZCZE - 
gólnie przy zalesieniu tych ostatnich, zwykle silnie zapędraczonych, przej- 
ściowa uprawa rolna dawała dobre rezultaty. Obsianie nowiny gryką lub 
prosem, a później 2 lub 3-krotnie żytem powodowało wyniszczenie pę- 
araka i dawało zadowalające wyniki uprawy przy bardzo nieznacznych 
kosztach (poza nakładem na wyhodowanie sadzonek). Przy umowie za 
część zbioru lub bezpłatnym oddaniu gruntu w użytkowanie, chłopi chętnie 
zobowiązywali się do posadzenia na wiosnę sosny w ostatni siew żyta. 
Okres uprawy rolnej na pędraczyskach stosowano z reguły 35-letni (gryka 
i dwa razy żyto), zaś na zaległych pookupacyjnych zrębach od pedraka — 2- 
letni (gryka i żyto). Były to przeważnie siedliska borów świeżych lub mie- 
szanych z udziałem grabu i dębu. Sosnę sadzono w życie pod sznur. Stoso- 
wano również po siewie żyta na jesieni znaczenie bruzd, przy pomocy 
zwykłego znacznika do ziemniaków z jednometrowym odstępem między 
zębami, aby na wiosnę posadzić w nie sosnę. Więźbę stosowano 1 X 1 metr. 
rzadziej 1 X 0,75 m, czyli 10—13 tys. sadzonek na ha; uzupełnień dokony- 
wano niezwłocznie w następnym roku, a często jeszcze tej samej wiosny. 
w późniejszym okresie, już wytrybowanymi sadzonkami !. Zbioru żyta 
dokonywano sierpem, lub jeśli kosą to cięto wyżej niż zwykle. Snopy sta- 
wiano w kopy poza obrębem uprawy, lub też w odpowiednio szeroko roz- 
stawionych rzędach, jeśli obszar uprawy był większy i była trudność wy- 
niesienia snopów poza jej obręb. Udatność tak zakładanych jednogatunko- 
wych i z domieszką dębu upraw sosnowych była ogólnie dobra, a ok. 
»-miesięczne ocienienie sadzonek przez żyto w widoczny sposób nie od- 
bijało się na jakości uprawy, potrzeby zaś pielęgnowania były bardzo ogra- 
niczone. 

Obecnie, przy zalesieniu dawnych, zadarnionych i najczęściej zapędra- 
czonych halizn, których uprawa mechaniczna i odpędraczenie przy pomocy 
środków chemicznych są utrudnione i nie zawsze pewne, stosowanie przej- 
sciowej uprawy rolnej nie powinno być wyłączone z praktyki. W stosunku 
do negatywnych gruntów rolnych przeznaczonych do zalesienia, moim 
zdaniem, również należy ją stosować, gdyż przy kilkuletnim ugorowaniu 
ulegają one zapędraczeniu i do zalesienia wymagają zwiększonych nakła- 
dów. Dla gleb porolnych, niezapędraczonych wystarczy jednoroczny siew 
żyta, zaś zapędraczone należałoby obsiać gryką i raz lub 2 razy żytem, 
zależnie od wieku pędraka. Stosowanie pod żyto odpowiednich dawek na- 
wozów sztucznych (azotniak i tomasyna) daje na wyjałowionych glebach 
leśnych b. dobre wyniki i w miarę możliwości należy je stosować. W od- 
niesieniu do negatywnych dla rolnictwa gleb trzeba nadmienić, że dla lasu 
mogą one stanowić nieraz niezłe siedliska i wprowadzenie do upraw przy- 
mieszki liściastej przy sadzeniu w żyto jest również możliwe. Widoczne 

często jeszcze dzisiaj w lasach zagony po uprawie rolnej świadczą o sto- 
sowaniu tej metody. Jakość wyhodowanych na tych powierzchniach drze- 
«==   

1 Tj. sadzonkami, które zaczęły już wzrastać (Red.). 
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wostanów wskazuje na ogólnie pozytywne wyniki tego sposobu zastosowa- 
nia go w wyjątkowych, określonych wyżej okolicznościach, także 
i dzisiaj. Nie jestem bynajmniej zwolennikiem pełnej orki w lesie ale 
przy likwidacji zaległości w zalesieniach i odnowieniach oraz zalesianiu 
gruntów porolnych, z uwagi na oszczędności w kosztach i pewność pozy- 
tywnych wyników, warto możliwość zastosowania te] metody przypom- 
nieć. 

Wypowiedź powyższa omawiająca rzeczowo dawny, ekstensywny sposób 
uprawy leśnej, który jeszcze przed kilkudziesięciu laty mógł być w pełni 
uzasadniony, dziś może wywołać zdumienie. Zamieszczamy ją dlatego, że 
elementy w niej zawarte mogą być uv: pewnych okolicznościach wyko- 
rzystane także w dalece zmienionych współczesnych warunkach JoSpo- 
darstwa leśnego w kraju. 

Jesteśmy zwolennikami pełnej orki w lesie, oczywiście nie stosowanej 
szablonowo. Uważamy też, że każda rozsądna inicjatywa gospodarcza leś- 
nika powinna być poważnie traktowana również wtedy, gdy odbiega od 
przyjętych ogólnie współczesnych sposobów postępowania. 
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