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O przesadzaniu (szkółkowaniu). 

W latach 1915 i 1916 znalazły się rozsadniki (szkółki) u nas 

z powodu wojny w zaniedbaniu. Sadzonki przeznaczone do wyję- 

cia w roku 1915, np. ezteroletnia dębina, świerk i jesion, stały 

na grządkach od r. 1913 do 1917. 

W tym roku dopiero na wiosnę można było przystąpić 

do częściowego przeprowadzenia kultur. Przy najlepszem wyko- 

pywaniu (odcinano dla każdego szeregu prostopadłą ścianę do 

głębokości 30 cm. i zwalano cały odcięty szereg sadzonek 

z bryłą, rozbierając je potem ostrożnie) okazało się, że sadzonki 

nie miały prawie zupełnie drobnych korzeni, a uszkodzenia, 

starszych korzeni były tak znaczne, że sadzonki te nie nadawały 

się wcale do wysadzenia. | 

Z tego powodu zaprzestano sadzonki w ciągu dalszym 

wykopywać, i przystąpiono do podcinania korzeni ostremi ło: 

patami, zrobionemi z cienkiej blachy stalowej, lub też nożami 

osadzonymi na styliskach. Podcinanie przeprowadzono przy 

końcu kwietnia, ukośnie pod kątem 30° 1 450. Przy grubszych 

1 wyższych okazach robiono podcięcia pionowe, około . 30 em 

głębokie. |
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W roku następnym na wiosnę skonstatowałem, że sa- 

dzonki rozwinęły na pozostałych grubszych korzeniach wiele 
drobnych korzonków, a w jesieni tegoż roku wykazały wcale 

obfite zakorzenienie. Sadzonki wykopano prawie bez żadnego 
uszkodzenia. 

Starsze okazy dębiny i świerczyny z powodu słabego za- 
korzenienia podcinano w drugim roku ponownie i uzyskano 
przez to doskonały rozwój korzeni. 

Wyniki te naprowadziły nas na myśl, czy wogóle nie na- 
leżałoby zaniechać wszelkiego przesadzania (szkółkowania) a po- 
sługiwać się wyłącznie podcinaniem sadzonek wyrosłych w rzad- 
kich siewach. Stan gospodarki hodowlanej przedstawiał się 
u nas wprost grożnie. Lasy wyniszczone, nagromadzone zręby 
niezalesione, więc zapotrzebowanie sadzonek wielkie; robotnik 
zaś niechętny do roboty, złośliwy, rozpolitykowany, dążył ra- 
czej do niszczenia lasów, jak wogóle wszystkiego, co „pańskie*. 

W tych warunkach było przesadzanie na większą skalę 
trudnem i ryzykownem. 

Wobec tego przystąpiliśmy do podcinania dwuletnich sie- : 
wek, tak liściastych jak iglastych, a zaniechaliśmy przesadzania. 
Tylko z siewów, uskutecznionych w odstępach rzędów 7 do 10 
centymetrowych, wyjęto co drugi rząd. Sadzonki użyto prze- 
ważnie do kultur, częściowo je przesadzano. 

Podcinanie wykonywano zawsze krótko przed okresem buj- 
nego rośnięcia, niektóre grządki okazujące znaczniejszy przyrost 
podeinano z końcem czerwca po raz drugi. 

Po tej operacji sadzonki wyglądały zupełnie zdrowo, przy- 
rost ich był znacznie lepszy od przyrostu sadzonek przeszkół- 
kowanych. m 

Następnej wiosny wyjęto z rzędów już 3 letnich przeważ- 
nie lepiej rozwinięte grupki sadzonek szerokości około 8 do 
10 em. Sadzonki te już doskonale użyto do kultur. 

Pozostałe na grządkach kępki podcinano ponownie, a dołki, 
pozostałe po wyjętych sadzonkach, wypełniono szczelnie dobrym 
kompostem. 

ża gęste kępki przerzedzono sekatorami, przyczem wyci- 

nano okazy słabsze, przeważnie środkowe. Wynik takiego po- 

stępowania okazał się pomyślnym. 

Gzterolatki wyrosły bardzo dobrze, posiadały zakorzenienie 

krótkie i gęste. Uszkodzeń korzeni przy wydobywaniu prawie
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nie było, sadzenie w gruncie nie wymagało z tego powodu du- 

żych jamek i uniknęło się tem samem skracania korzeni i nie- 

naturalnego ich położenia, jak to bywa przy zwyczajnem prze” 

sadzaniu. 

Obecnie używamy do podcinania różnych noży i łopatek, 

sporządzonych ze zużytych pił tartacznych. 

Hodujemy też w sposób opisany młodniki dębiny i jesiona 

4 i b letnie, 1 do 1:5 m. wysokie z dobrym wynikiem. 

Zauważyłem również, że rozsadniki takie mniej cierpią od 

pędruków, co tłómaczę brakiem pulchnej ziemi na kwaterach 

świeżo zasadzonych, dla chrząszeza majowego ponętnych. 

Manipulacji około podcinania korzeni w szkółce n. p. ćwierć 

hektarowej podoła leśny z dobrym pomocnikiem przyczem ko- 

szta roboty są w porównaniu do kosztów przesadzania mi- 

_ nimalne. 

Przy wyniszczonych wojnami lasach a niestety i dalej 

prowadzonej nieszczęsnej polityce leśnej możemy ratować głó- 

wnie tylko przyszłość naszych lasów a to przedewszystkiem 

przez zalesianie zrębów wojennych i rozszerzanie przestrzeni 

leśnej. 

- Tu decydującą rolę odgrywać musi produkcja wielkiej 

ilości dobrych i tanich sadzonek. 

PP. Kolegów oddających się szczególnie tej gałęzi produ- 

kcji. proszę o wymianę zdań. 

 


