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G
erard Borowski nie by! 
zaskoczony moj" wizy-
t". Jeszcze w kwiet-
niu w chwili sadzenia 
wierzby, umówili#my 

si$, %e b$d$ zagl"da! i sprawdza!, 
co dzieje si$ na plantacji.

– Ba!em si" o przyj"cie 
sadzonek, bo to przecie# gle-
ba lekka, V i VI klasy – zacz"! 
rozmow$. – Opatrzno$% chy-
ba nade mn& czuwa!a. Tak 
deszczowe lata niecz"sto si" 
zdarzaj&. Przed nami zacz$!y 

si$ zieleni& czubki wierzb. Im 
bli%ej plantacji, tym dok!ad-
niej wida&, ile przyros!y przez 
te kilka miesi$cy. Wystrze-
li!y do nieba na 3-4 metry. 
Rezultat przeszed! naj#miel-
sze oczekiwania gospodarza. 

Kiedy rozmawiali#my wiosn", 
liczy! na solidne ukorzenie-
nie sadzonek w pierwszym 
roku wegetacji, a tu prosz$ 
– plantacja „gada z niebem”. 
Chodzimy po m!odniku, licz"c 
wypady. Okazuje si$, %e odse-
tek nieprzyj$tych sadzonek 
jest bardzo niski. Braki nie 
przekraczaj" 2 proc. Ubytki 
s" rozrzucone na 25 ha, wi$c 
nie rzutuj" na zag$szczenie 
plantacji.

– Pojedyncze puste miejsca 
nie spowoduj& w przysz!o$ci 

W kwietniu „Farmer” uczestniczy! w zak!adaniu plantacji wierzby 
energetycznej. Obecnie odwiedzili"my plantacj#, by si# przekona$, jak wygl%da 
po pierwszym sezonie wegetacyjnym.

Wojciech Konieczny
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spadku plonu masy drzewnej 
– stwierdzi! Marek Sza!a'-
ski opiekuj"cy si$ plantacj" 
z ramienia firmy Vattenfall, dla 
której uprawiana jest wierz-
ba. – Uzupe!nienie obsady 
przy tak równomiernym 
przyj"ciu jak tutaj, nie jest 
specjalnie konieczne i – co 
trzeba sobie jasno powiedzie% 
– ju# w za!o#eniu trudne. 
Starsze o rok ro$liny, bardzo 
skutecznie odetn& wyrastaj&-
ce sadzonki od $wiat!a, t!u-
mi&c ich wzrost. Sprzyja temu 
naturalna sk!onno$% wierzby 
wiciowej do krzewienia si", 
a tym samym do szybkiego 
wype!niania niewielkich luk 
w tworzonych zaro$lach. Pro-
blemem jest tylko wówczas, 
gdy wypady maj& charakter 
placowy i takie miejsca trzeba 
bezwzgl"dnie uzupe!nia%. Nie 
wyst"puje wówczas zjawisko 
konkurencji o $wiat!o i dosa-
dzenia maj& sens.

– 'adna uprawa nie prze-
biega bez problemów. Co 
sprawia!o k!opot? – spyta!em 
pana Gerarda. – Chwasty, 
chwasty i jeszcze raz chwasty. 
W momencie sadzenia wierz-
by nie doceni!em zagro#enia, 
jakie b"d& stanowi!y. Uciek!o 
mi z g!owy, #e przecie# jest 
to uprawa szerokorz"dowa, 
a wi"c bardzo sprzyjaj&ca ich 
rozwojowi. 'ywio!owy ich roz-
wój pot"gowa!a jednocze$nie 
pogoda. Przechodz&ce deszcze 
w tym samym stopniu pobu-
dza!y wierzb" jak i chwasty do 
intensywnej wegetacji. Wbrew 
sugestiom pana Sza!a(skiego 
przyj&!em, #e pierwszy zabieg 
odchwaszczaj&cy wykonam 
mechaniczne. Dopiero kolejny 
b"dzie z u#yciem herbicydu. 
Obawia!em si", #e wcze$nie 
zastosowany $rodek chwasto-
bójczy zahamuje na pewien 
czas wzrost wierzby i st&d 
taka decyzja. Dzisiaj wiem, #e 
nale#a!o post&pi% odwrotnie.

Na pytanie, czy w ko'cz"-
cym si$ sezonie wegetacyjnym 
planowane s" jeszcze jakie# 
zabiegi piel$gnacyjne, us!y-
sza!em, %e wykonane zostanie 
ci$cie piel$gnacyjne. Ro#liny 
zostan" podkoszone na wyso-
ko#ci ok. 0,5m. Spowoduje to, 
%e wiosn" z paczków #pi"cych 
wybij" liczne p$dy. Planta-
cja bardzo mocno zag$#ci si$, 
daj"c w kolejnym roku (trze-
cim od posadzenia) wysoki 
plon masy drzewnej. Efektem 
ubocznym tego zabiegu jest 
eliminacja konkurencji chwa-
stów. G$ste krzewy wierzby 
ca!kowicie przes!oni" gleb$ 
i nie dopuszcz" do niej #wia-
t!a.

Moj" uwag$ zwróci!y efek-
ty %erowania szkodników – na 
szcz$#cie nielicznych. Okazuje 
si$, %e ich obecno#& jest ca!ko-
wicie bezkarna. Ministerialny 
rejestr #rodków ochrony ro#lin 
dopuszczonych do obrotu nie 
zawiera nawet jednego insek-
tycydu pozwalaj"cego na ich 
zniszczenie. Chemiczne zwal-
czanie szkodników jest wi$c 
nielegalne.

Spyta!em gospodarza 
o wysoko#& nak!adów, jakie 
musia! ponie#& w mijaj"-
cym sezonie. – Praktycznie 
nic mnie to nie kosztowa-
!o. Sadzonki kupi!a firma 
Vattenfall. Zap!aci!a za ich 
posadzenie, a mnie wyp!aci!a 
zaliczk" na niezb"dne prace 
piel"gnacyjne. W tym roku 
b"d" na plus, o wysoko$% 
wyp!acanych przez ARiMR 
p!atno$ci obszarowych. Czy 
to du#o? W moich warunkach 
tak. Siostra, z 30 ha pola 
obok mojego, zebra!a w tym 
roku a# 35 t zbo#a. Licz&c 
nak!ady, jakie ponios!a na 
kwalifikowany materia! siew-
ny, nawozy, chemi" i roboci-
zn", ponios!a dotkliwe straty. 
Czyli dobrze zrobi!em stawia-
j&c na wierzb". 


