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Definicja 

Definition 

Plantacje drzew szybko rosnących to intensywne upra-

wy wyselekcjonowanych klonów lub wąskich populacji 

gatunków (lub ich sztucznych mieszańców) o wczesnej 

kulminacji przyrostu miąższości, zakładane w celu  

wyprodukowania w krótszym niż w lasach gospodar-

czych czasie jak największych ilości surowca drzewne-

go dla przemysłu lub energetyki. 

Plantacje drzew leśnych 

Plantations of forest tree species 

W 1968 roku rozpoczęto badania nad plantacyjną upra-

wą niektórych drzew leśnych. W długim cyklu produkcji 

(25-60 lat) przeciętny roczny przyrost modrzewia wyno-

si 14 m
3 
ha

–1
, a daglezji 12 m

3 
ha

–1
. Do uprawy w plan-

tacjach nadaje się również brzoza, osiągając przeciętne 

roczne przyrosty miąższości w granicach do 9 m
3 
ha

–1
. 

Rycina 1. Gospodarcza plantacja ‘Hybrida 275’ w wieku 30 lat w Nadleśnictwie Brzeg 

(zapas 600 m
3
 ha

-1
) 

Figure 1. Plantation of ‘Hybrida 275’ in age of 30 years in Brzeg Forest Dictrict (stand volu-

me 600 m
3
 ha

-1
) 

Tabela 1. Produkcyjność topól po 25 latach wzrostu na plantacjach 

Table 1. Productivity of poplars after 25 years in plantations 

Odmiana  

Cultivar  

Miąższość grubizny  

pojedynczego drzewa 

Single tree volume 

(m
3
)  

Przyrost miąższości 

Volume increment 

(m
3
/ha/yr)  

6 x 5 m 6 x 6  m 

I. Topole euroamerykańskie  (sekcja Aigeiros)  

’Blanc du Poitou’ 2,09 27,9 23,3 

’Flachslanden’  1,06 14,2 11,8 

II. Topole balsamiczne (sekcja Tacamahaca)  

‘Androscoggin’ 1,37 18,2 15,2 

‘Fritzi Pauley’ 1,64 21,8 18,2 

‘Geneva’ 1,21 16,1 13,4 

‘Hybrida 275’ 2,00 26,7 22,3 

‘Oxford’ 1,05 14,0 11,7 

Instytut Badawczy Leśnictwa 

Forest Research Institute 

BADANIA SFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW 

DYREKCJI GENERALNEJ LASÓW PAŃSTWOWYCH 

Podobne przyrosty można uzyskać w wieku 10-20 lat  

w plantacjach, których celem jest surowiec dla przemy-

słu celulozowo-papierniczego (więźba 3 x 3 m). 

Plantacje w krótkim cyklu 

Short rotation plantations 

W latach 90. XX wieku badaniami  objęto także uprawę 

wierzby i topoli w plantacjach o skróconym cyklu (2-6 

lat) produkujących surowiec energetyczny. W warun-

kach gospodarczych można uzyskać z nich 7-8 ton  

suchej masy ha rok
-1

. 

W ostatnim dziesięcioleciu w IBL rozpoczęto również 

badania nad możliwościami plantacyjnej uprawy kolej-

nych gatunków o cennym drewnie: robinii akacjowej, 

czereśni ptasiej i jarzębu brekinii. 

Rycina 4. 5-letnia topolowa plantacja energetyczna w Nadleśnictwie Wichrowo 

Figure 4. 5-years old poplar energy plantation in Wichrowo Forest District 

Rycina 2. Plantacje drzew leśnych (modrzew, daglezja, brzoza) 

Figure 2. Forest tree species plantations (larch, Douglas fir, birch) 

Plantacje topolowe 

Poplar plantations 

Klasyczną formą plantacji drzew szybko rosnących są 

w Polsce plantacje topolowe, zakładane już w końcu lat 

20. XX wieku. W 1956 r. w IBL utworzono Zakład Upra-

wy Topoli, obecnie badania z tego zakresu prowadzi się 

w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych. 

Wykazano, że w założonych w odpowiednich warun-

kach siedliskowych plantacjach, których celem produk-

cyjnym jest drewno wielkowymiarowe (więźby 5 x 5 lub 

6 x 6 m) przeciętny przyrost grubizny w wieku 25-30 lat 

może przekraczać nawet 25 m
3 
ha

–1 
rok

-1 
(Tab. 1). 

Rycina 3. 7-letnia plantacja robinii akacjowej w Nadleśnictwie Krzystkowice 

Figure 3. 7-years old black locust plantation in Krzystkowice Forest District 


