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Plantacje drzew szybko rosnących to intensywne uprawy klonów lub wąskich populacji, 
wyselekcjonowanych pod względem cech przyrostowych oraz jakościowych. Typuje się 
je w obrębie niektórych gatunków lub ich sztucznych mieszańców charakteryzujących 
się wczesną kulminacją przyrostu miąższości. Zakładane są w celu wyprodukowania jak 
największych ilości surowca drzewnego dla przemysłu lub energetyki w krótszych niż 
stosowane w gospodarce leśnej cyklach. 

Klasyczną formą plantacji drzew szybko rosnących są w Polsce plantacje topolowe, 
które zaczęto zakładać w końcu lat 20. XX stulecia. Rozpoczęcie systematycznych badań 
nad plantacyjną uprawą topoli wiąże się z utworzeniem w Instytucie Badawczym Le-



śnictwa w 1956 r. Zakładu Uprawy Topoli. Obecnie badania z tego zakresu prowadzone 
są w Zakładzie Hodowli Lasu i Genetyki Drzew Leśnych. Zakładane od połowy XX w. 
na masową skalę plantacje topolowe ze względu na nieodpowiedni dobór odmian, wy-
sokie koszty zakładania na gruntach leśnych, stosowanie zbyt gęstych więźb oraz brak 
systematycznych zabiegów pielęgnacyjnych gleby i drzew - w większości okazały się 
porażką i na wiele lat zraziły do siebie leśników. Wieloletnie badania IBL doprowadziły 
już do opanowania zasad uprawy topoli w przyrodniczych warunkach Polski. Wykaza-
no, że w plantacjach, których celem produkcyjnym jest surowiec drzewny, zakładanych 
w więźbie 5 x 5 lub 6 x 6 m w odpowiednich warunkach siedliskowych przeciętny roczny 
przyrost grubizny topoli ‘Hybrida 275’ w wieku 25-30 lat może przekraczać nawet 25 m3/
ha. Podobne przyrosty można uzyskać uprawiając topole balsamiczne (‘Hybrida 275’, 
‘Fritzi Pauley’) w cyklu 10-20 lat (celem produkcyjnym jest drewno średniowymiarowe 
przeznaczone na papier) w więźbie 3 x 3 m. Wyselekcjonowane w IBL mieszańce osiki 
osiągały w podobnych warunkach w wieku 20 lat ponad 15 m3/ha. 

W 1968 roku rozpoczęto realizację szeroko zakrojonego, koordynowanego przez IBL 
programu badawczego, którego celem było opracowanie metod plantacyjnej uprawy le-
śnych drzew szybko rosnących, przede wszystkim modrzewia, świerka, jedlicy i brzozy. 
Oprócz Instytutu uczestniczyły w nim wydziały leśne: Szkoły Głównej Gospodarstwa 
Wiejskiego w Warszawie i Akademii Rolniczej w Poznaniu. W długim (25-60 lat) cyklu 
produkcji (celem produkcji jest drewno tartaczne i łuszczarskie) przeciętny roczny przyrost 
modrzewia wynosi 14 m3/ha, a daglezji 12 m3/ha. Do uprawy w plantacjach nadaje się 
również brzoza, osiągając przeciętne roczne przyrosty miąższości w granicach do 9 m3/ha.

W latach 90. XX wieku IBL włączył się do badań dotyczących uprawy gatunków 
szybko rosnących (wierzby i topoli) w plantacjach o skróconym cyklu (2-6 lat) produ-
kujących surowiec energetyczny. W warunkach gospodarczych można uzyskiwać z nich 
plony rzędu 7-8 ton suchej masy/ha/rok.

W ostatnim dziesięcioleciu w IBL rozpoczęto również badania nad możliwościami 
plantacyjnej uprawy kolejnych gatunków o cennym drewnie: robinii akacjowej, czereśni 
ptasiej i jarzębu brekinii.


