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INNOVATION

Współrzędna uprawa
leczniczych ziół
oraz wiśni
z przeznaczeniem
na drewno
Uprawa melisy lekarskiej pod drzewami wiśni wczesną wiosną.

Zarządzanie dolną warstwą zadrzewień
w celu poprawy produktywności plantacji
www.agforward.eu

Dlaczego łączyć uprawę melisy
oraz wiśni?

Jak połączyć uprawę melisy oraz wiśni?
Połączenie uprawy melisy i wiśni na tym samym gruncie jest systemem rolnoleśnym, który przy odpowiednim zaplanowaniu i zarządzaniu może poprawić opła-

Melissa oficinalis L. (melisa lekarska) jest upra-

calność uprawy obu roślin. Wskutek niższej obsady, drzewa o drewnie wysokiej

wiana w celu pozyskania kwasu rozmarynowego,

jakości, takie jak wiśnia mogą lepiej rosnąć na gruntach rolnych (pH > 5,5) niż na

używanego w przemyśle farmaceutycznym. Do-

gruntach leśnych.

brze sprawdza się w warunkach częściowego zacienienia. Drzewa wiśni dostarczają drewna wysokiej jakości, co pozwala uzyskać znaczący zwrot
z inwestycji. W porównaniu do innych drzew, nie
zacieniają silnie upraw.

Melisa lekarska może być z powodzeniem uprawiana w alejach pomiędzy rzędami
drzew, ukierunkowanymi na północ/południe. Należy zachować 1,5-metrowy pas
buforowy po obu stronach rzędu. Optymalna obsada drzew wiśni uprawianych na
drewno wynosi 666-1.333 drzew/ha. W Galicji (północno-zachodnia Hiszpania),
drzewa wycina się zwykle po 25 latach.
Melisę rozmnaża się przez nasiona, wysiewane do inspektów (40-60% siły kiełkowania), a rozsadę sadzi wiosną w zagęszczeniu 30.000-40.000 roślin/ha i rozstawie

40x70 cm. Jest to roślina wieloletnia (4 - 5 lat). Aby umożliwić podkrzesywanie
drzew, należy ją sadzić w co drugim międzyrzędziu systemu alejowego. Zalecane
nawożenie azotem w dwóch dawkach wczesną wiosną oraz po pierwszym zbiorze 60 kg/ha w pierwszym roku, 80 i 60 kg/ha w drugim. Odchwaszczanie ręczne albo
przez mulczowanie agrowłókniną, zrębkami lub słomą.

Uprawa melisy lekarskiej pod drzewami wiśni z wykorzystaniem
agrowłókniny.

Melisa lekarska pod drzewami wiśni przed zbiorem.
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Korzyści
 Produkcja drewna wysokiej jakości pozwala osiągnąć znaczący zwrot z inwestycji. Jednak jest to inwestycja długoterminowa. Połączenie uprawy drzew z ziołami dostarcza zarówno średnioterminowego, jak i długoterminowego zwrotu.
 W dodatku, takie połączenie poprawia
wartości estetyczno-kulturalne krajobrazu, zachęcając do agroturystyki.
 System rolno-leśny zwiększa akumulację
węgla w glebie oraz poprawia obieg
składników odżywczych.
Liście melisy przed kwitnieniem.

Uprawa w systemie rolno-leśnym
Uprawa melisy w początkowym okresie plantacji wiśni wymusza na drzewach pogłębienie systemu korzeniowego. Dzięki temu, są one lepiej umocowane w glebie
i bardziej odporne na ekstremalne zjawiska pogodowe. Uprawa ziół w zacienieniu

podwyższa również poziom kwasu rozmarynowego wskutek opóźnienia fazy kwitnienia.

Organizacja pracy
Okresy szczytowego zapotrzebowania na pracę są różne dla wiśni i melisy. Wymaga to opracowania planu optymalnego zarządzania systemem. Opóźnienie okresu
zbioru melisy wymaga dodatkowych nakładów pracy. W celu zapewnienia opłacalności produkcji, należy opracować łańcuchy dostaw o krótkim czasie dostarczenia
na rynek, zarówno dla komponentu drzewnego jak rolnego.

Środowisko
Uprawa ogranicza występowanie mszyc, co zmniejsza zapotrzebowanie na stosowanie pestycydów na plantacji drzew oraz poprawia wpływ na środowisko. Głębsze systemy korzeniowe zwiększają akumulację węgla w glebie i efektywność po-
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brania składników pokarmowych.
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