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Wstęp. 

Odkrycie w latach 1930—60 naturalnych hormonów roślinnych i wy- 
produkowanie syntetycznych regulatorów wzrostu stworzyło nowe moż- 
liwości regulacji wzrostu i rozwoju roślin [30]. Do tej pory większość re- 

gulatorów wzrostu stosowano w celu ograniczenia działalności czynników 

zmniejszających plon i jego jakość. Zastosowanie regulatorów jako mo- 
dyfikatorów metabolizmu roślin, prowadzi do zwiększenia plonu i inten- 
syfikacji wzrostu we wszystkich fazach rozwoju roślin. 

Dotychczasowe wyniki badań wskazały, że dzięki odpowiednim regu- 
latorom wzrostu będzie można zmniejszyć koszty i skrócić okres produk- 

cji roślin ozdobnych, podnieść ich jakość oraz zmieniać pokrój-i wielkośc 

w zależności od potrzeb. W latach 50-tych naszego stulecia wielu bada- 
czy miało nadzieję, że większość tych zamierzeń będzie można osiągnąć 

w wyniku traktowania roślin gibereliną [45]. 

Celem artykułu jest więc przedstawienie efektu oddziaływania ‘gibe- 

reliny na wzrost i rozwój drzewiastych roślin ozdobnych. 
\ 

Biosynteza giberelin 

W latach dwudziestych zauważono, że grzyb Gibberella fujikuroi, któ- 
ry jest stadium konidialnym Fusarium monilifjorme wyrządza duże szko- 

dy na plantacjach ryżu, atakuje system korzeniowy i nasadę pędu. Po- 

rażone rośliny szybko giną, przed tym jednak następuje silne wydłuża- 

nie pędów i liści ryżu. W: 1926 r. japoński patolog K. Kurosawa sporzą- 

dził z czystych kultur tego grzyba — filtrat, który po potraktowaniu 

młodych siewek ryżu wywołał taki sam efekt. Dało to w latach 1939—. 
—1954 początek do określenia składu chemicznego i budowy tej substan- 

cji, którą nazwano kwasem giberelinowym. Do tej pory spośród 70 po- 

znanych giberelin, w roślinach zidentyfikowano ok. 40 tych substancji 
[58]. Większość roślin zawierała tylko kilka rodzajów giberelin, wśród 

których GAs poznano najlepiej (rys.).
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Według Crossa i wsp. [13] oraz Bricha i wsp. [6] kwas giberelinowy 

powstaje stopniowo według następującego schematu: kwas mewalono- 

wy — kauren — aldehyd GA; „, + gibereliny. 

W praktyce głównym producentem kwasu giberelinowego i innych 

giberelin jest grzyb Fusarium monilifjorme. Biosynteza giberelin zachodzi 

również w młodych liściach roślin wyższych, jak: jesion, pszenica, ogór- 

ki, jabłonie, rzodkiewka [18]. Niektóre gibereliny są również syntetyzo- 

wane w korzeniach i są przemieszczane w ksylemie do pędu. Inne części 

rośliny jak zarodek, nasiona i owoce zawierają również gibereliny, ale 

do tej pory nie wiadomo czy są one tam syntetyzowane. 

Gibereliny odgrywają ważną, nie poznaną do końca rolę w wielu pro- 

cesach życiowych i zachodzących na różnych szczeblach rozwoju roślin. 

Między inn"mi zwiększając syntezę DNA i RNA stymulują podział ko- 

mórek i wzrost miękiszu liściowego — mezofilu, hydrolizują skrobię na 

cukier zaopatrujący roślinę w energię, zwiększający zawartość wody 

w komórkach; zwiększają plastyczność ścian komórkowych umożliwiają- 

cych wydłużanie się komórek; indukują kwitnienie; przerywają niektóre 

rodzaje spoczynku nasion oraz pąków i niekiedy ograniczają wzrost pę- 

dów bocznych. Wspólnie z auksynami skuteczniej indukują powstawanie 

partenokarpicznych owoców [46]. 

Gibereliny a wegetatywne rozmnażanie roślin 

Wyniki większości dotychczasowych badań wskazały, że egzogenne 

gibereliny nie wykazały pozytywnego wpływu na ukorzenianie się sadzo- 

nek roślin iglastych i liściastych. Między innymi sadzonki uzyskane z mło- 

dych siewek Pinus radiata traktowane GA; w fazach przed lub bezpo- 

średńio po inicjacji primordii nie wytwarzały korzeni. GA3 zastosowany 

natomiast w okresie inicjacji primordii stymulował ukorzenianie się tych 

sadzonek [74]. Gibereliny nie indukowały także powstania kalusa na sa- 

dzonkach Betula papyrifera, Populus grandidentala, Quercus rubra, Acer 

negundo, Juglans cinerea i Prunus pensylvanica [36]. 

GA3 umieszczony na górnej powierzchni cięcia sadzonek przerywał 

spoczynek i powodował rozwój szczytowych pąków sadzonek zimowych:
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Acer rubrum, Populus tremuloides i Salix bebbiana. Wraz ze wzrostem 

stężenia GA3, liczba rozwijających się pąków bocznych zmniejszała się 

[36]. Uzyskane przez Larsona [36] rezultaty wskazały na konieczność 

przeprowadzenia badań dotyczących interreakcji różnych hormonów (GA, 

cytokinin, auksyn) stosowanych na ukorzeniające się sadzonki w odpo- 
wiedniej kolejności i czasie. Wydaje się to mieć duże znaczenie dla prze- 

rywania spiczynku ukorzenionych sadzonek lub dla przedłużenia fazy 

ich wzrostu. Wydaje się również celowe zwrócenie większej uwagi na 

stosowanie regulatorów wzrostu, mogących być szybko włączonych w cykl 

metaboliczny rośliny, a więc między innymi na mniej polarne giberelinv 

Gibereliny a odmładzanie roślin 

Wszystkie rośliny podlegają procesowi starzenia. Egzogenne gibere- 

liny nie są w stanie odmłodzić starych drzew w całości, a tylko przyspie- 

szyć wzrost ich młodszych części lub zwiększyć kwitnienie. W zakresie 

inicjacji wzrostu u roślin starych przy pomocy giberelin przeprowadzono 

niewielką liczbe badań. Stwierdzono między innymi, że zawartość gibe- 

relin i cytokinin w sośnie wzrastała po odcięciu pędów [72]. Również nie 

publikowane prace Pharisa i Sweeta [69] wskazały, że w bocznych pą- 

kach pędów Pinus radiata występowała większa aktywność giberelin 

w młodszych niż w starszych partiach rośliny. Młodsze pędy były rów- 

nież bardziej wrażliwe na egzogenne gibereliny. 

Gibereliny a kiełkowanie nasion 

Większość dojrzałych nasion drzew iglastych i liściastych kiełkuje 

tylko po przejściu okresu stratyfikacji lub pod wpływem światła [35]. 

Warunki te powodują zwiększenie zawartości endogennych giberelin, 

podczas gdy zawartość inhibitorów, szczególnie ABA maleje [79]. Jakkol- 

wiek stratyfikacja jest niedrogim i efektywnym procesem powodującym 

ustąpienie spoczynku nasion drzew iglastych i liściastych, regulatory 

wzrostu mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w celu przyspieszenia 

kiełkowania. Ma to szczególne znaczenie w przypadku tych nasion, które 

wymagają długiego okresu stratyfikacji. 

Podany z zewnątrz GA; przeciwdziałał wpływowi ABA i eliminował 

potrzebę stratyfikacji nasion Taxus baccata [40] oraz wielu gatunków 

z rodziny Pinaceae [16]. Pharis i Kuo [58] zacytowali szereg prac wska- 

zujących, że egzogenne gibereliny przyspieszały kiełkowanie nasion wie- 

lu gatunków roślin iglastych, zastępując działanie stratyfikacji lub świa-
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tła. Nasiona niektórych gatunków jak np. Pinus ponderosa nie wymagały 
stratyfikacji, ale niska temperatura wprowadzała je w stan spoczynku. 
Traktowanie tych nasion gibereliną stymulowało kiełkowanie [25]. 
W przypadku, gdy traktowanie nasion różnymi temperaturami lub świat- 
łem było wciąż konieczne, giberelina zwiększała zdolność i energię kieł- 
kowania oraz niekiedy plon [16]. Zazwyczaj nasiona moczono w roztwo- 
rze gibereliny tuż przed wysiewem. Jednakże w wielu przypadkach na- 
siona moczone przez niedługi okres w roztworze gibereliny i następnie 
szybko wysuszone, zachowywały zdolność lepszego kiełkowania przez 
wiele miesięcy [16]. 

Gibereliny a wydłużanie pędu 

sierwsze prace wykazały, że gibereliny nie przyspieszały lub przy- 
spieszały tylko w niewielkim stopniu wzrost roślin iglastych [85]. Mogło 
to być spowodowane słabą ich absorbcją przez tkanki, niewłaściwym ter- 
minem traktowania, użyciem niewłaściwego rodzaju gibereliny lub inny- 

mi czynnikami limitującymi wydłużanie się pędów. Woskowa kutikula 

na igłach i młodych pędach lub kora na starszych pędach stanowią ba- 
rierę dla absorbcji gibereliny stosowanej w formie opryskania. Późniejsze 
prace wykazały, że gibereliny mogą przyspieszyć wydłużanie się pędów 
niektórych gatunków z rodziny Pinaceae, Cupressaceae i Taxodiaceae oraz 

wielu gatunków drzew i krzewów liściastych i dzięki temu mieć prak- 

tyczne zastosowanie w uprawie tych roślin [29]. 

Wpływ giberelin na wydłużanie pędów może zależeć w wielu przy- 

padkach od warunków w jakich rosną traktowane rośliny. Tak np. egzo- 

genne gibereliny nie przyspieszały wzrostu siewek Pseudotsuga menziesii 
rosnących w szklarni w warunkach wysokiej temperatury powietrza i gle- 

by, które były optymalnymi dla wzrostu pędów i korzeni [37]. Nato- 

miast siewki rosnące w warunkach niskiej temperatury podłoża i wyso- 

kiej powietrza pod wpływem codziennego traktowania gibereliną zaczęły 
gwałtownie rosnąć. Późniejsze prace wykazały, że poziom endogennych 

giberelin w korzeniąch siewek jest dodatnio skorelowany z temperaturą 
gleby [38]. To świadczy o tym, że wpływ poszczególnych rodzajów egzo- 
gennych giberelin na wzrost może zależeć również od zawartości endo- 

gennych giberelin w roślinie. Rośliny rosnące w glebie i powietrzu o wy- 
sokiej temperaturze mogą zawierać wystarczającą dla wzrostu ilość gi- 

bereliny. Stąd też dodanie jej z zewnątrz nie przyspiesza wzrostu. W tym 
przypadku może się zdarzyć, że endogenne gibereliny mogą być zastą- 
pione przez egzogenne gibereliny, które są bardziej efektywne i mogą 
również przyspieszać wzrost. W roślinach rosnących w glebie, w niskiej
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temperaturze biosynteza endogennych giberelin jest niewystarczająca 

dla szybkiego wzrostu. Stąd dodanie tej substancji z zewnątrz przyspie- 

sza wydłużanie się pędów. 

Nie mniej ważnym dla wzrostu jest termin traktowania roślin gibere- 

liną, który jest uzależniony często od gatunku rośliny. Siewki Pinus pa- 

lustris były wrażliwe na GA; i BA aplikowane wiosną lub wczesnym 

latem .Traktowanie ich w innych fazach wzrostu tymi samymi substan- 

cjami nie przyspieszyło wzrostu [34, 24]. W przypadku starszych siewek 

z rodzaju Pinus najbardziej efektywne wydaje się być traktowanie gibe- 

relinami w końcowej fazie zimowego spoczynku pąków lub w chwili 

wznowienia procesów życiowych wiosną [38, 67]. Tak np. w doświadcze- 

niach Rossa [70] rośliny Pseudotsuga menziesii traktowane GAyp 9 ty- 

godni przed widocznym nabrzmieniem wegetatywnych pąków rosły in- 

tensywniej niż rośliny traktowane w ciągu następnych 9 tygodni obejmu- 

jących pękanie pąków. Podobnie GAy, stosowana w okresie pękania pą- 

ków przyspieszyła wzrost Tsuga heterophylla. Natomiast nie stwierdzono 

przyspieszenia wzrostu po opryskaniu roślin gibereliną w chwili, gdy dłu- 

gość nowych pędów wynosiła ponad 30% rocznego przyrostu [9, 67]). 

W Juniperus communis ’Hibernica’ i Chamaecyparis lawsoniana, gibere- 

lina A; stosowana w chwili, gdy tegoroczne pędy miały 7 cm długości, 

stymulowała wydłużanie się ich w większym stopniu niż wcześniejsze 

i późniejsze opryskiwania [19]. Przedstawione wyniki wykazały więc, że 

większość drzew i krzewów iglastych powinno traktować się gibereliną 

w chwili wznowienia procesów życiowych wiosną lub gdy tegoroczne 

pędy mają 3—7 cm długości. 

' Sweet [69] stwierdził, że GA4 stymuluje tylko wzrost embrionalnych 

pędów będących jeszcze w pąkach w okresie traktowania, a nie tych, 

których w czasie aplikacji międzywęźla wydłużają się. 

- Większość drzew liściastych powinno się opryskiwać gibereliną w chwi- 

li najszybszego wzrostu tj. gdy jednoroczne pędy mają długość 5—15 cm. 

Wówczas następuje maksymalne wydłużanie pędów [75]. Między innymi 

drzewa Malus domestica traktowane GAyp w chwili, gdy jednoroczne 

pędy miały 5 cm długości rosły i rozkrzewiały się najbardziej. Trakto- 

wane w późniejszym okresie nie rozkrzewiały się [82]. Opryskiwanie 

GA; i GAs krzewow forsycji i krzewuszki wiosną 2 tygodnie przed 

wznowieniem wzrostu lub latem, gdy pędy mają ok. 20 cm długości rów- 

nież stymulowało wydłużanie się pędów. Jednakże wzrost ich był znacz- 

nie wolniejszy niż krzewów traktowanych tymi substancjami w chwili, 

gdy długość pędów wynosiła ok. 10 cm [20]. 

Znaczny wpływ na wydłużanie się pędów wywiera częstotliwość apli- 

kacji giberelin. W większości przypadków giberelinę stosuje się w formie 

opryskania roślin, jednorazowo lub kilkakrotnie. Wydaje się, że ze wzglę-
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du na koszty, w przypadku roślin starszych chrakteryzujących się więk- 
szą masą pędów i liści oraz odpornością na fitotoksyczne działanie sub- 
stancji powinno dążyć się do jednorazowego traktowania większą dawką 

we wcześniejszym okresie rozwoju roślin. Natomiast młode siewki i roś- 

liny po ukorzenieniu powinno traktować się gibereliną wielokrotnie niż- 

szymi dawkami [23]. 

Erekt traktowania gibereliną. może zależeć od miejsca naniesienia jej. 

Aplikacja GA3 do tkanek starego pędu Actinidia chinensis spowodowała 

wydłużerie się pędów, podczas gdy podlanie roślin nie wywołało zmian 

we wzroście [41]. Natomast w niektórych roślinach iglastych zarówno 

podlewanie jak opryskiwanie części nadziemnej gibereliną przyspieszało 

wzrost [69, 20]. 

Dyskutowany jest również problem wydłużania pędów w zależności 

od zastosowanego rodzaju giberelin. W pełni rozwinięte igły i pędy Pseu- 

dotsuga menziesii zawierały relatywnie więcej, bardziej polarnych gibe- 

relinopodobnych substancji (z chromatograficzną ruchliwością podobną 

do GA:, GA3 i GAg) i tylko niewielką ilość mniej polarnych giberelinopo- 

dobnych związków (podobnych do GA4, GA5, GA; i GAg) [66]. Jedno- 

cześnie jednoroczne siewki tego gatunku traktowane GAyz były o 34% 
wyższe niż siewki nie traktowane. Natomiast siewki opryskane GA3 ros- 

ły podobnie jak kontrolne, przy czym tylko zawartość suchej masy 

zmniejszyła się [69]. Otrzymane wyniki być może wynikały ze wspom- 

nianego wcześniej wpływu egzogennych giberelin na wzrost roślin uza- 

leżnionego od zawartości endogennych związków w roślinie. W doświad- 

czeniach Heidmanna [26] siewki Pinus ponderosa rosnące w nieogrzewa- 

nych szklarniach i traktowane GAyp w grudniu były o 516% wyższe niż 

siewki kontrolne. Natomiast siewki traktowane GA; w lutym były wyż- 

sze o 121%. Jednakże ze względu na to, że siewki przebywały w niskiej 

temperaturze przez różny okres czasu przed i po traktowaniu, wpływ 

stosowanych rodzajów gibereliny nie może być porównywalny. Do tej 

pory problem, która giberelina ma większy wpływ na wzrost roślin nie 

został rozstrzygnięty, mimo że wielu badaczy powoływało się na wyniki 

uzyskane przez Heidmanna [26]. Możliwość użycia samych tylko gibere- 

lin celem przyspieszenia wzrostu bardzo młodych roślin w szkółkach lub 

bezpośrednio po przesadzeniu siewek jak na razie wydaje się być ogra- 

niczona. Little i Loach [42] wskazali, że GA3 zwiększał wysokość Abies 

balsamea nie poprzez zwiększenie fotosyntezy, a poprzez zmianę dystry- 

bucji produktów fotosyntezy. Zwiększenie wysokości siewek roślin iglas- 

tych pod wpływem giberelin odbywa się zwykle kosztem rozkrzewiania 

[65, 51], а także kosztem wzrostu korzeni [26, 65]. To powodowało nie- 

korzystne dla siewek zmniejszenie stosunku masy korzeni do części 

nadziemnej i w przyszłości może ograniczyć wzrost całej rośliny. Celem
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przyspieszenia wzrostu młodych roślin w szkółkach wydaje się być ko- 
rzystne traktowanie ich giberelinami w połączeniu z innymi substancja- 
mi rozkrzewiającymi jak np.: cytokininy, retardanty oraz właściwym na- 
wożeniem, fototermoperiodem i natężeniem światła [76]. Warunki te po- 
winny przyspieszyć wzrost wszystkich organów roślinnych w odpowied- 
nich proporcjach. 

Gibereliny a wzrost kambium 

Egzogenne gibereliny mogą zwiększyć wrażliwość komórek kambium 
na IAA [45] oraz stymulować podział komórek kambium drzew iglastych 
i liściastych [88]. Według Hejnowicza i Tomaszewskiego [27] IAA inten- 
syfikował aktywność kambium w dolnym, krótkim odcinku ogłowionego 
pędu Pinus silvestris. Natomiast pod wpływem GA;, IAA zwiększył ak- 

tywność kambium na całej długości pędu. W tym przypadku GA; zinten- 

syfikował więc tylko basipetalny, polarny transport egzogennego IAA 

i nie odgrywał on podstawowej roli w procesie podziału komórek kam- 

bialnych. 

Według Philipsona i Couttsa [60] u Picea sitchensis, IAA i GAg nie 
wywołały zmian w intensywności wzrostu ksylemu lub floemu. De Mag- 
gio [14] stwierdził, że chociaż GA; zaaplikowany do spoczynkowych pę- 

dów siewek Pinus strobus nie wpływał na podział komórek kambium, to 

jednak zwiększył później dyferencjację zimujących komórek sitowych. 

Pharis i wsp. [59] stwierdzili, że GA4 zwiększał średnicę komórek ksyle- 
mu w nienaruszonych siewkach Pinus radiata. 

W drzewiastych roślinach okrytonasiennych mała zawartość gibere- 
lin i duża zawartość auksyn stymulowała rozwój ksylemu, podczas gdy 

duża zawartość giberelin i niska auksyn zwiększała produkcję floemu [83]. 

Gibereliny a wzrost korzeni 

Wzrost korzeni jest najintensywniejszy w okresie wczesnej wiosny, 

następnie zmniejsza się w czasie intensywnego wydłużania pędów nad- 

ziemnych i wzrasta ponownie późnym latem, jeśli są sprzyjające warun- 

ki atmosferyczne i glebowe. Rola jaką odgrywają gibereliny we wzroście 

korzeni nie jest dokładnie poznana. Ritchie i Dunlap [64] stwierdzili, że 

hormon ten jeżeli jest transportowany z korzeni, to może bezpośrednio 

modyfikować ich wzrost wpływając na spoczynek pąków i wydłużanie się. 

Wydaje się, że zawartość endogennych giberelin w roślinie jest wystar- 

czająca dla właściwego wzrostu korzeni. Egzogenne gibereliny nie wy-
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warły żadnego wpływu lub hamowały wzrost korzeni Pinus taeda [5, 65]. 

Natomiast u młodych siewek Pseudotsuga menziesii egzogenny GA; sty- 

mulował wydłużanie się korzeni [63]. 

Gibereliny « pokrój roślin 

Gibereliny partycypują w dominacji wierzchołkowej roślin być może 

poprzez współdziałanie z auksyną [57]. Egzogenne gibereliny hamowały 

okresowo tworzenie się krótkich i długich pędów bocznych Pinus, Pseu- 

dotsuga, Chamaecyparis, Juniperus powodując wąski pokrój roślin [5, 12, 

98, 19]. Również w 4-miesięcznych siewkach Sequoia sempervirens GA3 

wywoływał silne, nienaturalne wydłużanie się pędu szczytowego i prawie 

całkowitą redukcję rozkrzewienia [51]. W badaniach Pharisa i Kuo [58] 

oraz Pharisa i wsp. [57] egzogenne gibereliny powodowały szybszy wzrost 

istniejących pędów bocznych wielu gatunków roślin z rodziny Cupressa- 

ceae i Taxodiaceae oraz młodych siewek Tsuga heterophylla, Picea abies, 

Picea densiflora. Podobne zjawisko zaobserwowano u Forsythia interme- 

dia, Weigela florida [21, 22] i Skimmia reevesiana [71]. 

W roślinach Cupressus arizonica wzrost dolnych pędów może być za- 

indukowany przez „długi dzień” i zahamowany przez „krótki dzień”. 

Traktowanie ich egzogennym GA3 w okresie „dnia krótkiego” powodo- 

wało również wydłużanie się bocznych pędów w dolnej części rośliny. 

Stwierdzono, że poziom giberelinopodobnych substancji był wyższy pod 

wpływem „długiego dnia” i niższy pod wpływem „krótkiego dnia”. 

Świadczy to, że wydłużenie się bocznych pędów było uzależnione od po- 

ziomu giberelin w roślinie [17]. Jednakże wyniki ostatnich badań Blake 

i wsp. [7] wskazały, że hormonalna regulacja wzrostu bocznych, dolnych 

pędów siewek Cupressus arizonica polegała na kompleksowym współ- 

działaniu auksyn, giberelin i etylenu. Obcięcie wierzchołków, zastosowa- 

nie GA; albo duże natężenie światła działające razem lub osobno, zwięx- 

szały wydzielanie się etylenu i wzrost roślin od podstawy. W skróconych 

pędach uszczykniętych siewek traktowanych IAA następowała najpierw 

stymulacja, a potem zahamowanie produkcji etylenu i wzrostu u podsta- 

wy. Jednakże do tej pory nie wiadomo czy powstały w ten sposób etylen 

powodował wzrost dolnych pędów sam, czy wskutek wzajemnego oddzia- 

ływania z endogenną auksyną i gibereliną. 

Gibereliny a kwitnienie 

Kwitnienie roślin iglastych uzależnione jest prawdopodobnie od po- 

ziomu endogennych giberelin w różniących się merystemach. Istnieje hi- 

poteza, że młode, silnie rosnące rośliny iglaste zużywają endogenne gibe-
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reliny dla potrzeb wegetatywnego wzrostu powodując niski ich poziom 
w  merystemach. Zastosowanie jakiegokolwiek czynnika hamującego 
wzrost roślin powoduje większą zawartość giberelin w merystemach, co 

powoduje inicjację kwitnienia [70]. 

Możliwość regulowania kwitnienia roślin przy pomocy egzogennych 
regulatorów wzrostu została odkryta pod koniec lat 50-tych [58, 33]. Wte- 

dy to zauważono wcześniejsze i obfitsze kwitnienie roślin z rodziny Cu- 

pressaceae i Taxodiaceae opryskiwanych GA3. 15 lat później podobne zja- 

wisko zaobserwowano po opryskaniu sosny GAy; [87]. Traktowanie gibe- 

relinami może również zaindukować kwitnienie młodych roślin i wywo- 

łać lub zintensyfikować kwitnienie u sporadycznie lub nie kwitnących 

drzew starszych [58]. Jednakże coroczne kwitnienie tych roślin wymaga 

również sukcesywnego, corocznego opryskiwania gibereliną. 

Wyniki badań wskazały, że właściwie dobrany sposób uprawy (obrącz- 

kowanie, strees wodny, przycinanie korzeni, uprawa w namiocie folio- 

wym lub szklarni, nawożenie, warunki powodujące przyspieszony wzrost, 

wysoka temperatura) oraz traktowanie GA47 powinno przyspieszyć i zwię- 

kszyć kwitnienie prawie każdej rośliny iglastej. Jednakże do tej pory, 

jedynie w produkcji nasion Cryptomeria javonica używano GA3 dla przy- 

spieszenia kwitnienia [69]. 

"Dotychczasowe badania wykazały, że GAy, by najbardziej skutecznym 

związkiem przyspieszającym i zwiększającym kwitnienie u wielu gatun- 

ków z rodziny Pinaceae. Użycie tego związku wspólnie z innymi mniej 

polarnymi GA5, GAs lub nawet z GA; wywołało podobne przyspieszenie 

kwitnienia jak użycie GA44 z auksynami (IAA) czy cytokininami (BA) 

[66, 80]. Stymulując kwitnienie, gibereliny nie tylko zwiększały plon 

szyszek, ale również zwiększały liczbę żywotnych nasion [62]. 

Gibereliny a determinacja płci 

Na drzewach iglastych rozdzielnopłciowych, jednopiennych kwiaty 

żeńskie znajdują się na szczycie i na zewnątrz, a męskie u podstawy 

i wewnątrz korony. Traktowanie gibereliną siewek Thuja plicata powo- 

duje przekształcenie się już uprzednio zaindukowanych żeńskich szyszek 

w górnej części korony, w szyszki męskie [54]. Poziom GA; determinował 

płeć u wielu gatunków z rodziny Taxodiaeae i Cupressaceae. W warun- 

kach „długiego dnia” niska zawartość GA3 powodowała zawiązywanie się 

szyszek męskich, podczas gdy wysoka jego zawartość zwiększała liczbę 

szyszek żeńskich [55]. Młode siewki z rodzaju Pinaceae nie zawiązywały 

kwiatów męskich, co uniemożliwiało krzyżowanie młodych sosen. Ostat-
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nie badania wykazały, że odpowiednia uprawa połączona z traktowaniem 

roślin GAy stymulowała zawiązywanie się kwiatów męskich na tych 

siewkach [61]. 

Gibereliny a rozwój szyszek i nasion 

Endogenne regulatory wzrostu kontrolują kiełkowanie pyłku i wzrost 

łagiewki pyłkowej. Podane z zewnątrz gibereliny mogą stymulować te 

procesy. Hormony produkowane zarówno w otaczających tkankach oraz/ 

lub przez zalążek są nieodzowne dla rozwoju szyszek i nasion. 

Egzogenne GA; i auksyny powodowały rozwój szyszek i zalążka bez 
zapylania, umożliwiając produkcję żywych nasion Pseudotsuga menziest: 

i wielu gatunków z rodzaju Pinus [10]. Zaprzestanie traktowania GA3 

roślin Cupressus arizonica wywołało niedorozwój męskich kwiatosta- 

nów [54]. | 
Użycie egzogennych regulatorów wzrostu celem zapobieżenia opada- 

nia zapylonych szyszek dało różne rezultaty: cytokininy, GA3 i auksyny 

stosowane pojedyńczo lub razem w różnych kombinacjach opóźniały opa- 

danie szyszek zapylonych i niezapylonych [10]. GAyy + NAA zmniejszały 

opadanie szyszek słabo kwitnących klonów Pinus radiata. Natomias* u ob- 

ficie kwitnących klonów nie stwierdzono zmian w intensywności opada- 

nia szyszek pod wpływem tych substancji [78]. Również na gałęziach 

Picea sitchensis traktowanych GA4yp, szyszki zawierały więcej i lepiej 

wypełnionych nasion niż znajdujące się na gałęziach nie traktowanych 

[81]. 

Zawiązywanie szyszek u większości gatunków iglastych rosnących 

w klimacie umiarkowanym wymaga prawdopodobnie działania odpowied- 

niego termo- i fotoperiodu. Dotychczasowe wiadomości w tym zakresie 

wskazały, że egzogenne GA; i GA4p nie mogą zastąpić działania niskiej 

temperatury i „krótkiego dnia” [56]. Jednakże badania w tym zakresie 

nie są zakończone. 

Gibereliny a spoczynek pąków 

Rośliny w stadium spoczynku to takie rośliny, w których pąki (tkan- 

ki) usposobione do wydłużania (wzrostu) nie wydłużają się. Inaczej mó- 

wiąc w fazie spoczynku nie zachodzi podział komórek [49, 51]. Regula- 

tory wzrostu odgrywały decydującą rolę w inicjacji, przebiegu i przer- 

waniu spoczynku pąków. W tym zakresie jest wiele niezgodnych wnios- 

ków ze względu na badanie różnych aspektów spoczynku i zastosowanie 

różnych metod. Różne warunki zewnętrzne jak: długość dnia, natężenie
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światła, temperatura, woda, nawożenie, wydaje się oddziaływać na siebie 

i indukować różny przebieg i termin spoczynku [28]. 
Pierwsze badania dotyczące przerwania spoczynku przy pomocy GA; 

roślin drzewiastych były prowadzone na pąkach będących w różnym sta- 

dium spoczynku. Twierdzono, że GA3 może przerwać spoczynek dwulet- 

nich brzoskwiń traktowanych przez krótki okres niską temperaturą [15] 

lub dębu i klonu przebywających przez długi okres w niskiej tempera- 

turze [44]. GA3 przerywał również spoczynek zaindukowany przez krót- 

ki dzień u kamelii i sadzonek buka [43]. Natomiast badania Bradley i Cra- 

ne [8] wykazały, że giberelina nie przerywała spoczynku u moreli. 

Nowsze prace wykazały, że dla większości gatunków roślin „krótki 

dzień” wydaje się być najważniejszym czynnikiem powodującym spoczy- 

nek [39]. W okresie spoczynku gibereliny znajdowały się w roślinach 

w niskim stężeniu. Ich poziom wzrastał do maksymalnego w czasie roz- 
woju pąków [2]. Wielu badaczy stwierdziło, że w roślinach iglastych, gi- 

bereliny przemieszczane wiosną z korzeni do części nadziemnej odgry- 

wały decydującą rolę podczas pękania pąków [26]. Lavender i wsp. [38] 

podali, że traktowanie giberelinami może przyspieszyć pękanie pąków 

u siewek Pseudotsuga menziesii w warunkach, gdy transport egzogen- 

nych giberelin z korzeni jest ograniczony przez niską temperaturę. Inne 

badania wykazały, że traktowanie giberelinami zwiększyło wydłużanie 

się pędów, ale nie przyspieszało okresu szybkiego wzrostu, czyli nie skra- 

cało okresu spoczynku zimowego u Pseudotsuga menziesii [69], Pinus 

taeda [5], Pinus strobus [32] i Juniperus communis Suecica [20]. 

Godne uwagi są wyniki badań Heidmanna [26], który traktował siew- 

ki Pinus ponderosa w szklarni niską temperaturą, a następnie gibereliną. 

Okazało się, że wydłużanie pędów roślin kontrolnych było ujemnie sko- 

relowane z ilością aplikowanego zimna, tzn. siewki traktowane niską 

temperaturą i przez dłuższy okres, rosły wolniej. Pod wpływem gibere- 

liny wzrost był intensywniejszy tych siewek, których wymagania co do 

niskiej temperatury dla ustąpienia spoczynku były spełnione już przed 

* traktowaniem. Wyniki te sugerują, ze endogenne lub egzogenne gibere- 

liny nie mogą zastąpić działania zimna dla przełamania spoczynku zimo- 

wego i tylko wzmagają wydłużanie się pędów w warunkach gdy inne 

czynniki (m.in. poziom inhibitorów) są odpowiednie dla wzrostu. Jest to 

zgodne z wynikami naszych badań [19], w których rośliny Chamaecypa- 

ris lawsoniana, Juniperus communis, Weigela florida i Forsythia „Ма- 

luch” traktowane САз 1 САзии 2 tygodnie przed rozpoczęciem wzrostu, 

rozpoczęły wzrost w tym samym czasie co rośliny kontrolne. Przyspie- 

szone wydłużenie ich pędów oraz liści u roślin liściastych dało się zau- 

ważyć po 2—4 tygodniach od chwili stwierdzenia pierwszych sympto- 

mów wzrostu. Również rośliny Juniperus communis ,,Suecica” [20] prze-
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trzymywane wczesną wiosną w szklarni rozpoczęły wzrost wcześniej, 
a uprawiane w polu później. Traktowanie ich GA3 nie przyspieszyło ter- 
minu rozpoczęcia wzrostu. Również po przeniesieniu w końcu kwietnia 

podpędzonych roślin ze szklarni na zewnątrz, gdzie temperatura nie była 

jeszcze korzystna dla wzrostu, zaobserwowano okresowe zahamowanie 
wzrostu w jednakowym stopniu u roślin nie traktowanych i traktowa- 
nych GAs. Nogata [41] stwierdza, że GA3 hamował przełamanie spoczyn- 

ku zimowego pąków Platanus orientalis. Hamowanie to mogło być zli- 

kwidowane przez ponowne przechłodzenie drzew. 

Według Wareinga i Saundersa [84] podstawowym efektem działania 

„chłodu” było usunięcie blokady biosyntezy giberelin. Jeśli tak jest, to 
zaobserwowany wzrost aktywności giberelin musi być raczej rezultatem 

niż przyczyną przerwania spoczynku. Przypuszcza się również, że niska 

temperatura może inaktywować inhibitory wzrostu [73]. 

Wielu autorów stwierdziło, że uwolnienie pąków ze stanu spoczynku 

zależało od stosunku zawartości inhibitorów do promotorów wzrostu. Ba- 

chelard i Wightman [3] zaproponowali 3-fazowy model ustępowania spo- 

czynku w oparciu o ich wyniki badań nad Populus balsamifera. Na po- 
czątku marca w spoczynkowych pędach stwierdza się niską aktywność 

giberelin i wysoki poziom inhibitorów. W fazie I (połowa marca — po- 

czątek kwitnienia) następuje wzrost stosunku zawartości GA do inhibi- 
torów wskutek obniżenia się poziomu inhibitorów. Wzrasta intensywność 

metabolizmu komórek, uruchamiane są rezerwy pokarmowe i inicjowane 

jest wydłużanie się pędów. W fazie II (początek kwietnia — początek 

maja) następuje przepływ metabolitów do korzeni oraz translokacja w pą- 

kach uwolnionych lub syntetyzowanych przez korzenie giberelin i cyto- 

kinin. W fazie III (początek maja — pękanie pąków) następują pierwsze 

podziały komórkowe w merystemach pąków szczytowych, prowadzące do 

rozwoju pędów poprzez podział komórek i ich wzrost. 

Gibereliny a odporność roślin na niskie temperatury 

Odporność na niskie temperatury oznacza możliwość przebywania roś- 

lin w niskiej temperaturze bez uszkodzeń mrozowych. Wiele prac wska- 

zało, że odporność roślin na niskie temperatury może być uzależniona od 

poziomu regulatorów wzrostu. Gibereliny zmniejszały tę odporność, a ich 

efekt działania mógł być odwrócony przez ABA i retardanty [52, 31]. Za- 

pobiegnięcie syntezy giberelin zwiększyło odporność na niskie tempera- 

tury u Robinia pseudoacacia [50]. Jednakże Alden i Hermann [1] stwier- 

dzili, że odporność ta jest raczej wynikiem wzrostu syntezy inhibitorów 

niż zmniejszenia się poziomu endogennych giberelin.



Wpływ gibereliny na rozwój roślin 31 
  

Gibereliny a deficyt wodny w roślinach 

Wiedza w zakresie jak regulatory wzrostu mogą wpłynąć na poten- 

cjał wodny roślin i odwrotnie jest niewielka. Badania w tym zakresie 

skupiały się głównie wokół kwasu abscyzynowego, cytokinin oraz etyle- 
nu ponieważ ustalono, że te substancje uczestniczą w regulacji bilansu 

wodnego u roślin. Natomiast auksyny i gibereliny nie odgrywały istotnej 

roli w zjawiskach stresu wodnego [85].W doświadczeniach Zahnera [89] 

w siewkach Pinus caribea susza i/lub częściowe oddzielenie korzeni zwię- 

kszyło poziom giberelin w pędach. W Pinus radiata stwierdzono odwrot- 

ny efekt [77]. Pharis [53] potwierdził fakt, że stres wodny w Pseudo- 

tsuga menziesii indukujący zawiązywanie się szyszek, powoduje wzrost 

poziomu mniej polarnych, endogennych giberelinopodobnych substancji. 

Wysoka temperatura stosowana w celu intensyfikowania kwitnienia igla- 

stych zwiększyła również poziom tych substancji [11]. 
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PAŃSTWOWE WYDAWNICTWO ROLNICZE I LEŚNE 

e | POLECA 

ŁOWIECTWO 

PRACA ZBIOROWA 

WARSZAWA 1989 R. NAKŁAD 50000 EGZ. CENA ZŁ 130 000, STRON 527 

Jest to pierwsze wydanie dzieła 27 najwybitniejszych specjalistów. Pierw- 

szy rozdział publikacji to historia łowiectwa począwszy od pradziejów, poprzez 

epokę lodową, mezozoik, epokę brązu, żelaza, średniowiecze do okresu między- 

wojennego, gdzie w 1919 r. opracowano projekt ustawy łowieckiej a w 1920 r. 

zorganizowano Polski Związek Myśliwych, Polskie Towarzystwo Łowieckie, 

Małopolskie Towarzystwo Łowieckie, które odegrało ważną rolę w dziejach 

łowiectwa i dało początek Naczelnemu Związkowi Polskiego Łowiectwa. Pier- 

wszy rozdział kończy najdawniejszy zabytek kultury polskiej — język łowiec- 

ki i charakterystyka broni myśliwskiej. 

W drugim rozdziale omówiono prawo łowieckie w Polsce od 1918 r. do 

chwili obecnej. Pcdkreślono przepisy prawne, odpowiedzialność za szkody pow- 

stałe w wyniku polowania a następnie przedstawiono strukturę organizacyjną 

Polskiego Związku Łowieckiego, kończąc ustawą Z dnia 31 stycznia 1980 r. 

Trzeci rozdział, bardzo istotny w chwili obecnej, poświęcono ekologii ło- 

wiectwa. Osobnik — jego adaptacja do środowiska, populacja, ekosystem, fiz- 

jocencza a na zakończenie tego rozdziału podano rozważania na temat ochro- 

ny zwierząt. 

W czwartym obszernym rozdziale podano biologię zwierząt łownych po- 

cząwszy od ssaków, poprzez biologię ptaków kończąc na omówieniu 20 zwie- 

rząt chronionych. | 

Piąty rozdział traktuje o gospodarce łowieckiej. Podano zasady, liczebność 

zwierzyny, produkcję populacji, oddziaływanie na produkcję i kontrolę wy- 

ników gospodarki w łowisku. 

Rozdział szósty to polowania. Podano metody polowań na zwierzynę czar- 

ną, wilki, rysie, borsuki oraz zwierzynę dziką. Scharakteryzowano rodzaje bro- 

ni i amunicji stosowane w myślistwie. Rozdział szósty kończy preparowanie 

trofeów łowieckich. Podano najważniejsze i kolejne czynności przy wstępnym 

zabezpieczeniu trofeów poprzez preparowanie i konserwację. Na ostatnich 

stronach podano regulamin polowań Polskiego Związku Łowieckiego. Bogaty 

zestaw literatury krajowej i zagranicznej, stanowi cenne uzupełnienie publi- 

kacji. Dzieło wzbogacają liczne рать czarno-białe i kolorowe a także licz- 

ne rysunki. Ta niezwykle ciekawa publikacja przeznaczona jest głównie dla 

myśliwych i studentów akademii rolniczych. Nabyć ją można w Domach 

Książki a także i to po niższej cenie w Państwowym Wydawnictwie Rolni- 

czym i Leśnym, gdzie został uruchomiony punkt sprzeday książek wydawa- 

nych przez tę oficynę wydawniczą.  


