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Wpływ fotoperiodyzmu na długość okresu wegetacji siewek 
modrzewia europejskiego 

р roblem prawidłowości przebiegu procesów wzrostowych i rozwojowych 
roślin drzewiastych jest jednym z najbardziej aktualnych zagadnień za- 

równo fizjologii jak i hodowli. Krytyka dotychczasowych prób rozszerzenia 
osiągnięć teorii stadialnego rozwoju na procesy ontogenezy drzew (np. O b- 
miński — 1953) świadczy dobitnie o tym, że bez poważnych eksperymen- 
tów nie da się wykryć prawidłowości rozwoju roślin wieloletnich (polikar- 
picznych). Uogólnianie dotychczasowego materiału faktycznego i dopatry- 
wanie się w zjawiskach zachodzących u pędów wegetatywnych przejawów 
stadialności rozwoju( jak to czyni np. Jabłokow — 1952) okazuje się 
spekulatywne, przedwczesne i zawodne. 

W wyniku prac Garnera i Allarda (1923), Bogdanowa 
(1930), Moszkowa (1929—30, 1932, 1935), Miczurina (1932), Kra- 
mera (1936), Malczewskiego (1946), Lemana (1950, 1948) 
Szczepotiewa (1947, 1948, 1950), Szulca (1949) i innych wiadomo 
ogólnie, że większość a właściwie niemal wszystkie dotychczas zbadane ro- 
śliny drzewiaste strefy umiarkowanej w warunkach długiego dnia lub nie- 
przerwanego oświetlenia wzmagają wzrost i przedłużają okres wegetacji; 
reagują natomiast wstrzymanićm wzrostu; skróceniem okresu wegetacji 
I przygotowaniem się do zapadnięcia w stan spoczynku zimowego, gdy je 
traktować krótkim fotoperiodem. Badania wykazały (Moszkow — 1932), 
że cały proces tzw. jesiennego dojrzewania pędu wegetatywnego rośliny drze- 
wiastej podporządkowany jest wpływom fotoperiodyzmu, a więc nie tylko 
wstrzymanie wzrostu i opadanie liści, lecz również drewnienie pędu i po- 
krywanie się warstwą korka oraz gromadzenie substancji zapasowych w ko- 
rze i drewnie. 

Praca nasza miała na celu ogólne stwierdzenie, czy modrzew europejski, 
o którym danych w literaturze nie znaleźliśmy, zareaguje na długość dnia 
podobnie jak inne gatunki, oraz bliższe zbadanie związku długości okresu 
wegetacji (rozumianego tutaj w sensie okresu pędzenia) z fotoperiodem. 
Uzyskane wyniki, aczkolwiek nie pretendują do uogólnień w dziedzinie fizjo- 
logii rozwoju roślin drzewiastych, mogą wszakże stanowić podstawę dalszych 
prac zmierzających do postawienia odnośnej hipotezy. 

Rezultaty naszych doświadczeń dadzą się streścić następująco. 
Modrzew europejski, podobnie jak inne poprzednio zbadane gatunki mo- 

drzewia, w warunkach nieprzerwanego oświetlenia rośnie znacznie szybciej 
aniżeli w warunkach krótkiego dnia. Zakończenie wegetacji wyrażające się 
u modrzewia wstrzymaniem wzrostu i założeniem pączka szczytowego jest 
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wyraźnie związane z oddziaływaniem okresu krótkich dni, tj. przyspiesza 
się znacznie w warunkach krótkiego fotoperiodu i opóźnia przy całodobo- 
wym. oświetleniu rośliny. 

Na nieprzerwanym świetle, tj. w niesprzyjających dla kończenia wege- 
tacji warunkach fotoperiodycznych, modrzew nie rośnie nieustannie, lecz 
wykazuje pewną okresowość wzrostu, wstrzymuje po pewnym czasie wzrost, 
a niekiedy zakłada słabo widoczny, ukryty wśród zielonych liści pączek 
szczytowy, jednakże dzieje się to w sposób niezupełnie typowy, bez określo- 
nej rytmiki, a ponadto ze znacznym, kilkumiesięcznym opóźnieniem w po- 
równaniu z roślinami hodowanymi w warunkach krótkiego dnia. 

Różnice w rozwoju wegetatywnym siewek rosnących na nieprzerwanym 
świetle i w warunkach krótkiego dnia dały się już zauważyć w 9—10 dniu 
doświadczenia. Pierwsze zaraz po wypuszczeniu pierwoigieł zaczęły inten- 
sywnie rosnąć, natomiast u drugich pierwoigły pojawiły się o kilka dni 
później i nastąpiło wyrażne zwolnienie, a wkrótce potem zahamowanie 
wzrostu. Siewki hodowane w warunkach krótkiego dnia osiągały przeciętną 
wysokość 2—4 cm, gdy tymczasem wysokość roślin w warunkach nieprzer- 
wanego oświetlenia wynosiła po 9 tygodniach doświadczenia 7/—8 cm, po 
15 tygodniach około 19 cm,'a po upływie 30 tygodni blisko 40 cm. 

W początkowych doświadczeniach siewki modrzewia hodowane od mo- 
mentu skiełkowania w warunkach krótkiego 10-godzinnego dnia wstrzymy- 
wały wzrost w ciągu 3—4 tygodni i zakładyły pączek szczytowy po upływie 
6 tygodni. W toku dalszych badań, w których eksperymentowano na mate- 
riale wyhodowanym na sztucznym, nieprzerwanym świetle lub w warun- 
kach naturalnych okazało się, że modrzewiowi europejskiemu do wcześniej- 
szego zakończenia wzrostu i założenia pączka szczytowego wystarcza okres 
oddziaływania krótkiego dnia nie dłuższy niż 2—3 tygodni. Nie jest jednak- 
że rzeczą obojętną kiedy nastąpi zaindukowanie tego 3-tygodniowego okre- 
su krótkich dni. Iraktowame rośliny krótkim dniem zaraz po skiełkowaniu 
(względnie rozwinięciu pączków u starszych drzewek) nie daje efektu w tak 
krótkim czasie, jest natomiast skuteczne, gdy siewki osiągną wiek co naj- 
mniej 2 tygodni (na nieprzerwanym oświetleniu), albo 2—3 tygodni (w wa- 
runkach naturalnych). Jeżeli okres oddziaływania fotoperiodycznego jest 
za krótki, rośliny umieszczone z powrotem w warunkach ciągłego oświetle- 
nia wprawdzie zakładają niekiedy pączki, lecz proces ten nie przebiega 
wówczas normalnie do końca, wykształca się pączek z niezdrewniałymi, lub 
słabo zdrewniałymi łuskami, który w niedługim czasie (po kilku zaledwie 
dniach) rozwija się i nadal rośnie. 

Rośliny hodowane w ciągu pierwszego okresu wegetacyjnego w warun- 
kach krótkiego dnia przez czas około 6 tygodni (tj. do momentu wstrzymania 

wzrostu i założenia pączka szczytowego) w następnych cyklach nie wyka- 
zywały tendencji do skracania okresu wegetacji w warunkach nieprzerwane- 
go oświetlenia, tj. zachowywały się każdorazowo wg aktualnie panujących 
warunków fotoperiodycznych. = 

Pączki założone przy krótkim dniu — w warunkach nieprzerwanego 
światła rozwijały się już po upływie około 3 tygodni, tj. znacznie wcześniej 
niż przy naturalnym czerwcowym dniu i w warunkach krótkiego dnia. 
W związku z tym, przez odpowiednie oddziaływanie okresów nieprzerwa- 
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nego światła i krótkiego dnia osiągnęliśmy skrócenie pełnego rocznego cyklu 
wegetacyjnego modrzewia do około dwóch miesięcy. W dotychczasowych 
naszych wynikach, w ciągu 11 miesięcy takiej hodowli uzyskaliśmy zakoń- 
czenie pięciu okresów wegetacji i tyluż okresów spoczynkowych siewek ba- 
danego gatunku. Wynik ten przewyższa znacznie dotychczasowe rezultaty 
badań Malczewskiego (1946), który w doświadczeniach z klonem 
1 jesionem amerykańskim uzyskał zaledwie trzy cykle wegetacyjne w ciągu 
14 miesięcy hodowli i nie jest mniej interesujący od osiągnięcia Lemana 
(1948) z dębem, który w warunkach nieprzerwanego oświetlenia otrzymał 
1—9 przyrostów w ciągu 10 miesięcy doświadczenia (w warunkach natural- 
nych dąb — jak wiadomo — przyrasta 2—3-krotnie w ciągu sezonu wege- 
tacy jnego). 

Przedstawione wyniki badań pozwalają na wyciągnięcie następujących 
wniosków ogólnych: 

1. U modrzewia, a prawdopodobnie również u innych gatunków drze- 
wiastych, rosnących przede wszystkim wierzchołkowo a nie wyłącznie liniowo 
czy interkalarnie, prócz stwierdzonych w dawniejszych badaniach procesów 
jesiennego dojrzewania pędu wegetatywnego, także założenie pączka szczy- 
towego jest uzależnione od warunków fotoperiodycznych. 

2. Rezultaty uzyskane przez nas z modrzewiem europejskim w zestawie- 
niu z faktami stwierdzonymi przez innych autorów z innymi gatunkami mo- 
drzewia świadczą o braku istotnych, jakościowych różnic w sposobie reago- 
wania na długość dnia poszczególnych gatunków. 

3. Dzięki wynikom naszej pracy powstała realna możliwość 6-krotnego 
powtórzenia wegetacji modrzewia w ciągu roku, tj. uzyskania 6 przyrostów 

i 5—6 okresów spoczynkowych w czasie odpowiadającym jednemu cyklowi 
wegetacyjnemu rośliny (mowa oczywiście o warunkach laboratoryjnych). 
Eksperymentowanie przy pomocy tej metody może przyczynić się do wy- 
jaśnienia niektórych kwestii rozwoju roślin drzewiastych. 

4. Uzyskane przez nas wyniki w zasadzie nie potwierdziły indukcy jnego 
charakteru reakcji fotoperiodycznej pędu wegetatywnego rośliny drzewia- 
stej. Wprawdzie wymagany przez roślinę do zakończenia wegetacji okres 
oddziaływania krótkich dni jest ograniczony, lecz po ustaniu czynnika foto- 
periodycznego (działającego zbyt krótko) nie uzyskuje się pełnego efektu, 
a obserwuje się jakby zahamowanie procesów związanych z przejściem ro- 
śliny w stan spoczynku i stosunkowo szybkie wznowienie wzrostu (nawrót 

wegetacji). 

5. Na podstawie wyników dotychczasowych badań można stwierdzić 
również, że zaindukowanie roślinie pewnych warunków fotoperiodycznych 
w ciągu jednego okresu wegetacyjnego nie wpływa wyraźnie na przebieg 
1 długość następnych cykli wegetacyjnych. Sądząc z wyników prac Miczu- 

rina (1932) istotnie nie należy się spodziewać, by utrwalenie cechy skró- 
conego okresu wegetacji nastąpiło w jednym okresie wegetacyjnym; jest 

ono możliwe dopiero po przejściu przez roślinę (posiadającą odpowiednio 

plastyczną naturę), kilku cyklów wegetacyjnych w warunkach sztucznie 
skróconego fotoperiodu. 

6. Materiał przedstawiony w naszej pracy świadczy dobitnie o tym, że 
przebieg rocznego cyklu życiowego rośliny drzewiastej jest uzależniony nie 
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tylko od wrodzonej roślinie rytmiki i nie tylko od wpływu warunków ze- 
wnętrznych, lecz stanowi wypadkową współdziałania natury organizmu 
i czynników środowiska zewnętrznego. 

Z Katedry Ogólnej Hodowli Lasu WSR w Krakowie 

Влияние фотопериодизма на продолжительность вегетационного 
периода сеянцев лиственницы европейсной. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ. 

Статья представляет собой отрывок более обширных исеслгдований Из 

области фотопериодизма деревьев, выполняемых в Кафедре Общего Лесовод- 

ства Высшей Сельскохозяйственной Школы *) в Кракове. Результаты иссле- 

дований фотопериодической реакции побегов европейской лиственницы в основ- 

ных чертах совпадают с выводами работ других авторов, которые испытали 

другие породы лиственницы. Автор подчеркивает, что у лиственницы, которой 

побеги обладают преимущественно верхушечным ростом, не только процессы 

так называемого ‚, осеннего созревания вегетативного побега”, но тоже закладка 

верхушечной почки обусловливается продолжительностью дневного освещения. 

В выполненных уже опытах, в лабораторных условиях, добились значи- 

тельного сокращения периода побегообразования лиственницы. Таким обра- 
зом возникает действительная возможность в течение года 6-кратно повто- 
рить вегетационный цикл исследованной породы. Дальнейшие опыты при по- 

мощи этого метода могут привести к разрешению некоторых вопросов разви- 

тия древесных растений. 

Исполненные эксперименты не подтвердили индукционного характера фо- 

топериодической реакции вегетативного побега древесного растения. 

Представленный в статье материал свидетельствует о том, что ход годовэго, 

жизненного цикла древесного растения представляет собой результат взаимо- 

действия природы организма и факторов внешней среды. 
4 

  

*) Высшего Сельскохозяйственного Института, Высшего Сельскохозяйствен- 
ного Заведения, Сельскохозяйственного Института. 
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