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Wegetatywne rozmnażanie topoli z sekcji Leuce Duby 

Вегетативное размножение тополя из секции Leuce Duby 

Vegetative Propagation of Leuce Duby Section Poplar 

ednym z celów, które stawiają przed sobą polscy hodowcy topoli 
jest wyszukanie, rozmnożenie i wprowadzenie do uprawy najlepszych 

form spośród występujących u nas gatunków z sekcji Leuce: białodrze- 
wu, osiki i topoli szarej, oraz wyhodowanie nowych odmian przez selekcje 
mieszańców. Do krzyżowania używane są nie tylko gatunki krajowe, 
lecz również i obce, północno-amerykańskie i azjatyckie, należące do 
omawianej sekcji. 

Białodrzew, osika i pochodząca z naturalnego skrzyżowania tych ga- 
tunków topola szara obejmują swym zasięgiem rieomal całą Polskę. 
Nierzadkie są w naszym kraju osobniki lub powstałe z odrośli korze- 
niowych klony o bardzo cennych właściwościach. Pierwsze udokumen- 
towane próby ich wyszukania i mnożenia podjął w okresie międzywo- 
jennym A. Wróblewski, ówczesny dyrektor Ogrodów Kórnickich, 
który w latach 1929—1934 wyróżnił w dolinie Warty, przeniósł do Arbo- 
retum w Kórniku i rozmnożył tam kilka form topoli białej i szarej, 
a spośród nich topolę rogalińską (X Populus canescens v. rogalinensis 
Bug.) i bardzo wartościową piramidalną topolę szarą (XP. canescens v. 
pyramidalis Bug.)..Z prac powojennych należy wymienić badania 
R. Kobendzy (9) nad morfologią topoli białej i szarej oraz wy- 
prawy organizowane przez Instytut Badawczy Leśnictwa oraz Zakład 
Dendrologii i Pomologii PAN w doliny Wisły i Warty. Obydwa Za- 
kłady wykonują również w ramach prac hodowlanych liczne krzyżówki 
między rodzimymi i obcymi topolami z sekcji Leuce. Na polach selek- 
cyjnych w Kórniku i Sękocinie rosną liczne rody mieszańców z tej 
sekcji. Obok stosunkowo dużej liczby siewek zdecydowanie negatywnych, 
można znaleźć tam wiele osobników wyróżniających się szybkością 
wzrostu oraz pożądanym przez hodowcę pokrojem. Nie jest wykluczone, 
że najlepsze spośród nich staną się w niedalekiej przyszłości matecznymi 
drzewami nowych odmian, jeśli w toku prac selekcyjnych zaspokoją wy- 
magania stawiane przez hodowców. 

Jak ogólnie wiadomo, topole sekcji Leuce różnią się pod wielu wzglę- 
dami od sadzonych obecnie u nas powszechnie odmian z grupy mie- 
szańców euramerykańskich należących do sekcji Aigeiros. Do zalet kra- 
jowych topoli z sekcji Leuce (osika i niektóre formy topoli szarej) należy 
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wysoka jakość surowca drzewnego, odporność na wiele chorób, którym 
podlegają topole euramerykańskie, możliwość wprowadzenia wybranych 

. klonów osiki i topoli szarej do upraw leśnych. Z zaletami tymi związane 
są jednak niestety i pewne wady, a mianowicie: podatność osiki na hubę 
ogniową (Fomes ignarius Fr.) i parcha osikowego (Venturia tremulae 
Aderh.), mniejsza szybkość wzrostu w porównaniu z topolami euramery- 
kańskimi i słabszy przyrost masy, a przede wszystkim znaczne trudności 
w mnożeniu wegetatywnym. Celem hodowli selekcyjnej w obrębie sekcji 
Leuce jest zatem uzyskanie z populacji naturalnych lub też wytworzo- 
nych celowo przez hodowców takich osobników, u których heterozja 
wzrostu i łatwość mnożenia łączyłaby się nie z wadami, lecz z zaletami 
typowymi dla topoli tej sekcji. 

O ile praca hodowcy zajmującego się topolami z sekcji Aigeiros Duby 
czy Tacamahaca Spach konezy sie zasadniczo na wyselekcjonowaniu 
osobników elitarnych, dających się z łatwością rozmnożyć przez zrzezy 
(sadzonki drzewne), o tyle hodowli topoli z sekcji Leuce stale towarzy- 
szy konieczność opracowania najkorzystniejszych dla danego typu spo- 
sobów wegetatywnego rozmnażania. Mnożenie przez wysiew nie wcho- 
dzi tu wcale w rachubę, gdyż prawdopodobieństwo wiernego powtórze- 
nia cech rośliny matecznej jest niewielkie. Jak wiadomo z dotychczaso- 
wej praktyki hodowlanej, z nasion krzyżówek dokonywanych między 
białodrzewem a osiką wyrasta populacja siewek charakteryzująca się 
szeroką zmiennością cech morfologicznych i właściwości fizjologicznych, 
przy czym cechy wielu siewek są z punktu widzenia hodowcy nieko- 
rzystne. Jedyną drogą rozmnożenia cennych osobników jest zatem we- 
getatywny sposób mnożenia, dzięki któremu zakres zmienności cech 
w obrębie klonu jest stosunkowo wąski. 

Mnożenie osiki przez zrzezy nie daje rezultatów; najbardziej dotych- 
czas rozpowszechnioną formą mnożenia wegetatywnego jest wykopy- 
wanie odrostów korzeniowych, które sadzi się na stałe miejsce natych- 
miast lub też po uprzednim zaszkółkowaniu. Drugim, choć mniej stoso- 
wanym sposobem jest mnożenie przez sadzonki korzeniowe (zrzezy ko- 
rzeniowe). 

W podobny sposób można mnożyć topolę szarą i białą; istnieją jednak 
iormy tej ostatniej rozmnażane z łatwością przez zrzezy. Nie jest wy- 
kluczone, że i wśród naszych białodrzewi znalazłyby się takie osobniki, 
które szczególnie w młodym wieku raz rozmnożone przez zrzezy, dałyby 
się nadal bez trudności mnożyć tym sposobem. O topoli szarej wiadomo, 
że mnożenie jej przez zrzezy prowadzi często do niepowodzeń, jednakże 
przy użyciu na zrzezy jednorocznych pędów z młodych osobników ma 
Sie ona ukorzeniać łatwo i w wysokim procencie (12). Z badań własnych 
wynika, że prawdopodobieństwo natrafienia na „osobniki łatwo się uko- > 
rzeniające jest u 3—5-letnich siewek-mieszańców typu XP. canescens 
niewielkie. _ 

Na marginesie omawianego zagadnienia nie można nie wspomnieć 
o podobnym problemie istniejącym przy selekcji łatwo korzeniących się 
klonów podkładkowych pod drzewa owocowe. Badania Beissnera 
nad formami młodocianymi u iglastych dały początek podobnym ba- 
daniom nad siewkami gatunków stosowanych w sadownictwie: jabłoni, 
TUSZ i moreli. Wyniki prac Kobla (8), Passeckera (13)i Fri- 
tschego (3) sugerują, że również i u siewek gatunków drzew owo- 
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cowych istnieje strefa młodociana, obejmująca najwcześniej powstałe 

części drzewa, i druga — płodna (ostateczna) obejmująca górną i pe- 

ryferyjną część korony. Obydwie strefy pod wielu względami wyraźnie 

się różnią, przy czym, co nas najbardziej interesuje, zaznacza się wy- 

raźna różnica w zdolności ukorzeniania się zrzezów pochodzących z po- 

szczególnych stref. Zrzezy ze strefy młodocianej łatwo się mogą ukorze- 

niać, podczas gdy pochodzące ze strefy ostatecznej nie ukorzeniają się 
wcale. Fritsche (3) doszedł do wniosku, że korzeniące się typy pod- 
kładkowe jabłoni (tzw. typy Hattona z East Malling) są formami 
młodocianymi podtrzymywanymi sztucznie przez wegetatywny sposób 
mnożenia, a każdy z tych klonów jest niczym innym, jak rozmnożoną 
po wielekroć strefą młodocianą siewki dla klonu niegdyś wyjściowej. 
U tych podkładek pod gatunki pestkowe, które mnożone są nie przez od- 
kłady pionowe (kopczykowanie), lecz przez odkłady poziome, istnieje 
możliwość wyjścia poza młodocianą streię łatwego korzenienia się. W ten 
sposób tłumaczy się przyczyny utraty tej zdolności przez niektóre we- 
getatywnie mnżone podkładki pod śliwy. 

Zacytowana powyżej hipoteza umożliwia zrozumienie różnic w zdol- 
ności zakorzeniania się zrzezów ciętych z jednorocznych siewek topoli 
z sekcji Leuce w porównaniu z zrzezami ciętymi z siewek kilkuletnich. 
Wytłumaczenie to jest możliwe do przyjęcia, gdyż właśnie u topoli tej 
sekcji istnieją wyraźne różnice morfologiczne w ulistnieniu siewek jed- 
norocznych i starszych. 

Wyszczególnione sposoby wegetatywnego mnożenia: odrośla korze- 
niowe, zrzezy i sadzonki korzeniowe, nie są bynajmniej jedynymi, mo- 
zliwymi do zastosowańia. Istnieje szereg innych metod, które zostaną 
omówione w drugiej części niniejszej pracy. Wszystkie polegają na prze- 
niesieniu części mnożonej rośliny na własne korzenie. 

Innym ważnym, a możliwym do zastosowania sposobem jest szczepie- 
nie, czyli przenoszenie części mnożonej rośliny na obce korzenie. Szcze- 
pienie topoli może znaleźć zastosowanie w różnych przypadkach; można 
z niego skorzystać dla czasowego współżycia nie korzeniącej się lub 
trudno korzeniącej się formy z podkładką w celu przeniesienia jej na 
własne korzenie. Celem szczepienia może być też wyprodukowanie to- 
poli rosnącej trwale na cudzych korzeniach. 

W uprawie topoli decydujące znaczenie ma szybkość wzrostu i przy- 
rost masy poszczególnych osobników. Z praktyki sadowniczej wiadomo, 
że szybkość wzrostu odmian szczepionych w bardzo poważnym stopniu 
zależy od właściwości podkładki. Sadownictwo zna dużą liczbę wege- 
tatywnie mnożonych typów (klonów) podkładkowych pod jabłonie, gru- 
sze, pigwy, czereśnie i śliwy. Każda z tych podkładek wpływa inaczej 
na szybkość wzrostu szczepionej na niej tej samej odmiany szlachetnej, 
tak że np. u jabłoni podkładka EM IX powoduje silną karłowatość, 
a EM XVI stosunkowo silny wzrost. Ta sama odmiana szczepiona na 
tzw. dziku, a więc na siewce jabłoni dzikiej lub na siewkach silnie ro- 
snących odpornych odmian szlachetnych — rośnie silnie, lecz zmien- 
ność podkładek odbija się ujemnie na wyrównaniu siły wzrostu po- 
szczególnych drzew. Zróżnicowanie takie nie zachodzi przy stosowaniu 
wegetatywnie mnożonych podkładek wyrównanych w obrębie typu. Wia- 
domo ponadto, że własnokorzeniowe drzewa odmian szlachetnych rosną 
słabiej niż drzewa tych samych odmian szczepione na silnie rosnących 
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(generatywnie mnozonycn) podkładkach. Z powyższych faktów wynika 
znany dobrze każdemu sadownikowi wniosek: podkładka wpływa na. 
zwiększenie lub zmniejszenie szybkości wzrostu szczepionej na niej 
odmiany. Praktyka i nauka sadownicza zna jeszcze jedno zjawisko, 
z którym trzeba się liczyć przy mnożeniu przez szczepienie. Nosi ono 
nazwę niezgodności zraza i podkładki; zachodzi niekiedy nawet w obrebie 
tego samego gatunku i uwidacznia się bądź to przez nieprzyjmowanie 
szczepienia przez podkładki, bądź też przez zamieranie lub wyłamywa- 
nie się części szczepionej, początkowo pozornie dobrze zrośniętej z pod- 
kładką. 

W pracy hodowlanej nad topolami sekcji Leuce każdy hodowca prędzej 
czy później staje przed problemem mnożenia wyselekcjonowanych ty- 
pów przez szczepienie. Znajomość wymienionych powyżej faktów ułatwi 
mu wybranie właściwej drogi. 

Od zagadnienia szczepienia nie da się oddzielić problemu podkła- 
dek. Ma on podstawowe dla uprawy znaczenie, gdyż przy niewłaściwie 
dobranych podkładkach nie trudno o osłabienie szybkości wzrostu 
I przyrostu masy, a to byłoby równoznaczne z obróceniem w niwecz 
wieloletniego wysiłku hodowców. 
Wyhodowanie podkładek jest, jak sądzę, tak samo trudnym zadaniem 

jak wyhodowanie szybkorosnących typów elitarnych. Podkładki dla ta- 
kich typów muszą same należeć do grupy topoli o bardzo szybkim wzro- 
Ście; w przeciwnym wypadku będą osłabiały wzrost form szczepionych. 
Ponadto muszą się one pozwalać mnożyć z łatwością za pomocą któregoś 
z najprostszych sposobów wegetatywnych. Hodowca musi dysponować 
całą grupą wegetatywnie mnożonych typów podkładkowych, gdyż po- 
między poszczególnymi typami elitarnymi istnieją wyraźne różnice stop- 
nia fizjologicznej zgodności z podkładką. Jak mi wiadomo z dotychcza- 
sowej praktyki badawczej, istnieją typy elitarne o bardzo korzystnych 
cechach, które w przeciwieństwie do wielu innych nie zrastają się 
z żadną z dotąd próbowanych podkładek, nie mówiąc już o tym, że przez 
ztzezy nie ukorzeniają się wcale. | a 
Wiadomo już, że w miarę starzenia się drzew obniża się zdolność uko- 

rzeniania się zrzezów. Prace badawcze nad rozmnażaniem typów elitar- 

nych trzeba zatem rozpocząć jak najwcześniej. | se 
_W trzecim i czwartym roku życia siewek mieszańcowych uwidaczniają 

się te cechy morfologiczne i pokrojowe, które stanowią podstawę wstęp- 

nej selekcji; już wtedy należy rozpocząć próby z ukorzenianiem zrzezów. 
Z badań własnych wynika konieczność stałego, corocznego mnozenia Taz 
ukorzenionych zrzezów, gdyż okazy wyjściowe mogą juz po kilku (4—9) 
latach zdolność tę utracić. Tym sposobem dokonuje się stałej selekcji 
w obrębie klonu na zdolność korzenienia się, a w wypadku UZNANA 
onu za typ elitarny będą do dyspozycji rośliny mateczne 1 mlode тог- 

mnożenia. Niezależnie od powyższych prób należy równiez możliwie 
Wcześnie wykonać doświadczenia z wiosennym szczepieniem Boo 
wanych okazów na odpowiednich podkładkach. Po 2—3 latach badan 
aad możliwościami mnożenia będzie możliwy wybór odpowiećniego 
Sposobu mnożenia dla danego typu selekcyjnego. W wypadku са, zoba 
tego niepowodzenia przy stosowaniu tych metod podstawowyc rze - 
*Ię będzie uciec do wypróbowania innych sposobów, które zostaną po 
ane dalej. 
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PRZEGLĄD STOSOWANYCH DOTYCHCZAS SPOSOBÓW MNOŻENIA 

WEGETATYWNEGO TOPOLI Z SEKCJI LEUCE 

A. Przenoszenie na własne korzenie 

1. Zrzezy (sadzonki zdrewniałe). W obrębie populacji topoli białej i sza- 

rej istnieją osobniki i klony korzeniące się niekiedy w wysokim рго- 

cencie (np. P. alba var. nivea Ait.), na ogół jednak próby mnożenia przez 

zrzezy kończą się niepowodzeniem. Mnożenie osiki za pomocą zrzezów 

nie daje żadnych lub też bardzo słabe wyniki. Nieco lepsze rezultaty 

uzyskać można przy użyciu zrzezów ciętych z młodych siewek (20). Wg 

niektórych badaczy (12) dobre wyniki można uzyskać również przy Sto- 

sowaniu zrzezów ciętych z jedńorocznych pędów mieszańców biało- 

drzewu z osiką. Strzelecki (17) w badaniach nad wpływem stymu- 

latorów wzrostu na ukorzenianie się zrzezów topoli białej i osiki uzyski- 

wał często wyniki negatywne; doszedł on do wniosku, że dużą rolę odgry- 

wa wpływ takich czynników, jak aktywność (świeżość) stymulatora, stan 

fizjologiczny rośliny, temperatura otoczenia. Takagi (19) stwierdził, że 

na ukorzenianie się zrzezów topoli białej nie pozostaje bez wpływu 

odczyn podłoża, przy czym optimum znajduje się przy pH = 7,8. Heit- 

miiller (4), który szczegółowo badał wpływ takich czynników, jak 

podłoże, substancja wzrostowa, jej koncentracja i długość okresu oddzia- 

ływania oraz wiek drzewa, z którego tnie się sadzonki, doszedł do wnio- 

sku, że ostatni czynnik ma znaczenie decydujące tak przy mnożeniu 

osiki, jak i topoli białej i szarej. Czynnik ten uwidacznia się przez stop- 

niową utratę zdolności ukorzeniania się zrzezów w miarę starzenia się 

drzewa, z którego tnie się sadzonki. Jak z badań Heitmullera wy- 

nika, można ten niekorzystny wpływ wieku drzewa matecznego usunąć 

przez tzw. „wegetatywne odmłodzenie'. Zabieg ten polega na rozmno- 

żeniu drzew, które ze względu na swój wiek utraciły już zdolność do 

zakorzeniania się, początkowo przez sadzonki' zielne uzyskane przez 

podpędzenie odcinków korzeni, a następnie przez zrzezy cięte z trzyletnich 

drzewek wyhodowanych z owych sadzonek zielnych. Tak pozyskane 

zrzezy osiki traktowano przez 24 godziny roztworem soli potasowej kwasu 

naftylooctowego (20 mg/l) z dodatkiem aneuryny (10 mg/l); wysadzone 

w zimnym inspekcie ukorzeniły się po 6 tygodniach w 27%. Zrzezy to- 

poli szarej pozyskane nieco inaczej, bo wprost z odrostów korzeniowych 

drzew elitarnych, ukorzeniały się w wysokim procencie. Zrzezy cięte 

z jednego z tych drzew traktowane przez 24 godziny roztworem soli po- 

tasowej kwasu 3-indolylomasłowego (20 mg/l) z dodatkiem aneuryny 

(10 mg/l) ukorzeniły się w 95,70%; kontrolne, nie traktowane — natomiast 

w 30/. Metoda „wegetatywnego odmładzania' rokuje więc wielkie na- 

dzieje; szczególne znaczenie ma ona dla mnożenia starych drzew eli- 

tarnych. | 
2. Odrosty korzeniowe. 2—3 letnie odrosty korzeniowe sadzi się po 

wykopaniu wprost na stałe miejsce, odrosty słabsze należy przez 1 rok 

szkółkować. 
3. Sadzonki korzeniowe. Metoda stosowana dla białodrzewu, osiki i to” 

poli szarych. Z korzeni wykopanych przed mrozami i zadołowanych lub 
przechowanych w piasku w pomieszczeniu o niskiej temperaturze (nie 

poniżej 0”C) tnie się w grudniu—styczniu po dokładnym opłukaniu 
sadzonki o długości 6—8 cm i sadzi pionowo w skrzynki z mieszaniną 
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darniowki i toriu. Sadzonki należy nakryć cienką warstwą tej samej 
ziemi, spryskać, po czym skrzynki należy umieścić pod parapetem mno- 
żarki. W lutym, gdy zaczną wybijać oczka, skrzynki przenosi się do 
szklarni, później do inspektu. Po roku należy ukorzenione sadzonki zado- 
niczkować. Można również sadzić sadzonki wprost do doniczek i wysa- 
dzić je już w maju pierwszego roku wraz z bryłą korzeniową wprost do 
gruntu (12). 

4. Odkłady poziome (Metoda A). Wg Liickego rośliny mateczne 
topoli szarych należy posadzić pod kątem ok. 30. Na wiosnę następnego 
roku, po nabrzmieniu pączków, pędy przygina się do ziemi i układa 
w rowki o głębokości 5 cm, przytrzymując je drewnianymi kulkami. 
W «czasie, gdy wybijające pionowo w górę młode pędy osiągną wysosość 
20 cm, należy je obsypać po raz pierwszy, powtarzając potem tę czyn- 
ność kilkakrotnie. Na wiosnę przyszłego roku tnie się stary pęd poziomy 
na kawałki, a pozyskane sadzonki szkółkuje. Gdy ukorzenienie jest bardzo 
słabe, należy przyciąć pędy pionowe na krótkie czopy, nie przecinając 
głównego pędu, i pozostawić całą roślinę mateczną jeszcze przez 1 rok 
na starym miejscu (12). Wg Thiimmlera (20) sposób ten nie jest 
zbyt wydajny, gdyż ze względu na silnie plagiotropowy wzrost pędów 
wyrastających z wierzchołkowej części przygiętego pędu maksymalna 
ilość rosnących normalnie odrostów rocznych nie przekracza liczby 0. 
Sposób ten może znaleźć zastosowanie przy produkcji sadzonek ziel- 

nych, przy czym z 2-letnich odkładów można pozyskać po 100 i więcej 
sadzonek. 

5. Odkłady poziome (metoda B). Jest to metoda opracowana przez 
Jensena (wg 15). Rośliny mateczne (własnokorzeniowe lub szczepione) 
sadzi się w położeniu możliwie jak najbardziej poziomym, a pęd przy- 

ciska się do powierzchni ziemi drewnianymi kulkami. Z oczek wyrastają 

na wiosnę pionowo w górę młode pędy, których dolną czesc po oslagni€- 

clu przez nie wysokości 5—6 cm smaruje się pastą zawierającą 1%, he- 
teroauksyny. Następnie dolne części młodych pędów należy ostrożnie 

obsypać, powtarzając ten zabieg kilkakrotnie w miarę ich wzrostu. Na 

wiosnę następnego roku ukorzenione pędy należy o zaszkółkować po 

uprzednim podzieleniu starego pędu na części. Schró ck (15) usiłował 

tym sposobem (jednakże bez zastosowania substancji wzrostowych) uko- 
rzenić 3000 siewek uzyskanych z krzyżówek wewnątrzgatunkowyc 

osiki (P. tremula x P. tremula). Wyniki były na ogół niezadowalające, 

jednak niektóre drzewa krzyżowane ze sobą dały potomstwo UROCZE 

niające się w 100%, podczas gdy inne ukorzeniały się słabo lub nie 
ukorzeniały się wcale. 

6. Odkłady pionowe. Metoda ta została opracowana w 1940 r. przez 

Jensena (6) dla wegetatywnego rozmnażania, elitarnych a zasto- 

sowana jednak przez niego również dla ukorzenienia poliploidalnej osi 
olbrzymiej. | ok 

W celu uzyskania odkładów pionowych ścinał on wiosną DISKO PT 

ziemi starsze drzewka szczepione lub własnokorzeniowe, a powierzch: ę 
cięcia zasmarowywał maścią ogrodniczą. W ciągu pierwszego то sens 

rastały z pieńka liczne odrosty, które z początkiem maż „ej ość. 

Owijano tuż u nasady drutem miedzianym, a same pędy do wys 100 g 
cm nad drutem posmarowano pastą lanolinowa, zawleraja = b ano 

4,5 g heteroauksyny. Pieńki wraz z nasadami pędów rocznych obsyp 
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potem do wysokości 15 cm kopczykiem z liściówki, opryskiwanym wodą 

w miarę potrzeby w okresach suszy. W ciągu roku ukorzeniły się wg 

Jensena wszystkie pędy nad pierścieniem z drutu, tak że po odcię- 

ciu nadawały się do wysadzenia na miejsce stałe. 

7. Sadzonki zielne. Mnożenie topoli białej i osiki przez sadzonki zielne 

opracował Schróck (15). Sadzonki tnie się z gałązek podpędzonych 

w słojach wczesną wiosną wtedy, kiedy pędy wybijające z oczek na star- 

szych gałązkach rozwinęły już kilka listków i osiągnęły długość ok. 5 cm. 

Sadzonki muszą być wystarczająco grube i stwardniałe, wycinać należy 

je tuż u nasady (z „piętką'). Sadzi się je w mnożarce pod oknami; uko- 

rzenienie następuje szybko (już po 9 dniach). Ukorzenione rośliny należy 

posadzić w doniczki, w których w ciągu pierwszego roku mogą osiągnąć 

wysokość 80 cm. Ze wszystkich omawianych dotąd metod ta jest naj- 

bardziej wydajna. Posługując się nią można wg Schrócka w łatwy 

sposób rozmnożyć elitarne drzewa tak wspomnianych gatunków, jak i ich 

mieszańców, niezbędne jest jednak posiadanie mnożarki i przygotowa- 

nych do tego sposobu mnożenia pracowników. Wg Thummlera (20) 

sadzonki zielne osiki ukorzeniają się stosunkowo dobrze w ciepłym in- 
spekcie. Przez stosowanie substancji wzrostowych można wyniki jeszcze 
bardziej polepszyć. 

8. Sadzonki zielne z młodych odrostów korzeniowych. Metoda ta zo- 
stała podana przez Johnssona (7) i Larsena (11). Sadzonki 
korzeniowe o długości 5—10 cm i średnicy 2—3 cm należy ułożyć po- 
ziomo w skrzynkach na warstwie mchu i przykryć drugą, niezbyt grubą 
warstwą. Po około 3 tygodniach pobytu w szklarni z oczek znajdujących 
się na górnej stronie leżących korzeni wyrastają pędy, które po osiąg- 
nięciu długości 7—10 cm należy wyciąć i posadzić w mnożarce jak 
zwykłe sadzonki zielne. Po ukorzenieniu się, co następuje w ciągu 8—10 
dni, sadzonki należy posadzić w doniczki. Korzenie mateczne, umieszczo- 
1@ ponownie jak uprzednio między warstwami mchu, po pewnym czasie 
wydadzą nowe odrosty, które można znów wykorzystać na sadzonki. 
Podczas badań Schrócka (15) nad zastosowaniem powyższej metody 

do mnożenia elitarnych osobników osiki i topoli szarej zaznaczyły się 
poważne różnice co do zdolności wydawania odrostów. Podobne różnice 
zaznaczyły się podczas ukorzeniania sadzonkowanych odrostów. Wahały 
sie one dla poszczególnych osobników w granicach 4—86% u osik 
i 28—920/0 u topoli szarych. 

Podczas pobytu w Instytucie Hodowli Roślin Drzewiastych w Waldsie- 

versdorf koło Berlina w październiku 1957 r. poznałem nową metodę 
mnożenia topoli z sekcji Leuce, opracowaną przez dr O. Schrócka 
Opis tej bardzo wydajnej, dotąd nieogłoszonej metody przytaczam poniżej 

za zgodą dr Schrócka. 
Podczas prób nad ukorzenianiem bardzo starych, elitarnych drzew to- 

poli czarnej (P. nigra) stwierdzono zanik zdolności zakorzeniania się 

zrzezów z peryferyjnych partii korony i systemu korzeniowego. U roślin 

wyrosłych z tych zrzezów stwierdzano objawy szybkiego starzenia SIE. 
Zrzezy z pędów odroślowych, wyrastających z najniżej położonej strefy 
pnia ukorzeniały się natomiast w sposób zadowalający !). Do dalszego 
  

tł) Zjawisko to szeroko omawiane w swoim czasie w literaturze radzieckiej Z0” 

stało wyczerpująco przedstawione w publikacji doc. W. Krajskiego pt. „7% 
gsadnienia hodowli selekcyjnej drzew lesnych“ Warszawa 1952. (Kom. Red.) 
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mnożenia nadawały się tylko te partie korzeni, które znajdują się w od- 
ległości nie większej niż 2 m od nasady systemu korzeniowego. Jako 
standardowy sposób mnożenia przyjęto tu sadzonki zielne z młodych 
odrostów korzeniowych. Korzenie spod drzewa przeznaczonego do mno- 
żenia wybierać można jesienią (dołując na zimę) lub wiosną. Długość 
odcinków korzeniowych może dochodzić do 30 cm, a średnica do 10 cm. 
Przed ułożeniem korzeni w wilgotnym mchu należy wykonać na każdym 
odcinku kilka podłużnych nacięć. W szklarni można umieścić korzenie 
w mchu już w styczniu, pod oknami zimnego inspektu dopiero w kwiet- 
niu. Ulistnione pędy pojawiające się nad warstwą mchu sadzone są 
po odcięciu jako sadzonki zielne. Ukorzenione sadzonki sadzi się ostroż- 
nie w doniczki, w ciągu roku należy je kilkakrotnie przesadzać do 
coraz to większych doniczek. W roku następnym wysadza się jedno- 
roczne sadzonki do szkółki w takiej więźbie, przy której nie ma obawy 
przerastania się wzajemnego systemów korzeniowych. 

Jesienią przy wykopywaniu dwuletnich sadzonek obcinane są wszyst- 
kie zbędne korzenie. Po związaniu w pęczki i zaopatrzeniu w trwałe 
etykiety z nazwą klonu przechowywane są one w piasku w dołowniku 
lub piwnicy. W kwietniu następnego roku korzenie tnie się na sadzonki 
o długości około 10 cm, grubość minimalna wynosi 1—2 mm u osik, 
a 5 mm u białodrzewi i topoli szarych. Sadzonki sadzić należy w zimnym 
inspekcie pionowo, w więźbie 10 x 20 cm. Wierzchołek sadzonki powinien 
być pokryty cienką warstwą ziemi (1 cm). Pierwsze pędy pojawiają się 
u osik po '3—4 tygodniach, u białodrzewi i topoli czarnej po 2—3 tygod- 
niach. Wydajność tej metody jest duża, przyjmuje się bowiem 80—100%% 
sadzonek. Wysokość ich pod koniec sezonu wegetacji wynosi 50—80 cm. 

Z roślin pozyskanych z sadzonek korzeniowych zakładane są matecz- 
niki do mnożenia elitarnych klonów przez odrośla korzeniowe. W tym 
celu wysadza się po 100 sztuk sadzonek w więźbie 1x1 m tak, by 
zajmowały one kwadratowe, l-arowe powierzchnie przedzielone zadar- 
nionymi pasami o szer. 5 m. Powierzchnie te utrzymywane są w stanie 
odchwaszczonym. Rośliny mateczne ścinane są corocznie jesienią na wy- 
sokości powierzchni ziemi. Zabiegowi temu towarzyszy coraz obfitsze 
pojawianie się odrośli korzeniowych. Coroczne ich wykopywanie 1 po- 
łączone z tym ranienie korzeni przyczynia się jeszcze bardziej do wzro- 
stu liczby odrośli. Wykopane odrośla pozostawia się jeszcze przez 1—2 
lat w szkółce, po tym okresie nadają się one do wysadzenia na miejsce 
stałe. 

Metoda powyższa znalazła zastosowanie tak do mnożenia starych 
drzew elitarnych jak i nowych mieszańców. Stosować ją można do 
wszystkich topoli sekcji Leuce i topoli czarnej jak rowniez do grocho- 

drzewu (Robinia) i wiazow (Ulmus)’). 

J. Odktady powietrzne. Sposób ten został w latach 1947—1951 Arnolda 

wany w Stanach Zjednoczonych A. P., głównie w Arboretum no a 

(21), w którym wypróbowano go na 280 gatunkach i odmianach sedi 
l krzewów, między innymi również na jednej odmianie topoli (z se ch 
euce — Р. alba var. nivea Ait, która ukorzeniła się po 6 tygodniach. 

NN —— 

z odrosty korzeniowe przed kilkunastu 4 M a . a... noż i rze p : osiki” 
ее торе 7 Sekcji LEUcE P Hodowla i rozmnażanie zdrowej osiki. 

laty zastosował Jabłokow do osiki. ,, 
aTszawa 1953. (Kom. Red.) 
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Kolejność prac przy tym sposobie mnożenia przedstawia się następująco. 

Wczesną wiosną jeszcze podczas okresu spoczynku należy wykonać na 

l-rocznych pędach o grubości 7—12 mm podłużne cięcie od dołu ku 

górze o długości około 5 cm, dochodzące ukośnie do środka pędu. Po 

rozchyleniu obu powierzchni cięcia należy je posypać lub posmarować 

środkiem zawierającym substancję wzrostową, po czym umieszcza się 

między nimi mały kłębek mchu. Całość okłada się pękiem wilgotnego 

(nie mokrego) mchu torfowca (Sphagnum), nakłada na mech rękaw 

z taśmy polietylenowej, o grubości 0,1 mm, którą należy na obu koń- 

cach zaciągnąć szczelnie za pomocą taśmy izolacyjnej. Po pewnym 

okresie czasu pęd ukorzenia się, a korzenie przerastają mech. Ukorze- 

nione pędy należy odciąć i wysadzić wraz z przekorzenionym mchem 

wprost na zagony. Taśma polietylenowa posiada tę ciekawą właściwość, 

że przepuszczając powietrze nie przepuszcza pary wodnej tak, że mech 

pozostaje miesiącami jednakowo wilgotny. 

B. Szczepienie 

Zagadnienie szczepienia omawiane jest w literaturze przedmiotu za- 
zwyczaj fragmentarycznie; wydaje się, że brak w ogóle systematycznych 
prac na ten temat. Uderzający jest fakt stosowania na podkładki topoli 

z sekcji Aigeiros, łatwo go jednak wytłumaczyć brakiem odpowiednich 
podkładek z sekcji Leuce. W Zakładzie Dendrologii i Pomologii PAN 
w Kórniku podjęto w 1954 r. badania nad szczepieniem topoli szarych 
P. tremula X P. alba i P. alba X P. tremula, przy tym z badanych pod- 
kładek najlepszymi okazały się dotąd siewki topoli białej (P. alba L.). 
Dobre wyniki uzyskano również z klonem podkładkowym topoli białej 
przy zastosowaniu metody szczepienia w ręku. 

W Arboretum Kórnickim szczepiono już przed wielu laty topolę białą 
na osice, czego dowodem były setki odrośli osiki, które wyrosły do- 
okoła pnia ściętej 80-letniej topoli białej (2). 

Kriissmann (10) podaje jako dobre sposoby mnożenia topoli tur- 
kiestańskiej (P. alba var. Bolleana Lauche) szczepienie w ręku lub 
w gruncie na jednorocznych, ukorzenionych sadzonkach topoli „kana- 
dyjskich'', czyli mieszańców euramerykańskich. Białodrzew (P. alba) po- 
leca on jedynie jako podkładkę dla zwisłej odmiany szarej topoli (XP. 
canescens var. pendula Dipp.) Jabłokow (5) oczkował wybrane w le- 
sie formy osiki na siewkach osiki; zdolność przyjmowania oczek była 
dla różnych form różna; szereg form nie przyjmowało się wcale. 
Miller (12) podaje za Villem możność szczepienia topoli szarej 
na topolach czarnych (euramerykańskich); dodaje jednak, że częste są 
niepowodzenia przy stosowaniu tych podkładek. Gróhn, któremu 
topole szare szczepione na „mieszańcach'* topoli czarnej (euramerykan- 
skich) stale obumierały, miał lepsze rezultaty przy użyciu na podkładki 
męskich odmian wierzb (wg Millera 12). Giintherowi udawały 
sięwg Millera szczepienia osiki na P. trichocarpa, z czego Незтег 
wysnuwa wniosek o możliwości użycia tej topoli jako podkładki pod 
topole szare. Vincent i Śpalek (22) stosowali szczepienie kilku- 
letnich pędów topoli białej z żeńskimi pączkami kwiatowymi na ko- 
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rzeniach odjętych spod tego samego drzewa, z którego cięto zrazy. 
W tym wypadku celem było uzyskanie kwitnących pędów do wykony- 

wania krzyżówek rosnących w doniczkach, wolnych od wpływu obcej 
podkładki. Gotowe szczepy po posadzeniu w doniczki umieszczali oni 
w szklarni; przyjmowało się około 50%, szczepień. Zaletą tego sposobu 

było ponadto wytwarzanie pączków kwiatowych również w roku na- 
stępnym. Przy szczepieniu wieloletnich gałązek na młodych siewkach 
topoli białejj w roku następnym zatracała się już zdolność do wy- 
twarzania pączków kwiatowych, a krótkopędy wyrastały w długo- 
pędy. Vincent i Spalek wykonywali ponadto szczepienie topoli z sek- 
cji Leuce z zamiarem wyhodowania „,,mieszańców wegetatywnych". 

Jako podkładki użyte zostały jednoroczne siewki białodrzewu i osiki. 
Zrazy cięte były z jednorocznych siewek gatunków: P. alba, P. 
tremula i P. grandidentata oraz z jednorocznych siewek uzyskanych 
z krzyżówek generatywnych: P. alba >: P. grandidentata P. alba x P. tre- 
muloides, P. tremula X P. grandidentata oraz P. alba X P. tremuloides. 

Szczepienie wykonano w ręku, najlepsze wyniki (30% przyjęcia) uzy- 

skano po przechowaniu szczepień do kwietnia w chłodnej piwnicy (0° 

do +-10”C) z późniejszym wysadzeniem ich na zagony. Ze zrazu wypro- 

wadzano zawsze jeden pęd, na podkładce pozostawiano jeden lub dwa 

pędy. Po roku pędy wyrosłe ze zrazu Ścinano na 1 oczko, z którego 

w roku następnym wyrastały do 4 m wysokie długopędy. Nie może tu 

być mowy o jakimś działaniu mentora w tym sensie, w jakim rozumiał 

go Miczurin. Silny wzrost pędów ze zraza był wywoływany przez 

38-letni system korzeniowy podkładek białodrzewu. W roku 1557 przy 
wiosennym szczepieniu elitarnych typów topoli szarej na 2-letnich siew- 

kach białodrzewu uzyskiwałem w ciągu 4 miesięcy wegetacji przyrosty 

o długości do 4,30 m, bez stosowania jakichkolwiek skomplikowanych 

zabiegów. 

PRACE WŁASNE NAD WEGETATYWNYM MNOŻENIEM TOPOLI 

Z SEKCJI LEUCE 

Podczas prac doświadczalnych opracowałem dwa zadowalające sposo- 

by mnożenia topoli z sekcji Leuce przez szczepienie. Pierwszy z nich 

(A) nadaje się do masowych mnożeń nie korzeniących się typów selek- 

cyjnych, drugi (B) może służyć do przenoszenia niektórych typów na 

własne korzenie jeszcze w szkółce w ciągu 1 sezonu wegetacy jnego. 

A. Wiosenne szczepienie 

. Podkładki: 2-letnie siewki białodrzewu (P. alba) posadzone do szkółki 

jako siewki 1-roczne w rozstawie 80 x 40. Zrazy: 2-oczkowe. 

Podkładki należy przyciąć pod koniec zimy na WYSOKOŚCI r о. 
zczepić należy po obeschnięciu gruntu, skoro tylko temperature cen. 

wietrza pozwoli na pracę ręczną, przed rozpoczęciem wegetacji w1o 
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nej, co w Kórniku przypada na ostatnie dni marca i oierwsze tygodnie 

kwietnia. Szczepienie wykonuje się w sarnią nóżkę, owiązuje rafią 

i smaruje maścią ogrodniczą. Początkowo pozwolić należy na wybicie 

pędów z obydwu oczek usuwając po osiągnięciu przez nie długości kil- 

kunastu centymetrów pęd słabszy. Pęd z oczka niższego podwiązuje się 

do czopka ze zraza, pęd z oczka górnego — do wetkniętego obok pod- 
kładki pręta. Przez cały okres wegetacji należy usuwać wyrastające 

z podkładki pędy, wyłamując je u nasady. Po pewnym czasie należy 
przeciąć wrzynającą się rafię, a rosnący pęd przywiązać po raz drugi 
do pręta. Pod koniec lata wyciąć trzeba wszystkie czopy i usunąć wią- 
zania. W roku 1956 częste były przy zastosowaniu powyższego sposobu 
4-miesięczne przyrosty o długości 3 m, w roku 1957 — o długości 4 m, 
niektóre zaś dochodziły do 4,30 m. Szczepione topole po wykopaniu 
nadają się do jesiennego lub wiosennego głębokiego sadzenia; nie jest 
wykluczone, że z czasem zakorzenią się one i przejdą na własne korzenie. 

B. Szczepienie w ręku 

Podkładki: odcinki korzeni uprawianego w Kórniku korzenią- 
cego się klonu białodrzewu (P. alba). Uzyskuje się je przez wysadzenie 
zrzezów, które do jesieni dobrze się ukorzenią. Jesienią po wykopaniu 
dołuje się jednoroczne sadzonki. Przed okresem szczepienia tnie się pęd 
na nowe zrzezy, a korzeń (zeszłoroczny zrzez) przycina się z obu stron 
do długości 20 cm, oczyszcza zupełnie z korzeni bocznych, myje i prze- 
kazuje do szczepienia. Zrazy: 2-oczkowe. 

Szczepić należy w górny koniec korzenia w sarnią nóżkę; szczepienie 
owija się przędzą bawełnianą i smaruje maścią ogrodniczą. Gotowe szcze- 
py układa się warstwami w wilgotnych trocinach w skrzyni, która na 
przeciąg 10—15 dni umieszcza się w pomieszczeniu o temperaturze 
około --15 €. Równocześnie należy przygotować zagony lub szkółkę 
1 po upływie podanego czasu, możliwie przed rozwinięciem się pędów 
szczepy należy wydobyć z trocin i posadzić pod pikulec tak głęboko, by 
tviko najwyższe oczko zraza wystawało z ziemi. Gdy celem szczepienia 
jest zakorzenienie się zraza, należy rosnący pęd stale obsypywać. Do 
tego celu najkorzystniejsza jest więźba 60x30 cm. Ważny jest przy tej 
metodzie wybór gleby; powinna być ona wilgotna i próchniczna. W roku 
1956 osiągano 4-miesięczne przyrosty do ok. 1,5 m, w roku 1957 do ok. 
2,0 m. Zaletą tej metody jest możliwość wykonania prawie wszystkich 
prac w ogrzanym pomieszczeniu. Należy tu zaznaczyć, że niewielka ilość 
badanych typów selekcyjnych (2 na 35) wytworzyła zupełnie zadowala- 
jący system korzeniowy ze zraza. Po wykopaniu usunięto cały system 
korzeniowy podkładki, a własnokorzeniowe topole wysadzono. 
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