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Wpływ moczenia nasion modrzewia 

na kiełkowanie i rozwój siewek. 
(Praktyczna próba). 

L mfluence du mouillage des graines du móleze sur la górmination et 
la crotssance des plantules. | 

  

Sztuczne przyspieszanie względnie podnoszenie siły kiełkowa- 
nia nasion, mało stosowane jest zazwyczaj w praktyce mimo pole- 
cania tego środka przez podręczniki hodowli lasu, szczególniej dla 
nasion trudno kiełkujących jak: modrzewia, akacji, wejmutki i t. p.: 

W tym celu zalecane bywają moczenia w wodzie, wodzie wapien- 
nej, w rozcieńczonych kwasach, wodzie chlorowej i w innych roztwo- 
rach soli względnie w ich mieszaninach. Te ostatnie mają szczególniej 
na celu nie tyle przyspieszenie czy podniesienie siły kiełkowania, ile 
mają wywierać wpływ na cały dalszy rozwój rośliny, powstałej z tak 
preparowanego nasienia, w kierunkach pożądanych przez hodowców; 
przyspieszenia dojrzewania, zwiększenia plonu i t. p. 

Odnośne badania Popowa, Gleisberga, Kotowskiego, Pospalewa 
l innych dotyczą przeważnie roślin rolniczych, które, jako o krótkim 
w porównaniu do roślin drzewiastych okresie życia, pozwalają na 
badanie owego następczego działania preparowania nasion odpo- 
wiedniemi solami (stimulacji). |
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Nasionami drzew leśnych mniej się zajmowano. Prace Schmidta, 

Hiltnera i Kinzela, oraz Aaltonen'a odnoszą się do wpływu stężenia 

jonów wodorowych na kiełkowanie nasion. 

Mając na względzie powyższe teoretyczne badania, przeprowa: 

dziłem wiosną 1927 roku w państwowem nadleśnictwie Zielonce pod 

Poznaniem praktyczną próbę moczenia nasion modrzewi: polskiego, 

dawurskiego I europejskiego z Alp, w wodzie wapiennej i wodzie stu- 

dziennej. Dwa pierwsze gatunki wobec bardzo słabych wschodów nie 

nadawały się do czynienia spostrzeżeń. Przebieg postępowania był 

następujący: Równe ilości nasion (po 100 gr), każda przeznaczona na 

zagonki o 5m* powierzchni, namoczono w wyżej wymienionych pły- 

nach na przeciąg 24 godzin. Po wyjęciu z płynów osuszano je po- 

  
Ryc. 1. Ogólny widok grządek z siewkami. 

(Fot. inż. J. Nietronin). 

wierzchownie dla doprowadzenia ich do stanu sypkiego, umożliwia- 

jącego równy wysiew. 

Wysiew ręczny tak przygotowanych nasion, jak również niemo- 

czonych, nastąpił dnia 30. IV. w rowki podwójne 4 cm szerokości, 

wygniatane deską siewną w odstępach 10 cm, głębokości 1—1'5 ст. 

Po wysiewie nasion rowki zarównano ręcznie tą samą glebą. Próbę 

przeprowadzono na glebie piaszczystej, mającej jednak skłonność do 

wytwarzania skorupy pod wpływem opadów 1 słońca. 

Pierwsze wschody zauważono dnia 22. V. z nasion moczonych 

w wodzie wapiennej; w dniu 24. W. z nasion moczonych w zwykłej 

wodzie i dopiero 6. VI. zaczęły kiełkować nasiona niemoczone. W tym 
czasie można już było zauważyć, że siewki z nasion moczonych w wo- 

dzie wapiennej nie są tak silne i równe w rozwoju, jak siewki z na- 

sion moczonych w wodzie studziennej.
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Dnia 1. VIII. obliczono siewki w co trzecim rządku, co uczyniło 
po 24 rządki z każdej serji, dając gwarancje dostatecznej praktycznie 
dokładności wyników próby. 

Nasiona Nasiona moczone Nasiona moczone 

niemoczone w wodzie wapiennej w wodzie studziennej 

Przeliczono rządków 24 24 24 

Naliczono siewek 500 1077 1298 

Srednio na rządku 20 44 54 

Z, danych powyższych wynikałoby, że wpływ moczenia zwiększa 

ilość skielkowanych nasion o 100 do 150%, mimo wiosny w tym 

roku bardzo obfitej w opady, 

które, zdawałoby się, dosta- 

tecznie umożliwiały zaczer- 

pnięcie wilgoci z gleby. 

Pozatem wygląd siewek 

wykazuje duże różnice: siew- 

ki znasion niemoczonych są 

przeciętnie znacznie mniej- 

sze od siewek z nasion mo- 

czonych i nie przekraczają 

5:0 cm wzrostu, wiele zaś było 

jeszcze kiełkujących, względ- 

nie tylko z pierwszemi igłami, 

gdy z nasion moczonych kieł- 

kujących nie widać wcale, 

najmniejsze z nich równają 

się przeciętnym z niemoczo- 

nych nasion. 
Moczenie w wodzie wy- 

daje się mieć lepszy skutek 

Jak w wodzie wapiennej, gdyż 

rozwój siewek jest znacznie 

naogół lepszy 1 silniejszy 

Вус. 2. Przeciętne siewki wyrosłe z nysion z nasion moczonych M ue 
a) suchych, 6) moezonych w wodzie, dzie jak w wodzie waplen- 

cj moczonych w wodzie wapiennej. nej; pierwsze posiadają wy- 
(Fot. inż. J. Nietronin). sokość przeważnie 75 m 

oraz boczne odgałęzienia 
2—5 cm długości; siewek mniejszych do 3 cm wysokości jest znacznie 
mniej jak z nasion moczonych w wodzie wapiennej, jakkolwiek mię- 
dzy ostatniemi znajdują się siewki równe wielkością przeciętnym 
siewkom z nasion moczonych w wodzie. 
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Załączone zdjęcia fotograficzne (ryc. 112) przedstawiają ogólny 

widok grządek i przeciętne siewki z nasion suchych: serja a; — mo- 

czonych w wodzie serja b; — moczonych w wodzie wapiennej, serja с. 

Pomimo 1ż spostrzeżenie to nie rości sobie prawa do rozstrzy- 

gania kwestji moczenia czy niemoczenia nasion, jednak zaobserwo- 

wane fakty i przytoczone liczby przemawiają za moczeniem w wo- 

dzie. Należy pragnąć, aby podobnie przeprowadzone próby w odmien- 

nych warunkach klimatycznych 1 glebowych przyczyniły się do po- 

żądanego wyjaśnienia ważnej praktycznie sprawy. 

 


