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Abstract. Juniper vulgaris (Juniperus communis L.) exhibits large variability of 
individuals, which is helpful to maintain through the multiplication of vegetative 
propagation. Young plants will be a conservative base of valuable genotypes 
selected specimens.  The experiment tested the rooting ability of Juniperus 
communis L. seedlings with using selected promoters and the ground.  

WSTĘP
Jałowiec pospolity (Juniperus communis L.) doskonale znajduje swoje miejsce 

w zacienionej warstwie dna lasu dając schronienie i pokarm ptakom, jak również 
możliwość wyprowadzania przez nie lęgów. Jest cennym składnikiem biocenozy, 
co na słabych siedliskach ma ogromne znaczenie. Wyrasta w niewysokie drzewo, 
ale najczęściej jest krzewem, który w lasach zajmuje poziom podszytu, na 
siedliskach borowych [Mowszowicz 1986]. Wysokość, jaką może osiągnąć w 
naszych warunkach, na dobrym siedlisku borowym, to 10 m (wyjątkowo 15-20 m), 
a obwód pnia do 110 cm [Bobiński 1979]. 
Juniperus communis rośnie w całej Polsce.

Jest rośliną o skromnych wymaganiach i  można go spotkać na glebach 
torfowych, jak i na piaszczystych wydmowych. Znosi lekkie ocienienie, ale 
najlepszy pokrój osiąga na dobrze nasłonecznionych miejscach. Rozwój jałowca
 i jego żywotność oraz zdrowotność jest zależna od warunków siedliskowych 
w jakich rośnie. Najbardziej korzystnymi są dobrze nasłonecznione miejsca w 
borach: mieszanym świeżym i świeżym [Grześkowiak i Bednorz 2002]. 

Od wieków wykorzystywany jest w produkcji farmaceutyków, alkoholi, 
galanterii drzewnej, a obecność aromatycznych olejków eterycznych pozwoliła na 
stosowanie jako przyprawę kulinarną. W lasach wykazuje dużą zmienność 
osobników. Według Bobińskiego [1974] w lasach można wyróżnić 6 form 
pokrojowych, a są to: krzewiasta, piramidalna, kolumnowa, drzewiasta, płożąca 
i pośrednia. 
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To duże zróżnicowanie form, barw i pokroju stawiają rodzaj Juniperus na 
drugim miejscu po żywotniku (Thuja) wśród iglaków spotykanych w nasadzeniach 
[Marosz 2006]. 

Prowadząc obserwacje jałowca w lasach często zobaczyć można krzewy 
o interesującym, wąskim pokroju, bardzo cennym, szczególnie dla małych ogrodów 
przydomowych. W ten sposób powstało wiele nowych odmian w obrębie gatunku, 
które chętnie produkowane są w szkółkach ozdobnych. Typowy Juniperus 
communis L. częściej rozmnażany jest w szkółkach leśnych i to w nielicznych 
przypadkach. Jak wskazują badania, Juniperus communis L. wykazuje dużą 
zmienność osobników rosnących nawet w niedalekim sąsiedztwie [Wieczorek 
1995]. Warto chronić najpiękniejsze i wartościowe krzewy, a więc zachować te 
cechy poprzez rozmnażanie wegetatywne. Powstałe w ten sposób młode sadzonki 
po przeniesieniu do drzewostanu będą stanowiły bazę zachowawczą cennych 
genotypów wybranych egzemplarzy Juniperus communis L. Na wegetatywny 
sposób rozmnażania decydujemy się z reguły przy ograniczonym dostępie do 
nasion, przyśpieszeniu cyklu produkcyjnego, zachowaniu cech odmianowych. 
Powstały w ten sposób materiał jest wyrównany i stanowi klon rośliny matecznej, 
która posłużyła do reprodukcji. Materiału o wymienionych cechach nie uzyskamy 
stosując rozmnażanie generatywne. 

Celem pracy było poznanie zdolności ukorzeniania sadzonek Juniperus 
communis przy zastosowaniu odpowiednich substancji stymulujących proces 
ukorzeniania oraz podłoży.  Wyniki doświadczenia miały pomóc w opracowaniu 
optymalnego sposobu rozmnażania wegetatywnego najstarszych i najcenniejszych 
okazów Juniperus communis L. rosnących w Nadleśnictwie Trzebież. 

Rys. 1. Zasięg naturalny jałowców w Polsce [Hrynkiewicz-Sudnik i in. 1995]:
 1 – Juniperus communis, 2 –  J.c. ssp. nana,  3 – J. sabina, 4 – stanowiska izolowane
J.c. ssp. nana – obecnie przeważnie pozostały tylko ślady, 5 – obszary bez naturalnego 
występowania jałowców.
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ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE NAGOZALĄŻKOWYCH
PRZEZ SADZONKI

U roślin nagozalążkowych mają zastosowanie sadzonki pędowe asymilujące 
półzdrewniałe lub zdrewniałe mające liście lub pędy. Sadzonki asymilujące 
możemy przygotowywać przez cały rok (za wyjątkiem okresu wzrostu) jednak dla 
każdej technologii rozmnażania, gatunku czy odmiany istnieje optymalny termin, 
w którym ukorzenianie daje najlepsze efekty. Sadzonki te w odróżnieniu od 
nieasymilujących potrzebują więcej wilgotności oraz płytkiego umieszczenia 
w podłożu, na głębokość 1-3 cm. W większości gatunków nagozalążkowych na 
sadzonki asymilujące można pobierać pędy jednoroczne, dwu i trzyletnie, a czasami 
i starsze. Powszechne jest stosowanie sadzonek z piętką [Hrynkiewicz-Sudnik i in. 
1995]. Piętka jest fragmentem pędu starszym od poprzedzającego go odcinka 
sadzonki, w którym mieści się najwięcej komórek parenchymatycznych oraz 
komórek twórczych zdolnych wytworzyć zaczątki korzeni. W niektórych 
przypadkach Krüssmann [1972] poleca nacinanie ostrym nożem sadzonki przez 
obrączkę lub skracanie zbyt długich pędów rostowych. Dobre efekty daje także 
nacięcie boczne pędu na taką długość, na jaką umieścimy go w podłożu. Najlepsze 
efekty można osiągnąć pobierając sadzonki z młodych mateczników rosnących 
w dobrze nasłonecznionych miejscach i o dobrej kondycji zdrowotnej. Słabiej 
natomiast ukorzeniają się sadzonki pobierane z mateczników starych, rosnących 
w miejscach zacienionych lub w złych warunkach ekologicznych. 

Otrzymanie optymalnych efektów ukorzeniania warunkuje odpowiednie 
podłoże. Przy doborze komponentów podłoża należy pamiętać o zapewnieniu 
najkorzystniejszych warunków powietrzno-wilgotnościowych oraz właściwym 
odczynie. Odpowiednio dobierając udział ilościowy składników można otrzymać 
mieszanki o pożądanych cechach. Do celów szkółkarskich wykorzystujemy 
najczęściej torf, korę drzewną, produkty "kokosowe" (tzw. chipsy, włókna, pył), 
żwir, piasek, natomiast uzupełnienie stanowią wełna mineralna, wermikulit, 
keramzyt, perlit. Trzeba jednak znać ich właściwości, które powinny być 
powtarzalne w poszczególnych partiach. Jest to niezbędne dla dopracowania 
określonej technologii produkcji. Niektóre podane produkty wykorzystywane jako 
składniki podłoży do produkcji szkółkarskiej mają naturalne pochodzenie. 
Pozostałe wyprodukowane zostały przez człowieka. Jednak najważniejszy jest, 
i jeszcze jakiś czas pozostanie, torf. Do ukorzeniania stosuje się różnego rodzaju 
mieszanki przedstawionych podłoży [Nawrocka-Grześkowiak U. 2004]. 
Najczęściej występuje w nich torf z piaskiem, perlitem lub włókno kokosowe 
z podobnymi dodatkami w różnych proporcjach ilościowych np. 1:1, lub 2:1, 1:1:1, 
lub 2:1:1 [Hrynkiewicz-Sudnik i in. 1995]. Dobór komponentów odpowiednich dla 
roślin, ma na celu zapewnienie optymalnych warunków dla rozwoju systemu 
korzeniowego.

Proces tworzenia korzeni przybyszowych uzależniony głównie od substancji 
endogennych, wśród których najbardziej poznaną grupą są auksyny - kwas 
β-indolilooctowy (IAA), a także substancji o działaniu biokatalicznym, które 
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współdziałają z auksyną [Nawrocka – Grześkowiak U. 1996]. Do ukorzeniania 
sadzonek wykorzystujemy syntetyczne substancje, które w swojej budowie 
chemicznej są często podobne do naturalnych regulatorów wzrostu. Są to sztucznie 
wytworzone preparaty zaliczane do pestycydów, do których często dodawane są 
fungicydy i witaminy w celu ochronnym i wspomagającym działanie hormonów. 
W formie handlowej substancje te są dostępne w postaci pudrów, płynów lub 
tabletek do rozpuszczenia. Ważną rolę odgrywa kwas β-indolilomasłowy (IBA)
 i kwas α naftylo -1-octowy (NAA). 

Najczęściej spotykane w handlu są nazwy takich preparatów stymulujących 
ukorzenianie, jak: Seradix B 1, B 2, B 3, Rhizopon A, Rhizopon B, Rhizopon AA, 
Ukorzeniacz A, Ukorzeniacz B i Ukorzeniacz AB.

MATERIAŁ I METODY
Doświadczenie przeprowadzono w namiocie foliowym szkółki leśnej 

Nadleśnictwa Trzebież. Szkółka położona jest w oddz. 666g, przy wsi Tanowo, 
gmina Police, powiat Police, województwo zachodniopomorskie. Sadzonki 
jałowca (Juniperus communis L.) do doświadczenia pobrano na początku kwietnia 
z egzemplarzy stanowiących warstwę podszytu w 110- letnim drzewostanie 
sosnowym na siedlisku boru mieszanego świeżego. Drzewostan zlokalizowany jest 
w leśnictwie Tanowo w oddziale 747m. Z obliczeń przyrostów rocznych zamarłych 
w sąsiedztwie osobników wynika, że wiek roślin, z których pobrano sadzonki 
wynosi około 60 lat. Podłoża, które stanowiły obiekty doświadczenia, to: włókno 
kokosowe [1], włókno kokosowe + perlit w proporcji 1:1 [2], włókno kokosowe + 
perlit + kora (1:1:1) [3], włókno kokosowe + piasek (1:1) [4], torf [5], torf + perlit 
(1:1) [6], torf + piasek (1:1) [7], torf + perlit + kora (1:1:1) [8]. Włókno kokosowe  
(sprasowane kostki) zakupiono w firmie CERES. Zastosowany piasek miał 
granulację 0.8 mm, natomiast torf był torfem kwaśnym (pH w HCl = 2,7). Korę 
sosnową pobrano z cztero- letniej pryzmy. Podłoża umieszczono w styropianowych 
pojemnikach. Dno pojemnika wypełniono 2 cm warstwą kompostu korowego, na 
którą nasypano ziemię kompostową o grubości warstwy 3 cm. Na tak przygotowany 
zagęszczony podkład nałożono 5 cm warstwę określonego podłoża. Komponenty 
do sporządzenia podłoży poddano analizie chemicznej w Okręgowej Stacji 
Chemiczno- Rolniczej w Szczecinie. Sadzonką był dwuletni pęd z piętką i bocznym 
ścięciem paska kory na długości około 1cm. Końcówkę sadzonek potraktowano 
preparatami stymulującymi ukorzenianie: w pudrze Rhizopon AA (na wykresach 
RHIZOPON PUDER) oraz Ukorzeniacz B aqua (symbol B) i Ukorzeniacz AB aqua 
(symbol AB). Zastosowano także roztwór Rhizopon AA (tabletki 50 mg = 20% 

3
rozpuszczono w wodzie - jedna tabletka w 1 dm  wody), w którym moczono dolne 
części sadzonek przez 8 godzin (symbol na wykresie RHIZOPON PŁYN). Tak 
przygotowane sadzonki umieszczano w podłożach. W okresie ukorzeniania 
prowadzono zapobiegawczo (co cztery tygodnie) opryski ochronne preparatem 
biologicznym BIOSEPT. Substancją biologicznie czynną w tym preparacie jest 
33% ekstrakt z grejpfruta.
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Doświadczenie prowadzono losowo w 3 powtórzeniach, a każdą kombinację 
reprezentowały 24 sadzonki. Po sześciu miesiącach prowadzono kontrolę 
ukorzenienia, podczas której liczono sadzonki ukorzenione, nieukorzenione żywe
 i zamarłe oraz mierzono długość systemu korzeniowego. Wyniki pomiarów 
poddano analizie statystycznej za pomocą trójczynnikowej analizy wariancji 
w układzie kompletnej randomizacji. Porównania wielokrotne obiektów wykonano 
stosując test Tukeya przy poziomie ufności p=0,05.    

WYNIKI I DYSKUSJA
Bärteles [1982] podaje, że rodzaj Juniperus lepiej ukorzenia się w terminie 

jesiennym, natomiast wg Hrynkiewicza-Sudnik  i in. [1995] to miesiąc lipiec 
i sierpień. W niniejszym doświadczeniu stwierdzono, że termin wiosenno-letni dla 
jałowca pospolitego daje dobre wyniki, a pod koniec sierpnia, na początku września 
ukorzenione sadzonki były już wysadzane na zagony. Dodatkowym pozytywnym 
elementem ukorzeniania wiosennego jest uniknięcie ogrzewania namiotu 
foliowego przy jesiennych spadkach temperatur. 

U jałowca pospolitego najmniejszy system korzeniowy zaobserwowano 
u sadzonek ukorzenianych w włóknie kokosowym z piaskiem po zastosowaniu 
Rhizoponu w płynie (9,9 cm), Ukorzeniacza  B (6,0 cm), oraz  Rhizoponu  w pudrze 
(6,6 cm).

Najdłuższe korzenie wytworzyły sadzonki w substracie torfu z perlitem 
traktowane Rhizoponem  w pudrze (26,3 cm), Ukorzeniaczem AB (25,2 cm) oraz 
Rhizoponem  w płynie  (24,5 cm). Dobrze ukorzeniły się sadzonki w torfie 
z perlitem i korą, na które działał Rhizopon  w pudrze (24,2 cm). 

Uzyskane wyniki wskazują na wyraźny wpływ zastosowanego podłoża na 
długość korzeni sadzonki. 

Najkorzystniej na długość korzeni wpłynęło podłoże odpowiednio 
napowietrzone i uwilgotnione. Podłożami tymi było połączenie torfu z perlitem 
w stosunku 1:1(22,2 cm), włókna kokosowego z perlitem (17,3 cm) oraz samo 
włókno kokosowe (17,2 cm). Dobrym podłożem okazał się substrat torfu z perlitem 
w połączeniu z korą (1:1:1), gdzie długość korzeni średnio równała się 15,8 cm. 
Najsłabiej rozwinięte korzenie uzyskano w substracie włókna kokosowego 
z piaskiem (7,5 cm), oraz torfu z piaskiem (7,9 cm). Na rozwój systemu 
korzeniowego u jałowca pospolitego z pewnością również ma wpływ odczyn 
podłoża. Włókno kokosowe z piaskiem ma odczyn zbliżony do zasadowego 
(pH 6,8), a torf z piaskiem 5,8

Analiza wyników odczynu podłoży wskazuje, że znaczny wpływ na odczyn pH 
ma piasek, jak również (w mniejszym stopniu) perlit szczególnie stosowany 
w zmieszaniu z włóknem kokosowym oraz torfem (tab. 1). Duże znaczenie podłoża 
widoczne było również w liczbie ukorzenionych sadzonek. Najmniej 
ukorzenionych sadzonek uzyskano w samym torfie, niezależnie czy były 
to sadzonki kontrolne, czy po działaniu substancji stymulujących. Działając 
preparatem Rhizopon w pudrze i w płynie uzyskano średnio tylko 2 sadzonki 
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(na 8 szt. w powtórzeniu). Po zastosowaniu preparatu Rhizopon w płynie najwięcej 
sadzonek ukorzeniło się w włóknie kokosowym z perlitem – 7 szt. Niezależnie 
od zastosowanych substancji stymulujących najgorszy wynik w liczbie sadzonek 
ukorzenionych wykazano w samym torfie (2,5 szt), a najlepszy w włóknie 
kokosowym w połączeniu z perlitem (5,7) oraz w samym włóknie (5,5 szt).

Rys. 2. Długość systemu korzeniowego w zależności od podłoża i substancji stymulującej.
Źródło: Opracowanie własne.

Rys. 3. Długość systemu korzeniowego w zależności od zastosowanego podłoża.
Źródło: Opracowanie własne.
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Tab. 1. Odczyn badanych podłoży.

Lp Podłoże  Odczyn pH w KCl  

1 Włókno kokosowe  4,7  

2 Włókno kokosowe z perlitem (1:1) 4,9  

3 Włókno kokosowe z perlitem i korą (1:1:1)  4,4  

4 Włókno kokosowe z piaskiem (1:1) 6,8  

5
 

Torf
 

2,7
 

6
 

Torf + perlit (1:1)
 

3,1
 

7
 

Torf + perlit +kora (1:1:1)
 

3,4
 

8
 

Torf + piasek (1:1)
 

5,8
 

 
Źródło: Opracowanie własne.

Tak duże różnice w ilości ukorzenionych sadzonek nie potwierdziły się 
w danych statystycznych. Bärteles [1982] do ukorzeniania sadzonek jałowca zaleca 
podłoże złożone z mieszaniny torfu i piasku. W badanych podłożach wyższe 
rezultaty liczby ukorzenionych sadzonek osiągnięto w substratach torfu z perlitem, 
torfu z perlitem i korą, a szczególnie w podłożach włókna kokosowego z piaskiem, 
włóknie z perlitem i w samym włóknie kokosowym (rys. 5). 

Podobnie Nawrocka-Grześkowiak [2004], ukorzeniając wybrane rośliny 
iglaste, uzyskała wyższe wyniki w substracie z włókna kokosowego w porównaniu 
z podłożem torfowym dla odmiany jałowca. Równie istotną przewagę substratów 
z włókna kokosowego nad torfowymi uzyskała Nawrocka-Grześkowiak [2008] 
ukorzeniając lilaka pospolitego. Wyniki badań nad ukorzenianiem jałowca są 
zachęcające do rozmnażania interesujących form jałowca pospolitego rosnącego 
w lasach w celu zachowania tych genotypów, a starsze okazy mogą służyć jako 
cenne mateczniki tych roślin.

 

WNIOSKI
1. Dla Juniperus communis L. najlepszą substancją stymulującą proces 
ukorzeniania okazał się Rhizopon AA w pudrze, gdzie substancją stymulującą jest 
IBA 1%.
2. Jałowiec pospolity dobrze ukorzeniał się we wszystkich badanych podłożach za 
wyjątkiem torfu, przyczyną może być jego kwasowość oraz mniej korzystne 
warunki powietrzno- wilgotnościowe.
3. Wiosenny termin sadzonkowania jest odpowiednim dla ukorzeniania jałowca.
4. Do rozmnażania jałowca pospolitego można wykorzystać starsze wiekowo 
mateczniki.
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Rys. 4. Liczba ukorzenionych sadzonek w zależności od położa i substancji 
stymulujacych ukorzenianie.
Źródło: Opracowanie własne.

Rys . 5. Liczba ukorzeninych sadzonek w zależności od podłoża.

Źródło: Opracowanie własne.
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STRESZCZENIE
Jałowiec pospolity (Juniperus communis L.) jest cennym składnikiem 

biocenozy, co na słabych siedliskach ma ogromne znaczenie. W przeprowadzonym 
doświadczeniu badano zdolność ukorzeniania sadzonek Juniperus communis L. 
stosując wybrane stymulatory ukorzeniania oraz podłoża. Wyniki doświadczenia 
mają pomóc w opracowaniu optymalnego sposobu rozmnażania wegetatywnego 
najstarszych i najcenniejszych okazów Juniperus communis L. rosnących 
w Nadleśnictwie Trzebież. Uzyskane wyniki świadczą, że na proces ukorzeniania 
jałowca pospolitego (Juniperus communis L.) duży wpływ ma zarówno podłoże, jak 
i zastosowana substancja stymulująca, a wiosenny termin ukorzeniania jest okresem 
odpowiednim. Na podstawie doświadczenia stwierdzono również, że nawet sadzonki 
pobierane ze starszych egzemplarzy matecznych ukorzeniają się dobrze.

SUMMARY
The juniper (Juniperus communis L.) bean is a valuable component of 

biocoenosis, which is significant on poor habitats. The experiment tested the rooting 
ability of Juniperus communis L. seedlings with using selected rooting promoters and 
ground. The results of the experience will help to develop the optimal method of 
vegetative material propagation for the oldest and most valuable specimen of 
Juniperus communis L. growing in Trzebież Forestry Commission. The obtained 
results show that influence on the Juniper (Juniperus communis L.) rooting process 
have both medium and applied stimulating substance. Spring term of rooting is the 
right period. On the basis of experience it has also been found that the cuttings taken 
from older parental specimen are well rooted.
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