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Rozmnazanie wegetatywne daglezji zielonej* 

Vegetative Propagation of Douglas-fir 

Wstep 

Pee zachowania genotypów drzew doborowych Pseudotsuga menziesii [(Mirb.) 

Franco], w Europie często nieznanego pochodzenia, konieczność namnażania szybko 
rosnących drzew otrzymanych w drodze kontrolowanego krzyżowania lub w wyniku badań 
populacyjnych (16), jak i chęć uzyskania jednorodnego genetycznie materiału klonalnego 
dla plantacji nasiennych, spowodowała od 25 lat bujny rozwój badań nad sposobami 
mnożenia wegetatywnego daglezji zielonej. Metody te dzielimy na "in vitro" i" in vivo". 
Do metod in vitro zaliczamy mikrorozmnażanie — dotyczące kultur zawiesinowych 
komórek, kultur tkankowych, rozmnażania drzew z pąków wzrostowych, hypokotylu, 
megagametofitów, liścieni, liści, embrionów, pędów młodocianych i innych organów. Do 
metod "in vivo" zalicza się ukorzenianie pędów ( zrazów) i szczepienie na podkładce. 

W początku lat sześćdziesiątych zastosowano, używaną z powodzeniem u innych gatunków 

drzew iglastych, metodę mnożenia wegetatywnego daglezji przez szczepienie zrazów na 

podkładkach pochodzących z wolnego zapylenia. Po kilku, niekiedy po 10-12 latach, 
stwierdzono wymieranie szczepów, ze względu na niezgodność podkładki ze zrazem. Autor 
miał możność zobaczenia w Belgii plantacji nasiennej daglezji zielonej, w wieku 8 lat, na 
której zginęło około 50% szczepów i w Niemczech, plantacji 10-letniej, gdzie pozostało 
zaledwie 30% szczepów. Objawem niezgodności było wytwarzanie brunatnej warstwy 
korka w miejscu zrośnięcia podkładki ze zrazem. 

Problem ominięcia, lub zmniejszenia strat spowodowanych niezgodnością fizjologiczną 
podkładki ze zrazem jest nadal ważnym zagadnieniem w hodowli daglezji zielonej, 
pomimo tego, że w ciągu minionego ćwierówiecza zrealizowano w tym zakresie dziesiątki 
prac badawczych. 

* Pracę wykonano w temacie P2.5 Nr 66165, finansowanym przez KBN. 
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Mikrorozmnażanie ( mikropropagacja ) 

Jest to metoda, rozwijana bardzo intensywnie, która znalazła zastosowanie w hodowli wielu 
gatunków eukaliptusów, orzechów, żywotników, dębów, różaneczników, azalii, migda- 

łowców, osiki i innych roślin drzewiastych. W rozmnażaniu daglezji zielonej nie jest 
jeszcze stosowana na szeroką skalę, chociaż jest to obiecująca metoda. (1,2,4). Mikroroz- 
mnażanie, wydawało się początkowo spełniać wszystkie wymagania, stawiane dobrej 
metodzie wegetatywnego mnożenia roślin. Szczególną zaletą tej metody jest to, że z małej 
ilości masy tkanki ( przeważnie z liścieni, pączków lub kalusa) można wyprodukować dużą 
liczbę roślin w krótkim czasie. Gupta i Durzan ( 1985) otrzymali w ciągu roku, z jednego 
pędu daglezji 10 roślin potomnych, bez stosowania substancji wzrostowych, dodając 
jedynie 0,3% węgla aktywowanego i 0,2 mg / litr benzyloaminopuryny do medium 
hodowlanego. Jak każda metoda rozmnażania "in vitro", mikrorozmnażanie ma trzy etapy: 

O] założenie i utrzymanie kultury w szkle ( probówce, zlewce, słoju itp. — stad jej 
nazwa "in vitro"), 

С regeneracja rośliny, 

O) przeniesienie roślin z hodowli w szkle do uprawy polowej. 

Etap trzeci okazał się nastręczać niekiedy wiele trudności. Rośliny dobrze rosnąc w 
warunkach laboratoryjnych, po transplantacji do szkółki, często ginęły w znacznym sto- 
pniu. Wprawdzie rośliny otrzymane z pączków, liścieni lub innych organów, są przeważnie 
genotypowo identyczne z rośliną mateczną, to rośliny wyhodowane z kalusa są często 
poliploidami lub aneuploidami, a to podważa sens stosowania tej metody w hodowli 
zachowawczej oraz podraża koszty produkcji sadzonek, powstaje bowiem konieczność 
zbadania kariotypu każdego, wyhodowanego "in vitro" drzewa. Dlatego, zapewne, jeszcze 
mniejsze zastosowanie znalazła metoda rozmnażania daglezji zielonej przez namnażanie z 
zawiesiny komórkowej "in vitro", którą próbowali zastosować Kirby i Frank (1980). 

Ukorzenianie pędów ( zrazów) 

Metoda ta, w odróżnieniu od wcześniej opisanej, zapewnia genetyczną identyczność 
potomstwa otrzymanego wegetatywnie z drzewem matecznym. Znalazła ona zastosowanie 
praktyczne na szeroką skalę w Belgii, Francji Niemczech, w krajach skandynawskich i w 
wielu innych, w produkcji świerka, modrzewia, a także daglezji zielonej. Materiał sadze- 
niowy jest wyrównany i osiąga dobre przyrosty po posadzeniu w warunkach polowych. 
Wadą tej metody jest trudność ukorzenienia pędów pobranych ze starszych drzew, utrzy- mywanie się plagiotropizmu u niektórych sadzonek przez długi okres czasu, często zbyt mały system korzeniowy w stosunku do masy pnia i korony u starszych drzew, tak że są one podatne na wywalanie przez wiatry i śnieg. Autor wykonał dwie serie doświadczeń z ukorzenianiem zrazów pobranych z 20-letnich daglezji (18). Zastosowano następujące zmienne: 

— _ dwa okresy zbioru pędów; luty i marzec, 
— dwie długości zrazów: 7 cm i 20 cm, 
— dwa podłoża: torfowo-piaskowe i piaskowo-perlitowe, 

dwa warianty temperatury podłoża: +15' i +25'C, 
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— trzy hormony : IAA, IBA NAA — w kombinacjach : IAA, IAA + IBA, IAA + 
NAA, IBA, IBA + NAA, NAA. 

— _ wariant kontrolny bez hormonów, lecz z wszystkimi pozostałymi zabiegami, 
— dwa okresy sadzenia zrazów: bezpośredni po zbiorze i 24 godziny po zbiorze, 
— dwa warianty sadzonek: z nacięciem pędów przed aplikacją hormonu i bez 

nacięcia, a jedynie z usunięciem miazgi z około 5 mm, końcowego odcinka pędu. 

Stosowano 0,5% stężenie hormonów w talku. Przed sadzeniem pod folią polietylenową 
zrazy były zanurzane w 0,02% roztworze kaptanu i następnie w czasie podlewania, raz w 
tygodniu stosowano 0,002% roztwór kaptanu. Nie stosowano zamgławiania sadzonek. 
Wynik doświadczenia był negatywny. Otrzymano jedynie wytwarzanie się tkanki przyran- 
nej u 1% zrazów, które jednak nie wytworzyły korzeni. Źródłem niepowodzenia doświad- 
czenia, okazał się zbyt duży wiek drzew. Błędem też było pobranie dużych i mocnych 
zrazów, z górnej części korony, a także zbyt wczesna likwidacja doświadczenia (po 2 

miesiącach) okazało się bowiem, że zrazy daglezji mogą wytworzyć korzenie po 4, a nawet 

po 7 miesiącach (6). 

Drzewa daglezji, powyżej dziesiątego roku życia, ukorzeniają się bardzo źle. Występuje u 
tego gatunku ( podobnie jak i u innych drzew) bardzo istotne zróżnicowanie miedzyklonal- 
ne pod względem zdolności ukorzeniania się zrazów (3). Zdolność do wytwarzania korzeni 

przez zrazy jest cechą uwarunkowaną genetycznie. Starsze drzewa należy odmłodzić, 
stosując kilkakrotne przycięcie korony, aż do wysokości 0,5 m nad ziemią. Im wyższe 

bowiem drzewa tym gorsze ukorzenianie się sadzonek Copes (1992 ). Stosując wielokrotne 

skracanie 10- i 13-letnich daglezji Copes (l.c.) uzyskał 74% ukorzenionych zrazów. W 
pracy tej stwierdzono również, że znacznie gorzej ukorzeniają się duże, mocne, ortotropowe 

pędy ze szczytowej części korony, niż drobne, plagiotropowe zrazy z peryferyjnej części 
korony. Takie zrazy, nawet gdy pochodzą z jednorocznych siewek, są traktowane hormo- 
nami i ukorzeniane w wilgotnym powietrzu, to mimo tego ukorzeniają się w niewielkim 

procencie (19). 

W konkluzji można stwierdzić, że najlepsze rezultaty w ukorzenianiu pędów można 

osiągnąć, zbierając zrazy w grudniu — styczniu, z bardzo młodych siewek, stosując jako 
podłoże: perlit — piasek (1:1), vermiculit — piasek (1:1) , vermiculit — perlit (1:1) lub 

torf wysoki — vermiculit (2:1), traktując zrazy solą potasową hormonu IAA, o stężeniu 

0,5% w talku. Podłoże powinno być ogrzane do około +20'C, sadzonki zamgławiane i 
oświetlone światłem rozproszonym (3, 6, 7, 15). 

Szczepienie na podkładkach 

Jedną z wad tej metody jest wspomniana wcześniej niezgodność fizjologiczna podkładki 

ze zrazem, która może wystąpić nawet w 50% i więcej klonów, na plantacji powodując 
zamieranie szczepów (5). Jednak taniość tej metody, w porównaniu z opisanymi, powoduje, 
że wciąż jest ona głównym sposobem mnożenia wegetatywnego daglezji w wielu krajach. 
Przy dobrej zgodności obu komponentów szczepu, osiąga on w wieku 4 lat znacznie 
większe rozmiary pnia i korony niż siewki czy ukorzenione sadzonki. Daje to duży 
potencjał obradzania szyszek (6). W celu zwiększenia fizjologicznej jednorodności szcze- 
pów, stosuje się szczepienie na podkładkach będących półrodzeństwem zrazów z podkład- 
kami albo wyselekcjonowuje się genotypy o dużej tolerancji podkładki na zraz. Drzewa 
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RYC. 1. Prawidłowo pozyskany zraz daglezji zielonej posiada około 10-1 Sem przyrostu ostatniego sezonu 
wegetacyjnego i około 15 cm przyrostu z poprzedniego sezonu 

mateczne, wykazujące duży stopień tolerancji na zraz, są ze sobą krzyżowane, a otrzymane 
mieszańce rozmnażane dalej przez ukorzenianie pędów. Z nasion takich mieszańców 
produkuje się podkładki dające 75-91% szczepów bez objawów niezgodności (9, 10). 
Interesujące jest, że do dzisiaj nie ma dobrego, uzasadnionego doświadczalnie wyjaśnienia 
fizjologicznej niezgodności podkładki ze zrazem. 

W celu zapobieżenia stratom w późniejszym wieku, należy eliminować, już w szkółce, 1-2 
letnie szczepy z objawami niezgodności, którą można wykrywać mikroskopowo, lub 
biochemicznie (8). Starsze, kilkuletnie szczepy, nacina się wczesną wiosną rysakiem w 
miejscu zrostu podkładki ze zrazem. Powstająca tkanka przyranna nie ma objawów 
niezgodności fizjologicznej i zapobiega wytwarzaniu się korka i wzmacnia miejsce zrostu 
(11). 
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RYC. 2. Cały przyrost z ubiegłego sezonu i 1/3 przyrostu z ostatniego sezonu wegetacyjnego zostaje 

umieszczona w wilgotnej mieszaninie torfu z trocinami, która ściśnięta w ręku nie rozsypuje się 

Autor opracował własną metodę szczepienia daglezji zielonej, pozwalającej na otrzymanie 
95-98 % procent żywych szczepów po dwóch latach od zaszczepienia, a także zapewnia- 

jacej 80-90% procent przyjęć po posadzeniu w warunkach polowych (17). 

Poszczególne elementy tej metody przedstawiają się następująco: 

Podkładki 

Daglezję można szczepić na podkładkach trzyletnich w gruncie, uzyskując bardzo dobre 

rezultaty ale mogą wystąpić znaczne straty przy przesadzaniu szczepów na stałe miejsce. 

Dlatego też stosowaliśmy metodę przygotowania podkładek w doniczkach. Jesienią lub 
wczesną wiosną sadzimy siewki (1+1) do trzylitrowych, worków foliowych napełnionych 
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  RYC. 3. Oznakowane zrazy w cienkim woreczku foliowym umieszczamy w drugim woreczku polietylenowym, na którym również umieszczamy etykietę 

mieszaniną ziemi kompostowej z torfem w stosunku 2: 1. Zbyt duże korzenie przycinamy. Od razu po posadzeniu wycinamy dolne gałązki do 1/3-1/2 wysokości pędu głównego, zmniejszając parowanie drzewa i przygotowując miejsce pod zraz. Siewki, dobrze zaopa- trzone w wodę, pozostają pod cieniówką przez cały sezon wegetacyjny. Na zimę podkładki zabezpieczamy przed przemarznięciem. W końcu grudnia przygotowujemy podkładki do szczepienia. Rozhartowanie wykonujemy przenosząc podkładki do pomieszczenia o tem- peraturze około 10'C, na dwa tygodnie, a następnie do ciepłej szklarni lub namiotu o temperaturze 20—25'C. Przeniesienie podkładek bezpośrednio do ciepłej szklarni powoduje 
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RYC. 4. Dobrze rosnący szczep po skróceniu podkładki i usunięciu gałązek nad zrazem 

ich zamieranie ze względu na nie zbilansowanie transpiracji z pobieraniem wody przez 
korzenie. Po około 6 tygodniach, gdy rosną pędy i korzenie, przystępujemy do szczepienia 
na przystawkę boczną. 

Zrazy 

Zrazy zbieramy w połowie lutego, gdy temperatura powietrza wynosi około —2 do -5'C. 
Do szczepienia przeznaczamy najgrubsze, mające powyżej 3mm średnicy, przyrosty ostat- 

niego sezonu wegetacyjnego, z połową przyrostu ubiegłorocznego (ryc. 1). Pędy, bez 
jakichkolwiek oznak chorób grzybowych, zbieramy w środkowej części korony. Każdy 
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  RYC. 5. Dwuletni szczep z klonu 1047-1 Concrete, o dobrej zgodności podkładki ze zrazem 

zraz musi mieć minimum trzy dobrze wykształcone pąki wegetatywne. Odrzucamy zrazy z pąkami kwiatowymi, które łatwo odróżnić po wymiarach, są one znacznie większe od pąków wegetatywnych. Zrazy z jednego drzewa wiążemy w pęczkii oznaczamy symbolem właściwym dla danego klonu. Zebrane pędy umieszczamy w workach foliowych, zanurza- jąc do połowy w wilgotnej mieszaninie torfu wysokiego z trocinami (ryc. 2). Wewnątrz i na zewnątrz woreczka dajemy etykietę z numerem klonui wkładamy do drugiego woreczka foliowego, zabezpieczając w ten sposób przed przesuszeniem miazgi (ryc. 3). Cały zbiór zrazów umieszcza się natychmiast w termosie na lodzie i przechowuje w chłodni, w temperaturze —2 do —3 *C. Nie wolno dopuścić do rozhartowania zrazów w czasie transpo- rtu. Tak zebrane zrazy można szczepić wiosną, a nawet latem, otrzymując 70% przyjęć. 
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RYC. 6. Szczep wykazujący znaczną niezgodność podkładki ze zrazem 

Szczepienie 

Drzewa iglaste można szczepić w sezonie wczesnowiosennym lub latem. W naszych 
badaniach porównawczych szczepień w obydwu sezonach, lepsze wyniki udatności, o 
15-20%, otrzymano szczepiąc wiosną. Niektóre klony miały jednak nieistotne różnice, 

między sezonami szczepieniowymi. Wadą szczepienia letniego jest długo utrzymujący się 
przyrost zrazu, co powoduje, że niezdrewniałe szczepy są łatwo uszkadzane przez jesienne 
przymrozki. W sierpniu można też szczepić zrazami z bieżącego sezonu wegetacyjnego. 
Rozwiną się one jednak dopiero w następnym roku. 
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RYC. 7. Szczep 1047-5 Concrete, u którego niezgodność uwidacznia się dopiero pod mikroskopem 

Szczepić można "w pąk wierzchotkowy" Jub na przystawke boczna, na miazge. Spośród różnych wypróbowanych, wariantów, najlepsze wyniki osiągnęliśmy szczepiąc długim zrazem, na przystawkę boczną. Okazało się, że bardzo korzystnie na zrastanie się zrazu z podkładką wpływa pozostawienie pączka, w połowie tej części zrazu, która jest przezna- czona do styku z podkładką. Do wiązania używamy pasków folii polietylenowej, 7 mm szerokości i około 20 cm długości. Przed wiązaniem folii nie rozciągamy, co zmniejsza uszkodzenia szczepów przez wrastanie wiązadła w miazgę drzewną. Każdy szczep zaopa- 
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trujemy w numer klonu wypisany na etykietce aluminiowej lub plastykowej oraz wybity 
na pasku folii ołowianej tzw. ołowiance, którą owijamy na szyjce korzeniowej. 

Pielęgnacja szczepów 

Gdy zrazy zaczną rosnąć i osiągną około 5 cm przyrostu, skracamy koronę obcinając 
wierzchołek i wycinając wszystkie gałązki od strony zrazu. Gdy folia wiązania zaczyna 
wrastać w miazgę szczepu, przecinamy ją skośnie wzdłuż miejsca zrostu, z obu stron 
szczepu. W ten sposób łatwo zdejmujemy wiązanie i powodujemy powstawanie nowej 
tkanki przyrannej, która z reguły nie wykazuje niezgodności tkankowej między komponen- 
tami zrazu (ryc. 4.). Miejsce zrostu smarujemy funabenem lub inną maścią ogrodniczą, 
usuwamy pozostałe gałązki podkładki, a u mocnych szczepów wycinamy również czop. 
Szczep ochraniamy przed wyłamaniem przywiązując go do podpórki (ryc. 5). 

Część szczepów wykazuje niezgodność fizjologiczną podkładki ze zrazem (ryc. 6). Obja- 
wia się to produkcją warstwy korka pomiędzy zrazem a podkładką. Szczepy te powinno 
się usunąć. Niekiedy zewnętrznie nie widać objawów niezgodności, jak np. na szczepie z 
klonu 1047-5 z populacji Concrete, gdzie dopiero analiza mikroskopowa wykazała nie- 
zgodność podkładki ze zrazem (ryc. 7). 

Po majowych przymrozkach umieszczamy szczepy w namiocie foliowym, pod cieniówką 
lub pod okapem drzew. Szybko rosnące pędy są bardzo wrażliwe na przesuszenie gleby. 
Co dwa tygodnie zasilamy je nawozami płynnymi. Jesienią, przed mrozami okrywamy 
pojemniki trocinami i gałęziami Świerkowymi chroniąc przed myszami. Dwuletnie szczepy 
sadzimy na miejsce stałe. Ze względu na straty wywołane niezgodnością fizjologiczną 
należy od razu szczepić około 50% więcej szczepów każdego klonu niż wynika to z planu, 
a nadwyżkę szczepów pozostawiamy na uzupełnienia. 
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Summary 

Vegetative propagation of Douglas-fir 

Various methods of vegetative propagation of Douglas-fir was discussed. There are 
information on the in vitro methods of propagation (tissue culture, micropropagation), 
rooting experiments with Douglas-fir cuttings, and problems of grafts incompatibility. 
Author presented his own grafting methods with detail instruction for coollecting and 
storage of scions, preparing of the vigorously growing understock and manner of grafting 
doing. 
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