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Niezawodny sposób hodowli jodły. 
Z natury samej trudno jest w rozsadniku hodować jodłę, 

do wysokości tej, która: odpowiadałaby na wysadki do upraw, 

bądź to pod osłoną drzew macierzystych — bądż z przymie- 

szką innych drzew szybko rosnących, lub podszytu znajdują- 

cego się zazwyczaj na starszej kulturze. 

Na trudności w hodowli jodły napotykałem zwykle ze 

strony warunków atmosferycznych, zwłaszcza zmian raptownych. 
Zbieranie nasienia jodły odbywało się we wrześniu. Chcąc wy- 

zyskać siłę kiełkowania, obsiewałem jodłę w jesieni w szkół- 

kach czasowych. 

Sporządzono w tym celu grządki 5 m. długie, a i m. 

szerokie, na brózdę 25 cem., pogłębioną na 30 cm. Zrobiwszy 

znaki pod siew odległe o 10 cm. szerokości, 3 cm., przy- 

stępujemy do siewu jodły w październiku i listopadzie. 

Po zasianiu daje się zwykle silniejszą przykrywkę (war- 

stwę ziemi) na 38—4 cm. w celu zabezpieczenia od mrozów, 

zaś w celu ochrony przed myszami zakładałem pomiędzy za- 

gonki pułapki w formie trójkąta, napełnione zatrutą pszenicą. 

Z nastaniem wiosny jodła w całości dobrze zachowana 

w miesiącu marcu zaczyna dość gęsto wschodzić, przeciętnie 

709%/,. Jeżeli są jeszcze mrozy — ше wschodzi jodła wcześniej 

jak w kwietniu. 

Najważniejszą opieką nad wzeszłym siewem jest utrzymać 

jodłę do zdrewnienia, bowiem młodociane roślinki jodły są 

zbyt wrażliwe na zmiany atmosferyczne — tak, że wysturezy 

wiaterek północny lub wschodni cokolwiek chłodniejszy — by 

zważyć całkowicie siewki i nawet obkładanie w rowkach mchem 

nic nie pomaga. 

Walcząc z tym upartym wrogiem, jakim jest mróz dla 

młodocianej jodły, chwyciłem się innego sposobu, a miano- 
wicie: kiedy rozwój jodły dobrze się zapowiada, natenczas 
robi się nad siewem przykrycie wzniesione na wysokość 40 
do 50 em, o szczelnie zaopatrzonych bokach od wschodu i pół- 
nocy, z wierzchu w prześwietlający sposób zacienione ró- 

wnież gałązkami świerkowemi lub jodłowemi. 
Pod tą zasłoną trzyma się siew tak długo, aż zaczną ro-
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ślinki drewnieć i dochodzić do 10—15 cm. wysokości i wtedy 

to w miarę łagodniejszej atmosfery rozlużnia się ocienienie. 
Kiedy wytworzy jodła majowe pędy i silniej zacznie pę- 

dzić — co w pierwszej tylko młodości daje się zauwa- 
żyć — odkrywamy jodłę z końcem maja zupełnie i pozosta- 
wiamy ją naturze. 

W sposób wyżej przytoczony udawało mi się jodłę wyho- 
dować na wielkie sadzonki, (trzymane jednak były flance jodły 
4—3 lat w szkółce) przeszkółkowywane po roku przyczem 
maczałem korzonki w papce (na 10 litrów wody wystar- 
czała jedna łopata gliny i 5 kg. drzewnego popiołu) w celu po- 
budzenia do silniejszej wegetacji. 

Wynik był nader wspaniały. 

Przechowana jodła do wiosny dawała mi zwykle 20°/, sity 
kiełkowania, nierównomierny siew zwykle dawał ujemny rezultat. 

  

 


