
Selekcja topoli we Włoszech 

  

Wśród materiałów przedłożonych na VI Międzynaro- 
dowym Kongresie Topolowym (Paryż, 1957) wyróżnia się 
obszerny komunikat włoskiego instytutu topolowego (In- | 
stituto di Sperimentazione per ia Pioppicoltura) pt. ,,No- | 
tices sur amelioration génétique du peuplier a l’Institut | 
de Casale Monferrato‘, opracowany przez: G. Picca- | 
rolo, W. Viviani, М. Sekawin, 5. May | 

1 G. Perotti. | 

Z komunikatu tego przytaczamy tu zwłaszcza te stwier- | 
dzenia i informacje, które mogą mieć znaczenie dla pod- 
jętych w Polsce prac w dziedzinie uprawy i selekcji | 
topoli. ° 

  

  Komitet Redakcyjny 
| 

  

N a wstępie autorzy charakteryzują topolę jako przedmiot selekcji, 
a przede wszystkim wskazują na wielką mnogość form topoli oraz 

trudności, jakie istnieją w dziedzinie jej systematyki. Główną bazę wło- 
skiej uprawy topoli dla celów przemysłowych stanowią mieszańce eura- 
merykańskie z sekcji Aigeiros, które powstały w ubiegłych dwu stu- 
leciach w wyniku spontanicznej hybrydyzacji pomiędzy sprowadzanym!i 
z Ameryki różnymi odmianami Populus deltoides Marsh. a niemniej 
zmienną P. nigra L. z zachodu Europy. o 

Uwzględniając dużą różnorodność (heterozygotyzm) wyjściowego ma-- 
teriału hodowlanego włoscy hodowcy już w chwili rozpoczynania 

selekcji wyszli z następujących założeń. | | 
1. Prawdopodobieństwo znalezienia osobnika o kompleksie pożądanych 

cech jest nieduże; aby zwiększyć szanse należy przebadać dużą ilość 

drzewek. 
2. Sztuczne krzyżowanie dwu osobników ogranic: odci daki 

do ich potomstwa, lecz nie wyczerpuje wszystkich możliwości Ja oh 
istnieją przy krzyzowaniu tych gatunków, odmian czy Tas, do Których 
należą użyte drzewa. Dlatego też należy krzyżowanie powtarzac 1 roz 

 Szerzyć je na większą liczbę drzew. | 
3. Istniejące już populacje topolowe, złożone z 050011 | 

się z nasion powstałych w wyniku wolnego zapylenia, stanowią obity 

materiał, na którym można rozpocząć pracę. Zaletami tego аа 
jest jego łatwa dostępność, pewien stopień aklimatyzacji oraz taki, ze 
powstaje z nasion w pełni dojrzałych. - stanowiła 

4. Mimo pewnych pozorów, jakoby sztuczna hybry dy a Ak vy cha- 
więcej aktywne i bezpośrednie wkraczanie człowieka, przypadkow 
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rakter, jaki przeważa u mieszańców sztucznych, jest nie mniejszy niż 

u krzyżówek naturalnych. Jeżeli tylko dobór nie będzie zdany na empi- 

ryzm czy improwizację, ale przeprowadzony racjonalnie wśród mate- 

riału, jaki dostarcza przyroda, to nie umniejszy to w niczym naukowości 

podejmowanej selekcji. 
Toteż praca w Instytucie de Casale Monferrato opiera się na wyko- 

rzystaniu: 
a) populacji mniej lub więcej różnorodnych, złożonych z mieszańców 

euramerykańskich już uprawianych; 
b) roślin powstałych z nasion z wolnego zapylenia, zebranych z drzew 

rosnących we Włoszech; 
c) roślin powstałych z nasion z wolnego zapylenia, pochodzących od 

drzew rosnących w innych krajach; 
d) roślin powstałych z nasion otrzymanych przy sztucznej hybrydy- 

zacji, w której krzyżuje się między sobą formy rodzime, bądź też formy 
te zapładnia się pyłkiem sprowadzonym z zagranicy; 

e) roślin powstałych z nasion otrzymanych przez sztuczne skrzyżowanie 
drzew diploidalnych ze sztucznie wyhodowanymi (np. przez kolchicy- 
nowanie) tetraploidami. 

Autorzy stwierdzają, że dla topól z sekcji Aigetros najlepsze wyniki 
otrzymano z materiału wyjściowego, wymienionego w punktach a — ©, 
a więc pochodzącego ze spontanicznej hybrydyzacji. Natomiast dla topól 
z sekcji Leuce lepsze wyniki osiąga się przy sztucznym krzyżowaniu 
drzew pochodzenia europejskiego z drzewami pochodzenia amerykań- 
skiego. Zaznacza się tu niewątpliwie zjawisko heterozji, podobnie jak to 
zaobserwowano po sprowadzeniu do Europy topoli czarnych z Ameryki. 
Zjawisko heterozji wzrostu, jak wiadomo, występuje z reguły u pierw- 
szego pokolenia mieszańców. 

* 

* * 

Selekcja topoli w Instytucie de Casale Monferrato jest skierowana 
przede wszystkim ku zapewnieniu uprawie topoli najlepszych efektów 
ekonomicznych. Instytut zajmuje się „ulepszaniem produkcji bądź 
z punktu widzenia ilościowego, bądź jakościowego'. Dąży do tego, aby 
plantator mógł osiągnąć największy zysk z włożonego kapitału, a kon- 
sument, tj. przemysł — otrzymać surowiec najzdatniejszy do użytku, 
na jaki go przeznacza. W przypadku topoli nie ma większej niezgodności 
pomiędzy ulepszaniem ilościowym i jakościowym, jak to się zdarza 
u innych roślin, przeto te dwa cele mogą być osiągane jednocześnie. 
Piccarolo i jego współpracownicy dokonują przeglądu głównych 

właściwości topoli i czynników środowiska, które trzeba brać pod uwagę 
przy prowadzeniu selekcji, czy też jak to Włosi nazywają — ulepszaniu 
topoli. 

PRZYROST 

Wobec tego, że okres produkcyjny, przyjmowany dla plantacji topolo- 

wych, obejmuje tylko część potencjalnej długości życia drzewa, za wła- 

ściwą podstawę do oceny ilościowej produkcji masy drzewnej przyjmuje 

się masę wytworzoną w pierwszej części cyklu życiowego drzewa, we 

Włoszech 10—15 lat. 

38



Przy ocenie wzrostu przywiązuje się więc największe znaczenie do 
wczesnego osiągania kulminacji przyrostu. Ocenę opiera się jednak zaw- 
sze na pomiarze masy osiąganej w całym przyjętym cyklu produkcyjnym, 
a nie tylko na obserwacjach w szkółce czy też w pierwszych latach 
uprawy. 

Szybkość przyrostu jest zależna bardziej niż inne cechy od warunków 
środowiska, przeto doświadczenia porównawcze wykonuje się w warun- 
kach dostatecznie jednolitych. Ponieważ szybkość przyrostu porówny- 
wanych form (klonów) może się znacznie zmieniać w różnych warunkach 
klimatycznych i glebowych, wskazane jest przeprowadzać badania na 
różnych siedliskach. Podkreśla się, że zjawisko heterozji występujące 
u mieszańców wywiera duży wpływ na przyśpieszanie rozwoju. U topoli 
to przyśpieszenie przyrostu wywołane przez hybrydyzację może być 
łatwo utrwalone przy zastosowaniu mnożenia wegetatywnego. Zjawisko 
heterozji i związana z nim wczesność kulminacji przyrostu dobrze są 
znane u mieszańców euramerykańskich, które przewyższają pod tym 
względem zarówno P. nigra, jak i P. deltoides. Wyraźna wczesność roz- 
woju została także stwierdzona u potomstwa P. alba skrzyżowanej z P. 
tremula lub z amerykańskimi gatunkami P. tremuloides i P. grandiden- 
tata. Mieszańce z udziałem topól z sekcji Tacamahaca (topoli balsamicz- 
nych) nie dały we Włoszech dobrych wyników. 

DOSTOSOWANIE DO $RODOWISKA 

W dążeniu do znalezienia topoli nadającej się na określone siedliska 
można postępować dwoma drogami: poszukiwać typy wyspecjalizowane 
dla poszczególnych siedlisk bądź selekcjonować klony wykazujące szeroką 
przystosowalność do różnych warunków środowiska. | 

Przynależność topoli do rodzimego ekotypu, tj. do typu drzewa biolo- 
gicznie najwięcej odpowiedniego do miejscowego środowiska ekologicz- 

nego, nie stanowi jeszcze jej najlepszej kwalifikacji do uprawy dla celów 

przemysłowych. W przeciwieństwie do drzew typowo leśnych topola, 

intensywnie uprawiana, wzrasta podobnie jak rośliny rolnicze w środo- 

wisku sztucznie zmienionym, w którym wpływ naturalnych czynników 
ekologicznych jest wyraźnie zmniejszony. Gdy na siedlisku naturalnym 

topola mogłaby ulec we współzawodnictwie z roślinami lepiej przysto- 

sowanymi, to w uprawie, przy odpowiednim pielęgnowaniu i ochronie 

' przed szkodnikami, zdolna jest do wysokiej produkcji masy drzewnej. 

Przy wyborze form topoli i typowaniu ich do uprawy trzeba brać pod 

uwagę nie tylko istniejące warunki siedliskowe, ale także środki tech- 

niczne i ekonomiczne, jakimi się dysponuje dla stworzenia topolom 

sprzyjających warunków środowiska. Jako kryterium decydujące przy 

wyborze form do intensywnej uprawy przyjmuje SIĘ ich zdolność do 

najwyższej produkcji w środowisku w porę ulepszonym. We Włoszech 

l in. krajach o wysokim poziomie uprawy topoli kryterium to z reguły 

jest stosowane, przy czym do poszukiwania typów ściśle dostosowanych 

do określonych siedlisk przywiązuje się znaczenie drugorzędne. Poszu- 

kuje sie tam klonów umożliwiających rentowną uprawę „przemysłową 

przy zastosowaniu środków pielęgnacyjnych, a nie uwzględnia się upra- 

wy w skrajnych warunkach siedliskowych. 
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Zdaniem autorów komunikatu możność otrzymania form topoli o sze- 

rokiej przystosowalności została dowiedziona choćby przez doskonałe 

wyniki osiągnięte w uprawie topoli P. euramericana (Dode) Guinier cv.') 

I. 214 w różnych krajach obu półkul. Topola ta, wyhodowana przez ln- 

stytut w Casale Monferrato, rośnie dobrze nie tylko we Włoszech i we 

Francji, ale i w Brazylii, a cudzoziemcy proponują dla niej nazwę „Głloi- 

re d’Italie“. , 

Co się tyczy przystosowania do warunków cieplnych, to w klimacie 

umiarkowanym mogą wchodzić w rachubę szkody wywołane raczej przez 

suszę niż przez wysoką temperaturę, poza wyjątkowymi przypadkami 

zgorzeli kory u młodych roślin. Większe szkody niż od mrozów zlimo- 

wych przyczyniają topolom spóźnione wiosenne bądź wczesne jesienne 

przymrozki. Szkody te obserwowane są zwłaszcza u topól obcych o nie 

dostosowanym do miejscowych warunków zarówno rytmie, jak i dłu- 

gości trwania okresu wegetacyjnego. Te bowiem właściwości fizjolo- 

giczne topoli są utrwalone dziedzicznie, kształtując się odmiennie u róż- 

nych gatunków i ekotypów. Odmienność ich wynika ze zjawiska foto- 

periodyzmu i jest związana z geograficznym pochodzeniem poszczegól- 

nych topól. Wraz bowiem z szerokością geograficzną zmienia się długość 

dnia w okresie wegetacyjnym i długość trwania tego okresu. Topole 

pochodzenia północnego, dostosowane do długich dni, podczas krótkiego 

okresu wegetacyjnego, po przeniesieniu na południe kończą wcześnie we- 

getację, nie wykorzystując nowych możliwości i wykazują wzrost mniej- 

szy niż w swej ojczyźnie. Topole południowe uprawiane na północy 

zbyt długo przedłużają wegetację w stosunku do miejscowych możliwo- 

ści, wskutek czego pędy ich nie drewnieją w porę 1 cierpią od niskich 

temperatur. 

Mimo znanych powszechnie wysokich wymagań topoli w odniesieniu 

do wilgotności gleby, istnieją pod tym względem znaczne różnice po- 

między poszczególnymi formami. Znane są topole, takie jak I-214, które 

mogą nieźle znosić brak bądź nadmiar wilgotności gleby. Przy intensyw- 

nej uprawie topoli można przez meliorację i zabiegi pielęgnacyjne regu- 

lować i sprowadzać do właściwego poziomu zarówno stosunki wodne 

w danym terenie jak i zasobność gleby w substancje odżywcze. Dlatego 

też w selekcji materiału przeznaczonego do intensywnej uprawy nie 

przywiązuje się do stopnia zapotrzebowania wilgoci przez topolę takiego 
znaczenia jak do innych cech decydujących o wartościach uprawowych 

czy technologicznych. Dąży się natomiast, by tym ostatnim towarzyszyła 

odpowiednia zdolność przystosowawcza do warunków wilgotności. 

Wysoka produkcja masy drzewnej z jednostki powierzchni, cechująca 

plantacje topolowe w intensywnej uprawie, nie może być oczywiście 

osiągana bez pełnego zaspokojenia zapotrzebowania roślin w elementy, 

które współdziałają w tworzeniu tej masy. Istnieją jednakże znaczne 

różnice pomiędzy poszczególnymi gatunkami, odmianami czy formami 

topoli co do intensywności rozwoju ich systemów korzeniowych i wsku- 

tek tego są one w różnym stopniu uzdolnione do eksploatowania istnie- 

jących warunków glebowych. Ponieważ warunki żyzności gleby można 

zmieniać przez zastosowanie różnych czynności uprawowych, dąży się 

więc do wyselekcjonowania takich form topoli, które by były jak naj- 

  

1) ev =cultivar — odmiana gospodarcza. 
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bardziej zdolne do korzystania z nawozów, z mechanicznej uprawy gleby, 
z dodatniego wpływu łącznej uprawy z innymi roślinami, a dawały wza- 
mian wysoką produkcję masy drzewnej doskonałej jakości. 

POKRÓJ, KSZTAŁT PNIA I INNE CECHY 

Taki czy inny pokrój drzew może być różnie oceniany w zależności 
od rodzaju i przeznaczenia zadrzewień. Przy uprawie mającej na celu 
produkcję masy daje się pierwszeństwo topolom o pniu nierozwidlającym 
się, ugałęzieniu dość rzadkim i regularnym. Nie przywiązuje sie dużego 
znaczenia do mniej lub więcej ostrego kąta odgałęzień lub do ugałęzie- 
nia okółkowego, chociaż może być ono poządane, bo pozwala otrzymać 
bezsęczne wyrzynki pnia. 

Ideałem jest pień prosty i pełny (walcowaty), lecz do tego kształtu nie 
należy przywiązywać decydującego znaczenia kosztem innych ważnych 
właściwości drzewa, np. odporności na choroby. Pnie ze skrzywieniami 
o dużym promieniu są przydatne nawet dla celów łuszczarskich, gdyż 
do łuszczenia bierze się odcinki 2—3 m długości. Większe znaczenie, a to 
ze względu na wydajność forniru, ma przekrój pnia zbliżony do koła. 
Nie jest jeszcze dobrze sprawdzone, w jakim stopniu ten prawidłowy 
przekrój jest cechą dziedziczną, bowiem fakt, że kształt przekroju za- 
leży od różnych okoliczności, w jakich drzewo wzrastało, nie ulega wąt- 
pliwości. 

Ponieważ w uprawie topoli (poza osiką) stosuje się wyłącznie rozmna- 
żanie wegetatywne, przeto jest zrozumiałe duże znaczenie, jakie dla udat- 
ności szkółek i upraw ma zdolność poszczególnych form topoli do dobrego 
zakorzeniania się. Chodzi tu o własność czysto dziedziczną, chociaż do 
pewnego stopnia można na nią wpływać przez warunki środowiska, 
a także przez zastosowanie substancji wzrostowych. Do poprawienia tej 
własności można też dążyć przez dokonanie odpowiednich skrzyżowań 
oraz przez dobór wśród populacji zarówno naturalnych, jak i wywodza- 
cych się z hybrydyzacji sztucznej. 

ODPORNOŚĆ NA CHOROBY I SZKODNIKI 

We wszystkich krajach, gdzie prowadzone są prace nad selekcją topoli, 
przede wszystkim przywiązuje się duże znaczenie do jej odporności na 
choroby. Jednym z głównych powodów założenia we Włoszech instytutu 
badawczego dla uprawy topoli było szerzenie się choroby wywoływanej 
przez pasożytniczy grzyb Venturia populina Vuill. (w formie konidialnej 
Pollacia elegans Serv.), objawiającej się w wiosennym opadaniu liści. 
Selekcja form odpornych jest najskuteczniejszym 1 najbardziej ekono- 
micznym środkiem zapobiegawczym przeciwko pasożytom ros innym 

(„bakterioza*, rdze, zgnilizna korzeni), rzadziej zaś także przeciw! ° 

szkodnikom ze świata zwierzęcego. Niewiele sie wie jeszcze O czynni kac 
dziedzicznych, które wpływają na odporność rośliny, stwierdzono jednak 

ogólnie następujące fakty. e. 
1. \ większości przypadków roślina łatwo ulega atakom pasozy tow 

gdy jest w złej kondycji, wzrastając w niekorzystnych warun 
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Odnosi się to zwłaszcza do szkód wywoływanych przez Dothichiza po- 

pulea Sacc., przez różne grzyby wywołujące zgniliznę korzeni, przez 

„bakteriozę' 1 in. 
2. Szkodliwość pasożyta zależy wybitnie od strefy klimatycznej, gdzie 

prowadzona jest uprawa topoli. W krajach Ameryki Południowej znane 

są przykłady poważnych szkód spowodowanych przez rdze (Melampsora 

sp.) i przez Septoria sp. — grzyby pasożytnicze, które w Europie mają 

ograniczone znaczenie. Rak bakteryjny, który stanowi najpoważniejszą 

chorobę topoli w krajach Europy północnej i środkowej oraz w Ameryce 

Północnej, nieznany jest w krajach śródziemnomorskich, natomiast groż- 

na jest tutaj mszyca (Phloemyzus Passerinii Sign.), która się nie rozpow- 

szechnia poza strefą śródziemnomorską. Oto jedna z głównych racji, 

dla których przed wprowadzeniem nowych klonów do szerokiej uprawy 

poddawane są one starannym obserwacjom podczas długiego okresu do- 

świadczeń. 
3. Stosunki pomiędzy pasożytem i żywicielem mogą się z czasem zmie- 

niać, prawdopodobnie wskutek zmian w wirulencji pasożyta. Postępując 

ze stałą czujnością trzeba zawczasu przygotowywać nowy materiał ho- 

dowlany, aby móc nim zastąpić te formy topoli, które zaczęły ulegać 

chorobom. 
4. Nasilenie występowania pasożytów zmienia się z roku na rok 

i w niektórych latach mogą się one w ogóle nie ujawniać; dlatego tez 

obserwacje trzeba prowadzić przez dłuższy okres czasu, uzupełniając je 

próbami szczepienia. Należy także obserwacje rozszerzyć na liczne 
obiekty w różnych warunkach otoczenia. 

WŁASNOŚCI TECHNOLOGICZNE DREWNA 

Definitywną ocenę wyselekcjonowanej nowej formy można powziąć 
na podstawie określenia ilości i jakości wyprodukowanej masy drzew- 
nej w warunkach uprawowych. Niekiedy, po długich latach pracy, oka- 
zuje się, że nowa forma cechująca się dobrymi właściwościami w upra- 
wie nie zadowala wymagań stawianych przez przemysł. Wobec tego, 
że duży wpływ na jakość drewna wywierają czynniki środowiska i za- 
biegi uprawowe, trzeba się opierać na licznych próbach, aby móc poznać 
właściwości stałe, wynikające z dziedziczności. Potrzebna jest tu także 
ścisła współpraca hodowcy z instytucjami badawczymi z zakresu tech- 
nologii oraz z zakładami przemysłowymi przerabiającymi drewno. Współ- 
praca ta we Włoszech staje się coraz intensywniejsza. 

Naturalnie, dużą wagę należy przykładać do tego, aby studia techno- 

logiczne odnosiły się zawsze do ściśle określonych jednostek systematycz- 
nych, a więc w danym przypadku do klonu. Wiele dawniejszych badań 

odnoszących się do materiału heterogenetycznego ma wskutek tego ogra- 
niczone znaczenie. 

Próby technologiczne obejmują badania cech fizycznych, mechanicz- 

nych i chemicznych oraz wad wywoływanych przez różne czynniki. 

Z cech zewnętrznych uwzględnia się przede wszystkim barwę bielu 

i twardzieli, „teksturę'* drewna, kierunek włókien. Pierwszeństwo daje 

się drewnu białemu, o słojach regularnych, o twardzieli słabo rozwiniętej 
i jasnej, o włóknach prostych. 
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Spośród licznych wad drewna nie bierze się pod uwagę tych, które są wywołane przez czynniki przypadkowe lub brak wystarczających zabie- gów uprawowych, a tylko te, które na pewno lub prawdopodobnie są przekazywane dziedzicznie. Do takich wad zalicza się np. występowanie tzw. drewna naprężeniowego. Powstaje ono pod działaniem napięć wy- woływanych przez wiatr lub w skrzywieniach pni, przypuszcza się jed- nak, że skłonność do mniej lub bardziej silnego reagowania na ten bodziec jest dziedziczna. Drewno napreżeniowe stanowi dużą wadę, nie pozwala bowiem otrzymać gładkiej powierzchni okleiny, powoduje wy- paczenia i pękanie desek. Pęknięcia różnego rodzaju, sęki, ciemna twar- dziel i wiele innych niepożądanych cech może być także, przynajmniej 
w pewnym stopniu, wywoływane przez czynniki podłoża dziedzicznego. 
Aby móc z całą pewnością rozpoznać i oddzielić wpływ czynników 

środowiska od wpływu czynników dziedzicznych, niezbędne jest wykonanie 
licznych prób uprawowych. Wymaga to długiej i skomplikowanej pracy, 
przez którą jedynie można dojść do stworzenia nowych klonów i do ich 
dokładnego zbadania. Pracę tę może spełnić tylko zespół specjalistów 
z różnych dziedzin, wyposażony w odpowiednie środki i utrzymujący 
stały kontakt z praktykami, zarówno szkółkarzami i plantatorami, jak 
i z drzewiarzami. Bardzo pożyteczne są także międzynarodowe pokazy 
oraz wymiana informacji i materiałów. Takie formy współpracy zostały 
ułatwione przez działalność Międzynarodowej Komisji Topolowej. 

PRACE SELEKCYJNE W SZKÓŁKACH I ARBORETACH 

Początek prac selekcyjnych bywa różny w zależności od tego, jakim 
rozporządza się materiałem wyjściowym. | 
Gdy zaczyna się od kilku zrzezów otrzymanych z jednego osobnika, 

to w celu rozmnożenia wysadza się je w szkółce. Materiał hodowlany 
otrzymany z tej pierwszej reprodukcji może nie odzwierciedlać w pełni 
swych korzystnych właściwości, a odkrywa się je często dopiero w na- 
stępnych mnożeniach. 

W większości przypadków, gdy rozpoczyna się od nasion z wolnego 
zapylenia, zebranych we Włoszech lub za granicą, to wówczas zakłada 
się szkółkę siewną. | 

Niekiedy stosuje się też sztuczną hybrydyzację w szklarni albo па 
drzewach stojących lub ściętych. Zamiast kultury wodnej stosuje się 
także szczepienie gałązek z kwiatostanami na młodych roślinach w do- 
niczkach. 

Krzyżowanie sztuczne jest oczywiście jedynym rozwiązaniem, gdy 
chce się uzyskać potomstwo od dwóch drzew rosnących w odległych 
miejscowościach, albo też kwitnących w innym terminie. Rodziców do- 
biera się spośród elity lub przynajmniej spośród drzew, które przypusz- 
czalnie będą mogły przekazać cechy dziedziczne, odpowiadające zamie- 
tzonemu celowi selekcji. s | 
Nie pomija sie takze drogi polegajacej na bezposrednim oddziaływa- 

du na substancję dziedziczną chromozomów jednego z rodziców, wy- 
wołując poliploidalność przez kolchicynowanie. Traktowanie nasion nie 
dało dobrych wyników, natomiast otrzymano poliploidy działając na 
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stożki wzrostu w fazie aktywnego wzrastania. Przy użyciu pyłku z pierw- 

szego otrzymanego tetraploidu, który okazał się bardzo płodny, wyho- 

dowano krzyżówki, które zdają się być bardzo obiecujące. 

* 

* * 

W szkółce siewnej o powierzchni 30—40 arów Instytut otrzymuje 

rocznie 15—40 tysięcy siewek z nasion powstałych w wyniku wolnego 

zapylenia bądź też z nasion otrzymanych z hybrydyzacji sztucznej. 

Przy pierwszym doborze, wykonywanym w końcu pierwszego okresu 

wegetacyjnego, bierze się pod uwagę cały kompleks takich cech, jak 
wzrost, żywotność, pokrój, ugałęzienie, a nade wszystko brak czy wy- 
stąpienie pewnych chorób, najczęściej rdzy. 
Hodowcy włoscy stosują dobór surowy, stwierdzając w swym komu- 

nikacie, że ich postępowanie jest pewnego rodzaju kompromisem pomię- 
dzy uznawaną przez nich celowością obserwowania większej ilości ma- 
teriału hodowlanego, a koniecznością ograniczeń, wynikającą z braku 
rozporządzalnej powierzchni. Instytut dysponuje powierzchnią około 
200 ha, która nie wystarcza, aby móc wysadzać i obserwować, brzynaj- 
mniej przez 10 lat, wszystkie interesujące formy. A więc są elimino- 
wane drzewka, które być może z przypadkowych tylko przyczyn nie 
osiągnęły wymiarów przyjętych jako minimum. Wczesne eliminowanie 
ma także tę ujemną stronę, że wyłącza rośliny o cyklu rozwoju cechu- 
jącym się w pierwszych latach powolnym, a dopiero w następnych wy- 
datnie wzrastającym rytmem wzrostu. 

Ze zdrowych siewek pozostawia się do daiszej hodowli tylko te, które 
w pierwszym roku osiągają co najmniej 180 cm wysokości. Siewek 
takich zyskuje się około 295, rocznie od 400 do 500, maksimum 1000 sztuk. 
Każda z nich otrzymuje tymczasowy numer i przesadzana jest do 
I szkółki selekcyjnej. Pęd siewki odcina się przy tym i sporządza z niego 
trzy zrzezy. Bezpieńki wysadza się w rzędach odległych o 2,20 lub 
2,80 m, by otrzymać po dwu latach sadzonkę o dwuletniej części nad- 
ziemnej i trzyletnim systemie korzeniowym (typ 2/3). Pomiędzy rzęda- 
mi bkezpieniek, a więc w odległości od nich 1,10 lub 1,40 m, wysadza się 
wymienione wyżej zrzezy po trzy na wprost odpowiadającej im bez- 
pienki. 

Sadzonki wyrosłe ze zrzezów wyjmowane są po roku, dostarczająć 
bezpieniek i zrzezów do założenia II szkółki selekcyjnej. Do tej szkółki 
wysadzany jest materiał otrzymany tylko z tych sadzonek, które odpo- 
wiadają warunkom określanym wg specjalnej „skali punktów' przyję” 
tej dla ich oceny. Takie postępowanie, mające na celu szybkie rozmno- 
żenie materiału hodowlanego obiecującego dobre wyniki, pozwala także 
na ocenę zdolności do rozmnażania wegetatywnego. 

Dwulatki z trzyletnim systemem korzeniowym, otrzymane bądź 10 
z siewek, bądź ze zrzezów, jakie Instytut otrzymuje od innych insty" 
tutów z kraju i z zagranicy, są wysadzane do arboretum selekcyjnego 
lecz także po uprzednim dokonaniu oceny wg drugiej „skali punktów : 
Obie „skale punktów* dotyczą następujących właściwości ocenianych 
drzewek: średnica (0-16 punktów), pokrój (0-4), kształt pnia (0-8), od- 
porność (0-8), a dla jednoletnich także ukorzenienie (0-12). Podkreślić tu 

trzeba, że co się tyczy odporności, to wystąpienie na poszczególnyć 
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drzewkach jednej z kilku najgroźniejszych we Włoszech chorób topoli 
(wiosenne tracenie liści, bakterioza, zgnilizna korzeni) lub mszycy 
(Phloemyzus Passerinij jest podstawą do usunięcia porażonych drze- 
wek z dalszych prób. 

Spośród kilku setek siewek pozostawionych w pierwszym roku, po 
eliminacjach, trafia do arboretum selekcyjnego najwyżej kilka dziesiąt- 
ków lub tylko kilka klonów, a bywają lata z których nie ostaje się ani 
jeden klon. W arboretum selekcyjnym drzewka stanowią już przypusz- 
czalne prototypy dla tworzenia nowych form i pozostają w nim przez 
co najmniej 10 lat, w ciągu których są obserwowane i mierzone. Na 
dojrzałym do tego materiale rozpoczyna się także próby technologiczne 
drewna. 

Oprócz ścisłych danych, które decydują o rygorystycznym doborze 
roślin uprawianych przez Instytut, dochodzą także inne dane i uwagi 
dostarczone przez osoby prywatne, organizacje, instytuty włoskie i obce, 
do których wysyła się więcej obiecujące klony. W tak pozyskanych 
danych i w porównywaniu ich z wynikami prób lokalnych, sprawdza- 
nych metodami statystycznymi, włoscy hodowcy upatrują duże korzyści. 
Może to bowiem pozwolić na ujawnienie właściwości szerokiego przysto- 
sowywania się poszczególnych klonów do różnych środowisk. Wobec 
podnoszenia się poziomu uprawy i wzrastających kwalifikacji ogółu plan- 
tatorów, charakterystyka nowych form, osiągana na tej drodze, może 
mieć coraz większe znaczenie. 

Dla stosunkowo nielicznych form, które wykazały największą ilość 

pozytywnych wyników, zakłada się arboretum porównawcze demonstra- 
cyjne, gdzie drzewa są uprawiane wg zasad przyjętych w zwykłych 
uprawach gospodarczych, a więc we Włoszech najczęściej w połączeniu 
z uprawą rolną. | 

Otrzymane wyniki zarówno z prób bezpośrednich, jak i pośrednich — 
od współpracowników, pozwalają sformułować końcowy osąd „aprobacji” 

poszczególnych form. 
Z podanych tu w bardzo dużym streszczeniu informacji o pracach 

selekcyjnych prowadzonych przez Instytut w Casale Monferrato staje 
się zrozumiałe, jak bardzo różna jest wiarogodność charakterystyki klonu 
utworzonego z przypadkowo znalezionego i nie zbadanego do głębi 
osobnika w porównaniu ze stałością i pewnością cech klonu otrzyma- 

nego w wyniku metodycznych badań i prób. Tylko te ostatnie moga 

zapewnić realizację trzech głównych celów selekcji, mianowicie uzy- 

skanie topoli cechującej się: a) szybkością przyrostu, b) odpornością na 
te zwłaszcza choroby, z którymi walka jest trudna lub nawet niemożliwa, 
oraz c) przydatnością drewna dla przemysłu. 

UWAGI NA MARGINESIE OMAWIANEGO KOMUNIKATU 

Instytucie Badaw- p kcji topoli w rzystępując przed kilku laty do selekcji top Instytut 
czym Leśnictwa wyszliśmy z innych założeń teoretycznych niz u 
w Casale Monferrato. Stoimy na stanowisku darwinizmu twórczego 

i uważamy, że dobór polega nie tylko na zastosowaniu „Sita , tj. wy- 

odrębnieniu tego, co nam najwięcej odpowiada, spośród mnogich form 

naturalnych lub tez sztucznie (przez hybrydyzacje) skombinowanyc 
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elementów. Uważamy, że przez dobór dojść możemy do form istotnie 
nowych, dotychczas nie istniejących w naturze, które przez świadome 
oddziaływanie będziemy kształtowali w pożądanym przez nas kierunku. 
Po zapoznaniu się ze szczegółami metodyki włoskiej przychodzę do prze- 
konania, że również we Włoszech, chociaż się tego nie podkreśla w za- 
łożeniach, prowadzi się selekcję twórczą i że Instytut w Casale Monfer- 
rato dojdzie, albo może już doszedł do cennych form topoli i to form 
istotnie nowych. Wynikiem tej selekcji będzie otrzymanie form gospodar- 
czych dostosowanych do warunków, jakie istnieją w intensywnej upra- 
wie w żyznej dolinie Padu. Będą to topole rieporównanie wydajniejsze 
od gdziekolwiek istniejących gatunków, odmian i ekotypów natural- 
nych. 

Zorientowanie się co do kierunku i charakteru prac nad selekcją to- 
poli we Włoszech może mieć znaczenie nie tylko dla doświadczalnictwa, 
ale i dla planowania uprawy topoli w Polsce. Oczywiście, nie można spo- 
dziewać się korzyści w bezpośrednim przenoszeniu pewnych norm liczbo- 
wych i wskazań postępowania, które muszą być wypracowane dla na- 
szych warunków klimatycznych, ekonomicznych i in. 

Wydaje się godna podkreślenia jeszcze jedna okoliczność. Oto w źró- 
dłowym komunikacie pięciu włoskich naukowców pt. „Notices sur Ратаб- 
lioration genćtique...'* poza krótką wzmianką o poliploidach i użyciu 
kolchicyny, nie znajdujemy obcego dla leśnika arsenału terminologii 
i swoistych pojęć, jakie się wiążą w umyśle przeciętnego polskiego przy- 
rodnika z dziedziną genetyki. Trzeba przyznać, że w przeciwieństwie do 
Włochów, którzy w dziedzinie selekcji mogą się już wykazać praktycz- 
nymi dużymi osiągnięciami, my moglibyśmy się wykazać tasiemcowymi 
dyskusjami i publikacjami na tematy zasadnicze o znaczeniu rzekomo 
światopoglądowym, którym niestety nie towarzyszy adekwatne zaawan- 
sowanie prac w dziedzinie hodowli selekcyjaej. 

Na zakończenie trzeba też stwierdzić, że Instytut Badawczy Uprawy 
Topoli w Casale Monferrato podlega pionowi przemysłowemu (Ente Na- 
zionale per la Cellulosa e per la Carta), co można by postawić za wzór 
w tych krajach, gdzie różne „piony przemysłowe ograniczają się do 
stawiania coraz większych wymagań pod adresem leśnictwa, a nie wy- 
kazują współtroski o pomnożenie baz surowcowych w kraju. 

Z przedłożonego na Kongresie sprawozdania z działalności Włoskiej 
Komisji Topolowej można się zorientować, iakie znaczenie przywiązuje 
się do uprawy topoli we Włoszech. Do Komisji poza przewodniczącym, 
dwoma wiceprzewodniczącymi i sekretarzem wchodzi 49 członków, spo- 
śród których: 21 przedstawicieli różnych ministerstw, urzędów regional- 
nych i in., 6 przedstawicieli instytutów i towarzystw naukowych, 13 
przedstawicieli plantatorów topoli i stowarzyszeń rolniczych, 9 przed- 
sp wicielt przemysłu i handlu. Komitet wykonawczy Komisji liczy 

osób. 

Poza najwięcej rozbudowanymi pracami selekcyjnymi w [Instytucie 
w Casale Monferrato są one także prowadzone przez Leśną Stację Do- 
świadczalną we Florencji, a badania nad chorobami topoli przez Stację Fitopatologiczną w Turynie. Nad topolą pracują też inne placówki ba- dawcze. Badania nad technologią drewna topolowego ogniskują się głównie w Instytucie Celulozowo-Papierniczym w Rzymie. 

96



Ге sprawozdania wynika, że we Włoszech nie tylko szeroko i celowo 
rozbudowano organizację uprawy topoli, ale że w dziedzinie uprawy 
topoli rozwija się żywa współpraca praktyków z instytutami badawczymi 
i hodowców z odbiorcami masy drzewnej. 

Opracował St. Tyszkiewicz 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 9 grudnia 1957 r. 
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