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Plantacje nasienne tematem konferencji międzynarodowej 

Семенные плантации — тема международной конференции 

Seed orchards as an object of international conference 

problematyka zakładania i wykorzystania plantacji nasiennych drzew 
leśnych była przedmiotem konferencji, która odbyła się w dniach 

1—0.X.1971 г. w Smokowcu w Słowacji. Uczestniczyli w niej delegaci 
krajów członkowskich RWPG: Bułgarii, Czechosłowacji, NRD, Polski, 
Rumunii, Węgier i ZSRR. 

W pierwszym dniu konferencji delegacje przedstawiły ogólne referaty 
o aktualnym stanie i perspektywach rozwoju plantacji nasiennych w ich 
krajach, w drugim — zapoznano się z 7 referatami specjalistycznymi. Na- 
stępne dwa dni poświęcone były na oglądanie obiektów gospodarstwa leś- 
nego — uznanego drzewostanu nasiennego świerka w nadl. Ćierny Balog, 
rezerwatu lasu pierwotnego w Dobroćy, wyłuszczarni nasion w Liptow- 
skim Hradku oraz plantacji nasiennej modrzewia w Svarince i limby 
w Jaworzynie. 

Jak wynika z referatów ogólnych, w większości krajów członkow- 
skich RWPG z różnych przyczyn jako najbardziej efektywny sposób 
produkcji nasion leśnych uznano plantacje nasienne. W jednych krajach 
wynika to z braku dostatecznej bazy wartościowych drzewostanów na- 
siennych rodzimego pochodzenia, w innych główną przyczyną podjęcia 
szerokiej akcji zakładania plantacji wydaje się być przede wszystkim 
łatwość zbioru szyszek i koncentracji ich obróbki. Odmienne stanowiska 
reprezentowała na konierencji Polska. Wynika ono z jednej strony z dy- 
sponowania stosunkowo bogatą bazą cennych drzewostanów rodzimych, 
z drugiej strony — nie bezpodstawną obawą przed następstwami, jakie 
w przyszłości może spowodować daleko posunięte ograniczenie puli ge- 
netycznej przyszłych lasów, powstałych z nasion plantacyjnych, w coraz 
niekorzystniej zmieniających się warunkach środowiska przyrodniczego. 
W dyskusji znaczna część delegacji (ZSRR, CSRS, NRD, Rumunii) uznała 
słuszność polskiego stanowiska. Znalazło to również wyraz w protokole 
końcowym, w którym (p. 1) nie tylko podkreślono znaczenie drzewosta- 
nów nasiennych jako bazy genetycznej, lecz także stwierdzono koniecz- 

ność szerokiego ich uznawania i wyłączania. O roli drzewostanów nasien- 

nych w zaopatrzeniu gospodarstwa leśnego w wartościowe nasiona mówią 
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również inne punkty protokołu. Uznano także celowość zakładania plan- 
tacyjnych upraw nasiennych jako źródła dostarczającego cennych nasion. 

Z releratów specjalistycznych najbardziej interesujący wydaje się re- 
ierat Е. Scholza (NRD). Dotyczy on zwiększania produkcji nasion 
w drzewostanach sosnowych przez nawożenie mineralne. Nawożenie 
powtarzano w latach 1964, 1965 i 1966 w drzewostanach sosnowych I, II, 
III i IV/V bonitacji. Zastosowano dwa warianty nawożenia — pełne 
(N, P, K, Mg) i bezazotowe (P, K, Mg) oraz kontrolę (bez nawożenia). 
Doświadczenie wykazało decydujący wpływ azotu na liczbę wytwarzanych 
szyszek i nasion na siedliskach badanych bonitacji. Pełne nawożenie na 
I bonitacji spowodowało urodzaj szyszek o 144% większy niż na polet- 
kach kontrolnych, na II bon. — o 311%, na III bon. — o 481%, a na 
IV V bon. — o 373%. Między poletkami z nawożeniem bezazotowym 
i kontrolnymi różnice w urodzaju wystąpiły ale były nieistotne. Ponieważ 
było to tylko jedno doświadczenie, należy je traktować jedynie jako 
wskażnik tendencji w reagowaniu drzew i drzewostanów na nawożenie 
mineralne. Należy tu jednak podkreślić, że doświadczenie to potwierdza 
wyniki uzyskiwane w ostatnich latach w różnych krajach, m. in. i otrzy- 
mane przez IBL we wstępnym (jeszcze nie zakończonym) badaniu wpływu 
nawożenia na obradzanie sosny w drzewostanie II kl. wieku. | 

Na omówienie zasługuje również referat J. Kantora (CSRS), do- 
tyczący zakładania plantacji nasiennych jodły. Obserwowane od lat ustę- 
powanie jodły z wielu stanowisk jest wyjaśniane różnymi przyczynami. 
Kantor i Vincent wysunęli hipotezę, że przyczyną tego zjawiska 
jest depresja genetyczna wywoływana wsobnym zapylaniem. Dochodzi 
do niego szczególnie często w obrzeżnych rejonach zasięgu, gdzie jodła 
stanowi tylko na ogół niewielką domieszkę a międzyosobnicze krzyżo- 
wanie jest dodatkowo utrudnione dużym ciężarem pyłku. Drzewa wyrosłe 
z takich nasion są równocześnie mniej odporne również na niesprzyjające 
czynniki środowiska. Inaczej kształtuje się sytuacja na obszarach maso- 
wego występowania jodły, gdzie swobodne krzyżowanie jest zjawiskiem 
panującym. W świetle tej hipotezy zakładanie plantacji nasiennych jodły 
nabiera innego i istotnego znaczenia, prowadzi bowiem do naturalnej hy- 
brydyzacji odległych genotypów (jak gdyby do „odświeżania krwi'), 
której efektem są korzystne mieszańce. 

W pozostałych referatach specjalistycznych omówiono — zakładanie 
plantacji nasiennych i zwiększanie w nich produkcji nasion (G. Vin- 
cent), produkcję w plantacjach nasiennych mieszańcowych nasion sosny 
z oddalonego krzyżowania wewnątrzgatunkowego (E. Prokazin), dy- 
namikę zrastania się zrazów sosny rumelijskiej z podkładkami sosny 
pospolitej (B. Bogdanow), stan plantacji nasiennych modrzewia 
w CSRS (J. Śindelaft), archiwum klonów modrzewia i sosny pospo- 
litej (A. Laffers, M. Koćiowva) oraz teoretyczne podstawy zakłada- 
nia plantacji nasiennych na Węgrzech (Cs. Matyas). 

Z Zakładu Nasiennictwa 

i Selekcji IBL 
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