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ZYGMUNT RYGIEL 

Wplyw ilosci wysiewanych nasion oraz metody siewu na liczbe 

i jakość sadzonek jodły w szkółkach górskich 

Влияние количества высеянных семян и метода посева на количество и качество 

саженцев пихты в горных питомниках 

The effect of quantities of seed sown and sowing technique upon the number and 

quality of fir seedlings in mountain nurseries 

produkcja materiału sadzeniowego jodły, podstawowego gatunku laso- 

twórczego w górach, stanowi ważny odcinek zadań szkółkarstwa leś- 
nego. Celem tej produkcji trwającej 3—4 lata jest uzyskanie możliwie naj- 

większej ilości materiału sadzeniowego z jednostki produkcyjnej powierzch- 
ni, przy najkorzystniejszych wskaźnikach ekonomicznych. 

Spośród wielu czynników oddziałujących na produkcję materiału sadze- 
niowego duże znaczenie praktyczne ma wybór odpowiedniej metody siewu, 
wynikającej z zamierzonego celu i sposobu produkcji, przewidywanych spo- 

sobów pielęgnowania gleby i sadzonek, co w znacznym stopniu uzależnio- 
ne jest od posiadanego sprzętu. Zasadniczy wpływ na produkcję, oprócz 
czynników niezależnych od człowieka, wywierają jakość i ilość użytych do 
obsiewu nasion oraz kształtowanie się ubytków naturalnych w ciągu okresu 
produkcji i końcowa przydatność sadzonek do założenia upraw. 

W celu określenia najkorzystniejszej metody siewu i ilości wysiewanych 
nasion jodły oraz rozmiaru ubytków naturalnych podczas 3-letniego okresu 
hodowli sadzonek jodły w warunkach terenowych przeprowadzono w la- 
фась 1968—1970 badania w tym zakresie. 

METODYKA BADAŃ 

W nadleśnictwach górskich i podgórskich terenu OZLP Przemyśl, zna- 
nych z dobrych wyników produkcji szkółkarskiej, założono powierzchnie 
badawcze dla zebrania danych w zakresie: 

a) ilości siewek uzyskiwanych z 1 kg nasion w warunkach terenowych, 
4 ..).. występowania ubytków naturalnych siewek w okresie 3-letniej pro- 
ukcji, 

c) jakości sadzonek w zależności od zastosowanej metody siewu i ilości 
wysianych nasion na jednostce powierzchni. 

W tym celu dokonano wyboru szkółek gospodarczych na terenie 9 nad- 
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leśnictw : Strzyżów, Baligród, Kańczuga, Losie, Stefankowa, Krasiczyn, Gor- 

lice, Krosno i Cisna, w których założono 19 powierzchni badawczych po 

2,10 a. | 

W szkółkach tych przygotowano starannie glebę, a następnie pobrano 

do analizy zbiorcze próbki glebowe (z 6—8 miejsc) z 2 poziomów: 2—10 cm 

i 15—25 cm. Na każdej powierzchni badawczej wyznaczono i odgraniczo- 

no ścieżkami 27 grządek o wymiarach 2X5 m, na których zastosowano 

w 3 powtórzeniach 3 warianty siewu: rzędowy „R, taśmowy „I” i wstę- 
gowy „W” oraz 3 niżej podane normy. wysiewu. 

Z przeznaczonych do wysiewu zapasów nasion jodły (pozyskanych w je- 

sieni 1967 r.) pobrano próbki. Doraźnie określono procent kiełkowania na- 

sion i ich jakość drogą krajania. Wyniki oceny podane przez S.0.N. i uzy- 

skane metodą krajania były zgodne. W zależności od procentu zdrowotnoś- 

ci i jakości, nasiona rozważono do oznakowanych torebek w następujących 

ilościach: 
I kl. jakości — po 0,30 kg, 0,45 kg i 0,60 kg/10 m*, 

II kl. jakości — po 0,37 kg, 0,56 kg i 0,75 kg/10 m*. 
W wypadku nasion II kl. jakości normę podstawową zwiększono o około 

25%. We wszystkich wypadkach zwrócono szczególną uwagę na maksy- 
malną czystość nasienia. 

Z uwagi na mały rozmiar grządek (2X5 m) rowki o głębokości 3 cm wy- 

ciskano ręcznie przy użyciu deski. W wariancie „R”” wysiewu nasion do- 

konano w 8 rzędach (1 cm + 18 cm odstęp między rządkami), w wariancie 

„T” — w 5 taśm (szer. 8 cm +30 cm odstęp) oraz w wariancie ,,W” — 

w 4 wstęgi składające się z 3 rządków odległych od siebie co 5 cm t 30 cm 

odstęp między wstęgami. 
Przez okres 3-letniej produkcji prowadzono zabiegi pielęgnacyjne po- 

legające na okresowym spulchnianiu gleby opielaczami gwiazdkowymi lub 

motyczkami i na ręcznym odchwaszczaniu. 

"W końcu każdego okresu wegetacyjnego, tj. we wrześniu lub paździer- 

niku, w latach 1968, 1969 i 1970 przeliczano siewki w stale tych samych rzę- 

dach, taśmach i wstęgach każdej grządki w celu ustalenia danych dot. ubyt- 

ków. Po zakończeniu 3-letnich przeliczeń, wyliczono średnie arytmetyczne 

z każdego powtórzenia. Wyniki uzyskane z przeliczenia siewek w 1968 r., 

tj. po pierwszym okresie, posłużyły do obliczenia ilości siewek otrzymywa- 

nych z 1 kg nasion. 

Po trzecim okresie wegetacyjnym z tych samych rzędów, taśm i wstęg 

wyjęto sadzonki do końcowego pomiaru wybranych elementów rozwojo- 

wych. Pomiary przeprowadzano na losowo wybieranych (co trzeciej lub 

co piątej) sadzonkach, notując wyniki w raptularzu. W ten sposób w każ- 

dym zestawie grządek obejmującym 3 normy siewu nasion i 3 metody sie- 

wu, pomierzono 630—900 sadzonek, wyliczając średnie wartości. 

Należy zaznaczyć, że w okresie badań szereg powierzchni (szkółek) zo- 

stało uszkodzonych lub zniszczonych przez ulewne deszcze, grad, zgorzel, 

drobne gryzonie itp. Powierzchnie takie w toku prowadzonych badań eli- 

minowano, przyjmując '-do ostatecznego zebrania wyników dane tylko 

z 8 nieuszkodzonych szkółek. (Strzyżów oddz. 22 f, 191 j, Baligród oddz. 

9a, 9 b, Gorlice ur. las prob. Kańczuga oddz. 59 b, Krosno oddz. 117 a, Kra- 

siczyn oddz. 259 y). - | 3 

W celu uzyskania charakterystycznych réznic rozwojowych w wyniku 
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przyjętej metody i nórmy siewu pomiarem objęto następujące elementy 

rozwojowe sadzonek jodły: 

a) wysokość strzałki mierzona od nasady szyjki korzeniowej do podsta- 

wy pączka szczytowego, 

b) długość głównego korzenia palowego, 

c) grubość szyjki korzeniowej (1 cm nad ziemią), 

d) liczbę i długość „chorągiewek” wyliczono ze stosunku ogólnej liczby 

i długości ostatniej pary pędów bocznych („chorągiewek ) do łącznej liczby 

sadzonek I i II kl. jakości, 

e) jakość i stopień wykształcenia pączków określono na podstawie 3- 

stopniowej skali, wyróżniającej pączek ,,„mocny”, „średni” i ,,slaby”’. 

Na tej podstawie przeprowadzono klasyfikację każdej sadzonki wg kry- 

teriów obowiązującej normy dla materiału sadzeniowego BN 67/9212-02. 

WYNIKI 

Liczba 1-rocznych siewek jodły z 1 kg nasion w warunkach terenowych 

jest wynikiem zespolonego działania szeregu czynników mikrosiedlisko- 

wych, atmosferycznych, sposobu i terminu wysiewu nasion, ich jakości, 

rodzaju prac pielęgnacyjnych, ochronnych i in. Splot tych czynników, nie- 

jednokrotnie wzajemnie się nakładających, stanowi indywidualną cechę 
każdej szkółki, rzutując na liczbę i jakość siewek, zwłaszcza w początko- 
wym okresie rozwojowym. 

W wypadku użycia nasion I kl. jakości przy normie podstawowej 
3,00 kg/a lub nasion II kl. jakości przy normie wysiewu zwiększonej 
o 25% =3,70 kg/a — uzyskano następujące ilości 1-rocznych siewek: 

  

Metoda siewu | Nasiona o jakości 
kL II kl. 

rzędowa ,,R” 15350 siewek/a | 8050 siewek/a 
wstegowa ,,W” 14 730 siewek/a 8040 siewek/a 
taśmowa „T” 13910 siewek/a 7200 siewek/a 

W badanych warunkach, przy użyciu nasion II kl. jakości, przy normie 
wysiewu zwiększonej o 25 dh, nie uzyskano minimalnej liczby 10 tys. sie- 
wek/a, określonej przez Zasady Hodowlane. Przy podwyższeniu podstawo- 
wej normy wysiewanych nasion jodły o 50% i 100% uzyskano zwiększenie 
liczby siewek na jednostce powierzchni, ale w wysokości nieproporcjonal- 
nej do ilości (ciężaru), a mianowicie: 

  

Ilość wysiewanych | Wydajność 1-rocznych 
nasion na la | siewek w % 
I kl. II kl. „В. „I” „W? 

3,00 k 370 kg 100% 100% 100% 100% 
4,50 kg 5,60 kg 150% 139% 140% 143 % 
6,00 kg 7,50 kg 200% 7 ~ 189% 185% 187 % 
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Zwiększanie normy (gęstości) wysiewu nasion powodowało zmniejszenie 
liczby siewek otrzymywanych z 1 kg w granicach 11—15%. 

Ubytek siewek jodły w warunkach naturalnych nie był zależny od me- 

tody siewu i kształtował się we wszystkich wariantach podobnie. Przyjmu- 

jąc stan ilościowy siewek jodły po pierwszym okresie wegetacyjnym za 
100%, liczba siewek w końcu drugiego okresu redukowała się przeciętnie 
o 12,1% (wahania 11—14%), a w trzecim okresie o 20,5% (wahania 19— 
22 %). 

Wysokość sadzonek. W miarę zwiększania gęstości siewu wzrastała prze- 

ciętna wysokość strzałki, potwierdzając ogólną zasadę zależności wysokości 
od zagęszczenia sadzonek na jednostce powierzchni. Najkorzystniejszy 
wzrost osiągnęły sadzonki przy siewie metodą wstęgową. Wysokość sadzo- 
nek w poszczególnych metodach, przy jednakowych dawkach nasion, nie 
wykazywała względem siebie większych różnic o znaczeniu praktycznym. 

Długość korzenia. Przeciętna długość korzenia głównego 3-letnich sa- 
dzonek jodłowych nie wykazywała na poszczególnych poletkach różnic za- 
leżnych od metody i normy siewu. Różnice w długości korzeni sadzonek 
były związane ze zwięzłością gleby w poszczególnych szkółkach, np. prze- 
ciętna długość korzeni przy metodzie Wy w nadl. Krasiczyn wyniosła 
18,9 cm, a w nadl. Gorlice 20,6 cm. 

Grubość szyjki korzeniowej. Wraz z zagęszczeniem sadzonek na jed- 
nostce powierzchni grubość szyjki korzeniowej ulegała zmniejszeniu. Naj- 
mniej korzystne wymiary grubości o znacznym zróżnicowaniu wykazywały 
sadzonki przy siewie taśmowym, zwłaszcza przy normie 6,00 (7,50) kg/a. 
Największe grubości szyjki korzeniowej o małym zróżnicowaniu pomiędzy 
poszczególnymi sadzonkami notowano przy siewach metodą wstęgową. 

Liczba chorągiewek. Największą liczbę chorągiewek wykazywały sa- 
dzonki przy siewach metodą wstęgową. Na poszczególnych powierzchniach 
liczba chorągiewek przypadająca na 1 sadzonkę wykazywała pewną sta- 

łość związaną z warunkami mikrosiedliskowymi danej szkółki. Np. wska- 
źnik ten był wysoki na powierzchni w nadl. Gorlice i wyniósł 1,72—1,79 
przy ogólnej bardzo dobrej klasyfikacji jakościowej sadzonek. Na po- 
wierzchni w nadl. Baligród sadzonki wykazywały również bardzo dobre 
warunki rozwojowe przy wskaźniku ilościowym 1,11—1,19 chorągiewek 

na 1 sadzonkę. 
Długość chorągiewek. Nie stwierdzono współzależności między długoś- 

cią chorągiewek przypadających na jedną sadzonkę a przyjętą metodą i nor- 

mą siewu. 
Jakość pączka szczytowego. Przeprowadzona klasyfikacja wykazała, 

że najwyższy udział procentowy dobrze wykształconych, ,,mocnych” pącz- 

ków miały siewki w metodzie wstęgowej. Najmniej dorodnych pączków 
wykazywały siewy metody rzędowej. 

Klasyfikacja jakości sadzonek. Wobec preferowania przez obowiązującą 

normę BN-67/9212-02 wysokości sadzonek, największy procentowy udział 
sadzonek Ii II kl. jakości stwierdzono w siewach zagęszczonych. Najkorzy- 

stniejsze wyniki rozwojowe sadzonek: wysokości, grubości szyjki korze- 

niowej, liczby chorągiewek i jakości pączków szczytowych, a tym samym 

najwyższy procentowy udział sadzonek I i II klasy jakości, wykazywały 

siewy wstęgowe. Najniższy udział obserwowano w siewach taśmowych, 

przy -.czym sadzonki z tych siewów charakteryzowały się dużym zróżnico- 
waniem wymiarów. 
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Wyniki przeliczeń i pomiaru sadzonek jodłowych, 

w zależności od ilości wysiewanych nasion i metody siewu 

Element pomiaru 
siew rzędowy siew taśmowy 

Tabela L 

siew wstęgowy 
  

  
  

  

  

  

  

R; T3 W3 

R, | R | RB | T | T | Ts | Wi | We | Ws | 

. Liczba 1-rocznych 

siewek z 1 kg 

nasion | 

I kl. jakości 5120 4950 4570 4640 4440 4560 4910 4890 4610 

II kl. jakości 2680 2520 2430 2400 2160 2260 2680 2430 2460 

. Liczba 3-letnich 

sadzonek na la 

przy założonej 

normie siewu 12400 17290 22440 11160 15690 21680 12100 17410 22610 

. Ubytek w % 

I rok prod. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

II rok prod. 887 85,9 89,2 88,3 87,4 88,0 87,2 876 88,6 

III rok prod. 75,6 784 78,8 195 811 803 784 80,4 79,5 

. Procentowy 

udział sadzo- 

nek 3-letnich 

wg klas jakości 

I 482 531 53,1 50,6 582 544 585 63,7 62,1 

II 552 31,9 33,9 33,4 27,4 296 285 23,9 25,6 

nieprzydatnych 166 150 130 160 144 160 132 124 12,2 

. Wysokość | 

strzałki w cm 123 125 130 125 130 131 13,33 13,6 13,6 

Długość korze- 

nia w ст 199 20,3 19,2 19,7 19,7 20,0 203 20% 19,5 

Średnica szyjki | 

korzeniowej w mm 394 3,73 3,58 3,66 3,66 3,58 3,97 3,86 3,73 

Długość chorą- 

giewek sadzonki 

w cm 113 114 111 114 116 113 121 119 115 

Liczba chorą- 

giewek na 1 | 

sadzonkę 147 1,48 148 1,46 1,50 1,47 1,59 1,53 1,53 

Jakosé paczka 

szczytowego | | 

. % „mocne” 53,6 44,8 37,5 568 53,9 52,4 637 62,9 59,6 

„Średnie” 39,3 44,2 47,8 35,3 36,5 .365 295 293 31,8 

„słabe” 71 110 147 7,9 96 111 68 7,8. 8,6 
Norma wysiewu nasion 

ER IKL II kl 

"M Ty W 8,00 Kg/ar 3,70 kg/ar . 

Re Ty W? 4,0 kg/ar 5,60 kg/ar 

6,0 kg/ar "7,50 kg/ar
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„R”-sślew rzędowy „I —siew tasmowy „W'- siew wstegowy 

Ryc. 1. Kształtowanie się ubytków naturalnych siewek jodły po I, 2, i 3 roku produkcjt 

w zależności od gęstości i metody siewu 

WNIOSKI 

1. Podana w Zasadach Hodowlanych podstawowa norma wysiewu na- 
sion I kl. jakości dla jodły, w ilości 3,00 kg/a, pozwala wyprodukować na la 
powierzchni produkcyjnej znacznie większą liczbę siewek od liczby poda- 
nej jako minimalna, tj. 10 tys. szt. W wypadku użycia nasion II kl. jakości 
wg normy zwiększonej o 25%, wydajności tej w warunkach badań nie uzy- 
skano. Wskazane jest zwiększenie podstawowej normy wysiewu nasion 
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II kl. jakości o 50%. Gospodarcze wyniki wydajności siewek z 1 kg nasion 
należy rozpatrywać pod kątem ilości sadzonek przydatnych do założenia 
upraw. 

2. Jakościowo najlepiej rozwinięte sadzonki uzyskano na powierzch- 
niach o typie gleby lekko i średnio pylastej z domieszką piasku (20—40"%), 
zasobnej w składniki pokarmowe. 

3. Najkorzystniejsze wyniki jakości 3-letnich sadzonek jodły uzyskano 
przy metodzie siewu wstęgowego, zapewniającej najkorzystniejsze warunki 
rozwojowe i mikrosiedliskowe. Przy tej metodzie siewu uzyskano najwięk- 
szą wydajność sadzonek I kl. jakości (58,5—62,1 %), II kl. (23,9—28,5 % ) oraz 
najniższy udział sadzonek nieprzydatnych do sadzenia (12,2—13,2%,). Uby- 
tek naturalny siewek przy tej metodzie był również najniższy i wahał się 
w granicach 19,6—21,6%. 

4. Wysiew nasion metodą rzędową a zwłaszcza taśmową wykazał gorsze 
wyniki w produkcji sadzonek, jakkolwiek wykonywanie siewów tymi me- 
todami, wobec braku siewników odpowiednio przystosowanych do siewu 
wstęgowego, jest znacznie łatwiejsze. 

5. Ubytek siewek jodłowych w okresie 3 lat produkcji wykazywał naj- 
większe straty w pierwszym okresie wegetacyjnym. Wskazuje to na ko- 
nieczność wzmożonej opieki i starannego wykonywania zabiegów pilelęg- 
nacyjnych w tym czasie. Po drugim okresie wegetacyjnym ubytki te wy- 
niosły przeciętnie 12,1 b, a po upływie trzeciego okresu 20,8%. Największy 
ubytek wykazywały metody siewu rzędowego i taśmowego. 

Na podstawie pomiaru kilku tysięcy losowo wybranych sadzonek stwiec- 
dzono, że niezależnie od poszczególnych metod siewu, stosunkowo duży 
udział sadzonek nieprzydatnych do zalesień spowodowany był uszkodzenia- 
mi mechanicznymi wskutek nieostrożnego wykonywania pielęgnacji moty- 
kami. Uszkodzenia te polegały na podcinaniu korzeni i okaleczeniach 
strzałki, powodujących skrzywienia i zahamowania wzrostu. Uszkodzenia 
te były liczniejsze przy metodach siewu rzędowego i taśmoweg30 niż przy 
siewie wstęgowym gdzie stosowano motyczenia pomiędzy rządkami wstęgi. 

Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 30 grudnia 1971 r. 
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