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Wstęp 

Różaneczniki to krzewy ozdobne w Polsce już rozpowszechnione. Szkółki 
nasze, zwłaszcza te wyspecjalizowane, produkują je w ogromnych ilościach. 
Sukcesywnie roznrnaża się i wprowadza do uprawy coraz więcej nowych odmian, 
których wzrost i rozwój w naszym kraju nie został jeszcze dostatecznie rozpozna
ny. Nie wiadomo jak będzie przebiegać ich aklimatyzacja w różnych regionach 
kraju, na zróżnicowanych siedliskach. Dotychczasowa ocena aklimatyzacji doty
czyła krzewów dojrzałych, co najmniej trzydziestoletnich, a w większości przypad
ków 80- do 100-letnich [CZEKALSKI 1975, 1980, 2001a, 2001b]. Badaniem wzrostu 
różaneczników rozmnożonych różnymi metodami wegetatywnymi zajmował się 
u nas MURAS [1990, 1991 ], a zagranicą m.in. VAINÓLA i JUNITILA [1998]. 

W Arboretum Leśnym w Laskach młode różaneczniki, w większości nowych 
u nas odmian, posadzono na początku października 1999 roku. 

Celem wykonanych badań była ocena ich wzrostu w warunkach przyrodni
czych Arboretum. Ze względu na limitowaną objętość niniejszego artykułu za
mieszczono w nim tylko dane o liczbie pędów, ich przyrostach na długość, na 6-
i 7-letnich krzewach oraz o kwitnieniu roślin 7-letnich. 

Materiał i metoda 

Arboretum Leśne w Laskach jest położone na terenie Leśnego Zakładu 
Doświadczalnego w Siemianicach, należącego do Akademii Rolniczej im. 
Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. Zajmuje ono 6,91 ha. Położone jest w po
łudniowej części Niziny Wielkopolskiej, w powiecie kępińskim (Kępno). Okres 
wegetacyjny trwa tam przeciętnie 210-217 dni. Średnia temperatura roczna wy
nosi 8,2°C, a średnia roczna suma opadów - 573 mm [CEITEL, WAWRO 1999]. Na 
terenie Arboretum są gleby rdzawo-brunatne i płowe brunatniejące, o odczynie 
bardzo kwaśnym: pH = 3,8-3,9, odpowiadające pod tym względem wymaganiom 
różaneczników (CZEKALSKI 2001a, 2003]. 

Na początku października 1999 roku - jak już wspomniano - posadzono 
krzewy 12 odmian różaneczników zawsze zielonych, w tym 8 wówczas u nas no
wych i porównano ich wzrost ze wzrostem 4 odmian starych, dobrze znanych. 
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Nowymi odmianami były: 'Azurro'; 'Blurettia'; 'Claudine'; 'Eskimo'; 'Lachsgold'; 
'Lilofee'; 'Rasputin' i 'Sammetglut' Cztery stare odmiany to: 'Amcrica'; 'Album 
Novum'; 'Dr H.C. Dresselhuys' i 'Old Port'. 

Krzewy posadzono w Arboretum jako okazy czteroletnie. Obserwacje cha
rakteryzujące ich wzrost wykonano po dwóch i trzech latach uprawy w Arbore
tum, czyli po zakończeniu szóstego i siódmego roku życia, tj. jesienią w latach 
2001 i 2002, gdy weszły w spoczynek. Każda odmiana była posadzona w liczbie 20 
krzewów, ale w latach wykonywania pomiarów z różnych powodów (kradzieże) 
było ich już mniej . 

Obliczenia statystyczne wykonano na bezpośrednich wynikach pomiarów za 
pomocą analizy wariancji na poziomie istotności a = 0,05. Analizowane odmiany 
następnie podzielono na grupy jednorodne, wśród których nic stwierdzono isto
tnych różnic na tym samym poziomie istotności. Wykorzystano w tym celu test 
Tukey'a do porównań wielokrotnych o nierównej liczbie osobników (nierówna 
liczba powtórzeń). Wartości analizowanych cech nie różniące się istotnie przy 
poziomie ufności a = 0,05 oznaczono tymi samymi literami, a odmiany uszerego
wano w tabelach według malejących wartości tych cech. Warunki glebowe i pogo
dowe dla wszystkich odmian były jednakowe. 

Wyniki 

Liczba pędów budujących krzewy. W obydwóch latach najsilniej rozgałęzionymi 
były krzewy odmiany 'Lachsgold' (tab. 1, 2). Średnią liczbą pędów na jednej rośli
nie różniły się one istotnie od krzewów pozostałych odmian. Rozwinęły średnio 
odpowiednio 16,2 pędów w szóstym roku życia i 43,2 pędów w siódmym roku 
życia. Średnia liczba pędów u tej odmiany w siódmym roku życia była niemal 
dwukrotnie większa niż u 'Blurettia', która uplasowała się na drugim miejscu. 
Rozkrzewione silnie krzewy w połączeniu ze stosunkowo krótkimi pędami 

(tab. 2) sprawiły, że odmiana 'Lachsgold' była jedną z najatrakcyjniej wyglądają
cych wśród dwunastu badanych. Dobrym rozkrzewieniem odznaczały się także 
odmiany 'Sammetglut' i 'Dr H.C. Dresselhuys'. Najsłabszą zdolnością krzewienia 
charakteryzowały się odmiany 'Rasputin', 'America' i 'Eskimo'. W siódmym roku 
życia, w porównaniu z szóstym, średnio najwięcej pędów przybyło na krzewach 
odmian 'Blurettia' - 15,5, tj. 3,1 razy, 'Old Port' - 11,3, tj. 2,9 razy i 'Lachsgold' -
27,0, tj. 2,7 razy. Najmniej pędów w siódmym roku życia przybyło na krzewach 
odmian 'Eskimo', 'Rasputin', 'Azurro' i 'Claudine' (tab. 1, 2). Krzewy odmiany 
'America' słabo rozkrzewionej w szóstym roku, w siódmym roku życia zwiększyły 
liczbę pędów przeszło dwukrotnie. Spośród odmian starych najlepiej się krzewiły 
rośliny 'Dr H.C. Dresselhuys' i 'Old Port'. 

Przyrost pędów na długość. Wśród różaneczników sześcioletnich średnio najdłu
ższe pędy wydały odmiany 'Eskimo' - 17,9 cm i 'Dr H.C. Drcsselhuys' - 17,7 cm 
oraz 'America' - 15,8 cm, 'Sammetglut' - 15,5 cm, 'Blurettia' - 15,3 cm i 'Old 
Port' - 15,2 cm (tab. 2). Na siedmioletnich roślinach najsilniej rosły pędy odmian 
'America' - 23,6 cm, 'Old Port' - 19,3 cm, 'Dr H.C. Dresselhuys' - 18,6 cm 
i 'Eskimo' - 17,9 cm, a mniej intensywnie u 'Blurettia' i 'Sammctglut' - po 
16,3 cm, które to rok wcześniej należały do sześciu o najdłuższych pędach (tab. 1, 
2). Największa intensyfikacja wzrostu pędów wystąpiła na starszych krzewach od
miany 'Claudinc', tj. średnio o 9,4 cm. Silnie rosnące krzewy odmiany 'America' 
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z małą liczbą pędów miały mało atrakcyjny wygląd . Niezależnie od wieku słabo 
przyrastały pędy odmiany 'Azurro'. 

Tabela l; Table 1 

Liczba pędów rozwiniętych na 6- i 7-Jetnich różanecznikach w latach 2001-2002 

Number of shoots developed on six- and seven-year-old 
rhododendrons in the years 2001-2002 

Srednia liczba pędów na jednej Zwiększenie średniej liczby 
Liczba roślinie pędów na jednej roślinie 

Odmiana roślin Mean number of shoots per plant w 2002 roku 
Cultivar Number Increase in the mean number 

of plants 2001 2002 of shoots per plant in 2002 

Lachsgold 13 16,2a 43,2a 27,0 

Sammetglut 12 10,4b 18,8bc 8,4 
Dr H.C. Dresselhuys 15 9,2bc 20,7b 11,5 
Blurettia 7 7,4bcd 22,9b 15,5 
Lilofee 15 7,2bcd 14,3bcd 7,1 
Azurro 15 6,5cde 8,6cde 2,1 
Album Novum 17 6,4cde 10,6cde 4,2 
Old Port 16 6,0cde l 7,3bc 11 ,3 
Claudinc 13 5,Scde 8,0de 2,5 
Eskimo 17 4,8de 5,6de 0,8 
America 15 3,4de 7,6de 4,2 
Rasputin 9 3,lde 4,0e 0,9 

średnie wartości oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie przy poziomie istotności a = 0,05; 
means followed by the same lettcrs do not differ significantly at a = O.OS 

Tabela 2; Table 2 

Długość pędów (cm) rozwiniętych na 6- i 7-letnich różanecznikach w latach 2001-2002 

Length of shoots (cm) developed on six- and seven-year-old rhododendrons 
in the years 2001-2002 

Liczba pc;dów Srednia długość jednego pędu 
Liczba roślin Mean length of shoot Odmiana Number of shoots 

Cultivar Number (cm) 
of plants 

2001 2002 2001 2002 

Lachsgold 13 211 561 12,2cde 14,8ef 
Sammetglut 12 125 226 15,Sab 16,3d 
Dr H.C. Dressclhuys 15 138 310 17,7a 18,6bc 
Blurettia 7 52 160 15,3abc 16,3d 
Lilofee 15 108 214 12,Scde 17,lcd 
Azurro 15 97 129 8,2[ 12,Sf 
Album Novum 17 109 180 12.lcde 13,7ef 
Old Port 16 96 277 15,2abc 19,3b 
Claudine 13 72 104 7,8[ 17,2cd 
Eskimo 17 81 96 17,9a 17,9bcd 

America 15 51 114 15,8ab 23,6a 
Rasputin 9 28 36 11,0ef 15,1 de 

Srednia; Mean 13,4 16,9 

objaśnienia jak pod tabelą 1; explanations see Table 1 
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Kwitnienie. W szóstym roku życia tylko krzewy kilku odmian wydały pojedyncze 
kwiatostany, zbudowane z nielicznych kwiatów, dlatego kwitnienia nie analizowa
no. Gdy krzewy miały siedem lat zakwitło już 9 odmian (tab. 3). Nic było to jed
nak kwitnienie obfite. Stosunkowo najwięcej kwitło krzewów odmiany 'Album 
Novum', miały one jednak bardzo mało kwiatostanów, chociaż zbudowane były 
z dużej liczby kwiatów. Najwięcej kwiatostanów rozwinąły krzewy odmiany 
'Blurettia'. 

Tabela 3; Table 3 

Charakterystyka kwitnienia 7-letnich różaneczników w 2002 roku 
Flowering characteristics of seven-year-old rhododendrons in 2002 

Liczba krzewów Srcdnia liczba 
Number of shrubs Mean number 

Odmiana 
Cultivar ogólna kwitnących 

kwiatostanów na jednym 
kwiatów w kwiatostanie 

krzewie 
total tlowcring 

infiorescences per shrub 
tlowers in intlorcscence 

Album Novum 17 6 1,3 16,0 

America 15 2 1,0 7,0 

Azurro 15 3 1,3 11 ,8 

Blurettia 7 3 13,0 6,0 

Claudine 13 2 3,0 4,0 

Dr H.C. Dresselhuys 15 3 3,7 3,7 

Eskimo 17 1 1,0 13,0 

Lilofee 15 1 4,2 12,2 

Sammctglut 12 1 2,0 4,0 

Dyskusja 

Liczba pędów, ich przyrosty, ulistnienie i kwiaty decydują o wyglądzie i de
koracyjności krzewów różaneczników. Młode rośl iny na ogół odznaczają się 

intensywniejszym wzrostem wegetatywnym niż kwitnieniem. Jest to prawidłowa 
zależność, bowiem najpierw powinien rozwinąć sią system pądów z bogatym ulist
nieniem, które dostarczą energii w wyniku procesu fotosyntezy, potrzebnej do 
obfitego kwitnienia. Właściwości wzrostu wegetatywnego w najwiąkszym stopniu 
za leżą od odmiany, a w mniejszym od warunków uprawy. 

Krzewy sześcio- i siedmioletnie znajdowały sią w okresie intensywnego 
wzrostu wegetatywnego, a kwitnienie było dopiero inicjowane. W tym wicku naj
wiącej pądów wydały krzewy odmiany 'Lachsgold', nalcż[1cej do grupy Wardii -
Hybridum, wywodzącej sią od różanecznika Warda (R. wardii W.W. SM.), u nas 
jeszcze mało rozpowszechnionego, z powodu niepełnej zimotrwałości. Pędy tej 
odmiany o stosunkowo krótkich przyrostach sprawiały, iż krzewy jej były gęste 
i zwarte, dzięki czemu miały najatrakcyjniejszy wygląd spośród wszystkich analizo
wanych. 

Spośród nowszych u nas odmian rozkrzewieniem wyróżniały sic; również 
'Sammctglut', 'Blurettia' - z grupy Yakushimanum - Hybridum, czyli wywodząca 
sią od różanecznika jakuszimańskicgo (R. degronianum CARRIĆ:RE subsp. yakushi
manum (NAKAI) HARA) i 'Lilofee'. Wśród starych odmian, dobrze u nas znanych 
najlepiej krzewiły się 'Dr H.C. Dresselhuys', 'Old Port' i 'Album Novum'. 
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Wielkością rocznych przyrostów pędów wybijały się 'Eskimo' w obydwóch 
latach prowadzenia obserwacji oraz 'Blurettia' i 'Lilofcc' w wypadku roślin młod
szych, a 'Claudi.ne' w wicku siedmiu lat. la ostatnia odmiana, gdy była rok młod
sza miała najkrótsze pędy. Prawdopodobnie, rośliny jej nie były jeszcze dobrze 
zakorzenione na nowym miejscu. Ale dotyczyć to może również krzewów pozo
stałych odmian. Krzewy odmian starych 'America', 'Old Port' i 'Dr H.C. Dresscl
huys', należące do grupy Catawbicnsc - Hybridum, czyli wywodzące się od róża
necznika fioletowego (katawbijskiego) - R. catawbiense MICHX. zintensyfikowały 

przyrosty pędów w wicku siedmiu lat. Odmiany z ostatnio wymienionej grupy 
charakteryzują się silniejszym wzrostem [CZEKALSKI 1975, 1980, 2001a, 2001b) niż 
należące do innych grup. Korzystnie wyróżniła się pod tym względem 'Blurettia', 
pochodząca od różanecznika jakuszimańskiego, słabo rosnącego. 

Kwitnienie, w zasadzie zainicjowane w siódmym roku życia krzewów, z każ
dym następnym okresem wegetacyjnym będzie coraz obfitsze, co w istocie już 
nastąpiło, bowiem opisane tutaj badania są kontynuowane. 

Wnioski 

l. Młode, sześcio- i siedmioletnie krzewy testowanych odmian różaneczników 
charakteryzowały się dość intensywnym wzrostem i rozwojem wegetatyw
nym. 

2. Najwięcej pędów w przeliczeniu na jedną roślinę rozwinęły krzewy odmiany 
'Lachsgold', czyli były one najlepiej rozkrzewione. Odmiana ta ze względu 
na krótkie przyrosty pędów miała najładniejszy wygląd. Wraz z wiekiem 
najsilniej krzewiły się odmiany 'Blurettia' i 'Old Port'. 

3. Największe średnic roczne przyrosty pędów na długość osiągnęły krzewy 
odmiany 'America', które z powodu słabego rozkrzewienia były najmniej 
zwarte, czyli mało atrakcyjne. Wraz z wiekiem pędów u tej odmiany przyby
wa. 

4. W siódmym roku życia rozpoczęło kwitnienie dziewięć odmian, najobficiej 
'Blurcttia' i 'Album Novum'. 
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Słowa kluczowe: różaneczniki zawsze zielone, wzrost, liczba i przyrosty pędów, 
kwitnienie 

Streszczenie 

Oceniono wzrost 12 odmian różaneczników zawsze zielonych, których rośli
ny miały 6 i 7 lat, a na miejscu stałym rosły 2 i 3 lata. Rosną one w Arboretum 
Leśnym w Laskach koło Kępna, w południowej części Wielkopolski. Średnia tem
peratura roczna wynosi tam 8°C, a gleba ma odczyn bardzo kwaśny, pH === 

3,8-3,9. Mikroklimat lasu sprzyja wzrostowi i rozwojowi różaneczników. 
Młode, sześcio- i siedmioletnie krzewy badanych odmian różaneczników 

charakteryzowały się dość intensywnym wzrostem i rozwojem wegetatywnym. Naj
więcej pędów w przeliczeniu na jedną roślinę rozwinęły krzewy odmiany 'Lachs
gold'. Odmiana ta ze względu na krótkie przyrosty pędów miała najładniejszy 
wygląd. Wraz z wiekiem najwięcej pędów przybywało krzewom odmian 'Blurettia' 
i 'Old Port'. Największe średnie roczne przyrosty pędów na długość osiągnęły 
krzewy odmiany 'America'. Dziewięć odmian rozpoczęło kwitnienie w siódmym 
roku życia, stosunkowo najobficiej 'Blurettia' i 'Album Novum'. 

GROWTH OF YOUNG EVERGREEN RHODODENDRONS 
IN THE FOREST ARBORETUM AT LASKI 

Key wo:rds: 

Mieczysław Czekalski 
Department of Omamental Plants, 
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evergreen rhododendrons, growth - number and increment of 
shoots, flowering 

Summary 

An assessment was made of the growth of 12 cultivars of 6- and 7 year-old 
evergreen rhododendrons grown in a permanent place for 2 and 3 ycars. They 
were cultivated in the Forest Arboretum at Laski ncar Kępno in southem 
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Wielkopolska. The mean annual temperature there is 8°C and the soi! is very 
acidic, with a pH1-120 of 3.8-3.9. The woodland microclimatc is favourable to the 
growth and developmcnt of rhododendrons. 

Young, six- and seven-year-old shrubs of rhododendron cultivars under 
study showed rather intensivc growth and vegetativc development. The biggest 
number of shoots per plant were developed by 'Lachsgold'. lt had the best 
appearance becausc of its short shoot increments. The cultivars that dcveloped 
with age the biggest number of shoots included 'Blurcttia' and 'Old Port'. The 
longest mean annual shoot increments in terms of length were recorded in 'Ame
rica'. Nine cultivars startcd to bloom in their seventh year, most abundantly 'Blu
rcttia' and 'Album Novum'. 
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