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Wstęp 

W Katedrze Dendrologii i Szkółkarstwa Akademii Rolniczej im. A. Ciesz
kowskiego w Poznaniu znajduje się prawdopodobnie największa w Europie kole
kcja odmian miłorzębu dwuklapowego (Ginkgo bi/oba L.). Na rynku polskim 
szkółki i punkty handlowe oferują najczęściej drzewa rozmnażane z nasion. Z re
guły nie oznaczona jest ich płeć, a ich jakość bywa też nie najlepsza. Niewielki 
jest także asortyment odmian. 

Odmiany miłorzębu dwuklapowego można rozmnażać przez okulizację 

i szczepienie. Okulizację przeprowadza się w lipcu-sierpniu i najczęściej na przy
stawkę jednopąkową - chip buding [PARK 1968; CocHRAN 1998]. Uszlachetnianie 
3~-pąkowymi zrazami wykonuje się od stycznia do kwietnia lub w pierwszej de
kadzie lipca pod osłonami. Termin szczepienia zależy od metody rozmnażania 
i uprawy podkładki. W Polsce K0RSZUN [2004] poleca do szczepienia miłorzębów 
podkładki rozmnażane z sadzonek półzdrewniałych, ponieważ rośliny rozmnażane 
z nasion rosną wolniej, mają cieńsze pnie i często w okresie zimowym przemarza
ją. 

W doświadczeniu sprawdzano skuteczność szczepienia 3~-pąkowymi zraza
mi na podkładkach rozmnażanych wegetatywnie i uprawianych w pojemnikach. 
Porównywano efektywność przyjęć, liczbę i długość jednorocznych długopędów 
oraz dynamikę ich wzrostu w zależności od sposobu szczepienia. 

Materiał i metody 

Doświadczenia przeprowadzono w nieogrzewanej szklarni w latach 
2003-2004. Do szczepienia użyto cztero- i pięcioletnich podkładek miłorzębu 
dwuklapowego o wysokości od 1,6 do 2,5 m. Podkładki zostały rozmnożone za 
pomocą sadzonek półzdrewniałych (prowadzone na jeden przewodnik, wszystkie 
pędy boczne usuwano) i uprawiane w pojemnikach. Doniczki o pojemności 
10 dm3 były wypełnione podłożem składającym się z mieszaniny torfu wysokiego 
i rozdrobnionej, przekompostowanej kory sosnowej (v : v; 1 : 1) o pH w H20 5,5. 
Podkładki przewieziono z tunelu foliowego do nieogrzewanej szklarni w trzeciej 
dekadzie października. Do szczepienia użyto 3~-pąkowych zrazów trzech od
mian : 'Mariken' - o koronie kulistej oraz 'Kazimierz Wielki' i 'Pendula' - o pę
dach przewieszających. Zrazy pobierano z całej powierzchni koron roślin mate-
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cznych, uprawianych w gruncie, bezpośrednio przed zabiegiem. Szczepienie wyko
nano w trzeciej dekadzie kwietnia na przyspieszonych (ulistnionych) podkład
kach. Zastosowano dwa sposoby: na przystawkę boczną i na stosowanie. Odmia
nę 'Mariken' zaszczepiono na podkładkach o wysokości 1,6 m i średnicy w miej
scu szczepienia 1,2-1,5 cm, natomiast pozostałe odmiany na wysokości 2,5 m przy 
średnicy podkładki 1,3-1,6 cm. Szczepy wiązano elastycznymi paskami gumowymi 
typu F1eicoband firmy Bayer i smarowano preparatem Rebwachs 65. 

Po rozpoczęciu wegetacji (pierwsza dekada kwietnia) podłoże w pojemni
kach wzbogacono nawozem Azofoska (N : P : K : Mg 13,6 : 6,4 : 19,1 : 4,5) 
w dawce 7,5 g na roślinę. Po zrośnięciu się zraza z podkładką, tj. w trzeciej deka
dzie maja, do podłoża dodano jeszcze jedną taką samą dawkę Azofoski. Nawóz 
stosowano indywidualnie do każdego podłoża w pojemniku. 

Skuteczność szczepienia, wyrażoną w procentach sprawdzano po 4 tygod
niach od wykonania zabiegu, w każdym roku prowadzenia doświadczeń. Wykony
wano także pomiary długości jednorocznych długopędów (cm) i liczono ich licz
bę . W 2004 roku określono dynamikę wzrostu jednorocznych długopędów. Po
miary wykonywano co 10 dni od trzeciej dekady czerwca do drugiej dekady wrze
śnia. 

Każda kombinacja składała się z 10 roślin w 3 powtórzeniach. Ogółem 
w jednym roku w doświadczeniu było 180 roślin. Odsetek przyjęć opracowano 
statystycznie, wykonując jednoczynnikową analizę wariancji, z wykorzystaniem 
transformacji Blissa. Pozostałe wyniki opracowano statystycznie, wykonując 
jedno- lub dwuczynnikową analizę wariancji. Średnie porównano testem Duncana 
na poziomie istotności a = 0,05. Dynamikę wzrostu długopędów obliczono dla 
każdego terminu oddzielnie. Po dwóch latach uprawy wykonano syntezę wyni
ków, aby wykluczyć wpływ czasu na badane cechy, tj. liczbę i długość jednorocz
nych długopędów. 

Wyniki 

Zrazy odmian miłorzębu dwuklapowego zrosły się z podkładką po 4 tygod
niach od wykonania szc-Lepienia. Procent przyjęć w 2003 i 2004 roku wynosił od 
75 do 100 i zależał przede wszystkim od odmiany. Najlepiej zrastały się z podkła
dką zrazy odmiany 'Mariken', uzyskano 100% przyjęć (tab. 1). 

Tabela 1; labie 1 

Procent przyjęć odmian miłorzębu dwuklapowego w zależności od sposobu szczepienia, 
w latach prowadzenia doświadczeń 

Percentage of plants of the maidenhair tree cultivars with successful grafting 
depending on the way of grafting in the years of experimcnt 

Procent przyjęć; Percentage of takcs 

Odmiana 2003 2004 
Cu ltivar na przystawkę boczną na stosowanie na przystawkę boczną na stosowanie 

side-vcneer grafting slice grafting side-venecr grafting slice grafting 

Kazimierz Wielki 100a 95a 100b 81a 
Mariken 100a 100a 100a 100a 

Pendula 100b 90a 100b 75a 

wartości oznaczone tymi samymi literami dla odmiany i roku badań nic różnią sit; statystycznie pomit;
dzy sobą na poziomie istotności a = 0,05; averages indicated with the same lettcrs ascribcd for the 
cultivar and the year of research do not difTer statistically at the significance levcl of a = 0.05 
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Dla odmiany 'Pcndula' w obu latach doświadczeń korzystniejsze było wykonanie 
zabiegu na przystawkę boczną. Sposób ten w roku 2004 wpłynął również na 
lepsze zrastanie się zrazów odmiany 'Kazimierz Wiciki'. 

Wartości średniej liczby długopędów na zaszczepionych roślinach w posz
czególnych latach uprawy były podobne i nic różniły się statystycznie. Niezależnie 
od sposobu szczepienia miłorzęby odmiany 'Mariken' wytworzyły średnio po 
1,6-1,7 pędów, natomiast 'Kazimierz Wielki' i 'Pcndula' po około 2 pędy. Synteza 
statystyczna wyników nic wykazała istotnych różnic pomiędzy porównywanymi 
średnimi (tab. 2). 

Tabela 2; Table 2 

Średnia liczba długopędów odmian miłorzębu dwuklapowego 
w zależności od sposobu szczepienia, w latach prowadzenia doświadczeń 

Average number of long shoots in the maidenhair tree cultivars 
with successful grafting depending on the way of grafting in the years of experiment 

Liczba długopędów; Number of long shoots Synteza wyników z lat 
2003-2004 

2003 2004 
Synthesis of the results 

Odmiana from the years 2003-2004 
Cultivar na przystaw- na na przystaw- na na przystaw- na 

kę boczną stosowanie kę boczną stosowanie kę boczną stosowanie 
side-veneer sliee side-veneer slice side-veneer slice 

grafting grafting grafting grafting grafting grafting 

Kazimierz Wielki 2,la 2,0a 2,la 2,0a 2,la 2,0a 

Mariken 1,6a 1,7a 1,7a 1,6a 1,6a 1,6a 

Pendula 2,la 2,0a 2.2a 2,2a 2,la 2,la 

wartości oznaczone tymi samymi literami dla odmiany i roku badań nie różnią się statystycznie pomię
dzy sobą na poziomie istotności a = 0,05; averages indicated with the same letters ascribed for the 
cultivar and the year of research do not differ statistically at the significance level of a = 0.05 

Tabela 3; Table 3 

Średnia długość długopędów odmian miłorzębu dwuklapowego 
w zależności od sposobu szczepienia, w latach prowadzenia doświadczeń 

Average length of long shoots in the maidenhair tree cultivars 
with successful grafting dcpcnding on the way of grafting in the years of experimcnt 

Długość dh1gopędów; Length of long shoots Synteza wyników z lat 
(cm) 2003-2004 

2003 2004 
Synthesis of the results 

Odmiana 
from the years 2003-2004 

Cultivar na 
na przystaw- na 

przystawkę 
na na 

przystawkę 
na 

boczną 
stosowanie kę boczną stosowanie 

boczną 
stosowanie 

slice side-veneer slice slicc sidc-venecr 
grafting grafting grafting 

side-veneer 
grafting grafting grafting 

Kazimierz Wielki 44,8a 46,7a 48,5a 46,6a 46,6a 46,6a 

Mariken 20,9a 20,0a 24,0a 23,8a 22,4a 21,9a 

Pcndula 37,3a 36,6a 37,9a 37,4a 37,9a 37,9a 

wartości oznaczone tymi samymi literami dla odmiany i roku badań nie różnią się statystycznie pomię
dzy sobą na poziomie istotności a = 0,05; averages indicated with the same letters ascribed for the 
cultivar and the ycar of research do not differ statistically at the significance level of a = 0.05 
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Średnia długość długopędów na zaszczepionych roślinach miała wartości 
podobne w 2003 i 2004 roku dla poszczególnych odmian. Sposób szczepienia nie 
wpłynął na badaną cechę (tab. 3). Miłorzęby odmiany 'Kazimierz Wielki' wytwo
rzyły długopędy o długości od około 45 do 48,5 cm, odm. 'Pendula' - 36-38 cm, 
a odm. 'Mariken' - od 20 do 24 cm. 

55 
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50 · - - - - ··--- - ---- - ---------

48,5a . . . ---45 - ---~ --- ···-· ···- - --· 46,5a 46,5a 46ia . --46,6a · 

40 · --- - ~ -- ·-· 

35 
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20 

28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 27.08. 07.09. 17.09. 

data pomiaru; date of measurement 

--+- na przystawkę boczną; side-veneer grafting --łl-· na stosowanie; slice grafting 

wartości oznaczone tymi samymi literami dla terminu nie różnią sit; statystycznie pomit;dzy sobą na 
poziomie istotności a = 0,05; averages indicated with the same letters ascribed for the term did not 
dilfer statistically at the significance level of a = O.OS 

Rys. 1. 

Fig. 1. 

Dynamika wzrostu dlugopt;dów na roślinie odmiany 'Kazimierz Wielki' 
w okresie wegetacji w roku 2004 zależnie od sposobu szczepienia 

Dynamics of growth of long shoots of a plant of the 'Kazimierz Wiciki' culti
var in the vegetation period in the year 2004 depcnding on the method of gra
fting 

Na rysunku 1, 2, 3 zestawiono dynamikę wzrostu długopędów w 2004 roku 
w zależności od sposobu szczepienia, dla każdej odmiany osobno. N ie stwierdzo
no różnic statystycznych we wzroście długopędów odmiany 'Kazimierz Wielki' 
w okresie wegetacji w zależności od sposobu wykonanego zabiegu (rys. 3.). Naj
bardziej intensywny wzrost nastąpił od 28.06. do 29.07. Długość pędów wynosiła 
44,9 (zaszczepione na stosowanie) i 46,8 cm (na przystawkę boczną). 

DługoVidy odmiany 'Marik.en' najintensywniej rosły od 28.06. do 19.08. 
(rys. 2.). W początkowym okresie wzrostu, tj. od 28.06. do 19.07., zaznaczył się 
wpływ sposobu szczepienia. Dłuższe były pędy na roślinach zaszczepionych na 
stosowanie, niż na przystawkę boczną. Z badanych taksonów pędy tej odmiany 
rosły najdłużej w okresie wegetacji, ale były najkrótsze. 
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-+- na przystawk~ boczną; side-veneer grafting .. ......._ na stosowanie; slice grafting 

wartości oznaczone tymi samymi literami dla terminu nie różnią się statystycznie pomiędzy sobą na 
poziomie istotności a = 0,05; avcrages indicated with the same letters ascribed for the term <lid not 
differ statistically at the significance level of a = 0.05 

Rys 2. 

Fig. 2. 
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Dynamika wzrostu dlugopądów na roślinie odmiany 'Mariken' w okresie wege
tacji w roku 2004 zależnie od sposobu szczepienia 

Dynamics of growth of long shoots of a plant of the 'Mariken' cultivar in the 
vegetation period in the year 2004 depending on the method of grafting 

····-----··---- - • i 

4,2a* 

28.06. 08.07. 19.07. 29.07. 09.08. 19.08. 27.08. 07.09. 17.09. 

data pomiaru; <late of measurement 

-+- na przystawk~ boczną; sidc-veneer grafting -łl-- na stosowanie; slice grafting 

wartości oznaczone tymi samymi literami dla terminu nie różnią się statystycznie pomiędzy sobą na 
poziomie istotności a = 0,05; averages indicated with the same letters ascribed for the term did not 
differ statistically at the significance level of a = 0.05 

Rys 3. 

Fig. 3. 

Dynamika wzrostu długopędów na roślinie odmiany 'Pendula' w okresie wege
tacji w roku 2004 zależnie od sposobu szczepienia 

Dynamics of growth of long shoots of a plant of the 'Pendula' cultivar in the 
vegetation period in the year 2004 depending on the method of grafting 
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Średnia długość długopędów odmiany 'Pendu!a' do zakończenia wegetacji 
miała również różne wartości w zależności od sposobu szczepienia, ale statystycz
nie tworzyły one jednolitą grupę. Najbardziej intensywny wzrost długopędów na 
roślinach zaobserwowano od 28.06. do 9.08. niezależnie od użytego sposobu 
szczepienia ( rys. 3). 

Wszystkie pędy zakończyły wzrost w drugiej dekadzie sierpnia. Do trzeciej 
dekady września były zdrewniałe. Po dwóch latach uprawy w pojemnikach miło
rzęby uzyskały wartość handlową i mogą być przeznaczone do sprzedaży. 

Dyskusja 

Miłorząb dwuklapowy jest drzewem o dużych walorach dekoracyjnych. 
Duża różnorodność odmian oraz adaptacja do warunków środowiskowych spra
wiają, że mogą być one stosowane w ogrodach i na terenach zieleni miejskiej . 

Gatunek może być rozmnażany z nasion lub za pomocą sadzonek półzdre
wniałych. KORSZUN, LUDWICZAK (1988] oraz KORSZUN i in. [1998] opracowali roz
mnażanie miłorzębu dwuklapowego za pomocą sadzonek zielnych. Nie wszystkie 
odmiany, zwłaszcza o pędach przewieszających, mogą być rozmnażane przez sa
dzonki pędowe. Fu i in. [1995] szczepili chińskie odmiany miłorzębu na podkład
kach rozmnażanych z nasion i uprawianych w gruncie. W warunkach klimatycz
nych Polski podkładki takie do ósmego roku uprawy mogą w okresie zimowym 
przemarzać. Charakteryzują się także mniejszą intensywnością wzrostu. KoRSZUN 

(1995] oprócz rozmnażania opracowała także uprawę miłorzębu dwuklapowego 
w pojemnikach. Do szczepienia autorka poleca stosowanie podkładek rozmnaża
nych za pomocą sadzonek półzdrewniałych . Cykl ich uprawy w porównaniu do 
rozmnażanych z nasion jest skrócony o połowę i trwa 4-5 lat. 

W przeprowadzonym doświadczeniu zrazy zrastały się z podkładką po 
4-tygodniach i w zależności od odmiany uzyskano od 75 do 100% przyjęć. Skute
czność szczepienia w niewielkim stopniu zależała od wybranego sposobu. Lepsze 
wyniki uzyskano stosując uszlachetnianie na przystawkę boczną. Długość jedno
rocznych długopędów i ich liczba była zróżnicowana w zależności od odmiany. 
Wszystkie miłorzęby wytworzyły średnio od 1,6 do 2,2 pędów. Najdłuższe przyro
sty miała odmiana 'Kazimierz Wielki', a najkrótsze 'Mariken'. Po dwóch latach 
od wykonania szczepienia miłorzęby nadają się do sprzedaży. 

Wnioski 

1. Zależnie od sposobu szczepienia skuteczność przyjęć zrazów z podkładką 
wynosiła od 75 do 100%. 

2. Długość i liczba długopędów nie zależały od zastosowanego sposobu szcze
p1ema. 

3. Dynamika wzrostu jednorocznych długopędów zależna była od zaszczepio
nej odmiany. 
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Streszczenie 

W doświadczeniach przeprowadzonych w latach 2003-2004 zastosowano 
podkładki rozmnożone wegetatywnie za pomocą sadzonek półzdrewniałych 

i uprawiane w pojemnikach. W porównaniu z roślinami uzyskanymi z nasion były 
one wyższe i odporne na przemarzanie. W 4-5 roku osiągnęły do 2,5 m wysoko
ści i około 1,6 cm średnicy pnia w miejscu szczepienia. Do szczepienia użyto 3-4-
pąkowe zrazy odmian 'Kazimierz Wielki', 'Mariken' i 'Pendula' pobrane bezpo
średnio przed szczepieniem z roślin matecznych uprawianych w gruncie. Szcze
pienie wykonano w trzeciej dekadzie kwietnia na przyspieszonych podkładkach 
na wysokości 1,6 ('Mariken') i 2,5 m ('Kazimierz Wielki' i 'Pendula'). Zastosowa
no dwa sposoby szczepienia: na przystawkę boczną i na stosowanie. 

Zrazy zrosły się z podkładką po 4 tygodniach i w zależności od odmiany 
przyjęło się od 75 do 100%. Skuteczność szczepienia zależała od wybranego spo
sobu i odmiany. Dla odmiany 'Pendula' w obu latach doświadczeń korzystniejsze 
było wykonanie zabiegu na przystawkę boczną. Długość pędów i ich liczba była 
zróżnicowana w zależności od odmiany. Miłorzęby wytworzyły średnio od 1,6 do 
2,2 pędów. Najdłuższe przyrosty miała odm. 'Kazimierz Wielki', a najkrótsze 
odm. 'Mariken'. Od wykonania szczepienia, po dwóch latach uprawy w pojemni
kach, miłorzęby nadają się do sprzedaży. 

GRAFfING OF MAIDENHAIR TREE CULTIVARS 
ON VEGETATIVELY PROPAGATED ROOTSTOCKS 

Stanisława Korszun, Michał Furmanowski 
Department of Dendrology and Nursery, Agricultural University, Poznań 

Key words: Ginkgo biloba L., maidenhair tree, cultivars, rootstock, grafting, 
container culture 
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Summary 

In the experiments carried out in the years 2003-2004 rootstocks vegetati
vely propagated by semi-hardwood cuttings and cultivated in containers were 
used. Comparing to plants obtained by secds they were higher and resistant to 
frost. They achieved a height of 2.5 m and a diameter of trunk in the place of 
grafting of about 1.6 cm. Scions with 3-4 buds of the cultivars 'Kazimierz 
Wielki', 'Mariken' and 'Pendula' obtained directly before grafting from mother 
plants cultivated in the field were used. Grafting was carried out in the third 
decade of April on advanced rootstocks at 1.6 ('Mariken') and 2.5 m ('Kazimierz 
Wielki' and 'Pendula'). Two methods of grafting were used: slice and side-veneer 
grafting. 

The scions united with the rootstock after 4 weeks and the percentage of 
takes ranged from 75 to 100% depending on the cultivar. The effectiveness of 
grafting dcpended on the grafting method chosen as well as on the cultivar. For 
'Pendula' in both years of experiments it was more advantagcous to conduct 
grafting by side-veneer graft method. The length and number of shoots differed 
depending on the cultivar. Maidenhair tree plants produced on average from 1.6 
to 2.2 shoots. 'Kazimierz Wielki' produced the longest shoots and 'Mariken' cv. -
the shortest ones. Maidenhair tree plants are ready for sclling aftcr two ycars of 
container culture since the time of grafting. 
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