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Wstęp 

Metasekwoja chińska jest gatunkiem introdukowanym, który w warunkach 
Polski osiągnął drugi stopień aklimatyzacji [HRYNKIEWICZ-SUDNIK i in. 1999]. 
Dla upowszechnienia uprawy omawianego gatunku należy uprościć sposób jego 
rozmnażania. Rośliny uzyskane z nasion przemarzają w początkowych latach 
uprawy, natomiast rozmnożone z sadzonek już po drugim roku uprawy mogą być 
sadzone w gruncie bez okrycia. Pierwsze doświadczenia z rozmnażania metase
kwoi za pomocą sadzonek półzdrewniałych przeprowadzono 16 lipca 1948 r. 
w Ogrodzie Botanicznym w Edynburgu. Sadzonki pobierano z jednorocznych roś
lin matecznych uzyskanych z nasion, które otrzymano 5 stycznia 1948 r. z Chin 
[BIAŁOBOK 1949]. 

CREECH [1948], HRYNKIEWICZ-SUDNIK i in. [1999], MONTEUUIS i in. [1987], ZAN 

[1971] polecają różne sposoby i terminy pobierania sadzonek z roślin matecznych, 
cięcie sadzonek z młodych roślin uprawianych w szklarniach ogrzewanych lub 
nieogrzewanych. Zalecają także stosowanie stymulatorów ukorzeniania i różne 
podłoża do sadzonkowania metasekwoi chińskiej. 

Duże rozbieżności na temat rozmnażania metasekwoi w cytowanej litera
turze spowodowały, że za celowe uznano opracowanie efektywnego i ekonomicz
nego sposobu ukorzeniania sadzonek półzdrewniałych. 

Materiał i metody 

Doświadczenie wykonano w tunelu foliowym o wymiarach 3,0 X 10,0 
X 1,5 m umieszczonym w nieogrzewanej szklarni. Na wysokości 50 cm nad 
sadzonkami zainstalowano sterowany elektronicznie system automatycznego 
zamgławiania, który włączał się automatycznie wg zaprogramowanej częstotliwo
ści (zmian dokonywano w zależności od warunków atmosferycznych). Czas jedno
razowego zamgławiania wynosił 8 sekund. Pozwoliło to na utrzymanie wilgotności 
względnej otoczenia na poziomie około 90%. 

Doświadczenie wykonano w trzech cyklach: od 14.07.1997 do 13.04.1998, 
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od 13.07.1998 do 12.04.1999, od 10.04.1999 do 10.04.2000. 
Sadzonki każdorazowo pobierano z dwuletnich roślin matecznych uprawia

nych w pojemnikach w nieogrzewanej szklarni. Pozyskiwanie pędów do sporzą
dzania sadzonek odbywało się zawsze w godzinach rannych, gdy rośliny były 

w pełnym turgorze. Ścinano całe, jednoroczne przyrosty. Zabezpieczano je przed 
więdnięciem zraszając obficie wodą i przykrywając cienką folią. 

Wykonywano trzy różne typy sadzonek: wierzchołkowe o długości 
10-12 cm, dwuwęzłowe o długości 8-10 cm i jednowęzłowe o długości 6-8 cm. 
Sadzonki jedno- i dwuwęzłowe pobierane były ze środkowej części pędu - bez 
pąka szczytowego. 

Rozgałęzienia boczne redukowano w odległości 5-6 cm od pędu głównego, 
aby ograniczyć nadmierną transpirację. Nie traktowano ich substancjami wzrosto
wymi. Na przygotowanym zagonie umieszczano wielodoniczki wypełnione miesza
niną torfu wysokiego i perlitu w stosunku objętościowym 1 : 1 o odczynie kwaś
nym - pH w H20 = 5,0. Każda paleta zawierała 24 doniczki o pojemności 
125 cm3• Corocznie do ukorzeniania sadzonek używano nowych wielodoniczek, 
aby wyeliminować możliwość przenoszenia patogenów odglebowych na ściankach 
pojemników. Sadzonki umieszczano w podłożu na głębokości 2 cm. W tym 
samym dniu profilaktycznie opryskiwano preparatem grzybobójczym Topsin M 70 
WP w stężeniu 0,1 %. Zabieg powtarzano po 10 dniach stosując Euparen 50 WP 
w stężeniu 0,2%. Corocznie sadzonki zabezpieczano na zimę prLykrywając wielo
doniczki 2 cm warstwą suchych trocin w miejscu ich ukorzeniania. W okresie 
zimy kilkakrotnie sprawdzano temperaturę otoczenia w tunelu foliowym. W dru
giej dekadzie marca dokonywano oceny jakości przezimowanych sadzonek. Na
stępnie wykonano pomiary długości korzeni przybyszowych na sadzonce (cm) 
oraz policzono ich liczbę. Określono także liczbę sadzonek ukorzenionych i wyra
żono ją w procentach. W każdym cyklu doświadczeń znajdowały się 3 kombina
cje. W kombinacji ukorzeniano po 24 sadzonki w czterech powtórzeniach, tj. 96 
sadzonek. Łącznie w jednym cyklu użyto 288, a w trzech doświadczeniach - 862 
sadzonki. Wyniki dotyczące liczby i długości korzeni przybyszowych na sadzonce 
opracowano statystycznie za pomocą analizy wariancji. Dane określające procent 
ukorzenionych sadzonek poddano transformacji Illiss'a. Średnie porównano sto
sując test Newman-Kculs'a. Wykonano także syntezę wyników z trzech lat doś
wiadczeń, gdzie lata są traktowane jako czynnik losowy. Pozwoliło to na zniwelo
wanie wpływu czasu na badane cechy i określenie rzeczywistego znaczenia posz
czególnych czynników doświadczeń. 

Wyniki 

W przeprowadzonych doświadczeniach nie stwierdzono na sadzonkach usz
kodzeń spowodowanych przez niskie temperatury. Nie zaobserwowano także po
rażenia przez patogeny. 

W poszczególnych latach nastąpiło bardzo duże zróżnicowanie wyników 
w zależności od typu sadzonek. Procent ukorzenienia zawierał się w przedziale 
od 72,5 do 99,0 - dla sadzonek wierzchołkowych, od 78,7 do 98,7% - dla dwu
węzłowych i od 80,8 do 98,4% dla jednowęzłowych (tab. 1 ). W roku 1997 uzyska
no niezależnie od typu od 95,8 do 96,9% ukorzenionych sadzonek. W syntezie 
wyników wykazano, że czynnik ten nie miał istotnego znaczenia, a uzyskane war-
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tości dla poszczególnych typów sadzonek były podobne i wynosiły od 92,0 do 
93,8% (tab. 1). 

Tabela 1; Table 1 

Średni procent ukorzenionych sadzonek w poszczególnych latach doświadczeń 
w zależności od zastosowanego typu sadzonki 

Average percentage of rooted cuttings depending on the type of cuttings 
in the years of experiment 

Sadzonki; Cuttings 
Rok; Ycar jednowęzlowe dwuwęzlowe wierzchołkowe 

I-node 2-node top 

1997 96,9b 95,8a 95,8a 

1998 98,4a 98,7b 99,0c 

1999 80,Bc 78,7b 72,Sa 

Synteza z lat; Synthesis from years 93,8a 93,la 92,0a 

wartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią się statystycznie na poziomie istotności a = 0,05 
w poszczególnych latach; averages indicated with the same letters <lid not differ at the significance 
level of a = O.OS in years 

Typ sadzonek w różny sposób wpływał na średnią liczbę korzeni przybyszo
wych na sadzonce w zależności od roku, w którym prowadzono doświadczenie 
(tab. 2). W roku 1997 najmniej korzeni (3,6) wytworzyły sadzonki dwuwęzłowe. 
Powyżej 4,0 korzeni miały sadzonki jednowęzłowe i wierzchołkowe. Największe 

zróżnicowanie badanej cechy było w doświadczeniu przeprowadzonym w roku 
1998. Sadzonki dwuwęzłowe posiadały średnio 6,1, wierzchołkowe 5,1, a jedno
węzłowe 4,1 korzeni przybyszowych. W następnym roku badań najwięcej korzeni 
(3,2) uzyskano u sadzonek wierzchołkowych. U pozostałych dwóch typów sadzo
nek otrzymano mniejszą liczbę korzeni, tj. 2,6-2,8. 

Po przeprowadzeniu syntezy wyników z doświadczeń najmniej korzeni przy
byszowych miały sadzonki jednowęzłowe (3,3). Najlepsze natomiast były sadzonki 
wierzchołkowe ( 4,0). Sadzonki dwuwęzłowe miały zbliżoną liczbę korzeni - 3,8 
i nie rM..niły się statystycznie (tab. 2). 

Tabela 2; Table 2 

Średnia liczba korzeni na sadzonce w poszczególnych latach doświadczeń 
w zależności od zastosowanego typu sadzonki 

Average number of roots in the years of experiment depending 
on the typc of cuttings 

Sadzonki; Cuttings 
Rok; Year j ednowęzłowe dwu węzłowe wierzchołkowe 

1-node 2-node top 

1997 4,lb 3,6a 4,3b 

1998 4,la 6,lc 5,lb 

1999 2,6a 2,8a 3,2b 

Synteza z lat; Synthesis from ycars 3,3a 3,8b 4,0b 

wartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią się statystycznie na poziomie istotności a = 0,05 
w poszczególnych latach; averages indicated with the same letters <lid not differ at the significancc 
level of a = 0.05 in years 
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Na średnią długość korzeni przybyszowych wpływał typ sadzonek użyty 
w doświadczeniu (tab. 3). W roku 1997 najdłuższe korzenie wytworzyły sadzonki 
wierzchołkowe (8,9 cm), najkrótsze natomiast sadzonki jednowęzłowe (7,5 cm). 
W kolejnym roku badań, tj. 1998, zależności były podobne. Sadzonki jedno
i dwuwęzłowe miały korzenie o długości 7,5 cm natomiast sadzonki wierzchołko
we 12,4 cm. W roku 1999 najkrótsze korzenie miały sadzonki dwuwęzłowe 
(7,9 cm). Średnia długość korzeni u sadzonek jednowęzłowych wynosiła 8,9 cm, 
a u wierzchołkowych 9,6 cm. Miały one różne wartości, ale różnice statystyczne 
były nieistotne. Przeprowadzona synteza wyników potwierdziła, że najdłuższe ko
rzenie (10,4 cm) wytworzyły sadzonki wierzchołkowe. Nie stwierdzono natomiast 
różnic statystycznych pomiędzy wartościami pozostałych dwóch typów sadzonek 
(tab. 3). 

la.bela 3; Table 3 

Średnia długość korzeni (cm) na sadzonce w poszczególnych latach doświadczeń 
w zależności od zastosowanego typu sadzonki 

Average length of roots (cm) in the years of experiment depending 
on the type of cuttings 

Sadzonki; Cuttings 

Rok; Year jednowęzłowe dwu węzłowe wierzchołkowe 

1-node 2-node top 

1997 7,Sa 7,9a 8,9b 

1998 7,Sa 7,Sa 12,4b 

1999 8,9b 7,9a 9,6b 

Synteza z lat; Synthesis from years 8,2a 8,2a 10,4b 

wartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią się statystycznie na poziomic istotności a = 0,05 
w poszczególnych latach; averages indicated with the same letters did not diffcr at the significance 
level of a = O.OS in years 

la.bela 4; Table 4 

Średnia sumaryczna długość korzeni (cm) na sadzonce 
w poszczególnych latach doświadczeń w zależności od zastosowanego typu sadzonki 

Average summary length of roots (cm) in the particular years 
of experiment depending on the type of cuttings 

Sadzonki; Cuttings 

Rok; Year jednowęzlowe dwuwt;zlowe wierzchołkowe 

1-nodes 2-no<les top 

1997 30,4a 26,3a 37,6b 

1998 29,0a 41,3b 55,5c 

1999 21,4a 21,4a 28,7b 

Synteza z lat; Synthesis from years 25,2a 28,4b 39,lc 

wartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią się statystycznie na poziomic istotnośc i a = 0,05 
w poszczególnych latach; averages in<licated with the same lcllers <lid not <liffer at the significance 
level of a = 0.05 in years 

Średnia sumaryczna długość korzeni w poszczególnych latach doświadczeń 
w zależności od zastosowanego typu sadzonki była zróżnicowana i wynosiła od 
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21,4 cm dla sadzonek jedno- i dwuwęzłowych w roku 1999 do 55,5 cm dla wierz
chołkowych w roku 1998. Po wykonaniu syntezy wyników dotyczących badanej 
cechy zaznaczył się wyraźny wpływ typu sadzonek na sumaryczną długość korzeni. 
Najlepszy system korzeniowy wytworzyły sadzonki wierzchołkowe. Pozostałe typy 
sadzonek miały wartości mniejsze i różniły się statystycznie od zmierzonych u sa
dzonek wierzchołkowych (tab. 4). 

Dyskusja 

Metasekwoję można rozmnażać wegetatywnie dwoma sposobami: za pomo
cą sadzonek zdrewniałych (pobieranych zimą lub wczesną wiosną) oraz w okresie 
letnim z sadzonek półzdrewniałych [HRYNKIEWICZ-SUDNIK i in. 1999]. Lepsze rezul
taty uzyskuje się za pomocą sadzonek półzdrewniałych [MONTEUUIS i in. 1987]. 
Według ZANA [1971] sadzonki półzdrewniałe należy pobierać w połowie czerwca. 
HRYNKIEWICZ-SUDNIK i in. [1999] podają, że w warunkach Polski najodpowiedniej
szym miesiącem do ukorzeniania jest pierwsza połowa lipca. Na podstawie badań 
wstępnych oraz cytowanej literatury termin rozmnażania metasekwoi za pomocą 
sadzonek półzdrcwniałych ustalono na drugą dekadę lipca. 

MONTEUUIS i in. [1987] prowadzili badania nad rozmnażaniem metasekwoi 
za pomocą różnych typów sadzonek. Sadzonki pobierane były z mateczników ros
nących w nieogrzewanej szklarni z dwóch systemów uprawy. W pierwszym z nich 
rośliny mateczne uprawiano w pojemnikach. Cięcie tych roślin wykonywano 
w styczniu na wysokości kilku centymetrów nad ziemią. W drugim systemie upra
wy, nazywanym kaskadowym, sadzonki pokolenia „n" pobierano z roślin uprawia
nych z przeznaczeniem na plantacje produkcyjne (pokolenia „n - 1"). Uprawiano 
je również w szklarni przez 10 miesięcy w balotach 'Melfert Standard', nawadnia
nych podsiąkowo. Autorzy nie stwierdzili różnic w procencie ukorzenionych sa
dzonek pobieranych z mateczników, z dwóch odmiennych systemów uprawy. 
W powyższym doświadczeniu sadzonki pobierano z roślin matecznych uprawia
nych w nieogrzewanej szklarni. Badacze francuscy wykazali, że sadzonki tylko 
z dwoma pąkami są za słabe i do rozmnażania metasekwoi należy pozyskiwać 
z czterema lub większą liczbą pąków. Uwzględniając tylko jednostkową i sumary
czną długość korzeni Autor za najlepsze uznał sadzonki wierzchołkowe, czyli wie
lopąkowe. Termin ich pobierania dla warunków panujących we Francji określono 
na czerwiec. W warunkach klimatycznych Polski już w lipcu są dobrze wykształ
cone pąki, dlatego też jakość sadzonek półzdrewniałych pobieranych w tym ter
minie jest lepsza. MONTEUUIS i in. [1987] zalecają wykonywać przesadzanie mło
dych roślin do dalszej uprawy po dwóch miesiącach lub wiosną następnego roku. 
Stwierdzili również, że miejsce pobrania sadzonek i rodzaj pędu użytego do ich 
sporządzenia ma wpływ na procent ukorzenienia oraz na wznowienie wzrostu 
roślin po przezimowaniu. Lepiej ukorzeniały się sadzonki pobrane ze środkowej 
części pędu niż z wierzchołkowej. Także pędy trwałe wykazywały lepsze zdolności 
do rizogenezy, niż pędy opadające na zimę ( odpowiednio 90 i 20% ). Ukorzenio
ne sadzonki z pędów trwałych przesadzane w tym samym sezonie wegetacyjnym 
wznawiały wzrost w następnym roku jedynie w 45, natomiast przesadzane wiosną 
w 90%. Sadzonki z pędów opadających, mimo że wykazywały zdolność do rizoge
nezy, w nowym sezonie wegetacyjnym nie rosły. 

ZAN [1971] zaleca umieszczanie sadzonek bezpośrednio w doniczkach o śre-
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dnicy 8 cm, wypełnionych torfem lub mieszaniną torfu i piasku . Sadzonki pozo
stawia się w miejscu, w którym były ukor.leniane, do wiosny następnego roku. 
W przeprowadzonych badaniach sadzonki pobierano w piciwszej połowie lipca. 
Były to sadzonki o długości od 6 do 12 cm. Stosowano jednak sadzonki nierozga
łęzione z pędu głównego. 

CREECH [1948] opisał wyniki badań nad wegetatywnym rozmnażaniem Meta
sequoia glyptostroboides za pomocą sadzonek zielnych, wykonanych w Stanach 
Zjednoczonych. Roślinami matecznymi były pięciomiesięczne siewki uzyskane 
z pieiwszych nasion przywiezionych z Chin. Sadzonki pobierano w sierpniu 
i umieszczano w wilgotnym piasku. Korzenie przybyszowe powstawały już po 
trzech tygodniach, a po następnych dwóch tygodniach ukorzenione rośliny prze
sadzono do żyznego podłoża. W przeprowadzonym doświadczeniu sadzonki uko
rzeniały się także po trzech tygodniach od daty umieszczenia ich w podłożu. 
Przesadzanie do pojemników następowało jednak po przezimowaniu i wykonaniu 
stosownych pomiarów. Obecnie w szkółkach amerykańskich sporządza się sa
dzonki długości od 8 do 20 cm. Pobiera się zarówno pędy typowo zielne, jak 
i drewniejące, z lekko brązowiejącą korą. Używa się podłoża składającego się 

w 50% z perlitu i 50% z wermikulitu. Do stymulowania rizogenezy stosowane są 
powszechnie dostępne preparaty. Sadzonki umieszczane są w wielodoniczkach, 
które ustawia się w pomieszczeniach zapewniających wysoką wilgotność otocze
nia. Podobnie jak w szkółkach amerykańskich w przeprowadzonym eksperymen
cie stosowano wielodoniczki i urządzenia zapewniające wysoką wilgotność powie
trza. 

MONTEUUIS i in. [1987] uzyskali większy procent ukorzenienia (prawie 90%) 
oraz liczbę korzeni u sadzonek pobranych z pędów tiwałych. W badaniach włas
nych, po wykonaniu analizy statystycznej uzyskanych wyników, nic stwierdzono 
wyraźnego wpływu typu sadzonek na procent ukorzenienia. W zależności od roku 
sadzonki ukorzeniły się od 72,5 do 99%. Zaobseiwowano natomiast wpływ typu 
sadzonki na długość wytworzonych korzeni. Najlepsze były sadzonki wierzchołko
we. Wytwarzały one najdłuższe korzenie, ale o znacznie zróżnicowanej długości -
od 8,9 do 12,4 cm. Zaobseiwowano, że im dłuższe były sadzonki, tym dłuższe 
wytwarzały korzenie. Najbardziej wyrównane pod względem omawianej cechy 
okazały się sadzonki jednowęzłowe. 

W badaniach francuskich połowa ukorzenionych sadzonek miała powyżej 
pięciu korzeni. Znaczny był też udział sadzonek z czterema i trzema korzeniami. 
Charakteryzowały się one również największym procentem wznowień wzrostu 
po zimie. Wydajność globalna, wyrażona procentem wzrostu w następnym roku 
w stosunku do liczby początkowej sadzonek, wynosiła 75%. Na podstawie prze
prowadzonych doświadczeń i uzyskanych wyników zaobsciwowano, że nie można 
zwiększyć efektywności ukorzeniania poprzez zastosowanie sadzonek z tzw. pięt
ką [MONTEUUIS i in. 1987]. W badaniach własnych wpływ typu sadzonki na liczbę 
korzeni nic był jednoznaczny. W syntezie doświadczeń statystycznie najlepsze 
wartości miały sadzonki wierzchołkowe, które wytworzyły średnio po 4 korzenie. 
Niewiele gorsze były sadzonki dwuwęzłowe (3,8). Najmniej korzeni miały sadzon
ki jednowęzłowe (3,3) . 

Podsumowując można stwierdzić, że metasekwoja chii1ska jest gatunkiem 
mającym dużą zdolność do wytwarzania korzeni przybyszowych. Sadzonki pół
zdrewniałe stosowane w badaniach ukorzeniały się dobrze, ale dla praktyki szcze
gólnie przydatne są sadzonki dwuwęzłowe oraz wierzchołkowe. 
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Wnioski 

l. Sadzonki półzdrewniałe metasekwoi chińskiej mają dużą zdolność do wyt
warzania korzeni przybyszowych. 

2. Najwiącej ukorzeniło się sadzonek dwuwęzłowych i wierzchołkowych. 

3. Najwiąkszą liczbą korzeni oraz najdłuższe korzenie przybyszowe uzyskano 
u sadzonek wierzchołkowych. 

Wnioski dla praktyki 

l. Metasekwoją chińską można rozmnażać pod osłonami za pomocą sadzonek 
półzdrewniałych w drugiej dekadzie lipca. 

2. Dla produkcji szkółkarskiej zaleca się rozmnażanie metasekwoi chińskiej 
za pomocą sadzonek dwuwązłowych, ze względu na trudność w pozyskiwa
niu sadzonek wierzchołkowych. Sadzonki jednowęzłowe mogą stosować 
szkółki nic dysponujące dużymi zasobami roślin matecznych. 
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Streszczenie 

Wegetatywne rozmnażanie metasekwoi chińskiej jest tematem badań wielu 
autorów już od lat 40-tych ubiegłego wieku. Nie opracowano jednak spójnej, da
jącej dobre efekty metody rozmnażania tego gatunku dla warunków Polski. W ni
niejszej publikacji udowodniono, że Metasequoia glyptostroboides posiada duże 
możliwości wytwarzania korzeni przybyszowych na różnego typu sadzonkach pół
zdrewniałych. Zadawalająca jest także efektywność ukorzeniania sadzonek siąga
jąca 99% oraz jakość systemu korzeniowego określana liczbą korzeni ( do 6,1 ), 
ich długością ( do 12,4 cm) i sumaryczną długością korzeni na sadzonce ( do 
55,5 cm). 
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Summary 

The vegetative propagation of Dawn redwood was investigated by many 
authors from the 40-ies of the last century. A suitable method of propagation of 
the species giving good results in Polish conditions was not developed. The paper 
gives evidence that Metasequoia glyptostroboides (Dawn redwood) has great capa
bilities of rooting on different types of softwood cuttings. The etfectiveness of 
rooted cuttings amounted to 99% and the quality of root habit expressed by the 
number of roots (6.1), their length (of 12.4 cm) and the summary length of roots 
per cutting (of 55.5 cm) could be considered as satisfactory. 
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