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Zakres prezentacji  

1.       Wybór powierzchni pod plantację 
2.       Zbiór materiału roślinnego (zrazów lub nasion) 
3.       Produkcja szczepów lub sadzonek 
4.       Przygotowanie powierzchni pod plantację 
5.       Założenia teoretyczne i planowanie powierzchni PN 
6.       Sposoby rozmieszczenia szczepów 
7.       Więźba. 
8.     Osłona 
9.       Sadzenie 
10.    Ochrona i zabezpieczenie młodych szczepów 
11.    Cięcia rozrzedzające i formowanie koron 
12.    Ocena urodzaju na plantacjach 
13.    Zbiór nasion 
14.    Ochrona plantacji 
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1. Wybór powierzchni - lokalizacja   

Plantacje nasienne należy lokalizować przede wszystkim 
w regionach nasiennych, z których pochodzi zestaw 
klonów (rodów) przeznaczonych do założenia plantacji lub 
w regionach nasiennych do których dopuszcza się 
sprowadzanie nasion z regionu pochodzenia drzew 
doborowych. W wyjątkowych przypadkach można założyć 
plantację nasienną poza regionami wykorzystania danego 
zestawu z zastrzeżeniem co do możliwości wykorzystania 
nasion z tych plantacji w miejscu ich wzrostu.  
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1. Wybór powierzchni – izolacja    

W otaczających plantację drzewostanach należy usunąć w 
pasie szerokości 300 m. wszystkie drzewa gatunku, dla 
którego założono plantację, aby uniemożliwić zapylanie 
niepożądanym pyłkiem. 
 
          Najodpowiedniejsze pod plantacje są śródpolne 
kompleksy leśne o powierzchni kilkunastu lub 
kilkudziesięciu hektarów, oddalone od najbliższych 
drzewostanów tego samego gatunku w kierunku zachodnim 
i północno-zachodnim co najmniej o 1,5 km, a w 
pozostałych kierunkach - o 1,0 km.  
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1. Wybór powierzchni – izolacja - otulina    

 Przez cały czas obradzania plantacja musi być zabezpieczona 
przed dostępem pyłku z zewnątrz. Plantację ulokowaną wewnątrz 
drzewostanu izoluje ten drzewostan. Gdy plantację zakłada się 
wśród pól, należy stworzyć dla niej sztuczną otulinę. 
 
 Najskuteczniejsza jest otulina o następującej budowie: 3 lub 4 
rzędy gatunku szybko rosnącego w więźbie 4 x 4 lub 5 x 5 m. z 
przesunięciem; między nimi 2 lub 3 rzędy gatunku wolno 
rosnącego z odstępem w rzędzie 2 lub 3 m. i także z 
przesunięciem, a to wszystko podbudowane krzewami. Po 
zewnętrznej stronie otuliny powinno znajdować się trwałe i 
szczelne ogrodzenie odpowiedniej wysokości, zabezpieczające 
plantację przed szkodami od ludzi, zwierząt i zwierzyny. 

Seminarium Regionalnych Genetyków „ Zakładanie i prowadzenie plantacji nasiennych  w LP - nowe otwarcie”  



1. Wybór powierzchni – gleba    

 Gleby leśne    - gatunki iglaste  
 Gleby leśne i porolne  - gatunki liściaste. 
  
 Pod plantacje nasienne należy wybierać gleby leśne o jedną 
bonitację słabsze od optymalnej dla danego gatunku, ponieważ 
rosnące w niej szczepy czy sadzonki i tak będą miały dobre warunki 
rozwoju dzięki pełnemu oświetleniu i brakowi konkurencji. 
           
  Najodpowiedniejsze są przewiewne gleby piaszczyste o 
umiarkowanej żyzności, z domieszką próchnicy i o niezbyt wysokim 
poziomie wody gruntowej. 
 
 Dla gatunków o wymaganiach specjalnych np. olsza czarna, tylko 
gleby na których rosną. 
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2. Zbiór materiału roślinnego (nasiona zrazy, pączki)  
Wybór powierzchni - lokalizacja   Nasiona - we właściwym czasie, 

 
Zrazy zdrewniałe - w okresie zimowym po wejściu drzew w okres 
pełnego spoczynku, możliwość przechowywania w odpowiednich 
warunkach, 
Zrazy zielne (w monecie odpowiedniego zdrewnienia pędów)  ok. 
połowy okresu wegetacyjnego) do szczepienia w dniu pozyskania lub 
następnym,  
Pączki do okulizacji - zwykle od połowy lipca, różnie u różnych 
gatunków generalnie, po pełnym wykształceniu pączków (zmiana 
koloru).  Możliwość przechowywania pędów z paczkami do kilku dni w 
odpowiednich warunkach  

 
Bardzo istotne  
Pełny nadzór nad pozyskaniem materiału, oznaczenia wszystkich 
partii materiału, pełna dokumentacja z pozyskania. 
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3. Produkcja sadzonek 

Etapy 
a). zgromadzenie materiału wyjściowego,   
b). hodowanie wielolatek, 
c).  kwalifikowanie wielolatek do wysadzania. 
 
 
Po dwóch latach od przeszkółkowania sadzonki powinny 
osiągnąć przeciętną wysokość nie mniejszą niż /w cm/: 
sosna i jedlica - 40, modrzew i brzoza - 80 oraz olsza 
czarna - 100. 
  
Nie dotyczy sadzonek hodowanych z zakrytym systemem 
korzeniowym  
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3. Produkcja szczepów 

Etapy  
a).hodowanie podkładek do szczepień, 
b). przygotowanie pędów do szczepień,  
c). wykonanie szczepień 
d). formowanie i pielęgnowanie szczepów. 
   
Metody szczepienia: 
    - na przystawkę boczną,  
 - w boczną szparę,  
  - na miazgę,  
 - na “sarnią nóżkę”,  
 - za korę na pniak,  
 - przez stosowanie  
 - oczkowanie (okulizację). 
Lit. S. Białobok: Zakładanie plantacji nasiennych drzew leśnych” /PWRiL. Warszawa 
1971/  
M. Wilczkiewicz: “Szczepienie drzew leśnych” /PWRiL. Warszawa 1974/. 
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4. Przygotowanie powierzchni pod plantacje 

 
 1. Pełna orka - grunty porolne, 
 
 2. Przygotowanie punktowe gleby leśne, 
    - właściwe  uporządkowanie i udostępnienie  
                             powierzchni, 
 3. Ogrodzenie, 
 
 4.  Nawożenie startowe (w miarę potrzeby)    
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5. Założenia teoretyczne i planowanie powierzchni  

  
 1. Minimalna liczebność klonów i rodów  
     -  sosna, świerk  40  
     -  inne gatunki    30, 
 
 2. Powierzchnia plantacji  
 
  gatunki główne      4-5 ha  
  gatunki domieszkowe     (2) 3-4 ha 
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5. Założenia teoretyczne i planowanie powierzchni  

  
 3. Więźba        -  plantacje     6 x 6 m  
          -  plantacyjne uprawy  5 x 5 m  
 
 4. Liczba cieć   - plantacje                      3 pozostaje 25 % szczepów, 
     - plantacyjne uprawy   4 pozostaje 20 % drzewek, 
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6. Sposoby rozmieszczenia szczepów   

  
  
  Rozmieszczenie rodów, szczepów na powierzchni 
   -  w pełni losowe z zachowaniem minimalnych 
                odstępów  w cieciach:  
 
       I  - 3 więźby, 
       II - 4 więźby 
       III - 5 więźb 
       IV - dla PUN – 6 więźb 
            - Docelowo 6 więźb 
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8. Osłona  

 Zalecana dla gatunków: 
  jedlica, jodła, cis, dęby, buk, 
  
 Gatunki osłonowe: 
   - lipa, brzoza, olsza czarna, modrzew,   
   
  - wyrośnięte wielolatki wysadzone trzy lata przed założeniem  
     plantacji w więźbie dwukrotnie mniejszej niż osobniki na   
     plantacji z pominięciem placówek dla sadzonek plantacyjnych  
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10. Ochrona i zabezpieczanie młodych szczepów i sadzonek  

Szczepy: 
 - pielęgnacja gleby,  
  -  na całej powierzchni -  na placówkach ??????  
 - palikowanie i przywiązywanie, 
 - obcinanie odbitek z podkładek, 
 - zabezpieczanie ran po cięciach, miejsc szczepienia oraz 
   odsłoniętych strzałek.  
 - utrzymywanie powierzchni plantacji w odpowiednim stanie. 
 
Sadzonki:  
 - pielęgnacja gleby,  
 -  na całej powierzchni -  na placówkach ??????  
 - palikowanie i przywiązywanie - w pierwszym okresie, 
 - podkrzesywanie drzewek,  
 - zabezpieczanie ran po cięciach, oraz  odsłoniętych strzałek,    
  - utrzymywanie powierzchni plantacji w odpowiednim stanie 
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11. Ciecia rozrzedzające, formowanie koron  

 Termin cięcia; 
  - zawsze przed zwieraniem się koron   
 
 Rodzaj cieć: 
  - schematyczne, 
  - mieszane, 
  - genetyczne 
  
 Intensywność cieć  
  - w PN   z reguły ok 25 % 
  - w PUN z reguły ok. 20%    
   
  Formowanie koron - zabieg nie stosowany standardowo, chyba że  
 dotyczy skracania dolnych gałęzi w celu udostępnienia plantacji dla 
  sprzętu mechanicznego (zbiór nasion, pielęgnacja powierzchni  itp.  
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12. Ocena urodzaju 

 Obecnie brak szczegółowych metod oceny  
   
  kwitnienie - tylko szacunkowo i dla wybranych gatunków, w  
  zasadzie głównie kwiaty żeńskie, jako bardziej widoczne   
 
  obradzanie również tylko szacunkowo liczenie szyszek na  
  gruncie lub na zdjęciach, 
 
  ocena jakości nasion metodami jak próby przedzbiorowe dla 
  bazy nasiennej w tym przypadku ocena bardziej miarodajna 
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13. Zbiór nasion   

 Obecnie w porównaniu z latami dziewięćdziesiątymi istnieje duża  
 ilość bardzo dobrego sprzętu (kwestia ceny) warunek prowadzenie 
 obiektu w sposób umożliwiający poruszanie się sprzętu po plantacji 
 często w warunkach niekorzystnych (duża wilgotność gleby, zima) 
 
 Ponadto, zbiór w trakcie cieć. 
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14. Ochrona plantacji  

 Okresowe monitorowanie stanu plantacji, w momencie  
 stwierdzenia osłabienia drzewek, ekspertyzy ZOL , jednostek  
 naukowych,   analizy glebowe i  podejmowanie działań zaradczych. 
 
 Okresowe obserwacje pojawów szkodników owadzich, grzybów itp.  
 i w miarę potrzeb podejmowanie ich zwalczania 
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Wstęp 
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Gatunki Cele selekcji 

Brzoza brodawkowata i olsza czarna  produkcja masy, jakość drewna, cechy 

chemiczne drewna 

  Modrzew europejski produkcja masy, jakość drewna 

  Jedlica zielona produkcja masy, jakość drewna 

  Dąb szypułkowy i dąb bezszypułkowy jakość drewna (sortymenty cenne) 

  Świerk pospolity odporność na czynniki biotyczne i 

abiotyczne, 

  Jesion wyniosły odporność na czynniki biotyczne i 

abiotyczne 

  Wiązy (szypułkowy, polny i górski) odporność na czynniki biotyczne i 

abiotyczne 

 

Program zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej  
drzew w Polsce na lata 2011-2035  



Wstęp 
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Fenotypowa selekcja 50 drzew 

Po 1 z każdego rodu 

Krzyżowanie / BWB 

50 osobników 

50 pełnych rodów 

5000 osobników do testowania 

1 powierzchnia doświadczalna 

50 pełnych rodów 

500  kandydatów 

Zapylenie mieszaniną pyłku 

20 000 drzew potomnych 

4 powierzchnie testujące 

Selekcja wsteczna 50 drzew 

Po 1 z każdego rodu 

Jakość Masa Cechy drewna 



Robinia akacjowa 
ptasia 
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Jarząb brekinia 
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 Drewno jarzębu brekinii, osiąga najwyższe ceny spośród 
wszystkich europejskich gatunków drzew. Wyróżnia się wyjątkowo 
ładnym rysunkiem o czerwonawym zabarwieniu. Charakteryzuje się 
dużą gęstością i trwałością oraz wytrzymałością na zginanie, jest 
łatwe w obróbce tokarskiej. Stosowane jest do wyrobu instrumentów 
muzycznych, galanterii drzewnej, a obecnie głównie do wyrobu 
poszukiwanych oklein (Spława-Neyman i Owczarzak 2006) oraz 
luksusowych mebli. W 1999 r. surowiec ten na terenie Dolnej Saksonii 
osiągnął wartość 21 000 DM za 1 m3.  



Jarząb brekinia 
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Występowanie jarzębu brekinii w Polsce 
(Browicz i Gostyńska-Jakuszewska 1966) 

Podobieństwo genetyczne populacji 
na podstawie analiz DNA jądrowego 

Podobieństwo genetyczne populacji 
na podstawie analiz DNA chloroplastowego 



Jarząb brekinia 
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Lp. Typ powierzchni Rok założenia Nadleśnictwo Więźba 

L. 

populacji 

(szt.) 

L. rodów 

(szt.) 

L. 

sadzonek 

(szt.) 

Pow. 

(ha) 

1. PROW-ROD 2012 Jamy 4 x 4 7 25 750 1,3 

2. PROW-ROD 2012 Syców 4 x 4 8 35 1050 1,7 



Jarząb brekinia – pow. badawcza w Nadl. Jamy, stan na X. 2015 

Przeżywalność po 3 latach: 82% 

Średnia (maksymalna) wysokość po 3 latach wzrostu: 211 cm (301 cm) 
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Robinia akacjowa 
ptasia 
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Jarząb brekinia – wyniki i wnioski z dotychczasowych badań 
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1. Analiza zmienności genetycznej na podstawie jądrowych markerów 
mikrosatelitarnych umożliwiła wyróżnienie 3 grup populacji jarzęba 
brekinii: z Polski Północnej, z Wielkopolski oraz Polski Południowej. 
Populacja 16. (Legnica) charakteryzuje się całkowitą odrębnością  

 

1. Istnieje duża zmienność jarzębu brekinii w przeżywalności i wysokości 
drzew, zarówno międzypopulacyjna, jak i międzyrodowa po 
pierwszych latach wzrostu na powierzchniach doświadczalnych; a 
różnice te w większości przypadków są istotne statystycznie 



Jarząb brekinia 
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Robinia akacjowa 
ptasia 
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Czereśnia ptasia 
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Głównym powodem ciągle wzrastającego zainteresowania czereśnią 
są wyjątkowe walory jej drewna, osiągającego wysokie ceny na 
europejskich rynkach. Drewno czereśni ptasiej jest poszukiwane do 
produkcji oklein, parkietów, elementów mebli artystycznych, w 
tworzeniu intarsji i in. Wyróżnia się ono od jasno- do 
ciemnoczerwonego zabarwieniem oraz pięknym rysunkiem. Surowca 
o najwyższej jakości mogą dostarczyć dobrze przyrastające drzewa o 
prostych i bezsęcznych pniach oraz regularnym usłojeniu, które w 
wieku 60 lat osiągają pierśnicę ok. 60 cm. Jedną z najważniejszych 
dróg do zwiększenia podaży takiego surowca jest, podobnie jak w 
wielu krajach zachodniej i południowej Europy, uprawa czereśni 
ptasiej w formie plantacji drzew szybko rosnących.  



Czereśnia ptasia 
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Zapas miąższościowy czereśni ptasiej w lasach PGL LP 
(Zajączkowski K., Zajączkowski G., 2008) 

Udział haplotypów H1 i H2 w badanych populacjach czereśni 
na podstawie analiz DNA chloroplastowego 
Oznaczenia:       - haplotyp H1;          - haplotyp H2 



Czereśnia ptasia 
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Lp. Typ powierzchni Rok założenia Nadleśnictwo Więźba 
L. 

populacji 
L. rodów 

L. 

sadzonek 

Pow. 

(ha) 

1. Klony z in vitro 2009 Świdnik 3 x 3 
13 

klonów 
633 0,57 

2. PROW-ROD 2012 Oleszyce 3 x 3 4 prow 29 845 0,8 

3. PROW-ROD 2012 Prudnik 4 x 4 4 prow 20 580 1,2 

4. 
Dośw. plantacja 

produkcyjna 
2012 Chojnów 

3 x 2,5 

2 x 2,5 
- - 704 0,4 



Czereśnia ptasia – pow. badawcza w Nadl. Prudnik, stan na X. 2015 
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W 2015 – 2 x wykaszanie 

Przeżywalność po 3 latach: 92% 

Średnia (maksymalna) wysokość po 3 latach wzrostu: 350 cm (630 cm) 

Średnia (maksymalna) pierśnica po 3 latach wzrostu: 27 mm (61 mm) 



Czereśnia ptasia 

Plantacja czereśni ptasiej w Nadl. Sława Śląska, Leśn. Krzepielów – inicjatywa LP 
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Rok założenia: 2015 
LMw; 2,41 ha 
Więźba 3 x 3 m 
Część doświadczalna 
Liczba rodów: 13 (potomstwo DM) 
Liczba sadzonek w rodzie: 30 
Liczba sadzonek w doświadczeniu: 390 
Liczba sadzonek czereśni ptasiej w części gospodarczej: 1320 



Czereśnia ptasia – wyniki i wnioski z dotychczasowych badań 
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1. Zróżnicowanie genetyczne czereśni ptasiej wewnątrz populacji jest wyższe niż między 
populacjami. 

2. Najwyższy poziom zróżnicowania genetycznego odnotowano dla drzewostanów 
Przedgórza Sudeckiego (Prudnik, Henryków, Jawor, Lwówek Śląski, Złotoryja) 

3. Rozmieszczenie geograficzne haplotypów H1 i H2 podzieliło polskie populacje 
czereśni ptasiej na dwie grupy. Pierwsza obejmująca Przedgórze i Pogórze Sudeckie i 
Beskidy Zachodnie (z udziałem haplotypu H1) oraz druga z populacjami z Wyżyny 
Lubelsko-Lwowskiej i Pogórza Środkowo-Beskidzkiego oraz populacjami spoza zasięgu 
(z przeważającym udziałem haplotypu H2) 

4. Istnieje duża zmienność czereśni ptasiej w przeżywalności i wysokości drzew, zarówno 
międzypopulacyjna, jak i międzyrodowa po pierwszych latach wzrostu na 
powierzchniach doświadczalnych; różnice te w większości przypadków są istotne 
statystycznie 



Robinia akacjowa 
ptasia 
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Robinia akacjowa 
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 Drewno robinii akacjowej znane jest z 
wyjątkowo dużej wartości użytkowej. Cechy takie, 
jak: bardzo duża twardość i trwałość, odporność 
na zgniliznę, atrakcyjny kolor i rysunek; powodują, 
że znajduje ono wielorakie zastosowanie, m.in. do 
produkcji okleiny, parkietów, mebli ogrodowych. 
Brak jest natomiast szczegółowej wiedzy na temat 
budowy anatomicznej, makrostruktury, 
właściwości fizycznych i mechanicznych drewna 
osobników pochodzących z ekotypów 
prostopiennych. 



Robinia akacjowa 
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Powierzchnia zredukowana wydzieleń tylko w I piętrze 
drzewostanu z udziałem 1 – 10 w układzie nadleśnictw 



Robinia akacjowa 

Krajowa Konferencja Hodowlana, Kadyny, 21-22.2015  

Lp. Typ powierzchni 
Rok 

założenia 
Nadleśnictwo Więźba 

L. 

populacji 

(szt.) 

L. rodów 

(szt.) 

L. 

sadzonek 

(szt.) 

Pow. 

(ha) 

1. 
Archiwum klonów 

 
Plantacja energet. 

2014 Torzym 

5 x 5 
1,5 x 1 
2,5 x 1 
2 x 2 

6 
populacji 

 
5 klonów 

348 
 

1026 
1,21 

2. Plantacja dośw. 2015 Sokołów 
2,5 x 2 
2,5 x 1 

10 
populacji 

- 1040 0,53 

3. Plantacja dośw. 2015 Sokołów 
2,5 x 2 
2,5 x 1 

10 
populacji 

- 1040 0,53 

4. Plantacja dośw. 2015 Sokołów 
2,5 x 2 
2,5 x 1 

10 
populacji 

- 1040 0,53 



Robinia akacjowa pow. badawcza w Nadl. Torzym, stan na X. 2015 
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Przeżywalność po 2 latach: 76% 

Średnia (maksymalna) wysokość po 2 latach wzrostu: 150 cm (290 cm) 
. badawcza w Nadl. Torzym, stan na X. 2015 



Robinia akacjowa pow. badawcze w Nadl. Sokołów, stan na X. 2015 
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Łącznie dla 3 powierzchni badawczych:  

Przeżywalność po 1 roku: 87% 

Średnia (maksymalna) wysokość po 1 roku wzrostu: 86 cm (283 cm!)  
 



Robinia akacjowa – anatomia, właściwości drewna 
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Analizy Pomiar cech 

Wzrost 
promieniowy 

WinDENDRO 

Anatomia drewna Olympus BX 41 

Udział twardzielu WinDENDRO 

Twardość drewna Brinell test 

Dendroklimatologia WinDENDRO/COFECHA 



Robinia akacjowa – wyniki i wnioski z dotychczasowych badań 
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Robinia akacjowa – rozmnażanie in vitro 
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1. Faza inicjacji kultur tkankowych 

Eksplantaty 
2 tygodnie w fitotronie 
 
Warunki sterylne 
 
Pożywka agarowa MS 
 makro, mikro 

elementy 
 witaminy 
 hormony wzrostu 
 0,6 mg l-1 BAP 
 0,1 mg l-1 IBA  
 sacharoza 30 mg l-1 
 pH 5,8 

 



Robinia akacjowa – rozmnażanie in vitro 
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2. Faza namnażania i wzrostu pąków przybyszowych 

Fot. I. Szyp-Borowska 

Kultury tkankowe 1 miesiąc od inicjacji 



Robinia akacjowa – rozmnażanie in vitro 
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3. Faza ukorzeniania pędów przybyszowych (4-5 tygodni)  

Fot. P. Markiewicz (2) 

Kultury tkankowe 2 miesiące od inicjacji 



Robinia akacjowa – wyniki i wnioski z dotychczasowych badań 
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1. Robinia akacjowa w Polsce występuje w ponad 3% drzewostanów, powierzchnia 
drzewostanów z robinią jako gatunkiem panującym wynosi 0,1% 

2. Drzewostany robiniowe o prostopiennych formach pni znajdują się w południowych i 
zachodnich obszarach Polski 

3. Robinia charakteryzuje się obwodową zmiennością szerokości słoi rocznych i udziału 
drewna twardzielowego 

4. Udziału drewna twardzielowego uzależniony jest m.in. od wieku drzew 

5. Dominacja kierunku południowego w udziale drewna twardzielowego może być 
związana z zróżnicowaniem przebiegu aktywności kambium 

6. Średnia długość włókien rośnie wraz z wiekiem drzew 

 


