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Praktyczne uwagi do zbioru zrazów  

i produkcji szczepów dla plantacji nasiennych 



PROWADZENIE I ZAGOSPODAROWANIE 

PLANTACJI NASIENNYCH 



Wybór powierzchni pod plantację 



Wybranie powierzchni  

pod odpowiedni gatunek  

na podstawie odkrywki glebowej  

głębokości wód gruntowych  



Wyznaczanie kwater i miejsc sadzenia na powierzchni 



Zbiór materiału roślinnego  

(zrzezów lub nasion) 



Przygotowanie do wejścia na drzewo 

zbieracza techniką alpinistyczną  

 

Rezerwat „Kawęczyńskie Brzęki„ – 2000 rok 

Zbiór zrzezów 



 

 

 

 

Zbiór zrzezów metodą alpinistyczną 



Zbiór zrzezów w Karkonoskim Parku Narodowym 



Pozyskanie zrzezów 

z wierzchołkowych partii drzew 

przeznaczone na Archiwum Klonów  

dla LBG 





Otrząsanie przemrożonych owoców na  siatkę 

Pozyskanie ok. 1% nasion z drzewa 

Zbiór owoców jarzęba brekinii 



Zbiór owoców jarzębu  

przy pomocy drabiny 



Etykietowanie pozyskanego materiału w terenie 

przygotowanymi etykietkami 



Zbiór nasion cisa pospolitego 
Opactwo Cysterskie w Henrykowie 



Pojedyncze, wolnostojące drzewa obsiewają się bardziej obficie 



NASIONA 
 

 

 

Cis pospolity zebrany z rezerwatów  

woj. dolnośląskiego: 

 

1 kg owoców  = 170 g nasion  

=  2200 szt. nasion 

 

Zdolność do kiełkowania  

ok. 80 % 



NASIONA 
 

 

 

Jarząb brekinia zebrana w 

drzewostanach N-ctwa Piaski: 

 

1 kg owoców  =  58 g nasion  

 =  1800 szt. nasion 

 

Zdolność do kiełkowania  

ok. 50 % 



NASIONA 
 

 

 

Jarząb brekinia zebrana  

z plantacji Arboretum: 

 

1 kg owoców  =  84 g nasion   

=  1800 szt. nasion  

 

Zdolność do kiełkowania  

ok. 90% 



Produkcja szczepów lub sadzonek oraz  

ochrona i zabezpieczenie młodych szczepów 

 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 



Szczepienie 





Plantacja po 10 latach 



Plantacja po 10 latach 



Plantacja po 10 latach 



Plantacja po 10 latach 



Etykietowanie szczepów 

 



 

 

 

 

Zimowe zabezpieczenie szczepów i sadzonek cisa 



 

Przygotowanie powierzchni 

Sposoby rozmieszczenia szczepów 

Sadzenie 

 

na przykładzie zakładania AK czereśni ptasiej 

w Arboretum Leśnym 

2015 rok 

 

 

 



Nawożenie wapnem zgodnie z analizami glebowymi 

Około 1,5 t na 1 ha 



Orka bruzd frezem leśnym 







Nawożenie przerobionym kompostem w miejscach sadzenia szczepów 



Przygotowanie do sadzenia zgodnie ze schematem 



Przecięcie bryły korzeniowej rośliny wyjętej z pojemnika  

celem lepszego korzenienia rośliny w gruncie  



Ustawianie rośliny na podsypce z torfu równo z poziomem wyoranej bruzdy 

Głębsze wsadzenie grozi zamarciem rośliny 





















Zasypanie wyoranej bruzdy glebą wyoraną frezem 













Wyrównywanie powierzchni broną aktywną 



































Ochrona plantacji 



Wszystkie rośliny na powierzchni w pierwszych latach są podlewane systemem kropelkowym  

i zabezpieczane od zwierzyny  plastikowymi siatkami sprowadzanymi z Francji 



Plastikowe siatki nawet po 10 latach spełniają swoje zadanie  

w szczególności przed ogryzaniem przez zające 



Badania IBL na plantacji nasiennej modrzewia europejskiego w Arboretum Leśnym 



Badania IBL na plantacji nasiennej modrzewia europejskiego w Arboretum Leśnym 



Badania IBL na plantacji nasiennej modrzewia europejskiego w Arboretum Leśnym 



Schemat wydzielonych kwater na plantacji nasiennej 





Plantacje nasienne a Archiwa Klonów 











Przykładowe plantacje nasienne  

w Arboretum Leśnym 



W roku 2007 została założona Plantacja Nasienna cisa pospolitego  

z nasion pochodzenia z Nadleśnictwa Barda – Rezerwat Bardo Śląskie 



Przed założeniem  

plantacji  

uzgodniono  

z IBL więźbę  

rozmieszczenia  

i wytypowano  

powierzchnię  

do założenia 

 



Więźba wynosi 3x3m z tym że,  

40% stanowią osobniki  żeńskie,  

a celem lepszego zapylenia  

60% osobniki męskie 

 

Schemat rozmieszczenia został 

opracowany przez IBL  



Z rezerw materiału pozostałego z Plantacji Nasiennej w roku 2014 założono powierzchnię ex-situ  

jednak w formie żywopłotów w więźbie 50x300 cm  



 

 

 

 

Poszczególne osobniki  zostały oddzielone i  oznaczone z możliwością  

obserwacji owocowania poszczególnych klonów 





Plantacja jarzęba brekinii przeznaczona do zbioru nasion w 3 roku po założeniu 

Po uzgodnieniu z IBL wytypowano powierzchnie i ustalono więźbę rozmieszczenia roślin - 6x6 m 

 Teren wybrano na przejętych gruntach rolnych o IV klasie   



Druga plantacja jarzęba brekinii dla IBL w momencie zakładania – rok 2012 

Wyznaczone kwatery i miejsce wysadzenia roślin 



Plantacja IBL  –  rok 2014 

Powierzchnia 2,38 ha w więźbie 4 x 4 metry 



Powierzchnia założona i pilotowana przez IBL  

Posiada materiał z konkretnych drzew z kilku pochodzeń w Polsce 

Całość dokumentacji jest dostępna u Pani doktor Sułkowskiej 



Całość dokumentacji na temat prowadzonych badań na plantacji jest udostępniona dla Arboretum 

Plantacja 2 lata po szczelnym ogrodzeniu 



Dziękuję za uwagę 

Arboretum Leśne im. Prof. Stefana Białoboka 

 
ul. Leśna 6, Stradomia Dolna 

56-504 Dziadowa Kłoda 

 

tel./fax:  62 785 13 25 

arboretum@poznan.lasy.gov.pl 

http://www.arboretumlesne.poznan.lasy.gov.pl/ 

Nadleśnictwo Syców 

 
ul. Kolejowa 14  

56 – 500 Syców 

 

tel. 62 785 21 27 

sycow@poznan.lasy.gov.pl  

http://www.sycow.poznan.lasy.gov.pl/ 


