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Produkcja szkółkarska w Polsce w 2015r
Areał upraw – 6747 ha
Wielkość produkcji – ok. 120 mln szt. drzew, krzewów i bylin w pojemnikach i w gruncie,
oraz około 50 mln szt sadzonek i siewek (w tym in vitro)
Wartość produkcji – ponad 1 mld zł
Liczba gospodarstw – 3225
Asortyment produkcji - 6741 gatunków i odmian
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Liczba gatunków i odmian roślin ozdobnych i owocowych produkowanych w szkółkach

Produkcja szkółkarska w Polsce
W zakresie materiału nasadzeniowego obejmuje:
-Produkcję nieukorzenionych sadzonek (głównie zdrewniałych) i zrazów do szczepienia
-Produkcję siewek, sadzonek i roślin in vitro
-Produkcję młodego materiału do dalszej produkcji - P9
-Produkcję materiału nasadzeniowego finalnego przeznaczonego dla odbiorców
indywidualnych i profesjonalnych (firm terenów zieleni i innych szkółek)
Produkcja odbywa się:
-W polu i jest to produkcja gruntowa
-Na kontenerowni i jest to produkcja kontenerowa lub w pojemnikach
-Pod osłonami – produkcja głównie młodego materiału rozmnożeniowego
Specjalizacja w zakresie produkcji ozdobnej

Uprawa w obiegu zamkniętym
Wraz ze wzrostem znaczenia aspektów ekologicznych oraz konicznością postępu w
mechanizacji produkcji pojawia się potrzeba modyfikacji systemów nawaniania w szkółkach.
Nowe systemy powinny charakteryzować się zamkniętym obiegiem wody i w miarę możliwości
przyczyniać się do poprawy organizacji transportu roślin w obrębie gospodarstwa. Takie
wymogi spełnia system przesuwnych stołów zalewowych.
- stoły zalewowe
Rośliny ustawione są na profilowanych i
poziomowanych stołach, które co określony
czas zalewane są wodą lub pożywką na
głębokość od 1-3cm. Dzięki systemowi
rowków woda rozprowadzana jest po całym
stole równomiernie i w jednakowym czasie,
w zawiązku z tym czas zalania jest
jednakowy dla wszystkich roślin na stole.
Nadmiar wody odprowadzany jest do
zbiornika. Częstotliwość oraz czas zalania
zależą od warunków klimatycznych,
wymagań rośliny, wielkości roślin i
pojemników, gatunku i odmiany. Z reguły
stoły zalewa się raz dziennie na okres od
kilku do kilkunastu minut.

System Ellepot

Przygotowanie korków dla sadzonek pędowych ukorzenianych w multiplatach w tunelach
lub szklarni oraz dla aklimatyzowanych sadzonek in vitro

- zagony piaskowe typu Efford
Zagon od gruntu jest odizolowany folią,
dokładnie wyrównany i wypełniony pisakiem,
przez środek prowadzi rura z otworami
umożliwiającymi wypływanie wody. Na
początku zagonu znajduje się system zaworów
i pływaków, który pozwala a automatyczne
otwarcie zaworu doprowadzającego wodę i
uzupełnienie jej do odpowiedniego poziomu.
W tym zakresie dobrze sprawdza się spłuczka
sanitarna, jeśli woda w zagonie opadnie,
pływak w spłuczce także się obniża otwiera
dopływ wody. Na zimę woda z zagonów jest
odprowadzana zaworem spustowym , jest to
ważne także przy obfitych opadach woda nie
gromadzi w zagonach. Bardzo ważny w
wypełnieniu zagonu jest rodzaj pisku im
luźniejszy i bardziej żwirowy tym jego
kapilarność jest mniejsza i posikanie wody
słabsze.

Zaletą jest znaczna redukcja zużycia wody do
nawadniania, nie ma strat. Względy ekologicznie
ponieważ nie ma wymywania i przenikania nawozów z
pojemników do gleby i wód powierzchniowych.
Nawadnianie jest zautomatyzowane. Wierzchnia
warstwa podłoża w pojemniku jest częściej sucha więc
jest mniejszy problem z chwastami. Ponieważ nie ma
podlewania roślin z góry zmniejsza się ryzyko
rozprzestrzeniania chorób liści, mniejsza ilość
potrzebnych zabiegów ochrony roślin. Wadą jest pewne
ryzyko rozprzestrzeniania się chorób glebowych
powodowanych przez Phythophtora, choć nie jest ono
tak duże jak w przypadku upraw na stołach zalewowych
czy na zagonach profilowanych wyłożonych folią.
Najważniejszym problemem uniemożliwiającym
wprowadzenie zagonów piaskowych na skalę
produkcyjną jest koszt budowy, przede wszystkim
profilowania, wykładania folią, układania rur, pisku i
montażu zaworów i pływaków na każdy zagon.

- zagony szkółkarskie profilowane wyłożone folią

Jest to uproszczony sposób zamkniętego obiegu wody i odzyskiwania wody
pochodzącej z nawadniania i opadów atmosferycznych

Zbiornik wodny do którego odprowadzana jest woda i ponownie wykorzystywana do
nawadniania

Stosowanie auksyn dolistnie i metodą szybkiego zanurzenia w roztworze wodnym lub
alkoholowym
W szkółkarstwie w Polsce te metody nie są powszechnie wykorzystywane. Najczęściej
stosuje się hormony w postaci pudrów talkowych. Przygotowanie roztworów wodnych lub
alkoholowych wydaje się nieco bardziej skomplikowane. Należy odmierzyć proporcjonalnie
dawki odpowiednich hormonów oraz rozpuścić je w odpowiedniej ilości alkoholu i wody,
lub tylko wody. Pewnym ułatwieniem są specjalne tabletki zwierające hormony roślinne
przeznaczone do rozpuszczenia. W Polsce nie są one stosowane ponieważ nie mają
odpowiednich rejestracji i nie są dopuszczone do stosowania przez MRiRW. Metody
szybkiego i krótkie zanurzenia dolnych odcinków sadzonek są szeroko stosowane w USA. W
przygotowanym roztworze dolne odcinki pędów zanurza się na 7-15 sekund.
Przygotowanie roztworów daje możliwość podawania auksyn w wyższych stężeniach co ma
duży wpływ w ukorzenianiu sadzonek roślin trudno korzeniących się, np. z rodziny
bobowatych, oczarowatych, magnoliowatych i innych.

Opryskiwanie sadzonek lub roślin matecznych roztworami auksyn w produkcji nie ma
szerokiego zastosowania. Opryski sadzonek wykonuje się po ich sporządzeniu i umieszczeniu
w skrzynkach i multipletach. Zaletą jest szybkie wykonanie tego zabiegu, ale nie we
wszystkich przypadkach ma ono pozytywne działanie i przekłada się na lepszy i wyższy
procent ukorzeniania. W niektórych pracach badawczych stosowano także opryskiwanie
roztworami auksyn (NAA i IBA w Stępniu 50, 200 i 500 mg/l) roślin matecznych bluszczu
pospolitego. Sadzonki pobierano po 24 godzinach od zabiegu. Zabieg ten wpłynął korzystnie
na ukorzenianie się pobranych sadzonek, a najlepsze wyniki uzyskano stosując stężenie
500mg/l NAA i 50 mg IBA. Dalszy wzrost stężenia IBA powodował gorsze wyniki
ukorzeniania.

Stosowanie substancji biologicznych pochodzenia
pszczelego do ukorzeniania sadzonek
Do tych substancji zaliczany jest miód i propolis. Skład
chemiczny tych substancji wskazuje na możliwość ich
wykorzystania do ukorzeniania sadzonek. W praktyce
takich prób nie robiono, ale przeprowadzono kilka
doświadczeń nad zastosowaniem tych substancji, z
których wynika, że produkty pszczele takie jak miód i
propolis mogą być wykorzystane jako substancje
stymulujące proces ukorzeniania sadzonek pędowych.
Poszczególne gatunki a nawet odmiany w różny sposób
reagują na użycie tych substancji i potrzeba jest w tym
zakresie jeszcze dalszych badań. Dla sadzonek roślin
liściastych można polecać 5% roztwór wodny miodu,
natomiast w przypadku sadzonek iglastych dobrze
sprawdzał się 5% roztwór wodny miodu i 2% roztwór
propolisu, ale wyniki w przypadku iglaków są bardziej
rozbieżne, wymagające powtórzeń.

Dokarmianie sadzonek CO2 w czasie ukorzenienia
Podwyższone stężenie dwutlenku węgla stymuluje fotosyntezę, ogranicza oddychanie i poprawia efektywność
wykorzystania wody u wielu gatunków roślin zielnych i drzewiastych. Decyduje to o pozytywnym wpływie
dwutlenku węgla na wzrost i jakość roślin i jest już powszechnie wykorzystywane w uprawie roślin pod osłonami.
Natomiast stosowanie dwutlenku węgla w procesie ukorzeniania sadzonek jest cięgle w sferze badawczej i
dotychczasowe wyniki wskazują, że proces ukorzeniania może być także stymulowany przez podwyższony poziom
CO2. Tego typu badania były też prowadzone w Instytucie. Sprawdzano czy zwiększenie poziomu CO 2 poprawia
ukorzenianie, jakośc korzeni i wzrost sadzonek tawuły japońskiej Goldflame’, Śliwy kaukaskiej ‘Nigra’ i magnolii
gwiaździstej. Sadzonki były ukorzeniane w naturalnym stężeniu CO2, które wynosi 330 ppm i w 2,5 raz wyższym
(800 ppm). W przypadku magnolii i śliwy dokarmianie sadzonek zwiększyło % ukorzenionych sadzonek, ale stopień
ukorzeniania wyrażony średnią liczbą korzeni na sadzonce i ich długość był wyraźnie słabsze niż w naturalnym
stężeniu. Natomiast w przypadku tawuły gatunku łatwo i szybko korzeniącego się dokarmiania COz poprawiało
znacznie jakoś systemu korzeniowego. W innych badaniach osiągano podobne rezultaty co oznacza ,że
dokarmianie dwutlenkiem węgla można stosować w kolejnych fazach ukorzeniania aby poprawić parametry
wzrostu sadzonek . U gatunków które łatwo się ukorzeniają dokarmienie można rozpocząć już po 1-2 tygodniach
od sadzonkowania, u gatunków ukorzeniających się trudniej po upływie 4-6 tygodni.

Zamgławianie ciśnieniowe

In vitro
W 1995 roku w Polsce pracowało około 35 laboratoriów in vitro produkując rocznie około 50 mln szt. sadzonek. W tym około
50% to gerbera, 10 % lilie, 30% rośliny doniczkowe w tym storczyki, 10% pozostałe rośliny (materiał szkółkarski około 1%)
W 2014 roku Polska należy już do czołowych producentów in vitro. Produkcja wyniosła około 150 mln szt. sadzonek rocznie.
Asortyment znacznie się powiększył, trzon produkcji stawią takie roślin i grupy roślin jak: gerbera 10%, storczyki 10%, lilie
10%, anturium, 5%, byliny ogrodowe, 12%, kwiaty doniczkowe25%, rośliny rabatowe i balkonowe 25%, drzewa i krzewy
ozdobne i owocowe 13% inne nie wymienione 5%.

Metoda in vitro to metoda rozmnażania roślin z
merystemów wierzchołkowych. Wzbudziła ona
zainteresowanie w rozmnażaniu materiału
szkółkarskiego jeszcze w latach 80-tych, kiedy już na
skalę produkcyjną uzyskiwano w ten sposób goździki i
storczyki. Niezróżnicowane komórki strefy stożka
wzrostu są zawsze wolne od wirusów, dlatego kultury
tkankowe są dziś tak ważne w uzyskiwaniu materiału
odwirusowanego w szkółkarstwie, a więc elity. Przy
rozmnażaniu tym sposobem, w szkle, na specjalnej
sterylnej pożywce agarowej odpowiedniej dla danej
rośliny lub grupy roślin izoluje się szczyt wierzchołka
pędu wielkości 0,2-1mm. Na pożywkach agarowych
wierzchołek wzrostu ukorzenia się i pobudza się go do
wzrostu i różnicowania uzyskując z merystemu
wierzchołkowego tzw. mikrosadzonkę wolną od wirusów.
W kulturach tkankowych nowe rośliny są dzięki
odpowiednim zabiegom regenerowane z izolowanych
protoplastów.

Eksplantaty inicjalne i sposoby ich odkażania
Do inicjowania kultur in vitro drzew wykorzystuje się
zakończania aktywnie rosnących pędów (Syringa,
Magnolia) oraz pączki wierzchołkowe lub boczne
pobierane w fazie spoczynku (Syringa, Magnolia, Acer).
Kultury in vitro bylin zakłada się pobierając pąki
wierzchołkowe lub kątowe z roślin tuż po ustąpieniu
spoczynku lub w fazie intensywnego wzrostu (Hosta,
Hemerocalis). Innym źródłem esplantatów są pączki
kwiatowe (Lilium) lub fragmenty łusek cebul (Lilium). Do
odkażania najczęściej stosuje się chloraminę T (2-5%).
Następnie eksplantanty płucze się kilkakrotnie (3) w
wodzie sterylnej, a po wysuszeniu umieszcza się je na
podstawowej pożywce (Murashige i Skooga) zawierającej
odpowiednie dla każdego gatunku (eksplantantu)
regulatory wzrostu)

Technologia mikrorozmnażania na przykładzie różaneczników, azalii i kalmii
Faza 0. Przygotowanie materiału roślinnego.
Pędy i pąki, które mają być źródłem eksplantatów, muszą być wolne od chorób i szkodników.
Jeśli nie jest możliwe przeniesienie fragmentów lub całych roślin do warunków
kontrolowanych (np. szklarni), to pędy przeznaczone do izolacji osłania się woreczkami
foliowymi przed deszczem, kurzem, szkodnikami. Czasem pobiera się materiał z ogrodu i
wtedy % zakażeń w kulturach jest wyższy i występują trudności w uzyskaniu czystych kultur.
Faza 1. Uzyskanie sterylnych kultur pożądanych odmian (inicjacja)
Ta faza produkcji mikrosadzonek polega na przeniesieniu na pożywki sterylnych fragmentów
roślin i pobudzeniu ich do wzrostu. Fragmenty roślin używane do inicjacji kultur to
wegetatywne pąki wierzchołkowe, pąki boczne, szypułki kwiatowe, czasem fragmenty
pędów z pąkami bocznymi. W zależności od odmiany i rośliny proces inicjacji trwa kilka
miesięcy.

Faza 2. Stabilizacja kultur
Wszystkie zabiegi wykonywana na tym etapie
rozmnażania mają doprowadzić do
rejuwenalizecji materiału roślinnego czyli
zmniejszenia rozmiarów pędów roślin i
uzyskania materiału o niezdrewniałych
tkankach, który rozpoczyna intensywnie rosnąć
i pozwala na rozpoczęcie rozmnażania na skalę
produkcyjną. Ten etap trwa od 3 miesięcy do 2
lat zależnie od odmiany. Przyjmuje się że
kończy on się najczęściej po uzyskaniu około
100 wieloroślinek z odmiany. W tej fazie
rozmnażania pędy nie mają korzeni, a
konieczne składniki do rozwoju pobierane są
przez powierzchnię stykającą się z pożywką.

Faza 3. Rozmnażanie na skalę produkcyjną

Uzyskane wieloroślinki dzieli się skalpelem na pojedyncze mikrosadzonki, umieszcza na
pożywce po kilkanaście sztuk zawierającą hormony – syntetyczne cytokininy, sadzonki
umieszczone są w słoikach (in vitro = w szkle. Dzielnie powtarzanie jest wielokrotnie co 310 tygodni, aż do uzyskania pożądanej liczby roślin. Tej fazy nie można jednak powtarzać
bez końca i co jakiś czas kultury sterylne należy odnawiać. Główną przyczyną ich
odnawiania jest także proces starzenia się kultur i stopniowe obniżanie zdolności
regeneracyjnych rozmnażanego materiału, ważna jest także dbałość o stabilność
genetyczną roślin.
Faza 4. Elongacja i przygotowanie do ukorzeniania.
Ostatnia faza produkcji przebiega w warunkach
sterylnych polega na umieszczaniu pojedynczych
roślinek na pożywce syntetycznej zawierającej auksyny.
Mikrosadzonki powiększają swoje rozmiary, lecz nie
wytwarzają korzeni. Po 3-4 tygodniach opuszczają
laboratorium i warunki sterylne.

Faza 5. Aklimatyzacja do warunków szklarniowych
Na tym etapie produkcji mikrosadzonki, które
wyrosły in vitro, muszą wytworzyć własny system
korzeniowy, funkcjonalny mechanizm transpiracji,
warstwy ochronne tkanek i uruchomić efektywny
proces fotosyntezy. Jednym słowem muszą być
przystosowane do warunków szklarni. Rośliny
wyjmowane są z pożywki, są oczyszczane z jej
resztek i płukane, zabezpieczane przed chorobami
grzybowymi i następnie sadzi się je do skrzynek
wypełnionych czystym, kwaśnym torfem z
dodatkiem 1,5g/l mielonego dolomitu. Dla kalmii i
niektórych wolniej rosnących różaneczników
stosuje się 40% dodatek perlitu i miesza się go z
torfem.

Lilak

Borówka amerykańska

Brzoza brodawkowa ’Purpurea’

Azalia ’Klondyke’

Przedstawiony proces jest pewnym schematem postępowania, od którego w zależności od
przyjętej technologii produkcji czy specyficznych wymagań roślin są nieraz duże odstępstwa.
Najważniejsze są tutaj wymagania roślin, które w obrębie nawet tego samego rodzaju mogą
się różnic. Różnice dotyczą długości utrzymywania kultur, składu pożywek, procesu
ukorzeniania i aklimatyzacji.

CZĘŚĆ DOTYCZĄCA ROZPOZNAWANIA
GATUNKÓW DRZEW I KRZEWÓW
OZDOBNYCH, SZCZEGÓLNIE OBCEGO
POCHODZENIA NA PRZYKŁADZIE
ROŚLIN IGLASTYCH
W 2015 roku w ofercie szkółek ozdobnych znalazło się 1234 taksony roślin iglastych
należące do 117 gatunków

W zakresie tak rozległej asortymentowo dziedzinie ogrodnictwa jakim jest produkcja
szkółkarska ozdobna, identyfikacja materiału szkółkarskiego na różnych etapach
produkcji jest bardzo ważna. W najważniejszych aspektach dotyczy ona:
-zachowania czystości gatunkowej i odmianowej w matecznikach, zraźnikach i w
produkcji
-Identyfikacji i oceny zagrożenia ze strony chorób i szkodników kwarantannowych
-Identyfikacji i oceny zagrożenia ze strony pozostałych chorób i szkodników oraz doboru
odpowiednich metod i środków zwalczania
-Ograniczania rozprzestrzenienia się obcych gatunków roślin inwazyjnych w środowisku
-Ochrony prawnej odmian
-Wsparcia inwestycyjnego w zakresie różnych programów pomocowych (szczególnie
programów ARiMR)

Najważniejsze cechy, na które należy zwrócić uwagę przy identyfikacji gatunków
Drzewa i krzewy iglaste
-Ulistnienie czyli igły – cecha podstawowa (wielkość, zabawienie, ułożenie, nasada i
zakończenie)
-Pączki (kształt, barwa, żywice)
-Szyszki (jeżeli są)
-Pokrój – u roślin starszych kilkuletnich
Drzewa i krzewy liściaste
-Ulistnienie – a w szczególności ułożenie liści na pędach, kształt, barwa oraz inne cechy
(brzeg blaszki liściowej, owłosienie, nalot woskowy itp.)
-Pędy i pączki (kształt, barwa, ułożenie)
-Barwa kory na pędach i gałęziach oraz inne elementy pędu (kolce, ciernie)
-Kwiaty (jeżeli są)
-Owoce (jeżeli są)
-Pokrój - u roślin starszych

Jodły Abies - cechy charakterystyczne
- Igły zwykle płaskie, na wierzchołkach tępo zakończone, od spodu z dwoma
kredowobiałymi paskami o różnej szerokości, barwy zielonej lub stalowoniebieskiej,
osadzone na krótkiej stopce. Odrywane od pędu zostawiają bliznę
- Pączki zaokrąglone, jajowatokuliste pokryte żywicą, skupione głównie na wierzchołkach
pędu, wokół największego pączka szytowego

Inne cechy:
Kora – u jodeł młodych jest długo
cienka i gładka
Szyszki charakterystyczne dla
gatunku, ale u wszystkich jodeł
sterczące, na pędach i rozpadające
się

Gatunki i odmiany charakterystyczne i często uprawiane w szkółkach
W 2015 roku oferowano 111 gatunków i odmian jodeł
Abies alba - 6
Abies balsamea - 6
Abies concolor - 11
Abies koreana -37
Abies lasiocarpa - 5
Abies nordmandiana – 7
Abies pinsapo – 5
Abies procera – 6
20 pozostałych to rzadziej spotykane w uprawie gatunki, mieszańce i ich odmiany (np. A.
veitchii, A. x arnoldiana)

Cyprysiki Chamaecyparis – cechy charakterystyczne
Liście nakrzyżległe dowjakiego rodzaju
Wskutek spłaszczenia gałązek z łuskami widoczne są z każdej strony jakby segmenty,
złożone z 3 łusek. Na środkowej łusce zlokalizowany jest gruczołek, prześwitujący pod
światło, u jednych duży i wypukły (Ch. thoides) u innych niewyraźny, w formie wgłębienia
lub bruzdki. Na dolnej stronie nalot woskowy, tworzący charakterystyczny dla gatunku
wzór:
motylki – Ch. pisifera
X – Ch. lawsoniana
Y – Ch. obtusa
Zanikający – Ch. nootkatensis łuski po obu stronach
podobnie zabarwione
Szyszki – kuliste 5-12 mm średnicy

Pokrój

Gatunki i odmiany charakterystyczne i często uprawiane w szkółkach
W 2015 roku oferowano 190 gatunków i odmian cyprysików
Chamaecyparis lawsoniana - 63
Chamaecyparis nootkatensis - 14
Chamaecyparis obtusa - 55
Chamaecyparis pisifera - 50
Chamecyparis thyoides - 5

Jałowce Juniperus – cechy charakterystyczne
Liście dwojakiego typu w zależności od sekcji i gatunku
-Iglaste lub łuskowate
Łuski ułożone nakrzyżlegle z gruczołkami żywicznymi w formie bruzdek. Gatunki z dwóch
sekcji (do jednej z nich należy Juniperus communis, mają przez cały okres życia tylko
ulistnienie iglaste ułożone po 3 w okółkach (igły kłujące, ostro zakończone)
U gatunków z sekcji Sabina liście są dimorficzne
Szyszkojagody – swoiste utwory typowe tylko dla jałowców powstają ze zrośnięcia
owocolistków po zapyleniu kwiatów. Są to twory kuliste, eliptyczne lub nieco sercowate
wielkości 5-10mm średnicy najpierw zielone z nalotem woskowym później granatowe do
czarnych. Pozostają zamknięte do końca.

Gatunki i odmiany charakterystyczne i często uprawiane w szkółkach
W 2015 roku oferowano 180 gatunków i odmian jałowców

Juniperus chienesis - 30
Juniperus communis -33
Juniperus conferta - 10
Juniperus horizontalis – 31
Juniperus x pfitzeriana – 20
Juniperus sabina – 13
Juniperus scopulorum – 9
Juniperus squamata – 11
Juniperus virginiana 9

Modrzew Larix – cechy charakterystyczne
Pędy zróżnicowane na długopędy i krótkopędy, różnie zabarwione u dwóch gatunków
najczęściej spotykanych w uprawie
Igły sezonowe, na krótkopędach zebrane w pęczki tworzące charakterystyczne wianki
wokół pąka, na długopędach rozciągnięte
W 2015 roku odnotowano w produkcji 11 odmian modrzewia europejskiego i 18 odmian
japońskiego

Świerk Picea – cechy charakterystyczne
Kora łuskowata lub tarczkowata
Pączki mało zróżnicowane stożkowate lub zaokrąglone, mniej regularnie ułożone,
liczniejsze wzdłuż pędu
Pędy szorstkie, bruzdowane, z wystającymi zdrewniałymi trzonkami na których
osadzone są igły
Igły są najważniejszą cechą diagnostyczną, nie są skręcone u nasady i nie mają stopek,
w przekroju rombowate, zabarwienie zróżnicowane (związana z brakiem lub
obecnością nalotu woskowego, białych pasków na dolne stronie). Pod tym względem
dzielimy świerki na 3 grupy:
-o igłach jednobarwnych bez nalotu zwykle zielone i błyszczące
-o igłach jednobarwnych z mniej lub bardziej intensywnym nalotem od matowych,
przez szarozielone do srebrzystych
-o igłach dwubarwnych na górnej stronie zielonych, błyszczących a od spodu z
kredowobiałymi paskami różnej szerokości
długość igieł zależna od gatunku
Szyszki zróżnicowane

Gatunki i odmiany charakterystyczne i często uprawiane w szkółkach
W 2015 roku oferowano 183 gatunki i odmian świerków

Picea abies – 54
Picea galuca – 24
Picea mariana – 3
Picea omorica – 15
Picea orientalis – 10
Picea pungens – 48
Picea sitchensis - 6

Sosna Pinus – cechy charakterystyczne
Igły – najbardziej charakterystyczna cecha sosen
Liczba igieł w pęczku od 1-8, ale zwykle 2, 3, 5
Długość, barwa, ułożenie, trwałość,
Pączki wegetatywne sosen osadzone są na wierzchołkach pędów, wokół największego
paka szczytowego zlokalizowane są także paczki boczne, powstają dzięki temu wyraźne
okółki pędów bocznych na strzale jak i odgałęzieniach dalszego rzędu.
Pączki u sosen są mocno wydłużone, zaokrąglone (Pinus sylvestris) lub ostro zakończone
(Pinus nigra, Pinus ponderosa).
Szyszki. Cechą diagnostyczną są także szyszki jeśli są zawiązywane, a zwykle już u nieco
większych egzemplarzy uprawianych w gruncie pojedyncze szyszki są do zaobserwowania,
w produkcji pojemnikowej u małych roślin rozmnażanych z siewu lub szczepienia
najwcześniej pojawiają się u kosodrzewiny. Szyszki powstają na końcach gałęzi.
Dojrzewają w 2 lub 3 roku i otwierają się na drzewach

Gatunki i odmiany charakterystyczne i często uprawiane w szkółkach
W 2015 roku oferowano 257 gatunków i odmian sosen
Pinus banksiana – 3
Pinus cembra – 4
Pinus contorta -3
Pinus densiflora 14
Pinus heldreichii – 10
Pinus mugo – 70
Pinus nigra – 32
Pinus parviflora – 18
Pinus ponderosa – 3
Pinus pumila – 3
Pinus strobus – 15
Pinus sylvestris 34
Pinus thunbergii - 6

Żywotnik Thuja – cechy charakterystyczne
Pędy wierzchołkowe wyprostowane, nie zwisające
Zabarwienie nigdy stalowe, srebrzyste lub niebieskie
Szyszki wydłużone do 12 mm, zielone , później żółte, dojrzałe jasnobrązowe
Gatunki i odmiany charakterystyczne i często uprawiane w szkółkach
W 2013 roku oferowano 97 odmian żywotnika zachodniego i 23 odmiany żywotnika
olbrzymiego.

Żywotnik Thuja – cechy charakterystyczne

Dziękuję za uwagę

