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Obowiązująca w Polsce ustawa o leśnym materiale rozmnożeniowym (lmr) wyróżnia czte-
ry kategorie leśnego materiału podstawowego (lmp), który jest wykorzystywany do po-
zyskania lmr do celów leśnych: I – ze zidentyfikowanego źródła, II – wyselekcjonowany, 
III – kwalifikowany i IV – przetestowany. Kategoria lmp „przetestowany” tworzona jest 
z kategorii II i III, po wykonaniu w testach polowych oceny ich wartości genetycznej. 

W 2004 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wdrożył do realizacji w Lasach 
Państwowych „Program testowania potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych, 
drzew doborowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych”. W progra-
mie określono testowanie: 40 kolekcji potomstwa drzewostanów wyselekcjonowanych, 
95 kolekcji potomstwa drzew matecznych oraz 25 kolekcji potomstwa plantacji nasien-
nych i plantacyjnych upraw nasiennych.



Koordynację i nadzór nad realizacją „Programu” powierzono Zakładowi Hodowli Lasu 
i Genetyki Drzew Leśnych Instytutu Badawczego Leśnictwa. Program realizowany jest 
wspólnie z Instytutem Dendrologii Polskiej Akademii Nauk w Kórniku, Szkołą Główną 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz 
Uniwersytetem Rolniczym w Krakowie. 

Celem testowania potomstwa drzew leśnych jest określenie wartości genetycznej 
i jakości hodowlanej składników leśnego materiału podstawowego, wykorzystywanego 
w gospodarce leśnej, opracowanie zasad racjonalnego korzystania z bazy nasiennej przez 
określenie obszaru możliwego transferu, a także modyfikowanie tych zasad na podstawie 
uzyskanych w trakcie testów informacji genetycznych.

Realizacja „Programu” testowania potomstwa w Lasach Państwowych rozpoczęła się 
w 2005 r. Rozpoczęto produkcję materiału sadzeniowego i założono pierwsze powierzchnie 
testujące populacje buka z regionów testowania III – południowo-zachodniego oraz IV – po-
łudniowo-wschodniego. W następnych latach zakładano kolejne powierzchnie populacyjne 
i rodowe z bukiem, rozpoczęto też zakładanie powierzchni z jodłą. Pierwsze powierzchnie 
testujące sosnę zwyczajną założono w 2010 r. W tym roku wysiano również pierwsze tzw. 
nasiona populacyjne i rodowe świerka pospolitego. Do końca 2014 r. założono łącznie 145 
powierzchni testujących populacje i drzewa jodły pospolitej, buka zwyczajnego oraz sosny 
zwyczajnej i świerka pospolitego. Na powierzchniach tych testowane jest potomstwo 492 po-
pulacji oraz 1394 drzew matecznych. Powierzchnie testujące zlokalizowane są w 105 nadle-
śnictwach. Prowadzone są systematyczne pomiary i obserwacje zgodnie z przyjętą metodyką. 

W bieżącym roku mija dziesięcioletni okres testowania populacji, których potomstwo 
posadzono w 2006 r. Po wykonaniu szczegółowych pomiarów i obserwacji oraz ich oce-
nie zostaną wybrane pierwsze populacje, które zgłoszone będą do zarejestrowania w Biurze 
Nasiennictwa Leśnego, w IV części Krajowego Rejestru Leśnego Materiału Podstawowego, 
służącego do pozyskania leśnego materiału rozmnożeniowego kategorii „przetestowany”.


