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Wstęp 

Introduction 

W 2004 r. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych wdrożył  

do realizacji w Lasach Państwowych  „Program testowania  

potomstwa wyłączonych drzewostanów nasiennych, drzew dobo-

rowych, plantacji nasiennych i plantacyjnych upraw nasiennych”. 

Koordynację i nadzór nad  realizacją „Programu” powierzono  

Zakładowi Hodowli Lasu i Genetyki Drzew  

Leśnych IBL. 

Wyniki 

Results 

Analizowano cechy ilościowe, jakościowe i adaptacyjne potom-

stwa drzew matecznych buka zwyczajnego.  Dla identyfikacji sta-

bilnych genotypów w kontekście ich wysokości, posłużoną się 

graficzną metodą biplot typu GGE. Pozwoliło to wyodrębnić gru-

pę rodów elitarnych możliwych do zarejestrowania w IV części 

KRLMP. 

Podsumowanie 

Summary 

W bieżącym roku mija 10-letni okres testowania populacji. 

Po przeprowadzeniu testów zostaną wybrane pierwsze 

obiekty nasienne, spełniające wymagania 

rejestracji w IV części KRLMP. 

Rycina 1. Testowane potomstwo sosny zwyczajnej, jodły pospolitej i buka zwyczajnego 

Figure 1. Tested progeny of Scots pine, silver fir and European beech 

Rycina 4a. Ranking rodów buka zwyczajnego (zielone: stabilne i wysokie, czerwone: 

stabilne i niskie) 

Figure 4a.  Ranking of tested genotypes (green: stable and high, red: stable and low) 

Rycina 4b. Podobieństwo względem „genotypu idealnego” 

Figure 4b.  Similarity with theoretical ideal genotype in terms of stability and height 
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Metodyka 

Methods 

Dotychczas badaniom poddano potomstwo drzew matecznych 

oraz wyłączonych drzewostanów nasiennych. Doświadczenia 

zakładane są w układzie bloków losowych i poletek jednodrze-

wowych. Do końca 2014 r. założono 145 powierzchni testują-

cych populacje i drzewa jodły pospolitej, buka zwyczajnego,  

sosny zwyczajnej i świerka pospolitego. Na powierzchniach 

tych testowane jest potomstwo 492 populacji oraz 1394 drzew 

matecznych.  

Rycina 3. Rozmieszczenie powierzchni testujących potomstwo drzew leśnych w Polsce 

Figure 3. The location of progeny test trials in Poland 

Rycina 2. Uprawa testująca potomstwo WDN jodły pospolitej pod osłoną modrzewia  

Figure 2. Testing trial with progeny of selected seed stands of silver fir under  canopy 

of European larch 

Cel 

Aim 

Celem testowania potomstwa drzew leśnych jest określenie war-

tości genetycznej i jakości hodowlanej składników leśnego ma-

teriału podstawowego, wykorzystywanego w gospodarce leśnej, 

opracowanie zasad racjonalnego korzystania z bazy nasiennej 

przez określenie obszaru możliwego transferu, a także modyfi-

kowanie tych zasad na podstawie uzyskanych w trakcie testów 

informacji genetycznych. 
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