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Omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania 

 

Moja praca w Ogrodzie Botanicznym skupia się wokół róż. Utworzenie kolekcji rodzaju 

Rosa, która obecnie ma status narodowej i należy do największych w kraju (aktualnie 1012 

taksonów) i jednej z największych w Europie, jednocześnie ukierunkowało także obszar moich 

zainteresowań naukowych. 

Realizacja kolekcji oraz gromadzenie taksonów z rodzaju wyjątkowo zróżnicowanego 

pod względem nie tylko fenotypowym, ale także genotypowym (Liorzou i in. 2016) i 

systematycznym (Liu i in. 2015), przysparzała wielu pytań i problemów natury praktycznej. 

Jednym z kierunków, już od roku 1998, było stworzenie zbioru zasobów genetycznych róż 

historycznych (Monder 2007), czyli taksonów znanych i uprawianych od zarania dziejów do 

ostatecznego zakończenia II Wojny Światowej (1946). Róże historyczne prezentują nie do 

końca znaną ogromną zmienność genetyczną (Debener i Linde 2009) opisywaną w 

kilkudziesięciu grupach pod względem pochodzenia (Gustavsson 1999, Cairns 2003, Quest-

Ritson i Quest-Ritson 2003). Zachowanie bioróżnorodności, a więc jednocześnie ochrony 

genomu roślin uprawnych zgodnie z konwencją o różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro 

(1992) oraz protokołu z Nagoi (2010), poprzez utrzymanie taksonu przy rozmnażaniu 

wyłącznie wegetatywnym, jest jednym z podstawowych celów istnienia kolekcji in vivo 

ogrodów botanicznych (Monder 2015). W związku z powyższym, głównym z kierunków 

moich prac badawczych stało się rozmnażanie wegetatywne róż historycznych.  

Róże należą do najstarszych uprawianych roślin ozdobnych, jednak ich znaczenie 

wykracza daleko poza funkcję ozdobną. To rodzaj o znaczeniu użytkowym - spożywczym, 

farmaceutycznym (Nowak 2006) i kosmetycznym (Agaoglu 2000), obecny od tysiącleci w 

gospodarce, sztuce i religii wszystkich rozwijających się kultur europejskich i azjatyckich. 

Róże niezmiennie od dziesięcioleci stanowią ważny element gospodarki w produkcji 

ogrodniczej, a w krajach rozwiniętych rośliny ozdobne są działem ogrodnictwa podlegającym 

największej intensyfikacji pod względem produktywności i siły roboczej. Polska jest krajem 

konkurującym na rynkach europejskich, przy czym powierzchnia uprawy róż stale zwiększa się 

i wciąż istnieje duży potencjał rozwoju produkcji tak na kwiat cięty, jak i krzewów do uprawy 

gruntowej (Marosz 2014). Istotna jest konkurencyjność polskich gospodarstw 

ogrodniczych na tle innych krajów europejskich. W Europie, np. w Holandii powierzchnia 

szkółek roślin ozdobnych wciąż wzrasta (w latach 2002-2011 o 4669 ha) i podobnie, dzieje się 
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w Polsce (w latach 2002-2011 o 2354 ha), jednak nadal nie mamy w tym względzie przewagi 

komparatywnej, pomimo posiadanego potencjału (Marosz 2012). Dla gospodarstw 

ogrodniczych i szkółkarskich ważnym ekonomicznie aspektem są środki produkcji (Marosz 

2014). Obecnie wiele problemów sprawiają ograniczenia w stosowaniu środków ochrony 

roślin, których liczba zarejestrowanych z roku na rok maleje, co jest przewidziane dyrektywami 

unijnymi (OJEU 2009 a, 2009 b). Zmiany klimatu mają coraz większe znaczenie dla uprawy 

roślin użytkowych (Urban i in. 2018), i problem ten wśród roślin ozdobnych jest dostrzegany, 

ale jeszcze mało poznany. To powody, dla których rozpowszechnienie róż historycznych, z 

których większość posiada preferowane w uprawie cechy fenotypowe pod względem 

dekoracyjności (Quest-Ritson i Quest-Ritson 2003), a ponadto liczne taksony są tolerancyjne 

w dużym stopniu na trudne warunki klimatyczne (Monder 2007, 2012, 2014, 2015, 2016 

b), jak również choroby i szkodniki (Quest-Ritson i Quest-Ritson 2003, Zlesak i in. 2017), 

byłoby korzystne. Róże historyczne powinny być szerzej stosowane, zwłaszcza przy 

rewitalizacji ogrodów historycznych, w parkach i zieleni miejskiej oraz amatorsko 

(Monder 2015).  

Ze względu na wysoką odporność na warunki zimowe wiele taksonów róż 

historycznych kwitnących raz w roku (Gustavsson 1999, Quest-Ritson i Quest-Ritson 2003, 

Monder 2007, Monder 2014, Monder 2016a) doskonale może rosnąć na własnych korzeniach, 

co sprawia, że wskazane było opracowanie metod efektywnego ukorzeniania sadzonek.  

W celu rozmnażania wegetatywnego róż i uzyskania krzewów rosnących na korzeniach 

własnych używane są różne rodzaje sadzonek: zdrewniałe (Ercişli i in. 2005, Moroz 2006, 

Monder 2016 b), jednopąkowe z liściem (Costa 2002, Costa i Challa 2002, Pietrakowski 2006, 

Costa i in. 2007) oraz rzadziej inne metody, takie jak np. in vitro (Wiśniewska-Grzeszkiewicz 

i Podwyszyńska 2001) i odkłady (Ginova i in. 2012). Reasumując, najbardziej ekonomiczną 

metodą rozmnażania róż pozwalającą na efektywne wykorzystanie rośliny matecznej są 

jednopąkowe sadzonki z liściem cięte z pędów tegorocznych. Jednakże w przypadku róż 

kwitnących raz w roku ta metoda okazywała się często zawodna i przez to nieekonomiczna 

(Ginova i in. 2012). 

Ponadto dodatkowym, bardzo ważnym aspektem w produkcji krzewów jest ich wysoka 

jakość (Blythe i in. 2007). Tymczasem sadzonki róż historycznych należą do trudno i długo 

ukorzeniających się, a już ukorzenione - są zwykle niskiej jakości (Hoşafçi i in. 2005, 

Moroz 2006, Ginova i in. 2012), w przeciwieństwie do sadzonek jednopąkowych z liściem róż 

z grupy okrywowych (Pietrakowski 2006, Wiśniewska-Grzeszkiewicz i Podwyszyńska 2011) 
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i bukietowych (Costa i in. 2002, Costa i Challa 2002). U tych dwóch wymienionych grup proces 

ukorzeniania trwa tylko 4-6 tygodni, a produkcja dobrej jakości krzewów skraca się o rok w 

stosunku do okulizowanych na podkładkach. 

Na proces rizogenezy u sadzonek i ich jakość po ukorzenieniu się wpływa wiele 

czynników egzo- i endogennych (Hartmann i in. 2002, Pihlajaniemi i in. 2005, Cárderas-

Navarro i López-Pérez 2011), do których należą np.: cięcie sadzonki z różnej części pędów 

(Hwnag i in. 2015) i termin (Wiśniewska-Grzeszkiewicz i Podwyszyńska 2001, Pietrakowski 

2006). Przy ukorzenianiu, dla poprawy efektywności rozmnażania i jakości sadzonek, również 

róż, stosuje się różnego rodzaju preparaty stymulujące ukorzenianie, w tym regulatory wzrostu 

np. auksyny (kwas indolilo-3-octowy IAA; kwas indolilo-3-masłowy IBA, kwas 1-

naftylooctowy) (Pivetta i in. 1999, Hoşafçi i in. 2005, Moroz 2006, Cárderas-Navarro i López-

Pérez 2011, Nasri i in. 2015, Monder 2016b) oraz inne substancje, np. nadmanganian potasu 

(Moroz 2006). Regulatory wzrostu wpływają nie tylko na proces ukorzeniania, ale także na 

zawartość chlorofilu i karotenoidów (Volfová i in. 1978, Czerpak i in. 2002) oraz na budowę 

anatomiczną (Fouda i Smidt 1994). Jednakże, efektywność zastosowania wymienionych 

preparatów była zmienna i nie gwarantowała podniesienia efektywności w przypadku ich 

zastosowania tak dla gatunków, jak i odmian róż historycznych. 

Dyrektywy unijne (OJEU 2009 a i b), jak również organizacje światowe (Organic 

Materials Review Institute, OMRI 2017) i zagraniczne (National Organic Program USDA, 

USDA 2017) rekomendują ograniczenie używania środków chemicznych w produkcji roślinnej 

i ochronie roślin na rzecz uprawy integrowanej i rolnictwa ekologicznego. Określenie 

najbardziej korzystnej fazy fenologicznej u taksonów róż, w której osiąga się wysoką 

efektywność procesu rizogenezy oraz wysoką jakość i dobrą kondycję ukorzenionych 

sadzonek, spełnia warunki dla metod ekologicznych. 

Od kilkudziesięciu już lat większą uwagę przywiązuje się do użycia biostymulatorów i 

preparatów pochodzenia organicznego, w tym roślinnego (BioBizz Worldwide 2017, Canna 

Continental 2017, GHE 2017). Popyt i sprzedaż środków pochodzenia organicznego, w tym 

biostymulatorów, wciąż wzrasta (Calvo i in. 2014). Biostymulatory to preparaty pochodzenia 

organicznego lub nieorganicznego o różnym pochodzeniu, ale często posiadające ubogo 

opisane składniki i ich sposób oddziaływania na rośliny (Calvo i in. 2014). Reakcje roślin na 

biostymulatory są najlepiej opisane dla roślin użytkowych, głównie zbóż i roślin owocowych i 

warzywnych (Cambri i in. 2008, Khan i in. 2009, Ertani i in. 2014, Saa i inni 2015), natomiast 

prac badawczych dotyczących roślin ozdobnych jest niewiele. Niemniej wykazano, że 
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preparaty te mogą mieć wpływ na wzrost procentu ukorzenionych sadzonek i jakość systemu 

korzeniowego (Pacholczak i in. 2012, 2013, 2015, Pacholczak i Nowakowska 2015), poprzez 

indukowanie zmian morfologicznych i biochemicznych (Cambri i in. 2008). W szkółkach 

znajdują zastosowanie w celu poprawy jakości materiału szkółkarskiego (Bellach i in. 2009) i 

wzmocnienia odporności roślin na choroby (Wojdyła 2004, Khan i in. 2009). Wykazano, że 

wyciągi z glonów zapobiegają spadkowi poziomu barwników fotosyntetycznie czynnych oraz 

wpływają na podniesienie się poziomu białek rozpuszczalnych u uprawianych roślin 

(Whapham i in. 1993, Jannin i in. 2013). Określenie fazy fenologicznej pędów ciętych na 

sadzonki, w której osiąga się skuteczne działanie aplikacji preparatów stymulujących 

ukorzenianie, jest jak najbardziej uzasadnione. 

Sadzonki jednopąkowe z liściem w okresie ukorzeniania są szczególnie narażone 

na stres związany ze zranieniem i odcięciem od rośliny matecznej. Należą do nich m.in. 

procesy starzenia, podobnie jak u kwiatów ciętych (Skutnik i Rabiza-Świder 2004, Rabiza-

Świder i in. 2004). Proces starzenia się liści jest skomplikowany i zależny od wielu czynników 

endo- i egzogennych (Lim i in. 2007, Kraj 2014). Początek, postęp i zakończenie tego procesu 

jest regulowane również przez ekspresję genów (Woo i in. 2013), dochodzi w nim do zmian 

metabolicznych w liściu prowadzących do hydrolizy zgromadzonych wcześniej makromolekuł, 

takich jak białka, tłuszcze, kwasy nukleinowe oraz barwniki (Watanabe i in. 2013), co w 

konsekwencji prowadzi do obumierania (Smart 1994). Gitelson i Merzlyak (1994) wykazali, że 

początek procesu starzenia się związany jest ze spadkiem zawartości chlorofilu, a wzrostem 

zawartości karotenoidów. Proces starzenia się liści u sadzonek jest szczególnie istotny, gdyż 

liść rośliny matecznej kontynuując proces fotosyntezy, stanowi jedyne niezależne źródło 

energii chemicznej. Kontynuacja procesu fotosyntezy jest czynnikiem wpływającym 

pozytywnie na przeżycie sadzonek, a przy tym na wytworzenie korzeni i wzrost młodego pędu 

z pąka bocznego oraz magazynowanie związków zapasowych (Costa 2002). Niski poziom 

energetyczny sadzonek utrzymuje się do czasu wytworzenia pierwszych korzeni, co przy 

sadzonkach długo ukorzeniających się stanowi niekorzystny czynnik negatywnie wpływający 

na efektywność tego procesu (Couvillon 1988, Aslmoshtaghi i Shahsavar 2010). Przedwczesne 

starzenie się liści zaburza procesy fotosyntezy i wzrostu oraz produktywność roślin (Guo i Gan 

2014). Dla roślin na kwiat cięty stosowane są różne substancje, w tym regulatory wzrostu, 

hamujące proces starzenia się (Ranwala i Miller 2002, Skutnik i Rabiza Świder 2004). 

Jednopąkowa sadzonka z liściem ma ograniczoną ilość endogennych składników 

odżywczych. Okoro i Grace (1976) wykazali, że przeżywalność i dalszy wzrost sadzonek 
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zielnych i półzdrewniałych roślin drzewiastych zależy od poziomu zawartości w nich rezerw 

energetycznych w momencie cięcia sadzonek. Do najważniejszych należy glukoza, która jest 

podstawowym źródłem energii koniecznym dla wzrostu roślin i dodatkowo bierze udział w 

procesie osmozy. Pojedyncze cząstki cukrów mogą być przyłączane do białek oraz tłuszczy 

modyfikując ich aktywność biologiczną np. związaną z przepuszczalnością błon 

komórkowych. Celuloza jest podstawowym materiałem budulcowym ścian komórkowych, 

skrobia materiałem zapasowym w komórkach ulegającym hydrolizie do glukozy. Zawartość 

cukrów w materiale roślinnym cechuje zmienność sezonowa (Moroz 2006, Aslmoshtaghi i 

Shahsavar 2010, Denaxa i in. 2011, 2012, Ling i Zhong 2012). Ponadto istotna jest zawartość 

składników fenolowych, które wpływają na aktywność enzymów biorących udział w procesie 

rizogenezy (Fu i in. 2011). 

Reakcją na zranienie i odcięcie od rośliny matecznej są także zmiany anatomiczne 

(Hartmann i in. 2002). Wykazano przy tym, że budowa anatomiczna pędów sadzonek ma 

decydujące znaczenie dla procesu tworzenia nowych korzeni przybyszowych u większości 

roślin naczyniowych (Dams i in. 1990). Pierwszą tkanką pojawiającą się w miejscu zranienia 

jest kalus, który pod wpływem różnych czynników różnicuje się w młode korzenie u 

metasekwoi (Kolasiński 2006). W trakcie sezonu wegetacyjnego u roślin drzewiastych jednym 

z najważniejszych procesów jest lignifikacja ścian komórkowych kończąca wzrost. 

Wytworzenie kwiatów na szczytach pędów kończy wzrost pędu z pąka szczytowego, co 

sugeruje zmiany w strukturze anatomicznej pędów. W związku z powyższym postawiono 

hipotezę, że w czasie krótkiego okresu kwitnienia zachodzą zmiany anatomiczne w 

pędach, które mogą mieć wpływ na ukorzenianie się ciętych z nich sadzonek.  

Na uwagę zasługuje fakt, że w prowadzonych dotychczas badaniach tak u róż, jak i u 

innych gatunków drzew i krzewów, sporadycznie tylko zwracano uwagę na czynniki biotyczne. 

W przypadku róż historycznych do takich czynników należy faza fenologiczna pędów w 

okresie kwitnienia. Róże historyczne nie powtarzające kwitnienia należą do wielu grup pod 

względem pochodzenia np. białe (Alba), Ayshire, burbońskie (Bourbon), damasceńskie 

(Damask), mieszańce róży francuskiej (Hybrid Gallica), mchowe (Moss), stulistne (Centifolia) 

(Gustavsson 1999, Monder 2015). Termin i czas kwitnienia jest różny i zależny przede 

wszystkim od taksonu, ale również od czynników klimatycznych i w przypadku wielu odmian 

ogranicza się do krótkiego okresu 2-3 tygodni w roku (Monder 2007, 2014, 2015). W związku 

z powyższym, uznano zasadnym sprawdzenie, jaki wpływ ma faza kwitnienia pędów na 

ukorzenianie się sadzonek jednopąkowych róż historycznych oraz w jaki sposób sadzonki 
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cięte w różnych fazach fenologicznych pędów reagują na traktowanie preparatami 

stymulującymi ukorzenianie.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Badania, których wyniki stanowią osiągnięcie naukowe wnioskodawcy, miały na celu 

określenie: 

A) potencjału regeneracyjnego sadzonek wybranych odmian róż historycznych kwitnących 

raz w roku ciętych w czterech fazach fenologicznych pędów z uwzględnieniem wpływu 

dwóch użytych podłoży; 

B) zmian w zawartości składników biologicznie aktywnych zachodzących w tkankach 

roślinnych w czterech fazach fenologicznych pędów ciętych na sadzonki u wybranych 

taksonów róż historycznych niepowtarzających kwitnienia i ich wpływu na proces 

rizogenezy u sadzonek; 

C) zmian w strukturze anatomicznej pędów w czterech fazach fenologicznych oraz 

identyfikacja miejsca tworzenia się korzeni przybyszowych u sadzonek róż historycznych 

niepowtarzających kwitnienia; 

D) wpływu preparatów wspomagających ukorzenianie (auksynowe i pochodzenia 

roślinnego) na efektywność ukorzeniania się sadzonek ciętych z pędów w czterech fazach 

fenologicznych oraz na ich kondycję mierzoną zawartością barwników fotosyntetycznie 

czynnych w tkankach. 
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A) Określenie potencjału regeneracyjnego sadzonek wybranych odmian róż 

historycznych kwitnących raz w roku, ciętych w czterech fazach fenologicznych 

pędów z uwzględnieniem wpływu dwóch użytych podłoży 

 

W celu przeprowadzenia badań wybrano 6 odmian róż historycznych kwitnących raz w 

roku, znajdujących się w zbiorach Kolekcji Narodowej Odmian Uprawnych Róż Polskiej 

Akademii Nauk Ogrodu Botanicznego Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w 

Powsinie, o odmiennym pochodzeniu pod względem genetycznym oraz różniących się 

fenotypowo (różna siła wzrostu, pokrój, termin kwitnienia, zdolność zawiązywania 

pseudoowoców). Wybrane odmiany stanowiły materiał badawczy w czterech pracach 

stanowiących osiągnięcie naukowe wnioskodawcy realizowane przez cykl doświadczeń w 

latach 2011-2013 [A1, A2, A3, A4]. Były to (Rosenverzeichnis Rosarium Sangerhausen 1988, 

Gustavsson 1999, Quest-Ritson i Quest-Ritson 2003) (Fotografia 1): 

a) ‘Duchesse d’Angoulême’, grupa: mieszańce róży francuskiej (Hybrid Gallica) (Jean-

Pierre Vibert, Francja 1821) [A1, A3, A4]; 

b) ‘Hurdals’, grupa: róże białe (Alba), mieszańce róży jabłkowej (Hybrid Villosa) 

(pochodzenie nieznane, prawdopodobnie znaleziona w Niemczech i ok. 200 lat temu 

sprowadzona do Norwegii) [A1, A2, A3]; 

c) ‘Maiden’s Blush’, grupa: róże białe (Alba) (pochodzenie nieznane, prawdopodobnie 

uprawiana przed 1400 rokiem) [A1, A2, A3]; 

d) ‘Mousseuse Rouge’, grupa: róże mchowe (Moss) (pochodzenie nieznane, 

prawdopodobnie uprawiana przed 1842) [A1, A2, A3]; 

e) Rosa helenae ‘Semiplena’, grupa: mieszańce gatunków (Species Cross) (siewka 

gatunku, pochodzenie nieznane, opisana przez Valdemara Petersena) [A1, A2, A3]; 

f) Rosa beggeriana ‘Polstjårnan’, grupa: mieszańce gatunków (Species Cross) 

(Wasastjarna, Finlandia 1937) [A1]. 

 

W celu określenia wpływu fazy fenologicznej roślin matecznych na proces 

rizogenezy, jednopąkowe sadzonki róż z liściem cięto ze środkowej części pędów kwitnących 

w roku bieżącym w czterech określonych przez wnioskodawcę fazach fenologicznych 

(Rysunek 1). 

Każda z faz fenologicznych oznaczona została symbolem S (od ang. stage) z kolejnym 

numerem fazy. Symbole S1-S4 używane są dalej przy opisie wyników osiągnięcia [A1, A2, 

A3, A4]: 

S1 - pąki kwiatowe zamknięte (Rys. 1 a-f); 

S2 - wszystkie kwiaty w kwiatostanie otwarte (odmiany pkt a-d) lub 80-90% kwiatów w 

kwiatostanie otwartych (Rys. 1 e i f); 
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S3 - tuż po opadnięciu płatków (odmiany pkt a-d) lub 80-90% kwiatów po opadnięciu płatków 

(odmiany pkt e i f); 

S4 - 7-14 dni po opadnięciu płatków (Rys. 1 a-f). 

 

Daty początku faz fenologicznych, jednocześnie będących datami cięcia sadzonek, dla 

sześciu taksonów róż w doświadczeniach przedstawiono w pracach [A1, A2, A3, A4]. 

 

   
 

   
 
 

Fotografia 1. Taksony róż historycznych wybrane do doświadczeń: (a) ‘Duchesse d’Angoulême’, (b) 

‘Hurdals’, (c) ‘Maiden’s Blush’, (d) ‘Mousseuse Rouge’, (e) Rosa helenae ‘Semiplena’, (f) Rosa 

beggeriana ‘Polstjårnan’. 

 

Sadzonki ukorzeniano w dwóch podłożach: mieszaninie torfu z perlitem i mieszaninie 

torfu z piaskiem, w stosunku objętościowym (v / v) 1:1. Oceniano wybrane parametry wzrostu 

sadzonek: (i) procent ukorzenionych sadzonek (%); (ii) procent sadzonek zachowujących liść 

rośliny matecznej (%); (iii) procent sadzonek, które wytworzyły młody pęd wyrastający z pąka 

bocznego (%); (iv) świeża masa systemu korzeniowego (g); (v) świeża masa części nadziemnej; 

(vi) długość najdłuższego z korzeni od merystemu apikalnego do miejsca wyrastania (mm); 

(vii) długość młodego pędu od merystemu apikalnego do miejsca wyrastania (mm); (viii) 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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całkowitą powierzchnię liści – liść rośliny matecznej i młode liście nowego pędu łącznie (cm2) 

[A1]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rysunek 1. Jednopąkowa sadzonka róży (a) oraz schematy pędów kwiatostanowych w wybranych 
fazach fenologicznych do doświadczeń: (b) ‘Duchesse d’Angoulême’, ‘Hurdalsrose’, ‘Maiden’s 

Blush’, ‘Mousseuse Rouge’; (c) Rosa helenae ‘Semiplena’, Rosa beggeriana ‘Polstjårnan’ [A2]. 

 

W przeprowadzonym doświadczeniu wykazano istotny wpływ fazy fenologicznej 

pędów zarówno na procent ukorzenionych sadzonek, jak i ich parametry wzrostu, a także 

wpływ zastosowanego podłoża. Jednakże, oba wskazane czynniki były ściśle powiązane z 

ukorzenianym taksonem. 

Procent ukorzenionych sadzonek u ‘Duchesse d’Angoulême’ ciętych z pędów 7-14 dni 

po opadnięciu płatków (S4) i ‘Polstjårnan’ ciętych z pędów o pąkach zamkniętych (S1) i tuż po 

opadnięciu płatków (S3) był wyższy przy zastosowaniu jako podłoża mieszaniny torfu i piasku 

(odpowiednio 80.0%, 99.4%, 90.9%) niż przy użyciu torfu i perlitu (odpowiednio 55.0%, 78.2 

%, 55.0%). Procent ukorzenionych sadzonek ‘Hurdals’ był podobny niezależnie od 

A1  

A1  

A2  A3  A4  

A4  A2  A3  

(c) 

(a) 

(b) 
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zastosowanego podłoża dla sadzonek ciętych z pędów w trzech pierwszych fazach 

fenologicznych (S1-S3), natomiast sadzonki cięte z pędów w 7-14 po opadnięciu płatków (S4) 

nie ukorzeniały się (0.0%). Sadzonki ‘Mousseuse Rouge’ cięte w każdej fazie fenologicznej 

pędów ukorzeniały się w obu podłożach podobnie. Sadzonki ‘Maiden’s Blush’ cięte z pędów 

S1 w obu podłożach oraz S2 i S3 w torfie z piaskiem ukorzeniały się w wyższym procencie niż 

sadzonki S4 w torfie z piaskiem (odpowiednio 50.0%, 60.0%, 52.5%, 52.5 i 0.7%). Sadzonki 

cięte z pędów S1-S3 u ‘Semiplena’ w torfie z piaskiem ukorzeniały się w wyższym procencie 

niż w pozostałych kombinacjach [A1]. 

Każdy gatunek drzewa czy krzewu ma ściśle określony optymalny termin pobierania 

sadzonek (Hartmann i in. 2002). Jednakże, zdolność do ukorzeniania się sadzonek o różnym 

stopniu zdrewnienia tkanek czy w różnych terminach może się różnić w obrębie nie tylko 

rodzaju, ale i odmian tego samego gatunku, jak wykazano to w przypadku Juniperus (Torchik 

2005). W przypadku róż z grupy okrywowych powtarzających kwitnienie i posiadające wysoki 

potencjał regeneracyjny, efektywność ukorzeniania sadzonek pobieranych w czerwcu była 

wyższa niż w sierpniu w przypadku cięcia sadzonek w tej samej fazie fenologicznej pędów 

(Wiśniewska-Grzeszkiewicz i Podwyszyńska 2001). 

Niniejsze badania nie określają definitywnie, które podłoże jest odpowiednie do 

ukorzeniania róż historycznych w celu otrzymania wysokiego procentu ukorzenionych 

sadzonek. Zwracają jednak uwagę, że jest ono istotne u 4 na 6 badanych odmian przy 

ukorzenianiu sadzonek ciętych w określonych fazach fenologicznych pędów [A1].  

Faza fenologiczna pędów, z których cięte są sadzonki róż historycznych, znacząco 

wpływa na długość korzeni, masę systemu korzeniowego i części nadziemnej [A1]. Długość 

korzeni ‘Duchesse d’Angoulême’, ‘Polstjårnan’ i ‘Semiplena’ była mniejsza dla sadzonek 

ciętych w fazie S1 porównując do tych ciętych z pędów z pozostałych faz fenologicznych. 

Długość korzeni ‘Duchesse d’Angoulême’, ‘Mousseuse Rouge’ i ‘Semiplena’ była podobna w 

obu podłożach biorąc pod uwagę sadzonki cięte z tej samej fazy fenologicznej pędów. 

Natomiast w przypadku sadzonek ‘Hurdals’ (S2), ‘Maiden’s Blush’ (S2, S3) i ‘Polstjårnan’ (S3, 

S4) wyniki dla długości korzeni były wyższe w przypadku zastosowania jako podłoża 

mieszaniny torfu z piaskiem. W przypadku masy systemu korzeniowego, była ona znacząco 

większa u sadzonek S3 i S4 ‘Duchesse d’Angoulême’ oraz S1 ‘Maiden’s Blush’ w obu 

podłożach; oraz S2 ‘Maiden’s Blush’, S4 ‘Polstjårnan’, a dla S2 ‘Semiplena’ w torfie z 

piaskiem oraz S3 w torfie z perlitem. Większą masą części nadziemnej charakteryzowały się 

sadzonki S1 i S3 ‘Duchesse d’Angoulême’, S1 ‘Hurdals’ i ‘Mousseuse Rouge’, S3 
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‘Polstjårnan’, ukorzeniane w obu podłożach. Ukorzenianie w mieszaninie torfu z piaskiem 

korzystnie wpłynęło na masę części nadziemnej odmian: ‘Maiden’s Blush’ (S1-S3), 

‘Mousseuse Rouge’ (S3), ‘Polstjårnan’ (S1) i ‘Semiplena’ (S2) [A1]. 

W przeprowadzonym doświadczeniu sadzonki ‘Polstjårnan’ cięte pędów S3 i S4, 

‘Maidens’Blush’ S4 oraz ‘Hurdals’ S2 i S3 charakteryzował niższy procent zachowanych liści 

rośliny matecznej [A1]. Utrata liścia rośliny matecznej może być związana ze stresem 

spowodowanym odcięciem sadzonki od rośliny matecznej i postępującym szybko procesem 

starzenia [A2]. Spadek procentu zachowanych liści rośliny matecznej obserwowano w S4 

‘Polstjårnan’ i ‘Maidens’Blush’, gdzie nastąpiło obniżenie procentu ukorzenionych sadzonek 

w porównaniu do S1-S3. Dotyczy to także ‘Hurdals’, u której sadzonki cięte z pędów 7-14 dni 

po opadnięciu płatków nie ukorzeniają się. W doświadczeniu nie wykazano wpływu 

zastosowanego podłoża na zachowanie liścia rośliny matecznej u sadzonek [A1]. 

Wpływ fazy fenologicznej pędów oraz podłoża na całkowitą powierzchnię liści 

sadzonek po ukorzenieniu był zmienny. Jednakże, zaobserwowano mniejszą całkowitą 

powierzchnię liści u sadzonek S4 ‘Semiplena’ i ‘Mousseusse Rouge’ ukorzenianych w 

mieszaninie torfu z perlitem, oraz S4 ‘Maiden’s Blush’ i S3 ‘Hurdals’ w obu podłożach. Wzrost 

powierzchni liści u sadzonek nie był powiązany ze wzrostem masy i długości korzeni, podczas 

gdy w badaniach Nasri i in. (2015) u sadzonek róży damasceńskiej wzrost liczby liści u 

sadzonek wiązał się ze wzrostem masy systemu korzeniowego. 

Procent sadzonek, które wytworzyły młody pęd oraz jego długość były 

charakterystyczne dla badanej odmiany. ‘Sadzonki ‘Hurdals’ tworzyły młode pędy tylko 

sporadycznie w S3 (6.75%), z kolei u sadzonek ‘Polstjårnan’ notowano wysoki procent 

młodych pędów (92.8-100.0%) niezależnie od fazy fenologicznej i użytego podłoża. Sadzonki 

‘Maiden’s Blush’ tworzyły nowe pędy w wysokim procencie, jeśli były cięte z pędów S1. 

Niniejsze badania wykazały, że kluczowym czynnikiem w ukorzenianiu sadzonek 

róż historycznych jest odpowiedni dobór fazy fenologicznej pędów. Wykazano, że 

sadzonki z pędów o pąkach kwiatowych zamkniętych mają wysoki potencjał 

regeneracyjny u wszystkich odmian. Możliwość cięcia sadzonek z pędów w pozostałych 

fazach fenologicznych jest uzależniony od taksonu. Jednakże odpowiednia faza 

fenologiczna, w której uzyskuje się wysoki procent ukorzenionych sadzonek, nie zawsze 

koresponduje z ich wysoką jakością pod względem parametrów wzrostu. Ponadto istotnym 

czynnikiem jest dobór odpowiedniego podłoża do ukorzeniania sadzonek. Powyższe badania 
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wykazały, że podłożem przy którym uzyskuje się wyższy procent ukorzenionych sadzonek i 

wyższe parametry wzrostu jest mieszanina torfu z piaskiem [A1].  

Otrzymane wyniki pozwalają na zastosowanie powyższych metod wykorzystujących 

naturalne zdolności do regeneracji systemu korzeniowego u róż historycznych jako zgodnych 

z dyrektywami Unii Europejskiej ograniczających stosowanie środków chemicznych i 

zalecających wprowadzanie metod rolnictwa ekologicznego (91/414/EEC; 79/117/EEC; 

2009/128/WE; OJEU) bezpiecznych dla środowiska. 

 

B) Określenie zmian w zawartości składników biologicznie aktywnych zachodzących w 

tkankach roślinnych w czterech fazach fenologicznych pędów ciętych na sadzonki u 

wybranych taksonów róż historycznych niepowtarzających kwitnienia i ich wpływu na 

proces rizogenezy u sadzonek. 

 

Zdolność regeneracji systemu korzeniowego u sadzonek zależna jest od ich stanu 

energetycznego, związanego ze sprawnością aparatu fotosyntetycznego i ilością 

zgromadzonych w tkankach związków organicznych (Costa i in. 2007, Couvillon 1988). 

Ustalenie odpowiedniego terminu cięcia sadzonek było przedmiotem badań w kilku pracach, 

np. dla rodzaju Juniperus (Torchik 2005), Litchi (Hossain i in. 2007), Limmonium (Funnel i in. 

2003), oliwki europejskiej (Del Rio i in. 1991, Denaxa i in. 2012) i róż okrywowych 

(Wiśniewska-Grzeszkiewicz i Podwyszyńska 2001). Nie brano jednak pod uwagę fazy 

fenologicznej pędów, a badania nad zawartością składników biologicznie aktywnych były 

ograniczone. Róże kwitnące raz w roku charakteryzuje duża zmienność fenologiczna 

(Monder 2007, Monder 2014) i ustalenie jednakowego terminu tak dla grupy odmian, jak 

i jednej odmiany, jest bardzo trudne, wręcz niemożliwe. Z tego powodu uzasadnione było 

wskazanie określonej fazy fenologicznej pędów, w której stan energetyczny sadzonek, 

mierzony zawartością w nich składników biologicznie aktywnych, jest optymalny i 

przynosi największe możliwości regeneracyjne prowadzące do uzyskania ukorzenionych 

sadzonek [A2]. Wskazanie najkorzystniejszej fazy fenologicznej w celu pobierania sadzonek 

ma też znaczenie praktyczne dla organizacji pracy w gospodarstwie szkółkarskim oraz dla 

efektywności rozmnażania, które w produkcji szkółkarskiej jest kluczowe (Blythe i in. 2007, 

Marosz 2012, 2014). 

Do przeprowadzenia badań wybrano cztery odmiany róż historycznych o różnym 

potencjale regeneracyjnym systemu korzeniowego [A1], były to: ‘Hurdals’, ‘Maiden’s Blush’, 
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‘Mousseuse Rouge’ i Rosa helenae ‘Semiplena’. Sadzonki jednopąkowe z liściem cięto z 

pędów w czterech fazach fenologicznych (S1-S4). Badania analityczne wykonano wg opisu 

poniżej, zbiór ukorzenionych sadzonek następował w sierpniu, po 10 tygodniach ukorzeniania 

[A2]. 

W celu określenia zmian zachodzących w tkankach roślinnych w kolejnych fazach 

fenologicznych pędów ciętych na sadzonki dotyczących zawartości składników biologicznie 

aktywnych wykonano analizy biochemiczne na:  

- zawartość chlorofilu a i b oraz karotenoidów w liściach, określono trzykrotnie: (i) 

w terminie zbioru sadzonek, z pędów ciętych w czterech fazach fenologicznych z roślin 

matecznych, (ii) z pędów roślin matecznych ciętych w czasie wykopywania ukorzenionych 

sadzonek (sierpień), (iii) sadzonek po ukorzenianiu; 

- zawartość ogólną białek rozpuszczalnych w liściach, określono trzykrotnie: (i) (i) w 

terminie zbioru sadzonek, z pędów ciętych w czterech fazach fenologicznych z roślin 

matecznych, (ii) z pędów roślin matecznych ciętych w czasie wykopywania ukorzenionych 

sadzonek (sierpień), (iii) sadzonek po ukorzenianiu; 

- zawartość ogólną polifenolokwasów w materiale roślinnym (zmieszane liście i pędy), 

określono dwukrotnie: (i) przed ukorzenianiem z pędów ciętych w czterech fazach 

fenologicznych u roślin matecznych, (ii) po ukorzenianiu z sadzonek pochodzących z pędów w 

czterech fazach fenologicznych; 

- zawartość węglowodanów redukujących i ogólną zawartość cukrów 

rozpuszczalnych w liściach i pędach sadzonek osobno, określono dwukrotnie: (i) przed i (ii) 

po ukorzenieniu, w czterech fazach fenologicznych; 

- wykonano analizę SDS-page materiału pochodzącego z liści sadzonek (i) przed i (ii) 

po ukorzenieniu ciętych w czterech fazach fenologicznych [A2]. 

 

Przeprowadzone doświadczenie wykazało, że w tkankach trudno ukorzeniających 

się róż zachodzą zmiany w zawartości składników biologicznie aktywnych w kolejnych 

fazach fenologicznych pędów. Zmiany dotyczą materiału roślinnego zebranego zarówno 

przed ukorzenianiem, jak i po ukorzenianiu sadzonek [A2]. 

U wszystkich czterech odmian zawartość chlorofilu a i b oraz karotenoidów w liściach 

sadzonek przed ukorzenianiem wzrastała wraz z każdą kolejną fazą fenologiczną pędów. Liście 

‘Hurdals’ S 4 miały blisko dwukrotnie więcej chlorofilu a (1.26 mg·g-1świeżej masy.) niż liście 

‘Maiden’s Blush’ (0.86), ‘Mousseuse Rouge’ (0.73) i ‘Semiplena (0.76) analizowane w tej 
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samej fazie S4 [A2]. W sierpniu w liściach roślin matecznych u trzech odmian zawartość 

wszystkich badanych barwników spadła w stosunku do wartości otrzymanej w okresie 

pobierania sadzonek. Jednak u wymienionych trzech odmian następował również spadek 

zawartości karotenoidów [A2], a przy naturalnym procesie starzenia w sezonie powinien 

następować ich wzrost (Kraj 2014). Zaznaczyć jednak należy, że liście wymienionych odmian 

róż nie przebarwiają się jesienią, a sadzonki ‘Mousseuse Rouge’ ukorzeniają się w podobnym 

procencie cięte z pędów w każdej z czterech badanych faz fenologicznych [A1, A2]. Z kolei 

szybki spadek barwników fotosyntetycznie czynnych i szybko postępujący proces starzenia w 

sezonie wegetacyjnym mógł sprawić [A2], że sadzonki A4 u ‘Hurdals’ nie ukorzeniają się 

(0.0%), a u ‘Maiden’s Blush’ i ‘Semiplena’ ukorzeniają się w niskim procencie (odpowiednio 

12.5% i 41.3%) [A1, A2]. ‘Hurdals’ i Maiden’s Blush’ zaliczane są do podobnej grupy pod 

względem pochodzenia (Alba) i jednocześnie są wybitnie odporne na mróz (Monder 2007), co 

może świadczyć o szybko postępującym procesie lignifikacji pędów [A3] i wcześniejszym 

kończeniu przez te odmiany sezonu wegetacyjnego. Są to odmiany zalecane do trudnych 

warunków krajów północnoeuropejskich (Gustavsson 1999). Otrzymane wyniki świadczą o 

tym, że naturalny proces starzenia się liści róż w sezonie wegetacyjnym u trzech odmian 

(‘Hurdals’, ‘Maiden’s Blush’ i ‘Semiplena’) następuje szybciej [A2] niż u rodzimego 

gatunku Fagus sylvatica, u którego spadek barwników fotosyntetycznie czynnych 

odnotowano dopiero na początku sierpnia (Kraj 2014).  

W trakcie procesu ukorzeniania zawartość chlorofilu a i b oraz karotenoidów 

znacznie obniżyła się u każdej odmiany i dla sadzonek ciętych z pędów z czterech faz 

fenologicznych, w relacji do stanu początkowego w momencie przygotowywania sadzonek do 

ukorzeniania [A2]. Świadczy to o postępującym w trakcie ukorzeniania procesie starzenia 

podobnym do tego u roślin na kwiat cięty (Skutnik i Rabiza-Świder 2004) oraz w konsekwencji 

o możliwym spadku aktywności fotosyntetycznej ze względu na zmniejszoną ilość barwników 

fotosyntetycznie czynnych.  

Wzrost zawartości barwników w liściach roślin matecznych w okresie pobierania 

sadzonek konsekwentnie w kolejnych czterech fazach fenologicznych, a następnie spadek 

zawartości chlorofilu w drugiej połowie lata [A2] miał wpływ na wzrost procentu 

ukorzenionych sadzonek u dwóch odmian: ‘Maiden’s Blush’ i ‘Semiplena’. Podobne zmiany 

wzrostu zawartości chlorofilu następujące z postępem dojrzałości pędów obserwowano w 

ciepłym klimacie na roślinach herbaty (Obanda i Okinda 1995). Sadzonki ukorzeniające się 

przez 10 tygodni podlegają naturalnemu procesowi starzenia się w sezonie wegetacyjnym dla 



16 

 

gatunków klimatu umiarkowanego (Kraj 2014). Zmiany w zabarwieniu liści świadczyć mogą 

także o zamieraniu komórek wywołanymi przez stresy biotyczne i abiotyczne (Matile i in. 1999, 

Corrêa i in. 2005, Breeze i in. 2011). To zjawisko dotyczy kwiatów ciętych i objawia się 

spadkiem zawartości białek rozpuszczalnych (Rabiza-Świder i in. 2004) oraz chlorofilu a i b w 

liściach zanim zmiany te będą wizualnie widoczne w postaci żółknięcia (Skutnik i Rabiza-

Świder 2004). Spadek zawartości chlorofilu a/b i białek jest używany jako biochemiczny 

marker świadczący o zapoczątkowaniu procesu starzenia się liści (Breeze i in. 2011, Kraj 2014) 

oraz w konsekwencji o możliwym spadku aktywności fotosyntetycznej ze względu na 

zmniejszoną ilość barwników fotosyntetycznie czynnych. Wyniki niniejszego doświadczenia 

potwierdzają ważną rolę liści rośliny matecznej w procesie ukorzeniania [A1, A2] (Costa 

2002). 

Zawartość ogólna białek rozpuszczalnych w liściach roślin matecznych 

pobieranych w czterech fazach fenologicznych, była zmienna i zależna od odmiany. Po 

ukorzenieniu sadzonek zawartość ogólna białek rozpuszczalnych w liściach sadzonek była 

niższa (‘Maiden’s Blush’, ‘Semiplena’), wyższa (‘Mousseuse Rouge’) lub podobna (‘Hurdals’) 

niż w liściach roślin matecznych w tym samym czasie [A2]. Wykonana analiza SDS-page 

przed ukorzenianiem i po ukorzenianiu nie wykazała lub wykazała tylko niewielkie zmiany w 

analizie jakościowej białek u wszystkich czterech odmian w każdej badanej fazie fenologicznej 

[A2]. 

Zawartość ogólna kwasów polifenolowych w materiale roślinnym przed 

ukorzenianiem była różna u każdej z odmian w relacji do fazy fenologicznej. Biorąc pod uwagę 

fazę fenologiczną, najwyższe wartości odnotowano dla S1 u ‘Hurdals’ i ‘Maiden’s Blush’, S2 

i S3 u ‘Mousseuse Rouge’ oraz S3 i S4 ‘Semiplena’. Po ukorzenieniu zawartość 

polifenolokwasów w materiale pochodzącym z ukorzenionych sadzonek spadła w relacji do 

fazy fenologicznej, z której pędów były cięte sadzonki w przypadku ‘Maiden’s Blush’ i 

‘Semiplena’ we wszystkich fazach, S1-S3 ‘Mousseuse Rouge’ i S1 ‘Hurdals’ [A2]. Trobec i in. 

(2005) badali wpływ związków fenolowych w strefie korzeniowej na zdolność tworzenia 

korzeni przybyszowych u sadzonek podkładek wiśni. Wykazano, że dla indukowania fazy 

tworzenia korzeni przybyszowych wymagany jest ich określony poziom. W niniejszych 

badaniach wykazano, że wyższy poziom polifenolokwasów u sadzonek przed ukorzenianiem 

‘Hurdals’ i ‘Maiden’s Blush’ wpływa na wzrost procentu ukorzenionych sadzonek u obu 

odmian. Zawartość polifenolokwasów w tkankach sadzonek S4 u tych odmian była najniższa 
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w porównaniu do S1-S3 i w pierwszym przypadku sadzonki nie ukorzeniły się (0.0%), a w 

drugim procent ukorzenionych sadzonek był niski (12.5%) [A2].  

Zawartość cukrów redukujących i całkowitą zawartość cukrów rozpuszczalnych 

w liściach sadzonek przed ukorzenianiem u ‘Hurdals’, ‘Mousseuse Rouge’ i ‘Semiplena’ 

wzrastała wraz z każdą kolejną fazą dojrzałości pędów. Natomiast u ‘Maiden’s Blush’ nastąpił 

wzrost w S1 i S2, a następnie poziom cukrów obniżył się w liściach pobranych z S3 i S4. Po 

ukorzenieniu sadzonek, zawartość cukrów redukujących wzrosła u sadzonek każdej fazy u 

‘Semiplena’ i ‘Maiden’s Blush’, S2-S4 ‘Mousseuse Rouge’ i S1 ‘Hurdals’. Natomiast w 

przypadku całkowitej zawartości cukrów rozpuszczalnych odnotowano wzrost u sadzonek 

każdej fazy u ‘Semiplena’ i ‘Mousseuse Rouge’, S2-S4 ‘Maiden’s Blush’ oraz S1 i S3 ‘Hurdals’ 

[A2].  

Zawartość cukrów redukujących i zawartość całkowita cukrów rozpuszczalnych 

w pędach sadzonek była zmienna u odmian i w poszczególnych fazach [A2].  

W niniejszym doświadczeniu wysoki poziom cukrów redukujących w pędach oraz 

cukrów redukujących i całkowita zawartość cukrów rozpuszczalnych w liściach dodatnio 

korelowały z wysokim procentem ukorzenionych sadzonek tylko u jednej odmiany – ‘Maiden’s 

Blush’. U ‘Hurdals’ wysoki poziom cukrów negatywnie pływał na procent ukorzenionych 

sadzonek, a sadzonki S4, gdzie poziom węglowodanów był blisko dwukrotnie wyższy tak w 

liściach, jak i pędach niż dla S1 - nie ukorzeniały się [A1, A2]. Z tego powodu można 

stwierdzić, że u tej odmiany przyczyną nieukorzeniania się sadzonek nie był zbyt niski poziom 

węglowodanów [A2]. 

Zmiany w zawartości składników biologicznie aktywnych pojawiają się tak przed 

ukorzenianiem, jak i konsekwentnie po ukorzenieniu sadzonek. Doświadczenie wykazało 

wpływ zawartości składników biologicznie aktywnych przed ukorzenieniem dla trzech 

spośród czerech badanych odmian: ‘Hurdals’, ‘Maiden’s Blush’, ‘Semiplena’. W przypadku 

‘Hurdals’ i ‘Maiden’s Blush’ wzrost zawartości polifenolokwasów w materiale roślinnym 

przyczynił się do wzrostu procentu ukorzenionych sadzonek. Niższa zawartość barwników 

fotosyntetycznie czynnych korelowała z wyższym procentem ukorzenionych sadzonek u 

‘Maiden’s Blush’i ‘Semiplena’. Obniżenie zawartości cukrów u ‘Hurdals’ a podwyższenie u 

‘Maiden’s Blush’, zarówno w liściach, jak i pędach przyczyniło się do wzrostu procentu 

ukorzenionych sadzonek [A2]. 

W niniejszych badaniach wykazano dynamiczne zmiany w zawartości składników 

biologicznie aktywnych (chlorofilu a i b, karotenoidów, polifenolokwasów, ogólnej 
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zawartości białek rozpuszczalnych w liściach, cukrów redukujących i ogólnej zawartości 

cukrów rozpuszczalnych w liściach i pędach) w ciągu krótkiego okresu czasu, jakim jest 

okres kwitnienia. Wynosi on dla ‘Hurdals’ 15 dni, ‘Maiden’s Blush’ 28 dni, ‘Mousseuse 

Rouge’ 34 dni, i dla ‘Semiplena’ 22 dni [A2]. Duża zmienność zawartości składników 

biologicznie czynnych wyjaśniają zmienność w ilości ukorzenionych sadzonek i ich jakości 

[A1]. 

Zmiany w zawartości składników biologicznie aktywnych podczas ukorzeniania się 

róż [A2] mogą być skutkiem zachodzących początkowo procesów starzenia się tkanek 

wskutek wystąpienia warunków stresowych do czasu wytworzenia nowych korzeni (Guo 

i Gan 2014). Zrozumienie tych procesów może przyczynić się do wprowadzenia nowych 

technologii dla usprawnienia produkcji roślinnej (Guo i Gan 2014). Do takich należą badania 

wprowadzające metody genetyczne odnoszące się do odporności na egzogenny etylen 

powodujący starzenie się liści u róż pojemnikowych (Zakizadeh i in. 2012). 

 

C) Określenie zmian w strukturze anatomicznej pędów w czterech fazach fenologicznych 

oraz identyfikacja miejsca tworzenia się korzeni przybyszowych u sadzonek róż 

historycznych niepowtarzających kwitnienia 

 

W celu wykazania zmian, jakie zachodzą w strukturze anatomicznej pędów w okresie 

kwitnienia, pobrano materiał badawczy z pędów w czterech fazach fenologicznych u 

wybranych róż historycznych: ‘Duchesse d’Angoulême’, ‘Hurdals’, ‘Maiden’s Blush’, 

‘Mousseuse Rouge’ i R. helenae ‘Semiplena’ [A3]. Założono, że zmiany jakie zachodzą w 

strukturze pędów podczas okresu kwitnienia, wpływają na proces rizogenezy. W związku 

z powyższym, jako uzasadnione podjęto działania w kierunku identyfikacji miejsca tworzenia 

się korzeni przybyszowych. W tym celu pobrano fragmenty z dolnej części sadzonek w 25 dniu 

ich ukorzeniania oraz fragmenty pędów w dniu wykopywania ukorzenionych sadzonek – po 10 

tygodniach ukorzeniania. W pędach przed i po 25 dniach ukorzeniania zmierzono szerokość 

warstwy tkanki drewna i kambium, oraz średnicę naczyń, celu określenia postępu procesu 

lignifikacji tkanek i aktywności tkanki twórczej. Analizowano także miejsce powstawania 

korzeni przybyszowych. Ponadto, po 10 tygodniach ukorzeniania, określono procent sadzonek 

żywych, tych które wytworzyły system korzeniowy i tych, które wytworzyły wyłącznie tkankę 

kalusową bez uformowania systemu korzeniowego [A3]. 
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Wykazano, że budowa anatomiczna tkanek pędów w kolejnych fazach 

fenologicznych jest typowa dla jednorocznych pędów roślin drzewiastych o przyroście 

wtórnym. W przeprowadzonym doświadczeniu wiązki przewodzące w pędach były wyraźnie 

wyodrębnione. Szerokość promieni rdzeniowych była szeroka (przeciętnie 5-7 rzędowa) w 

pędach o kwiatach zamkniętych (S1). Rdzeń pędów róż wypełniały duże, luźno ułożone, 

izodiametryczne komórki. Po 10 tygodniach ukorzeniania pęd miał widoczny pierścień roczny 

i węższe promienie rdzeniowe (3-4 rzędowe) [A3]. Róże należą do gatunków pierścieniowo-

naczyniowych (Zhang 1992). 

Widoczna tkanka kalusowa pojawiała się po ok. 14 dniach od cięcia sadzonek i 

umieszczenia ich w podłożu, natomiast pierwsze korzenie przybyszowe po ok. 4 tygodniach 

[A3]. Pojawienie się tkanki kalusowej w miejscu cięcia jest charakterystyczne dla reakcji roślin 

na zranienie. Dopiero w późniejszym okresie dochodzi do różnicowania się tkanek i utworzenia 

korzeni przybyszowych (Hartmann i in. 2002). Na wytworzenie się tkanki kalusowej ma wpływ 

zawartość skrobi w części bazalnej pędu (Costa i in. 2007). W przypadku ‘Hurdals’, która ma 

wysoką tendencję do tworzenia tkanki kalusowej, zawartość cukrów redukujących i całkowita 

cukrów rozpuszczalnych w pędach S1 wzrosła, dla S2 utrzymała się na podobnym poziomie, a 

dla S3 – spadła w pędach. W przypadku ‘Semiplena’, która nie ma tendencji do tworzenia 

tkanki kalusowej, zawartość węglowodanów po ukorzenianiu spadła tylko w przypadku 

całkowitej zawartości cukrów rozpuszczalnych w S1 w pędach, natomiast w pozostałych 

kombinacjach przed i po ukorzenianiu zarówno w liściach jak i w pędach – wzrosła zarówno 

dla zawartości cukrów redukujących, jak i całkowitej cukrów rozpuszczalnych [A2].  

Obserwacje przekrojów pędów wykazały, że u ‘Duchesse d’Angoulême’ w momencie 

cięcia sadzonek szerokość strefy kambium była podobna w pędach dla czterech faz 

fenologicznych. Natomiast w ciągu 25 dni strefa kambium stała się szersza w S1, S2, S4. Strefa 

kambium u ‘Hurdals’, ‘Maidens’ Blush’ i ‘Semiplena’ przed ukorzenianiem była szersza dla 

S1 i S2, a u ‘Mousseuse Rouge S1-S3, w relacji do pozostałych faz. Po 25 dniach u ‘Hurdals’ 

była szersza u sadzonek każdej fazy (S1-S4), u ‘Maiden’s Blush’ S1 i S2, ‘Mousseuse Rouge’ 

S1, S2, S4, ‘Semiplena’ S1 i S2, w stosunku do stanu przed ukorzenianiem sadzonek danej fazy 

[A3]. Wzrost aktywności kambium świadczy o zachodzących intensywnie podziałach 

komórkowych i również może świadczyć o zdolności do regeneracji systemu 

korzeniowego u róż, jednakże zależność tę wykazano tylko dla ‘Mousseuse Rouge’ 

widocznym we wzroście procentu ukorzenionych sadzonek oraz u ‘Hurdals’ i ‘Maiden’s 

Blush’, gdzie wzrost szerokości strefy kambium wpłynął na wzrost procentu sadzonek 
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tworzących wyłącznie kalus. Natomiast wzrost procentu ukorzenionych sadzonek ‘Maiden’s 

Blush’ i ‘Mousseuse Rouge’ następuje przy większej średnicy naczyń, a u ‘Hurdals’ – 

mniejszej, mierzonej w tkankach pędów przed ukorzenianiem [A3].  

Zmniejszenie szerokości światła naczyń świadczy o postępującym w sezonie 

wegetacyjnym procesie drewnienia tkanek i tworzeniu się drewna późnego. Szerokie naczynia 

drewna wczesnego powstające wiosną są przystosowane do przewodzenia dużej ilości wody w 

okresie intensywnego wzrostu. Biorąc pod uwagę stan przed ukorzenianiem, stwierdzono, że u 

‘Duchesse d’Angoulême’ szerokość naczyń w S4 była mniejsza niż w S2 i S3, a po 25 dniach 

obniżyła się w sadzonkach ciętych z każdej fazy fenologicznej. W przypadku ‘Hurdals’ przed 

ukorzenianiem szerokość naczyń była podobna w każdej z czerech faz fenologicznych, a po 25 

dniach wzrosła w S1, S2 i S4. U ‘Maiden’s Blush’ szerokość naczyń S4 była mniejsza niż w 

S1-S3, po 25 dniach wzrosła w S1, S2 i S4. U ‘Mousseuse Rouge’ największą szerokość naczyń 

odnotowano w pędach S1. Po 25 dniach wartość obniżyła się w każdej fazie fenologicznej w 

stosunku do tej przed cięciem sadzonek. U ‘Semiplena największą wartość odnotowano w S1 i 

S2 przed ukorzenianiem, po 25 dniach odnotowano spadek dla każdej z faz [A3]. Spadek 

szerokości naczyń u sadzonek może być spowodowany czynnikiem stresu związanym z 

odcięciem od rośliny matecznej i zahamowaniem wzrostu. 

W niniejszym doświadczeniu zaobserwowano, że szczegółowa budowa anatomiczna 

pędu była charakterystyczna dla danej odmiany róży [A3]. Morfologiczne i anatomiczne 

zmiany w pędach zróżnicowane w zależności od odmiany zaobserwowano w badaniach 

przeprowadzonych dla róż pnących (Delinschi i in. 2009a i b). Zmianom w budowie 

anatomicznej w kolejnych fazach fenologicznych u róż kwitnących raz w roku [A3] towarzyszą 

zmiany dotyczące ich stanu biochemicznego wyrażonego zawartością chlorofilu a i b, 

karotenoidów, białek, cukrów oraz polifenolokwasów [A2], co wpływa kompleksowo na 

zdolność do ukorzeniania się sadzonek i ich jakość [A1]. Podobnie jak zmiany biochemiczne, 

tak zmiany anatomiczne dotyczące faz fenologicznych [A2, A3], związane są z naturalnymi 

zmianami zachodzącymi w tkankach ze względu na postęp okresu wegetacyjnego (Kraj 2014, 

Del Rio 1991, Denaxa i in. 2012). 

Primordia korzeni przybyszowych formowały się podobnie u wszystkich badanych 

odmian i w sadzonkach ciętych z każdej fazy fenologicznej pędów. Początkowo proces 

formowania się primordium korzeni przybyszowych obserwowano w strefie kambium w 

rejonie rozciągających się promieni rdzeniowych. Następnie uformowany merystem apikalny 

przechodził rozsuwając kolejne tkanki (łyko, korę pierwotną perydermę), zazwyczaj 
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przesuwając się obok sklerenchymy [A3], co potwierdzało wcześniejsze badania również na 

innych gatunkach drzewiastych (Kolasiński 2006). Ponadto wcześniejsze badania wskazywały, 

że strefa tworzenia korzeni obejmować może także łyko i perycykl (Haissig 1974), co u róż 

następowało w kolejnych tygodniach rizogenezy [A3]. W badaniach Foudy i Schmidta (1994), 

Pietrakowskiego (2006), Costa i in. (2007) nie wykazano, jakie tkanki biorą udział w 

rizogenezie róż i jaką rolę pełni tkanka kalusowa. U wielu trudno ukorzeniających się gatunków 

i odmian, korzenie sadzonek rzadko formują się poprzez różnicowanie tkanek kalusowych 

(Czekalski 1983), i mogą być zlokalizowane u podstawy, w międzywęźlu i przetchlinkach 

(Kolasiński 2006). W badaniach Costa i in. (2007) stwierdzono, że przerastająca tkanka 

kalusowa prawdopodobnie dzięki aktywności merystematycznej, poprzedza formowanie się 

korzeni przybyszowych u róży ‘Ruimeva’ MADELON. Te badania, potwierdzające 

zainicjowanie korzeni w tkance kalusowej, w pobliżu tkanki drewna wtórnego, są 

potwierdzeniem badań Fouda i Schmidt (1994), gdzie autorzy donoszą o korzeniach 

przybyszowych formujących się z tkanki kalusowej powierzchni bazalnej sadzonki pędowej u 

Rosa rugosa Thunb.. Jednak niniejsze badania wskazują, że korzenie u badanych odmian róż 

tylko w niewielkim stopniu mogą formować się z tkanki kalusowej, mimo, iż pojawiają się 

w części bazalnej pędu [A3]. Takie stwierdzenie pozwoliły zasugerować obserwacje 

makroanatomiczne. 

Zaobserwowano makroanatomiczne różnice w formowaniu się korzeni u sadzonek 

poszczególnych odmian, które wydają się mieć przyczyny związane z ich pochodzeniem, 

o podłożu genetycznym. W późniejszym okresie rozwoju systemu korzeniowego (po 25 dniu) 

u sadzonek, primordia formują się także w rejonie floemu i perycyklu. Zjawisko to było 

obserwowane częściej u sadzonek, które nie tworzyły lub tworzyły słabo korzenie w części 

bazalnej pędu. Część bazalną zajmował silnie rozrośnięty kalus, który utrudniał powstawianie 

i formowanie systemu korzeniowego w tym miejscu. Młode korzenie pojawiały się wzdłuż 

pędu, omijając część bazalną. Taki sposób formowania się systemu korzeniowego przyjmowały 

sadzonki ‘Duchesse d’Angoulême’ (krzewiaste, róże francuskie, pochodzenie europejskie) i 

‘Mousseuse Rouge’ (krzewiaste, róże mchowe, pochodzenie europejskie). Natomiast 

‘Maiden’s Blush’ i ‘Hurdals’, obie należące do grupy róż białych, o pochodzeniu europejskim 

i pokroju krzewiastym, formowały korzenie wyłącznie w strefie bazalnej pędu, pomimo 

wysokiej tendencji do tworzenia tkanki kalusowej. ‘Semiplena’, odmiana gatunku o 

pochodzeniu azjatyckim i pnącym charakterze wzrostu, nie miała tendencji do formowania 

tkanki kalusowej, a korzenie tworzyła zarówno w części bazalnej, jak i wzdłuż pędu [A3]. 
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Prawdopodobnie nadmiernie rozrastający się kalus jest jedną z przyczyn przedłużającego się 

procesu rizogenezy u róż [A3] i prawdopodobnie także wolniejszego rozwoju systemu 

korzeniowego. Masa systemu korzeniowego S2-S3 ‘Hurdals’ oraz S2-S4 ‘Maiden’s Blush’ 

była 2-3 krotnie niższa niż ‘Semiplena’. Podobnie długość korzeni ‘Maiden’s Blush’ S2-S4 

była niższa niż u ‘Semiplena’ [A1]. 

U niektórych gatunków, tkanka kalusowa w czasie ukorzeniania intensywnie się 

rozrasta, zużywając dużą ilość substancji zapasowych i składników odżywczych, i hamując 

przy tym rozwój korzeni. U sadzonek, które ukorzeniają się łatwo, rozwój tkanki kalusowej jest 

niewielki (Burarczyk i Zakrzewski 1990). W niniejszych doświadczeniu wykazano, że 

wszystkie odmiany róż formują korzenie w części bazalnej, jednak te, które mają 

tendencję do tworzenia nadmiernej ilości tkanki kalusowej, jednocześnie nie posiadając 

(przynajmniej w pierwszych tygodniach ukorzeniania) zdolności do tworzenia korzeni w 

części międzywęźla pędu rośliny matecznej, często zamierają lub ukorzeniają się w niskim 

procencie (‘Hurdals’, ‘Maiden’s Blush’). Sadzonki ‘Hurdals’ ukorzeniane z sadzonek z 

pędów o pąkach zamkniętych S1 i tuż po opadnięciu płatków S3 i ‘Maiden’s Blush’ S1 miały 

mniejszą tendencję do tworzenia tkanki kalusowej i wówczas dla tych faz w porównaniu do 

pozostałych, procent ukorzenionych sadzonek był wysoki [A3]. Niniejszym można 

stwierdzić, że zwłaszcza nadmierna ilość tkanki kalusowej ogranicza zdolność tworzenia 

systemu korzeniowego róż. Sadzonki, które tworzą korzenie wzdłuż międzywęźla 

,,omijając” część bazalną przerośniętą kalusem, ukorzeniają się w wysokim procencie 

(‘Duchesse d’Angoulême’ i ‘Mousseuse Rouge’) [A1, A3].  

Pomimo, iż młode tkanki pędów (S2-S3) mają większą tendencję do tworzenia tkanki 

kalusowej, niż starsze (S4) [A3], sadzonki S4 ‘Hurdals’ nie ukorzeniały się, a ‘Maiden’s Blush’ 

ukorzeniały się w niskim procencie [A1, A3]. Przyczyną w tym przypadku były 

prawdopodobnie postępujące procesy naturalnego starzenia się tkanek w sezonie 

wegetacyjnym i niski poziom kwasów polifenolowych [A2]. 

 

D) Określenie wpływu preparatów wspomagających ukorzenianie (auksynowe i 

pochodzenia roślinnego) na efektywność ukorzeniania się sadzonek ciętych z pędów w 

czterech fazach fenologicznych oraz na ich kondycję mierzoną zawartością barwników 

fotosyntetycznie czynnych w tkankach 
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W przedstawionych w poprzednich trzech pracach dotyczących ukorzeniania róż 

historycznych wykazano, że kluczowym czynnikiem decydującym o powodzeniu ich 

rozmnażanie przez jednowęzłowe sadzonki pędowe jest wybór pędów w odpowiedniej fazie 

fenologicznej [A1]. Pędy róż, cięte w czterech fazach fizjologicznych różnią się zarówno 

budową anatomiczną [A3], jak i zróżnicowaną zawartością składników biologicznie aktywnych 

[A2], a tym samym różną zdolnością do regeneracji systemu korzeniowego [A1, A3]. 

Wykazano, że jednym z problemów jest postępujący proces starzenia się sadzonek [A2] i 

spadek barwników odpowiedzialnych za proces fotosyntezy i jednocześnie utrzymanie się 

liścia rośliny matecznej na sadzonce podczas procesu rizogenezy [A1].  

Powyższe wyniki, pozwalają na postawienie hipotezy, która pozwala zasugerować, że 

sadzonki cięte z pędów w czterech fazach dojrzałości mogą różnie reagować na stosowane 

preparaty wspomagające ukorzenianie. W związku z powyższym przeprowadzono badania, 

które których celem było sprawdzenie wpływu preparatów opartych na IBA i NAA 

(Ukorzeniacz Aaqua 0.4% IBA, Ukorzeniacz Baqua 0.2% NAA) oraz preparatów pochodzenia 

roślinnego (BioRhizotonic, Root JuiceTM, BioRoots) na proces ukorzeniania się sadzonek w 

kontekście zmian obrazujących symptomy starzenia się tkanek. Skład preparatów oraz sposób 

ich użycia opisano w pracy [A4]. 

Do doświadczenia wybrano różę ‘Duchesse d’Angoulême’, której sadzonki traktowano 

w/w preparatami wg przyjętego schematu [A4]. W celu monitorowania procesu starzenia się 

sadzonek przeprowadzono analizy biochemiczne liści przed i po ukorzenianiu obejmujące 

zawartość w nich białek rozpuszczalnych, chlorofilu a i b oraz karotenoidów. Ponadto 

przeprowadzono analizę jakościową białek metodą elektroforezy SDS-page. Obliczono procent 

ukorzenionych sadzonek i wykonano analizę korelacji z badanymi parametrami 

biochemicznymi [A4]. 

W przeprowadzonym doświadczeniu wykazano, iż u roślin matecznych ‘Duchesse 

d’Angoulême’ największą zawartością białek rozpuszczalnych charakteryzowały się liście 

pobrane z pędów w 7-14 dni po opadnięciu płatków (S4), a najniższym liście z pędów o 

wszystkich kwiatach otwartych (S2). W procesie ukorzeniania całkowita zawartość białek 

rozpuszczalnych uległa spadkowi zarówno w sadzonkach kontrolnych, jak i 

traktowanych preparatami wspomagającymi ukorzenianie [A4]. W sadzonkach nie 

traktowanych preparatami wspomagającymi ukorzenianie zawartość białek rozpuszczalnych w 

trakcie ukorzeniania sadzonek obniżyła się u ‘Hurdals’ (S1, S3), ‘Maiden’s Blush’ (S4), 

‘Mousseuse Rouge’ (S1-S3) i ‘Semiplena’ (S1-S4) [A2]. Poziom białek rozpuszczalnych w 
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kombinacji kontrolnej był podobny dla sadzonek ciętych w każdej z czterech faz 

fenologicznych [A4]. Natomiast zastosowanie preparatów tak auksynowych, jak i pochodzenia 

roślinnego, spowodowało wzrost poziomu białek rozpuszczalnych dla ukorzenionych sadzonek 

ciętych z pędów tuż po opadnięciu płatków (S3) w stosunku do kombinacji kontrolnej. Ponadto, 

Ukorzeniacz Baqua (0.2% NAA) przyczynił się do wzrostu badanej zawartości dla S1 i S4, 0.4% 

Root JuiceTM dla S1, a 0.02% BioRoots dla S4. Analiza SDS-page nie wykazała zmian 

jakościowych białka u sadzonek traktowanych preparatami wspomagającymi ukorzenianie 

zarówno w relacji do sadzonek kontrolnych, jak i do stanu przed ukorzenianiem. Wykazano, że 

spadek zwartości białek rozpuszczalnych przyczynia się do wzrostu procentu ukorzenionych 

sadzonek tylko dla S2 [A4]. Wyniki badań Szydło (1999) wskazują na brak relacji pomiędzy 

zawartością w tkankach białek rozpuszczalnych, a zdolnością do ukorzeniania się, jednak 

wzięto tu pod uwagę tylko preparaty zawierające IBA i NAA. 

Wyniki badań wskazują, że na poziom zawartości chlorofilu a i b oraz karotenoidów 

dominujący wpływ ma faza fenologiczna pędów. W przypadku roślin matecznych przed 

ukorzenianiem poziom chlorofilu a i b był największy dla sadzonek S3 i nieznacznie niższy dla 

S4 oraz dla karotenoidów podobnie wysoki i wyrównany w S3 i S4. Poziom chlorofilu a u 

roślin matecznych w okresie wykopywania ukorzenionych sadzonek obniżył się, natomiast w 

przypadku chlorofilu b i karotenoidów był podobny, jak w liściach sadzonek S4 przed 

ukorzenianiem. W ukorzenionych sadzonkach kontrolnych ciętych w fazach S1-S4, zawartość 

chlorofilu, a była niższa niż u roślin matecznych w sierpniu, ale dla S1 i S2 utrzymała się na 

poziomie zmierzonym przed ukorzenianiem, a w sadzonkach S3 i S4 – obniżyła się. W 

przypadku chlorofilu b, poziom jego zawartości w sadzonkach S1 był podobny jak u roślin 

matecznych w sierpniu i wyższy, jak przed ukorzenianiem. Natomiast w S2-S4 zawartość tego 

barwnika była niższa niż u roślin matecznych w sierpniu i dla S3 i S4 również niższa niż przed 

ukorzenianiem. Zawartość karotenoidów w sadzonkach po ukorzenieniu dla S1 była podobna 

jak przed ukorzenianiem, dla S2 wyższa, a dla S3 i S4 niższa [A4]. Jednakże, doświadczenie 

wykazało, że zmiany w zawartości barwników nie wpływają na procent ukorzenionych 

sadzonek [A4]. 

Skuteczność działania preparatów wspomagających ukorzenianie w kierunku 

podniesienia zawartości chlorofilu a i b oraz karotenoidów była zależna od fazy 

fenologicznej, w której były cięte sadzonki. Średnia uzyskanego procentu ukorzenionych 

sadzonek dla S1 wyniosła 65.1%, S2 61.1%, S3 75.1% i S4 66.0%. W przypadku sadzonek S1 

skutecznie wpływał na wzrost chlorofilu a w porównaniu do kontroli: Ukorzeniasz Aaqua (0.4% 
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IBA) oraz BioRhizotonic zastosowany jednokrotnie w stężeniu 0.4% i 0.6% oraz dwukrotnie i 

trzykrotnie 0.6%. Natomiast wysoki procent ukorzenionych sadzonek otrzymano, stosując 

BioRhizotonic oraz BioRoots. W przypadku sadzonek S2 korzystnie na wzrost zawartości 

chlorofilu a w stosunku do kontroli wpłynęło zastosowanie BioRhizotonic oraz RootJuiceTM. 

Najwyższy procent ukorzenionych sadzonek otrzymano przy zastosowaniu trzykrotnie 0.4% 

BioRhizotonic, 0.4% RootJuiceTM i 0.02% BioRoots, w porównaniu do użycia preparatów 

zawierających IBA i NAA. U sadzonek S3 zastosowanie każdego z preparatów stymulujących 

ukorzenianie przyniosło wzrost zawartości chlorofilu a w stosunku do kontroli. W 

ukorzenionych sadzonkach S4 tylko trzykrotne podlanie 0.6% BioRhizotonic przyniosło wzrost 

zawartości chlorofilu a w stosunku do kontroli. Procent ukorzenionych sadzonek dla tej fazy 

statystycznie nie różnił się pomiędzy kombinacjami [A4]. 

Ze względu na długi czas ukorzeniania się sadzonek tej odmiany są one narażone na 

proces starzenia się liści. Procent zachowania liścia rośliny matecznej u ukorzenionych 

sadzonek ‘Duchesse d’Angoulême’ dla S3 wynosił 96.0%, a dla S1 – 51.8% [A1]. Pierwszym 

symptomem procesu starzenia się liści jest obniżenie zawartości chlorofilu wizualnie 

początkowo niedostrzegalne (Skutnik i Rabiza-Świder 2004). Zjawisko spadku zawartości 

chlorofilu w liściach w stosunku tak do stanu sprzed ukorzeniania, jak i w relacji do roślin 

matecznych w tym samym okresie czasu, wykazano także dla innych odmian róż historycznych 

[A2]. Proces ten uznano za naturalny [A2] i związany z sezonowością klimatyczną (Kraj 2014). 

W niniejszym doświadczeniu wykazano, że dominujące znaczenie dla utrzymania się 

zawartości chlorofilu w liściach, jak i skutecznego działania preparatów roślinnych w tym 

kierunku, jest pobieranie sadzonek z odpowiedniej fazy fenologicznej pędów. Najlepsze efekty 

u ‘Duchesse d’Angoulême’ otrzymuje się, przygotowując sadzonki z pędów S1-S3. Znaczenie 

dojrzałości pędów związane z terminem pobieranie sadzonek przy wykorzystaniu preparatów 

auksynowych wykazano dla Ficus infectoria (Anand i Haberlein 1975) oraz Juniperus (Torchik 

2005). Nie obserwowano natomiast zmian w procencie ukorzenionych sadzonek, kiedy nastąpił 

największy spadek zwartości pigmentów w liściach u ukorzenionych sadzonek S3 [A4]. W celu 

dokładniejszego poznania opisanych tu zjawisk wskazane są dokładniejsze badania. 

Zastosowanie preparatów stymulujących ukorzenianie, tak zawierających IBA i 

NAA, jak i pochodzenia roślinnego, wykazywało różne działanie na ogólną zawartość 

białek rozpuszczalnych i barwników. W przypadku sadzonek S3 użycie każdego z nich 

spowodowało wzrost zawartości zarówno białek rozpuszczalnych, jak i barwników. Blunden i 

in. 1997 i Jannin i in (2013) dowiedli, że produkty z glonów powodują wzrost zawartości 
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chlorofilu w liściach roślin uprawnych. Aplikacja przez opryskiwanie lub podlewanie 

Ascophyllum nodosum przyczyniła się do wzrostu zawartości chlorofilu w liściach pomidora 

(Whapham i in. 2013). Również w badaniach Jannin i in. (2013) po użyciu ekstraktu z 

wymienionego glonu wzrosła zawartość chlorofilu w liściach i wydajność fotosyntetyczna. 

Badania niniejsze potwierdzają, że preparaty roślinne mogą wpłynąć na wzrost zawartości 

chlorofilu, jednak reakcja w przypadku róż zależy od fazy fenologicznej, w jakiej zostały 

ścięte sadzonki [A4]. 

Podsumowując, zastosowanie przy ukorzenianiu sadzonek róż preparatów pochodzenia 

roślinnego w odpowiednim stężeniu podnosi zawartość białek rozpuszczalnych i chlorofilu 

oraz zdolność regeneracyjną tworzenia nowego systemu korzeniowego. Jednakże wzrost 

zawartości chlorofilu i zahamowanie procesu starzenia się liści nie wpływa na wzrost procentu 

ukorzenionych sadzonek. Ważna jest również jakość otrzymanych ukorzenionych sadzonek. 

Badania wykazały [A2, A3, A4], że proces rizogenezy jest złożony i samo zahamowanie 

procesu starzenia się liści jest niewystarczające dla uzyskania wysokiego procentu 

ukorzenionych sadzonek dobrej jakości. Preparaty pochodzenia roślinnego mają działanie 

kompleksowe, co wymaga szerszych badań. Badane preparaty pochodzenia roślinnego 

(BioRhizotonic, Roo tJuiceTM i BioRoots) są bezpieczne dla środowiska i mogą być stosowane 

alternatywnie zamiast tych zawierających NAA i IAA [A4].  

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Podsumowanie cyklu jednotematycznych publikacji naukowych 

 

W moich badaniach stwierdzono, że: 

- kluczowym czynnikiem w ukorzenianiu sadzonek róż historycznych jest odpowiedni 

dobór fazy fenologicznej pędów, pozwalający u badanych odmian osiągnąć wysoki procent 

ukorzenionych sadzonek dobrej jakości pod względem parametrów wzrostu i zawartości 

składników biologicznie aktywnych bez użycia środków wspomagających ukorzenianie; 

- sadzonki z pędów o pąkach kwiatowych zamkniętych mają wysoki potencjał 

regeneracyjny u wszystkich odmian, a możliwość cięcia sadzonek z pędów w pozostałych 

fazach fenologicznych jest uzależniona od taksonu; 

- wybór odpowiedniej fazy fenologicznej, w której uzyskuje się wysoki procent 

ukorzenionych sadzonek, nie zawsze gwarantuje ich wysoką jakość pod względem parametrów 

wzrostu; 

- zmiany w zawartości składników biologicznie aktywnych w tkankach róż w kolejnych 

fazach fenologicznych są procesem naturalnym i cechą indywidualną każdego taksonu; 

- relatywnie niski poziom węglowodanów tak redukujących, jak i całkowita zawartość 

cukrów rozpuszczalnych, w liściach sadzonek przed ukorzenianiem ciętych z pędów o pąkach 

zamkniętych, są wystarczające dla otrzymania wysokiego procentu ukorzenionych sadzonek; 

- czynnikiem ograniczającym ukorzenianie się sadzonek róż może być niższa zawartość 

polifenolokwasów w materiale roślinnym przed ukorzenianiem, naturalne procesy starzenia się 

liści z pędów 7-14 dni po opadnięciu płatków oraz szybszy naturalny postęp procesów 

związanych ze starzeniem się liści u niektórych odmian; 

- nadmierny rozwój tkanki kalusowej ogranicza rozwój systemu korzeniowego 

obniżając jego jakość i procent ukorzenionych sadzonek, zwłaszcza u tych, które nie mają 

zdolności tworzenia w pierwszych tygodniach korzeni poza bazalną częścią pędu sadzonki 

(‘Hurdals’ i ‘Maiden’s Blush’);  

- w trakcie kwitnienia następują zmiany anatomiczne w budowie tkanek pędów 

świadczące o postępującej lignifikacji; 

- korzenie przybyszowe sadzonek formują się początkowo w strefie kambium w pobliżu 

promieni rdzeniowych, a po 25 dniach także w rejonie floemu i perycyklu; 

- róże historyczne ukorzeniają się ok. 12 tygodni, a pierwsze merystemy korzeni 

przybyszowych są widoczne na części bazalnej ok. 28 dnia od posadzenia sadzonek; 
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- działanie preparatów wspomagających ukorzenianie na wzrost procentu 

ukorzenionych sadzonek oraz zawartość składników biologicznie aktywnych, jest uzależniony 

od fazy fenologicznej pędów z jakich były przygotowane sadzonki; 

- działanie preparatów pochodzenia roślinnego jest złożone i wymaga dalszych badań 

w celu poznania ich działania i pełnych możliwości stosowania w ukorzenianiu sadzonek róż. 

 

Po przeprowadzeniu unikalnych kompleksowych badań nad zdolnością regeneracyjną 

sadzonek pędowych róż historycznych ciętych w czterech fazach fenologicznych, 

obejmujących aspekty anatomiczne, biochemiczne i jakościowe, stwierdzono, że odpowiedni 

dobór materiału rozmnożeniowego pod względem fenologicznym skutecznie przyczynia 

się do poprawy efektywności w rozmnażaniu róż. 

Wykorzystanie naturalnego potencjału regeneracyjnego róż pozwala na efektywne 

ukorzenianie sadzonek bez udziału środków chemicznych wspomagających ukorzenianie 

zgodnie z zaleceniami dyrektyw unijnych (OJEU 2009 a, b), organizacji światowych (Organic 

Materials Review Institute, OMRI 2017) i zagranicznych (National Organic Program USDA, 

USDA 2017) na rzecz rozwoju integrowanej produkcji roślin i rolnictwa ekologicznego. 

Ponadto, badane preparaty pochodzenia roślinnego (BioRhizotonic, RootJuice, BioRoots) 

mogą być stosowane alternatywnie dla tych zawierających NAA i IAA, co jest bezpieczne dla 

środowiska i zgodne z w/w zaleceniami. 
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