
 
Hodina 29 

Lesní školkařství  
 



  Opakování - lesní semenářství, stav, perspektivy a zakládání 
lesních školek, provoz 

   Téma: LESNÍ ŠKOLKAŘSTVÍ   
 Pěstování semenáčků vegetativním způsobem 

                       řízky z různých části rostlin, zachování genetických vlastností                  
 pěstování sazenic topolů a vrb 

▪ ze semene pěstujeme osiku a TP bílý, ostatní vegetativně /snadno se kříží/ 
▪ zakládáme topolové a vrbové školky  v I. a II. topolové oblast /do 400 m n. m./ 

z uznaných porostů nebo kultivarů,  
▪ řízky  odebíráme z topolových a vrbových hlav  /60–80 cm nad zemí, spon 2 x 1 m/, 

koncem února /do -2 °C/, délka 20 cm, tloušťka 8–10 mm na horním konci, hladký řez 
kolmo na osu, 3 -4 cm nad pupenem /i pod/, ne starší než 2 roky, min. 2 vyvinuté 
pupeny, bez poškození, zdravé, /příloha 6 vyhl. 29/2004 
 uskladňujeme v klim. skladech nebo sněžných jamách a sklepech /0-5 °C, 90% 

vlhkost/, vždy bází dolů, 
 sadba do půlky dubna, kolmo do země, horní řez na úrovni terénu do řad /řady 

100-200 cm od sebe, v řadách 30 cm/, strojově, ručně do dobře připravené půdy 
 jednoletá sazenice na dvouletém kořenu (2/3) 
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▪ autovegetativní množení,  zachování genofondu odolných nebo 
cenných dřevin /SM z imisních oblastí, JLM aj./  
▪ řízky z různých částí rostlin /osa, větve/ 
▪ odběr řízků: březen, duben 
▪ manipulace s řízky: letní okamžitě do země (max. 2 dny při +4 0C) 

                                       - zimní- odběr v dormanci - při odběru nesmí být mráz  
                                          v    rukavicích = teplota ruky ovlivňuje 
                            - skladovat při teplotě nad 00 C a vysoké vzdušné vlhkosti  /nad 70 %                                                                      
                                       - skladované lépe zakořeňují  
                               - ve svazku, tam kde nevyschnou, vlhký substrát 
                              - řeznou ránu namočit do parafínu, štěpařským voskem, ... 
                                       - zachovat polaritu = všechny řízky skladovat vždy bází dolů do  
                                                 substrátu svisle 

▪ zakořeňování: ve sklenících, fóliovnících, 20 °C, 80-90% vlhkost, 
zakořeňovací    substrát, zakořeňovací  stimulátory /práškové, roztoky/ 

▪ Vyzvedávání: za 100–120 dní,  přesazování  /obaly, záhony/ 
▪ ujímavost řízků: ovlivňuje: věk matečné rostliny, substrát, optimální 

                        teplota, relativní vlhkost, technologie rozmnožování  
                           volné záhony,  fóliovníky a skleníky  /klimatizace/ 
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▪ reprodukce lesních stromů metodami IN VITRO /ve skle/ Doc. Chalupa  
▪ pěstování explantátů vybraných genotypů lesních dřevin na živných mediích ve 

sterilním prostředí 

▪ pěstování prýtů na živných mediích 

▪ přesazení do nesterilního substrátu 

▪ aklimatizace na venkovní podmínky 

▪ výsledky srovnatelné s materiálem vypěstovaným ze semene 

 výhody: -velmi rychlé množení 
                     - rozmnožení i těch druhů, které se vegetativně nemnoží 
                     - zisk zdravého sad. materiálu 
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