
85

Acta Juvenum vol. 4: s. 85-90, 2019
I Ogólnokształcące Liceum Akademickie

im Janiny Kossakowskiej-Dębickiej
w Kielcach

ROZMNAŻANIE WEGETATYWNE BANANOWCÓW (ŁAC. MUSA)  
W WARUNKACH KLIMATU UMIARKOWANEGO

VEGETATIVE PROPAGATION OF BANANAS (LAT. MUSA)  
UNDER TEMPERATE CLIMATE CONDITIONS

Patrycja Łach 

ABSTRACT

Commonly known banana plant is a hybrid resulting from crossing of two wild growing species Musa acuminata and Musa 
balbisiana. Indomalayan state is considered to be a homeland of those plants. Commonly known banana could be diploid, triploid 
and tetraploid organism. The ability of being polyploid was probably a result of artificial human selection. They were commonly 
used due to their longer life spam and higher level of productivity. The method of propagation of these plants, which took place 
in industrial crops, occurrence of this phenomenon. The resulting hybrids were propagated vegetatively, thus perpetuating their 
polyploidy. Vegetative propagation of plants is a form of asexual reproduction. It consists in fragmentation of the plant, as a result of 
which a new plant is created from each fragment. Such multiplication takes place by means of runners, tubers, bulbs, rhizomes and 
offshoots, but also by dividing the whole plant by means of planting or grafting. Such a process results in each offspring retaining the 
same genetic material in relation to the parent material. The goal of the research was to use the possibility of vegetative propagation 
of bananas from rhizomes produced by them. Rhizomes in laboratory conditions obtained from rooted seedlings were transferred to 
properly prepared substrates by generous sprinkling. A negative result was found after two months. Three factors could have been 
the cause: too young rhizome taken for seedlings, too low temperature or inadequate mineral resources.
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Wprowadzenie

Wegetatywne rozmnażanie roślin jest formą roz-
mnażania bezpłciowego. Polega na tym, że z frag-
mentu rośliny powstaje nowy organizm. Rozmnażanie 
odbywa się przy użyciu rozłogów, bulw, cebul, kłączy 
oraz odrostów. Możliwy jest również podział roślin, 
sadzonkowanie i szczepienie. Rozmnażanie wegeta-
tywne w odróżnieniu od generatywnego (rozmnażanie 
z nasion) jest bardziej proste i trwa znacznie krócej. 

Wymaga jedynie odpowiedniego przygotowania rośli-
ny, podzielenia jej na fragmenty, zachowując zdolność 
do dalszego wzrostu i rozwoju. Fragmenty te, a następ-
nie rozwijające się z nich rośliny, wykazują wszystkie 
cechy rośliny macierzystej, są jej genetycznymi klo-
nami. Rośliny powstałe z nasion nie zachowują cech 
rośliny matecznej i są odmienne genetycznie. Dlatego 
wegetatywne rozmnażanie można określić jako klono-
wanie, ponieważ umożliwia ono odtworzenie z frag-
mentu rośliny nowego, identycznego okazu. W ramach 
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rozmnażania wegetatywnego stosuje się sadzonkowa-
nie. Sadzonki mogą być utworzone z pędów zielnych, 
zdrewniałych oraz liści i korzeni. Sadzonki zielne są 
pozyskiwane z młodych niezdrewniałych pędów ro-
ślin. Do robienia sadzonek używa się pędów wierz-
chołkowych. Sadzonki zdrewniałe powstają ze zdrew-
niałych tegorocznych pędów. Najłatwiej pozyskać  
w ten sposób takie rośliny, jak: wierzbę, agrest, po-
rzeczki czy forsycję. Jednym z najłatwiejszych sposo-
bów w ramach rozmnażania wegetatywnego jest roz-
mnażanie za pomocą sadzonek liściowych z ogonkiem 
lub z części liścia. Sadzonki korzeniowe to fragmenty 
korzenia pobrane z rośliny macierzystej (https://pl.wi-
kipedia.org/wiki/K%C5%82%C4%85cze, http://ma-
trix.ur.krakow.pl/~wberski/BPPR/03_morfologia.pdf).

Rozmnażanie przez kłącza polega na dzieleniu tej 
podziemnej łodygi spichrzowej tak, aby każdy frag-
ment kłącza po jego fragmentacji posiadał zarówno 
fragment korzenia, jak i co najmniej jeden liść. Kłącza 

pozornie przypominają korzenie. Znajdują się na nich 
zredukowane liście (lub blizny po nich), a w pachwi-
nach liści pąki boczne. Z pąków wierzchołkowych lub 
bocznych mogą wyrastać pędy nadziemne. Są to więc 
podziemne łodygi mające węzły i międzywęźla, z któ-
rych wyrastają korzenie przybyszowe. Kłącza mogą 
zawierać znaczne ilości materiałów zapasowych i sta-
nowić organy spichrzowe i przetrwalnikowe rośliny. 
Po sezonie wegetacyjnym pędy nadziemne umierają, 
kłącze żyje dalej i na wiosnę z jego pąków odtwarza 
się roślina (https://www.swiatkwiatow.pl/poradnik-
-ogrodniczy/wegetatywne-sposoby-rozmnazania-ro-
slin-id124.html).

Celem prowadzonych badań były próby rozmnaża-
nia wegetatywnego bananowców w warunkach klima-
tu umiarkowanego. Strefa klimatów umiarkowanych 
obejmuje rozległą strefę klimatyczną, dzieląca się na 
chłodniejszą północną i cieplejszą południową. Średnia 
roczna temperatura waha się od 0°C do 10°C, a opa-

Fot. 1, 2, 3, 4. Przykłady uprawy bananowców w warunkach ogrodu przydomowego
Photo 1, 2, 3, 4. Examples of banana growing in garden conditions
Źródło/Source: https://bambusowysen.pl/uprawa-bananowcow-w-gruncie/.
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dy atmosferyczne występują w różnych porach roku.  
W skrajnie kontynentalnych roczne amplitudy tempe-
ratur od około 20°C do 45°C. Ze względu na postępują-
ce ocieplenie klimatu Polska znajduje się w strefie cie-
plejszych klimatów umiarkowanych. Szanse na grun-
tową uprawę bananowców są coraz większe. Aktualnie 
podejmowane są próby ich uprawy, ale ciągle na czas 
jesienno-zimowy sadzonki przetrzymywane są w po-
mieszczeniach. Podstawą skutecznej gruntowej upra-
wy bananowców w strefie ciepłego klimatu umiarko-
wanego jest prawidłowy dobór odpowiedniej odmiany 
bananowca, ponieważ niektóre odmiany potrafią zno-
sić nawet małe przymrozki. Do takich należy banano-
wiec japoński (Musa basjoo). W polskich warunkach 
może osiągnąć 3–4 metry wysokości. Sadzony wiosną 
rośnie intensywnie przez całe lato pod warunkiem, że 
zostaną spełnione wymagania konieczne dla rozwo-
ju tej rośliny. Są to miejsca jak najbardziej słoneczne  
z ekspozycją południowo-zachodnią, ziemią bogatą  
w składniki odżywcze, żyzną i dużą ilością wody (fot. 
1, 2, 3, 4). Uprawa powinna trwać do pierwszych przy-
mrozków. Na czas zimy umieszcza się wykopane sa-
dzonki w chłodnym pomieszczeniu z małym dostępem 
światła wprowadzając je w stan półhibernacji (Gaw-
łowska 2015).

W warunkach upraw afrykańskich konieczne jest 
corocznie odnawianie nasadzeń ponieważ roślina owo-
cuje tylko jeden raz, a następnie obumiera (fot. 5, 6, 7). 
Można pozostawiać w gruncie kłącza roślin macierzy-
stych, dające odrosty kolejnego pokolenia (Lisowski 
1998).

 Charakterystyka obiektu badań

Banan zwyczajny, banan właściwy (Musa para-
disiaca L.), gatunek rośliny jednoliściennej należący 
do rodziny bananowatych (Musaceae), uprawiany dla 
owoców. Banan zwyczajny jest hybrydą dwóch ga-
tunków dzikich: Musa acuminata i Musa balbisiana; 
nazwa Musa paradisiaca odnosi się tylko do roślin 
uprawnych będących hybrydami M. Paradisiaca i M. 
balbisiana niezależnie od ich ploidii i kombinacji ge-
nomów rodzicielskich. Nie stwierdzono występowania 
banana zwyczajnego w stanie dzikim (Nowak, Schulz 
2002). Należy do najważniejszych roślin uprawnych 

Fot. 5, 6. Plantacja bananowców. Owocostany chronione zabezpieczeniami foliowymi sprzyjającymi ich dojrzewaniu (fot. Piłat)
Photo 5, 6. Banana plantation. Stems protected by foil protections favoring their maturation (photo. Piłat)

Fot. 7. Owocostan bananowców zwany wiązką, widoczna 
wiązka zielonych, niedojrzałych owoców (fot. Piłat)
Photo 7. Banana fruitiness known as a bunch, visible bunch 
of green, immature fruits (photo. Piłat)
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w krajach o klimacie tropikalnym. Jest gatunkiem 
właściwym dla państwa paleotropikalnego (Lisowski 
1998) Uprawiany jest w rejonach tropikalnych i sub-
tropikalnych w Ameryce Łacińskiej, Afryce Wschod-
niej, Zachodniej i Południowej, w Australii i krajach 
Azji. W pokroju zewnętrznym widać liście osadzone 
na długich, mięsistych ogonkach liściowych, które 
tworzą nibypień. Są pojedyncze, lancetowate, równo-
wąskie, z blaszką o długości do 3–4 m, z grubym ner-
wem środkowym, całobrzegie. Niewzmocnione brzegi 
liścia zbudowane z niewytrzymałej tkanki miękiszowej 
mogą ulegać postrzępieniu (fot. 7). Ponieważ jest byli-
ną, posiada kłącze mocujące ją w podłożu. Kwiatostan 
jest duży i zwisający, osiąga nawet 3 m długości. Owo-
ce nie wytwarzają nasion (Szweykowska, Szweykow-
ski 2003) W kwiatostanie powstaje do 400 owoców, 
zebranych w szeregi zwane rączkami; każda rączka 
składa się z od 4 lub 6 do 20 jagód, czyli paluszków. 
Miąższ owoców banana zwyczajnego jest słodki, mą-
czysty i kremowy (Nowak, Schulz 2002). Zastosowa-
nie ma nie tylko owoc. W medycynie ludowej krajów 
tropikalnych młode liście bananów używane są do le-
czenia oparzeń, sok z pędów jako środek przeciwbie-
gunkowy oraz hamujący wypadanie włosów, natomiast 
sok z korzeni jako lek przeciwgorączkowy. W Indiach 
podaje się plantany jako lekkostrawny posiłek łagodzą-
cy wzdęcia, niestrawność i wrzody żołądka. Ponadto 
spożywanie bananów ma przyczyniać się do obniżenia 
poziomu cholesterolu we krwi. Prowadzone na szczu-
rach badania sugerują pozytywny wpływ pozyskiwa-
nych z banana zwyczajnego substancji m.in. w lecze-
niu cukrzycy ze współwystępującą chorobą wrzodową 
żołądka, w kontrolowaniu masy ciała i poziomu gluko-
zy we krwi w cukrzycy oraz w stymulowaniu właści-
wego funkcjonowania jąder (działanie androgeniczne  
i anaboliczne) (Vaughan, Geissler 2001).

Metodyka badań

Sprowadzona ze sklepu Agrocentrum sadzonka 
mierzyła 40 cm. Wykształciła 3 prawidłowo rozwinię-
te liście. Stan zdrowotny rośliny nie budził zastrzeżeń 
(fot. 8). W celu przygotowania warunków do wegeta-
tywnego rozmnażania pozyskanej sadzonki przygoto-
wano żyzne podłoże z ziemią kompostową i piaskiem 
w stosunku 4:1. Dokonano również pomiarów pH 
przygotowanej do rozsady ziemi ze względu na okre-
ślone wymagania glebowe bananowców (fot. 9). Miej-
scem obserwacji wzrostu roślin potomnych, w którym 
umieszczono wysadzone kłącza był parapet okienny  
o wystawie południowej. Temperatura w laboratorium 
wynosiła 22oC i wzrastała w dni słoneczne w godzi-

nach południowych do 24–26oC. Utrzymywano stałą 
wilgotność podłoża. Uprawę na potrzeby eksperymen-
tu prowadzono przez okres 2 miesięcy, co 2 tygodnie 
zasilając podłoże biohumusem. 

Fot. 8. Sadzonka bananowca przeznaczona do eksperymentu 
(fot. Łach)
Photo 8. Banana seedling intended for an experiment (pho-
to. Łach)

Fot. 9. Podłoże glebowe przygotowane na rozsadę kłączy-
(fot. Łach)
Photo 9. The soil substrate prepared for rhizomes seedling 
(photo. Łach)

Wyniki

Ponieważ po upływie 2 miesięcy obserwacji nie 
stwierdzono pojawiania się nowych pędów z frag-
mentów kłączy w prowadzonej uprawie, odsłonięto 
wierzchnią warstwę gleby w celu dokonania oceny ich 
stanu. Zarówno korzenie, jak i kłącza nie wykazywały 
niekorzystnych zmian. Nie były przesuszone, były do-
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brze ukorzenione, nie wykazywały objawów martwicy. 
Nie stwierdzono jednak pojawiania się zawiązków no-
wych pędów (fot. 10).

Podsumowanie i wnioski

Bananowce są bylinami, należącymi do rzędu im-
birowców. Wytwarzają kłącze, korzenie oraz łody-
gę-pseudo-kłodzinę z liśćmi. Tempo wzrostu u ba-
nanowców jest duże, co powoduje duże wymagania 
przestrzenne, glebowe, wodne i pokarmowe (Szwey-
kowska, Szweykowski 2003).

Rośliny należy nawadniać dwa razy w ciągu dnia, 
za każdym razem wlewając pożywkę. Stosowany na-
wóz powinien mieć bardzo wysokie stężenie potasu, 
fosforu, azotu, magnezu, żelaza i pozostałych mikro-
składników. Dokarmianie sadzonek powinno odbywać 
się dwa razy dziennie. Woda używana do podlewania 
powinna być ciepła o temperaturze 20°C. Oprócz sta-
łego i obfitego podlewania rośliny wymagają rów-
nież dużej wilgotności środowiska. Dlatego należy je 
często zraszać. Miejsce udanej uprawy powinno być 
w pełni nasłonecznione i zaciszne. Temperatury tole-
rowane przez te rośliny to temperatury stref tropikal-
nych. Temperatury wysokie i bardzo wysokie sprzyja-
ją wzrostowi i rozwojowi rośliny (Gawłowska 2015). 
Najbardziej efektywnym sposobem rozmnażania bana-
nowców są odrosty pędowe. Przy spełnieniu powyżej 
przedstawionych warunków pojawiają się licznie wo-
kół pędu rośliny macierzystej (fot. 11). W warunkach 

Fot. 10. Ukorzenione kłącze próby badawczej (fot. 
Łach)
Photo 10. Rooted rhizome of a research sample (photo. 
Łach)

prowadzonego eksperymentu, podejmującego próby 
rozmnażania wegetatywnego bananowców, starano się 
spełnić wymagania biotopowe tych roślin. Nie uzy-
skano oczekiwanych wyników. Przyczyną mogły być 
trzy czynniki. Pierwszym przypuszczalnym powodem 
mogło być zbyt młode kłącze pobrane do rozsady. Dla-
tego czas oczekiwania na pojawienie się zawiązków 
nowych pędów był zbyt krótki (2 miesiące obserwa-
cji). Drugim przypuszczalnym powodem mogła być 
zbyt niska temperatura podłoża. Badano jedynie tem-
peraturę powietrza, nie mierząc temperatury gleby. Ma 
to istotne znaczenie, ponieważ bananowce to rośliny 
tropikalne. Trzecim dyskusyjnym powodem mógł być 
nieodpowiedni zasób składników mineralnych, mimo 
że uprawę prowadzono w ziemi kompostowej i zasila-
no ją biohumusem.

Fot. 11. Odrosty pędowe bananowców
Photo 11. Shoots of banana trees
Źródło/Source: http://forum-ogrodnicze.oleander.pl/
jak-rozmnozyc-bananowca-t915-30.html.
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STRESZCZENIE

Banan zwyczajny jest mieszańcem dwóch gatun-
ków dzikich: Musa acuminata oraz Musa balbisiana. 
Ojczyzną tych gatunków i ich hybryd jest prawdopo-
dobnie podpaństwo Indomalajskie. Mieszańce takie 
powstałe z wymienionych gatunków (M. acuminata 
oraz M. balbisiana) mogą być roślinami diploidalny-
mi, triploidalnymi, a nawet tetraploidalnymi. Ich po-
liploidalność prawdopodobnie została utrwalona przez 
człowieka w wyniku doboru sztucznego. Stosowano go 
ze względu na większą żywotność i uzyskiwanie więk-
szych zbiorów. Do wystąpienia tego zjawiska przyczy-
nił się sposób rozmnażania tych roślin w warunkach 

upraw przemysłowych. Powstałe mieszańce hybrydo-
we rozmnażano wegetatywnie, utrwalając w ten sposób 
ich poliploidalność. Rozmnażanie wegetatywne roślin 
jest formą rozmnażania bezpłciowego. Polega ono na 
fragmentowaniu rośliny w wyniku czego z każdego 
fragmentu powstaje nowa roślina. Rozmnażanie takie 
odbywa się przy użyciu rozłogów, bulw, cebul, kłączy 
oraz odrostów, ale także poprzez podział całej rośliny 
na drodze sadzonkowania czy szczepienia. Proces taki 
powoduje, że każdy osobnik potomny zachowuje iden-
tyczny materiał genetyczny w stosunku do macierzy-
stego. Celem prowadzonych badań było wykorzystanie 
możliwości rozmnażania wegetatywnego bananowców 
z wytwarzanych przez nich kłączy. Kłącza w warun-
kach laboratoryjnych uzyskane z ukorzenionej sa-
dzonki przeniesiono do odpowiednio przygotowanych 
podłoży obficie zraszając. Po upływie dwóch miesięcy 
stwierdzono wynik negatywny. Przyczyną mogły być 
trzy czynniki: zbyt młode kłącze pobrane do rozsady, 
zbyt niska temperatura lub nieodpowiedni zasób skład-
ników mineralnych. 


