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ABSTRAKT

Głównym celem pracy było przedstawienie przeglądu literatury dotyczącego naturalnej hybrydy akacji 
(Acacia mangium Willd. × Acacia auriculiformis Benth.), uprawianej plantacyjnie na terenie Wietnamu. 
A. mangium, A. auriculiformis oraz Acacia hybrid, będąca połączeniem tych dwóch gatunków, są najbardziej 
znaczącymi plantacyjnymi gatunkami szybkorosnącymi w Wietnamie. Ich drewno jest wykorzystywane 
we wszystkich gałęziach przemysłu drzewnego. W pracy opisano historię powstania gatunku oraz jego ak-
tualny status. Przestawiono również opis gatunku, właściwości drewna, metody uprawy, a także możliwości 
wykorzystania wyprodukowanego surowca.

Słowa kluczowe: akacja, Acacia hybrid, plantacje drzew szybko rosnących, Wietnam

WPROWADZENIE

W ostatnich kilku latach zarówno w Polsce, jak i na 
świecie wzrasta zainteresowanie plantacyjną uprawą 
gatunków szybko rosnących. Główną przyczyną roz-
woju leśnictwa plantacyjnego na świecie jest zwiększa-
jące się zapotrzebowanie na surowiec drzewny, a tym 
samym konieczność zapewnienia trwałości i ochrony 
istniejącym lasom. Zwiększenie zapotrzebowania na 
drewno jest uwarunkowane rozwojem gospodarczym, 
na który ma wpływ wzrost liczebności ludności na 
świecie (Zajączkowski i Wojda, 2012). Wskutek tego 
zwiększa się popyt na drewno w przemyśle drzew-
nym, a wylesione powierzchnie zostają zurbanizo-
wane (Doran i Skelton, 1982). Według Zwolińskiego 
(2008) za około 45 lat zapotrzebowanie na drewno 
może wynosić rocznie ok. 1 m3 na 1 mieszkańca Zie-
mi. Rosnące zapotrzebowanie na drewno i ograniczo-
ne jego dostawy skłoniły naukowców do zbadania 

potencjału gatunków szybko rosnących jako nowego 
źródła surowca drzewnego (Doran i Skelton, 1982). 
W naszym kraju coraz większą popularność zyskują 
rośliny z rodzaju paulownia (Jakubowski i in., 2018; 
Smarul i in., 2018), w Wietnamie zaś duże zaintereso-
wanie budzą hybrydy drzew z rodzaju Acacia (Kha, 
2000a; Muhammad i in., 2017; Sharma i in., 2018). 
Acacia mangium Willd, A. auriculiformis Benth. oraz 
A. hybrid, będąca połączeniem tych dwóch gatunków, 
należą do najbardziej znaczących plantacyjnych ga-
tunków szybko rosnących, między innymi ze względu 
na promocję wietnamskiego rządu w celu zapewnie-
nia odpowiednich zasobów do produkcji papieru (Hai, 
2009). Są również stosowane w ogrodnictwie w tro-
pikalnych regionach Azji (Hamami i in., 1989; Sem-
suntud i Nitiwattanachai, 1991). Wymienione gatunki 
są znane przede wszystkim z dużej adaptowalności 
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w zróżnicowanych warunkach klimatycznych oraz 
szybkiego wzrostu (Jakubowski i in., 2018). W pracy 
przedstawiono aktualny stan wiedzy na temat upra-
wy i możliwości wykorzystania drewna pochodzące-
go z wietnamskich plantacji drzew z rodzaju akacja, 
a także dane historyczne przedstawiające rozwój plan-
tacji akacji na przestrzeni lat.

OPIS GATUNKU ACACIA HYBRID

Rodzaj akacja należy do rodziny bobowatych i repre-
zentuje aż 1500 gatunków. Rodzaj ten porasta obszary 
o ciepłym i wilgotnym klimacie, głównie strefę rów-
nikową i podzwrotnikową (Kha, 2001). Najczęściej 
spotykany jest w środkowowschodniej Azji, gdzie 
znajduje się około 10 mln ha plantacji (Hillman, 2002; 
Malinen i in., 2006).

W Wietnamie najbardziej rozpowszechnionym 
gatunkiem plantacyjnym jest hybryda akacji będąca 
połączeniem dwóch gatunków: Acacia auriculiformis 
oraz Acacia mangium (Beadle i in., 2013). Hybrydę 
zaobserwowano już w Malezji (Rufeld, 1988; Tham, 
1976), Nowej Gwinei (Turnbull i in., 1986), Tailandii 
(Kijkar, 1992a) oraz Indonezji (Yahya i in., 2010). Jest 
to drzewo średniej wielkości, mogące osiągać 8–10 m 
wysokości oraz 7,5–9 cm pierśnicy w wieku 2 lat (Sein 
i Mitlöhner, 2011). Liście, kwiaty, strąki czy kora są 
mieszanką cech morfologicznych obu gatunków wyj-
ściowych, jednak istnieje kilka istotnych różnic. 

U hybrydy w młodym wieku kora jest koloru zie-
lonkawobiałego, a w miarę starzenia się zmienia się 
na bardziej brązową, gładką z płaskimi, łuskowatymi 
bruzdami u podstawy pnia (Kha, 1996; Kijkar, 1992b; 
Lapongan, 1987; Pinso i Nasi, 1991; Rufeld, 1987). 
Gałęzie są drobne, łatwe do podkrzesywania (Darus 
i Ghani, 1989; Kijkar, 1992b). Kwitnienie zaczyna się 
w wieku około 3 lat, w lipcu i sierpniu, a następnie 
w listopadzie i grudniu. Kwiaty są koloru kremowego, 
proste lub nieco wygięte, w kształcie 8–10-centyme-
trowych kłosów (Ibrahim, 1993; Kijkar, 1992b). Zwy-
kle owoce są bardzo poskręcanymi strąkami, w któ-
rych znajduje się 5–9 nasion (Sein i Mitlöhner, 2011). 
Hybryda porasta gleby piaskowo-iłowe i piaskowo-
-gliniaste (Somyos, 2003).

Popularność hybrydy wynika z szybkiego tem-
pa wzrostu na obszarach nizinnych w całym kraju 
(Kha i in., 2012). Wietnamskie hybrydy okazały się 

przewyższać jakością A. auriculiformis i A. mangium 
głównie ze względu na wysoką wydajność plantacji 
(Kha, 2000a), ale też dzięki szybszemu wzrostowi czy 
prostemu pniu (Le i Ha, 2017). Kha (2000a) wykazał, 
że miąższość pni pozyskanych w tym samym wieku 
z A. hybrid jest 2–3 raz większa od A. mangium oraz 
3–4 razy większa w porównaniu z A. auriculiformis. 
Ponadto pnie hybrydy mają lepszy, regularny kształt 
i wyżej osadzoną koronę (Kha, 2001). Wpływają też 
pozytywnie na glebę (Le, 2000). Hybryda charaktery-
zuje się dużo większym tempem wiązania azotu przez 
sadzonki, wynikającym z 2–13 razy większej liczby 
brodawek azotowych na korzeniach w porównaniu 
z gatunkami rodzicielskimi. W glebie pobranej w miej-
scu, w którym rosną hybrydy akacji znajduje się aż 
1,760 mln bakterii Rhizobium, natomiast w przypadku 
gatunków rodzicielskich jest to 101–386 mln, a na ni-
czym nie porośniętej glebie 18,4 mln (Le i Ha, 2017).

HISTORIA

Leśnictwo akacjowe jest stosunkowo nowym spo-
sobem użytkowania gruntów w Wietnamie. W 1992 
roku akacja rosła zaledwie na 66 000 ha (ok. 7%) 
z 913 460 ha plantacji różnych gatunków (de Jong 
i in., 2006). Akacja została sprowadzona do Wiet-
namu z północnej Australii oraz Nowej Gwi-
nei, gdzie występuje w naturalnym środowisku.  
W latach 60. XX wieku introdukowano ją na południu 
Wietnamu, a około 20 lat później, na początku lat 80., 
gatunek został sprowadzony do północnej części kraju 
(Kien i in., 2014). Pierwsze mieszańce akacji w Wiet-
namie zostały wykryte w 1991 roku w stacji badaw-
czej w Bavi. Mieszaniec powstał w wyniku krzyżówki 
dwóch gatunków występujących naturalnie w Australii: 
Acacia mangium (akacja wyniosła) oraz Acacia auricu-
liformis (Le i in., 1993). W 1998 roku wietnamski rząd 
wprowadził program odnowienia 5 mln ha lasów (The 
Five Million Hectare Reforestation Program), w którym 
założono również zwiększenie o 2 mln ha powierzchni 
plantacji drzew do produkcji drewna na cele przemy-
słowe i ograniczenie w ten sposób wycinki lasów (Mi-
nistry of Agriculture and Rural Development (MARD); 
Government of Vietnam, Decision no. 661/QD-TTg, 
1998). W rezultacie nastąpił wzrost powierzchni plan-
tacji akacji oraz eukaliptusa, ponieważ ich cykl gospo-
darczy był dużo krótszy od cykli lokalnych gatunków, 
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drzew takich, jak z rodzaju Pinus (Nambiar i in., 2015). 
Plantacje gatunków szybko rosnących, jak Acacia man-
gium czy A. auriculiformis, były promowane przez rząd 
wietnamski w celu zwiększenia zasobów drewna do 
przerobu papierniczego (Hai, 2009).

Okazało się, że akacja jest gatunkiem łatwym 
w uprawie, nawet przy ograniczonych zasobach finan-
sowych oraz technicznych małych hodowców. W 2013 
roku Acacia mangium zajmowała 51% (600 000 ha) 
powierzchni wszystkich plantacji w Wietnamie, hy-
bryda A. mangium × A. auriculiformis – 400 000 ha, 
A. auriculiformis – 90 000 ha oraz A. crassicapra – 
5000 ha (Kien i in., 2014). Obecnie w Wietnamie jest 
ponad 1,5 mln ha plantacji akacji głównie przeznaczo-
nej na produkcję drewna dla przemysłu papierniczego 
(VNFOREST, 2018).

DREWNO I JEGO WYKORZYSTANIE

Ważną cechą gatunków plantacyjnych jest drew-
no o dość dobrej jakości przy jednocześnie szybkim 
wzroście wysokości (Pinyopusarerk i in., 1993). 
Drewno akacji hybrydowej jest zbliżone do drewna 
gatunków, z których powstał klon (Kha, 1996). Część 
bielasta pnia ma kolor żółtobiały, a twardziel brązo-
wozłoty (Sharma i in., 2018). Gęstość drewna jest bar-
dziej zbliżona do A. mangium, lecz jest nieco większa 
i wynosi około 0,455 g/cm3 (Kha, 1996). Muhammad 
i in. (2017) porównywali w swoich badaniach wła-
ściwości drewna A. auriculiformis, A. mangium oraz 
ich hybrydy. Największą średnią gęstością charakte-
ryzowało się drewno A. auriculiformis (0,699 g/cm3), 
następnie hybrydy (0,633 g/cm3) oraz A. mangium 
(0,584 g/cm3). Według tych badań drewno twardzielo-
we wszystkich badanych gatunków charakteryzowa-
ło się większą gęstością niż drewno bielaste. Sharma 
i in. (2018) badali trzy różne klony (A. mangium × 
A. auriculiformis) w wieku 8 lat, wykazali, że średni 
udział liniowy twardzieli na wysokości pierśnicy (1,3 
m) w zależności od klonu wynosi od 58% do 62% po-
wierzchni przekroju poprzecznego. Drewno o gęstości 
od 470 kg/m3 do 550 kg/m3 doskonale nadaje się do 
produkcji papieru (Hai, 2009), a drewno o większej 
gęstości znajduje zastosowania konstrukcyjne (Bar-
nett i Jeronimidis, 1990).

Yamamoto i in. (2003) badali wilgotność drzew na 
przekroju poprzecznym pnia, na wysokości pierśnicy. 

Wykazali, że u A. mangium i A. hybrid poziom wilgot-
ności jest wyższy niż w przypadku A. auriculiformis. 
Podobne wyniki otrzymali Fujimoto i in. (1999). Naj-
większa zawartość wody w pniu została stwierdzona 
w drewnie twardzielowym położonym bliżej rdzenia. 
Dla A. mangium oraz hybrydy ta wartość wynosiła oko-
ło 250%. Poziom wilgotności drewna bielastego wy-
niósł kolejno 149% oraz 154% (Yamamoto i in., 2003). 

Wilgotność drewna, kurczenie się, wytrzymałość 
statyczna na zginanie i ściskanie hybrydy są kombina-
cją właściwości cechujących rodziców wspomnianego 
gatunku. Drzewa te są wyjątkowo odporne na działa-
nie silnych wiatrów, co wynika z głębszego systemu 
korzeniowego niż w przypadku rodziców (IUFRO, 
2000). W wieku 10 lat drewno hybrydy na wysokości 
4 m (Muhammad i in., 2017) cechuje się mniejszą za-
wartością ligniny (ok. 32%), niż drewno pochodzące 
z A. mangium (ok. 36%) i A. auriculiformis (ok. 34%). 
Im mniejsza zawartość ligniny w drewnie, tym większe 
wykorzystanie drewna w przemyśle papierniczo-celu-
lozowym (Yamada et al., 1990). Papier produkowany 
z drewna hybrydy charakteryzuje się wysoką wytrzy-
małością mechaniczną, większą niż papier produko-
wany z A. mangium czy A. auriculiformis. Zawartość 
celulozy w A. hybrid jest również znacząco większa niż 
w eukaliptusie (Eucalyptus camaldulensis oraz E. uro-
phylla) oraz rodzimych gatunkach drzew, jak Styrax 
tonkinensis czy Manglietia glauca. Wymienione cechy 
sprawiają, że drewno A. hybrid jest bardzo odpowied-
nie do produkcji papieru. Hybryda akacji wyróżnia 
się również 2–4 razy większą ilością bakterii Rhizo-
bium, które wywołują guzkowatość korzeni, a w kon-
sekwencji korzystnie wpływają na glebę (Kha, 1996).

Drewno A. hybrid ma wiele zastosowań: od roz-
wiązań prostych – meble czy płyta wiórowa – do zło-
żonych – materiał konstrukcyjny wykorzystywany do 
budowy łodzi. Bywa również używane jako opał. Rza-
dziej A. hybrid uprawiana jest w celu funkcji glebo-
chronnej, zapewniającej ochronę przed erozją gleby, 
jako zapora ogniowa oraz w celach ozdobnych. Jej li-
ście mogą być wykorzystywane jako pasza dla zwierząt 
gospodarskich (PROSEA, 1993; Rokeya i in., 2010).

WYMAGANIA DOTYCZĄCE UPRAW

W Wietnamie ponad 1,5 Mha plantacji akacjowych jest 
ukierunkowanych na produkcję papieru (VNFOREST, 
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2018). Duża zmienność cen surowca na rynku we-
wnętrznym i światowym oraz potrzeba dywersyfika-
cji znacznie zwiększyły zainteresowanie plantacjami 
akacji, zwłaszcza hybrydy A. mangium × A. auriculi-
formis (MARD, 2015).

Hybrydy akacji mają krótszy cykl uprawy, a obsa-
dzone nimi plantacje charakteryzują się większą wy-
dajnością niż plantacje osobników matecznych. Upra-
wy hybryd przyrastają średnio w ciągu roku o 22 m3/ha, 
natomiast plantacje osobników rodzicielskich w tych 
samych warunkach mają przyrost jedynie 12 m3/ha. 
Głównymi zaletami hybryd, decydującymi o rynkowej 
przewadze pochodzącego z nich surowca, są szybszy 
wzrost, dobre jakościowo drewno, mniejsza podatność 
na choroby oraz większa zdolność przystosowania do 
ubogich siedlisk o różnym pH (Le, 2000). Tego rodza-
ju plantacje zazwyczaj są w posiadaniu małych przed-
siębiorców, najczęściej są prowadzone w zagęszcze-
niu 1000–2500 sadzonek na 1 ha w więźbie 3×2 m, 
co daje 1667 sadzonek na 1 ha. Plantacje, z których 
drewno jest przeznaczone na papier są uprawiane 
w cyklu 4/5–8 lat, bez wykonywania cięć pielęgna-
cyjnych (Beadle i in., 2015; Nambiar i in., 2015; Son 
i in., 2006). Huong i in. (2016) podają, że w warunkach 
klimatycznych południowego Wietnamu powinno się 
wykonywać pojedyncze przerzedzenie z 1111 szt./ha 
do 600 szt./ha w wieku 2 lat lub dwukrotne cięcie prze-
świetlające z 833 szt./ha do 600 szt./ha w wieku 2 i 3 
lat, pozwoli to na otrzymywanie surowca o grubszej 
średnicy. Z tego samego powodu w centralnej części 
kraju zaleca się cięcia pielęgnacyjne redukujące liczbę 
drzew z 1000 do 600, 450 oraz 300 szt./ha na 2,5-let-
nich plantacjach (Beadle i in., 2013). W wieku 4–6 
miesięcy drzewka powinny być przycinane, aby usu-
nąć konkurujące ze sobą pędy (Kha, 2000b).

Wielu hodowców, zwłaszcza na małych planta-
cjach, ogranicza stosowanie nawozów nieorganicz-
nych czy obornika lub stosuje niewielkie ich ilości 
ze względu na wynikające z tego dodatkowe koszty 
oraz czas, który trzeba poświęcić na rozprowadzenie 
nawozu po powierzchni (Dung i in., 2012). Postawa 
ta kontrastuje z badaniami (Sprent, 1999) wskazujący-
mi, że rośliny strączkowe, w tym akacja, mają większe 
zapotrzebowanie na fosfor w porównaniu z innymi ro-
dzinami. Stosowanie nawozu bogatego w ten pierwia-
stek może zwiększyć tempo wzrostu na początkowym 

etapie życia sadzonki, zwłaszcza na mało żyznych te-
renach (Beadle i in., 2013; Dung i in., 2012).

PODSUMOWANIE

Wraz ze wzrostem presji ludzi na otaczającą ich przy-
rodę trzeba liczyć się ze zjawiskiem deforestacji du-
żych powierzchni leśnych, których grunty są przezna-
czone na cele rolnicze lub mieszkalne, a pozyskany 
z nich surowiec wykorzystywany jest do zaspokoje-
nia potrzeb przemysłu drzewnego (Doran i Skelton, 
1982). Zwiększające się zapotrzebowanie na surowiec 
drzewny wpłynęło na rozwój tak zwanego leśnictwa 
plantacyjnego (Zajączkowski i Wojda, 2012).

Badania przeprowadzone na terenie Wietnamu do-
wodzą, że naturalna hybryda akacji rośnie 1,5–4 razy 
szybciej niż gatunki rodzicielskie (Le i Doan, 2004; 
Le i Ho, 1998). Klon cechuje się również większą od-
pornością na patogeny oraz radzi sobie lepiej na siedli-
skach słabych (Kha, 2001).

Plantacje akacjowe mogą pełnić istotną rolę 
w ochronie środowiska – w środkowym Wietnamie 
są wykorzystywane do umacniania zboczy wzgórz, co 
pozwala na wprowadzenie leśnictwa plantacyjnego na 
dodatkowych terenach, gdzie uprawa roślin mogłaby 
powodować nadmierną erozję. Tego rodzaju uprawy 
nie mogą jednak pełnić roli osłony od wiatru, ponie-
waż przy silnych podmuchach drewno ma tendencję 
do pękania (Bueren, 2004). Hybryda produkuje drew-
no o dość dobrej jakości (Pinyopusarerk i in., 1993), 
znajdujące zastosowanie w przemyśle papierniczym, 
meblarskim oraz konstrukcyjnym (PROSEA, 1993; 
Rokeya i in., 2010).

Po 2016 roku wielkość wietnamskich plantacji 
oszacowano łącznie na ok. 500 tys. ha, przy czym 
powierzchnia ta wzrasta rocznie o ok. 30–35 tys. ha, 
sprawiając, że hybryda jest najczęściej sadzoną od-
mianą drzew leśnych w Wietnamie. Ten rodzaj tech-
nologii uprawy jest również wprowadzany w innych 
krajach azjatyckich (Le i Ha, 2017)

Plantacje akacji są miejscem zatrudnienia miejsco-
wej ludności za znacznie wyższą stawkę, niż w przy 
pracy na wielkoobszarowych plantacjach leśnych. 
Pracownicy mają okazję do nabywania nowych umie-
jętności związanych z pielęgnacją drzew, pozyskiwa-
niem surowca, transportem oraz z późniejszą obróbką 
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materiału. Wadą tego sektora pracy jest jego duża se-
zonowość (Bueren, 2004).
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CULTIVATION AND USE OF A NATURAL HYBRID OF ACACIA IN VIETNAM

ABSTRACT

The main aim of the study was to present a literature review concerning a natural hybrid of Acacia mangium 
×Acacia auriculiformis, which is cultivated in Vietnam. Acacia mangium, A. auriculiformis and the Acacia 
hybrid being a combination of these two species are the most significant fast-growing species in Vietnam. 
Wood of Acacias is used in all branches of the wood industry. The paper presents the history of the derivation 
of the Acacia hybrid and its current status. This study also presents a description of the Acacia hybrid species, 
wood properties, cultivation method and potential wood uses. 

Keywords: Acacia, Acacia hybrid, plantation of fast-growing species, Vietnam
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