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| pracach właściwych przy żywicowaniu, trwającym od drugiej poło- 
wy kwietnia do połowy października, około 4079 czasu zużywa się 

dotychczas na wybieranie żywicy z kubków (1, 2, 15—16). Wielokrotnie 
różni specjaliści wypowiadali się na temat konieczności ograniczenia czasu 
zbioru żywicy, jako istotnego elementu w podniesieniu wydajności pracy 
przy żywicowaniu. Takie wnioski podjęto np. na syompozjum naukowym 
krajów członkowskich RWPG, które odbyło się w sierpniu 1977 r. w Pol- 
sce (4, 5, 6). Na tymże sympozjum prof. E. Kamiński poinformował 
0 przeprowadzonych przez niego na terenie Lasów Doświadczalnych w Ro- 
gowie doświadczeniach polegających na zastosowaniu do zbioru żywicy to- 
rebek papierowych. W tej metodzie żywica jest zbierana razem z toreb- 
kami i może być wysyłana do destylatorni w całości i tam dopiero nastę- 
puje mechaniczne oddzielenie żywicy od torebek. Zastosowanie tej meto- 
dy może przynieść poważne zmniejszenie nakładu pracy na zbiór żywicy. 
Jednocześnie jednak pojawiają się aspekty techniczne i ekonomiczne, któ- 
re wymagają przeprowadzenia ścisłych badań w celu wyjaśnienia skut- 
Xow biologicznych, technicznych i ekonomicznych stosowania tej metody. 
Autor zajmuje się tymi zagadnieniami od wielu lat (0—12). 

Autor rozpoczął te badania na terenie lasu nadl. Gniewkowo (OZ2LP 
Toruń). Po przekonsultowaniu się z prof. E. Kamińskim i prof. W. Gro- 

howskim autor rozpoczął badania na powierzchniach doświadczalnych 
% nadleśnictwie Gniewkowo i Rytel. Celem tych badań jest określenie 
wpływu rzadkich zbiorów żywicy na: ilość i jakość pozyskiwanej żywicy; 
bracochłonność i zarobki żywiczarzy; koszty produkcji. 

  
2. METODYKA BADAŃ I ORGANIZACJA PRAC W TERENIE 

W celu uzyskania odpowiedniego stopnia porównywalności wyników 
bozyskania żywicy ze spał doświadczalnych i kontrolnych, a także w celu 
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umożliwienia dokonywania w warunkach terenowych porównywalnych 

pomiarów chronometrażowych na obu grupach spał zastosowano dwuspa- 

łową metodę doświadczeń, zwaną „Metodą jednego drzewa” (2, 3, 7, 8). 

Mianowicie na wszystkich drzewach przeznaczonych do żywicowania 2а- 

kładano po dwie spały w miarę możliwości o jednakowej szerokości i zróż- 

nicowanej losowo wystawie w stosunku do stron świata. Jedna ze spał na 

każdym drzewie jest spałą doświadczalną, a druga kontrolną, stanowiącą 

układ odniesienia w stosunku do spały doświadczalnej. Do żywicowania 
przeznaczono wszystkie nadające się do tego celu sosny o pierśnicy od 

28 cm wzwyż. Szerokość pasów życiowych wahała się w granicach od 10 

do 20 cm. Poza tym przestrzegane były wskazania dotyczące techniki przy- 
gotowania spał podane w obowiązującej instrukcji żywicowania sosny (17). 
Przyjęto, że wszystkie spały doświadczalne i kontrolne nacinane są w jed- 

nym dniu z zastosowaniem pasty ekstraktu drożdżowego — wg wskazó- 
wek IBL (18) — ok. 5 razy w miesiącu. 

Powierzchnie doświadczalne założono w lesn. Pieczenia, nadl. Gniew- 

kowo, a więc w typowych drzewostanach sosnowych. Do prac żywiczar- 

skich wytypowano stałego pracowitego robotnika leśnego w wieku 46 lat, 

mającego dwuletni staż przy żywicowaniu. Robotnik ten pracował również 

przy pozyskaniu żywicy na powierzchniach gospodarczych w tym samym 
leśnictwie. 

Założone zostały 2 powierzchnie doświadczalne obejmujące po ok. 700 
spał, tj. ok. 350 drzew. Połowę stanowiły spały doświadczalne, a drugą — 

spały kontrolne, dające układ odniesienia dla spał doświadczalnych. Opis 

taksacyjny: Bśw, teren falisty, gleba średnio zbielicowana, pieszczysta; 
so 115 lat; zwarcie umiark., zadrz. 0,7; przeciętna pierśnica 30 cm, Wyse 
kość 23 m, bon. drzewost. III, jakość 2. Żywicę ze spał doświadczalnych 

wybierano 3 razy w ciągu sezonu, tj. 30 VI1978 r., 30 VIII 1978 r. i 19% 
1978 r. Żywicę ze spał doświadczalnych zbierano do woreczków plastyko- 

wych o specjalnym kształcie, wykonanych z folii polietylehowej o grub. 
ok. 0,15 mm. Pojemność woreczków ok. 2 1. Woreczki zawieszano na drze- 

wach za pomocą rynienek naturalnych opisanych w instrukcji żywicowa 
nia sosny (19). Żywicę ze spał kontrolnych zbierano do kubków plastyko- 
wych o pojemności ok. 600 cm3, które opróżniano co 2 tygodnie. 

Powierzchnię II zlokalizowano w oddz. 299c. Opis taksacyjny: Bów 
teren falisty, gleba średnio zbielicowana, piaszczysta, so 110 lat, zwarcie 

umiark., zadrz. 0,8, przeciętna średnica 32 cm, wysokość 23 m, bon. drze” 
wost. III, jakość 2. Żywicę ze spał. doświadczalnych wybierano 2 тай 
w ciągu sezonu, a mianowicie 31 VII 1978 r. i 18 X 1978 r. Żywicę ze spał 
doświadczalnych zbierano do woreczków plastykowych analogicznie J 
podano wyżej. Żywicę ze spał kontrolnych zbierano do kubków plastyko 
wych. 

Na obu powierzchniach doświadczalnych wodę opadową odlewano 
z woreczków lub z kubków w przypadkach napełnienia się tych zbior 

ków, zwracając uwagę, aby nie dopuszczać do wypłukania świeżo ścieka” 

jącej żywicy. | | 
W okresie od 31 V 1978 r. do 19 X 1978 r. pobierano próbki żywicy 00 

analizy. Ogółem pobrano 25 próbek. Analizę składu żywicy wykonała pr” 
cownia IBL. Ze spał kontrolnych pobierano i wysyłano próbki do analizy 
co 2 tygodnie. Wysłano 10 próbek pobranych ze spał kontrolnych w oddz. 
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| 341c oraz 10 próbek ze spał kontrolnych w oddz. 229c. Pobrano 3 próbki 
"żywicy ze spał doświadczalnych w oddz. 341c oraz 2 próbki ze spał do- 

. świadczalnyćh 'w oddz. 299c. Wszystkie próbki zamykano zaraz po po- 
braniu w hermetyczne 1-litrowe pojemniki (dostarczane przez IBL) i wy- 
syłano bezzwłocznie do analizy. 

W okresie od lutego do października 1978 r. przeprowadzone były — 
zwykle 2 razy na miesiąc — obserwacje chronometrazowe. Dokonywano 
fotografii dnia roboczego. Obserwacje te dotyczyły prac przygotowaw- 
czych oraz prac właściwych przy żywicowaniu na powierzchniech doświad- 

czalnych. Nie dokonano obserwacji chronometrażowych przy pracach 
uprzątających, gdyż kubki plastykowe pozostawiono na powierzchniach 

_ doświadczalnych, ustawiając je przy spałach kontrolnych dnami do góry. 

3   

Sposób ten praktykuje się od kilku lat w OZLP Toruń. Natomiast worecz- 
ki plastykowe zgromadzono w schronach, aby dokonać kontroli ich ilości 
oraz przydatności na następny sezon żywicowania. 

W celu właściwego porównania i skorygowania wyników wydajności 
żywicy dokonano pomiarów szerokości wszystkich spał doświadczalnych 
i kontrolnych na obu powierzchniach. Szerokość spał migrzono w połowie 
ich wysokości z dokładnością do 1 cm. Wysyłkę żywicy pochodzącej z po- 
wierzchni doświadczalnych do destylarni dokonywano 2 razy w ciągu se- 
zonu żywicowania 1978 r., dostarczając ją łącznie z żywicą pozyskaną na 
powierzchniach gospodarczych. 

3. WYNIKI BADAN I ICH ANALIZA 

W tab. 1 podano szerokość spał doświadczalnych i kontrolnych na oby- 
dwu powierzchniach doświadczalnych. Na powierzchni I spały doświad- 
czalne były o 0,32 cm szersze niż spały kontrolne, natomiast na powierzch- 
ni II spały doświadczalne były o 0,87 cm węższe od spał kontrolnych. 
W związku z tym — w celu uzyskania właściwej porównywalności wyni- 
ków, dokonano wyliczenia wydajności żywicy w odniesieniu do 1 metra 
szerokości spały, tj. do tzw. spałomętra. Wydajność tę przeliczono następ- 
nie na 1 nacięcie (spałonacięcie). W tab. 2 przedstawiono dane liczbowe 
dotyczące ilości pozyskanej żywicy oraz wydajności na jedno spałometro- 

  

  

  

, Nacięcie. 
Tabela 1 

Szerokość spał na powierzchniach doświadczalnych 
"w nadl. Gniewkowo, leśn. Pieczenia w 1978 r. 

s Ogólna Średni 
| Lokalizacja Rodzaj Liczba Szerokość szerokość 
powierzchni spał spał spał spał о, 

| cm cm 0 

: Powilerzcnria I 

Oddz. 341¢ kontrolne 355 14 617 41,17 100,00 
doświadcz. 355 14 730 41,49 100,78 

| | Powierzchnia II 

_ Dddz. 299с kontrolne 355 14 606 41,14 100,00 
doświadcz. 355 „ 14296 40,27 97,89 
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| | Tabela 2 

Niektóre parametry dotyczące ilości i wydajności żywicy 

pozyskanej w 1978 r. na powierzchniach doświadczalnych 

w OZLP Toruń, nadl. Gniewkowo, leśn. Pieczenia 

  

Powierzch- | Powierzch- 
Jedno- 

  

  

  

  

  

  

  

  

, | Rodzaj nia I nia II 

Treść spał SB w oddz. w oddz. 
тату 341с 299с 

% 

Liczba użytkowanych kontrolne szt. 355 355 

spał doświadczalne szt. 355 355 

Suma szerokości spał kontrolne m _ 146,2 146,1 

doświadczalne m 147,3 - 143,0 - 

Liczba nacięć kontrolne par 32 32 

na spałach doświadczalne par 32 32 

Ilość pozyskanej żywicy kontrolne kg 605,1 576,7 

doświadczalne kg 591,0 558,6 

Wydajność żywicy kontrolne kg 1,705 1,624 

z 1 spały doświadczalne kg 1,655 1,573 

Wydajność żywicy kontrolne 5 53,3 50,8 ` 

z 1 nacięcia doświadczalne g- 52,0 49,2 

Wydajność żywicy kontrolne ‚в 131,9 123,4 

z 1 spałometronacięcia doświadczalne ‚ 5 125,4 122,0 

Wskaźnik wydajności kontrolne 0% 100,00 100,00 

z 1 spałometronacięcia doświadczalne 0%. 95,07 98,87 

Na powierzchni I w oddz. 341c — gdzie zbiory żywicy ze spał do- . 

świadczalnych odbywały się 3 razy w ciągu sezonu — wydajność żywicy 

na jedno spałometronacięcie była o ok. 5% niższa niż ze spał kontrolnych. 

Na powierzchni II w oddz. 299c zbiorów żywicy ze spał doświadczal- 

nych dokonywano 2 razy w ciągu sezonu żywicowania, a wydajność ży” 

wicy była o 1,1% niższa od wydajności uzyskanej ze spał kontrolnych. 

W tab. 3 podano średnie wyniki analiz próbek żywicy pochodzącej 

z obu powierzchni doświadczalnych. Analizy przeprowadziło laboratorium 

Zakładu Ubocznej Produkcji Leśnej IBL w Warszawie. Ogółem w 1976. 

wykonano analizy 25 próbek żywicy, z tego 12 z powierzchni II w oddz. 

299c, w tym 10 próbek ze spał kontrolnych, a 2 ze spał doświadczalnych. 
Pozostałe 13 próbek pochodziło z powierzchni I w oddz. 341c. Z tych 13 

próbek 10 reprezentowało żywicę ze spał kontrolnych, a 3 ze spał do- 

świadczalnych, przy czym jedna z analiz nie udała się z powodu tzw. 

„przerzutu destylacyjnego” i wynik tej analizy został wyłączony z dal- 

szych obliczeń. e 

Próbki żywicy pozyskanej ze spał kontrolnych pobierano w zasadzie 

dwa razy na miesiąc, poczynając od 31 V 1978 r., a kończąc 19 X 1978 r. 
Z elementów analizy 10 próbek żywicy dla każdej powierzchni doświad- 

czalnej wyliczono średnie arytmetyczne. Podobnie wyliczono średnie aryl 
metyczne wyników dla 2 próbek żywicy ipochodzącej ze spał doświadczal- 

nych — osobno, dla każdej powierzchni. Średnie te dotyczą próbek żywi” 
cy — pobranych na powierzchni I dnia 30 VI 1978 r., 30 VIII 1978 r. oraz 
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Tabela % 

Wyniki badań próbek żywicy pochodzących z powierzchni doświadczalnych 
w OZLP Toruń, nadl. Gniewkowo, leśnictwo Pieczenia w 1978 r. 
  

  

  

                  
  

  

8 Procentowa zawartość Właściwości 
O a 
O terpentyny kalafonii 
a, Я | 

2 = O 
я U > N 

Ч Я Ę = > z > 
3 < = = OG д во m ae 

8 3 0 = > a 3 a % = OG 
O N Q в BG ci met = N = N 5 S| & а S | &s | s | 8B 5 SE 

п. -] 4 Nd 3 N a O чм * <> :— 

Powierzchnia I — oddz. 3410 

spały 10 18,41 73,26 8,01 0,32 18,2 0,72 ok. 400% 106,7 
kontrolne — WW 

ok. 300% a 

ok. 300% 

, — K 
spały 2 18,70 12,35 8,65 0,30 20,0 0,75 ok. 500% 166,0 
doświad- — М 

czalne , ok. 50% 
— WW 

Powierzchnia II — oddz. 299c 

spały 10 18,40 73,02 8,26 0,32 12,5 0,47 ok. 600 166,0 
kontrolne — WW 

ok. 30% 
— N 
ko. 100% 

| —K 
spały 2 170 75,40 7,35 0,25 190 060 ok. 50% — 163,5 
doświad- — М 

czalne | ok. 50% 
| — WW 

Kryteria jakości wynikające z normy na żywicę sosnową balsamiczną: ter- 

pentyna — co najmniej 15,0%, woda — najwyżej 10,0%, zanieczyszczenia 
stałe — najwyżej 2,0% 

19 X 1978 r., a na powierzchni II pobranych 31 VII 1978 r. oraz 18 X 1978 
rok. Ciężar poszczególnych próbek żywicy wynosił od ok. 0,5 kg do 1,2 kg. 

Próbki pobierano zgodnie z PN „Produkty chemiczne” (21). W tab. 3 
podano również — dla porównania — wymogi Normy Branżowej „Żywi- 
ca sosnowa” (22) w odniesieniu do elementów uwzględnionych w anali- 
zach próbek żywicy przez IBL. Z analizy porównawczej podstawowych 
elementów jakości sosnowej żywicy balsamicznej pozyskanej ze spał do- 
świadczalnych na obu powierzchniach w nadl. Gniewkowo wynika, że ży- 
Уса ta odpowiada w pełni kryteriom podanym w normie na żywicę so- 

 snową (22). Badania jakości, żywicy pozyskiwanej w warunkach bardzo 
rzadkich zbiorów będą kontynuowane i zostaną rozszerzone. Dotyczy to 
także. otrzymywanej z tej żywicy terpentyny i kalafonii. Dotychczasowe 
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о Tabela 4 

Efektywny czas zbioru żywicy w 1978 r. na powierzchniach 

doświadczalnych w OZLP Toruń — nadl. Gniewkowo, leśn. Pieczenia 

  

Efektywny czas 

zbioru żywicy Zębrana ilość W ciągu godziny zbierano 

  
  

  

  

    

przypadający (kg) żywicy . | ” żywicy ze spał 

na robotnika ze spał 

Lokalizacja | w minutach 
powierzchni 

w sezonie я я kontrolnych doświadczalnych 

a | 2) ка 

GO| GS > O Th wska- wska- 
a8| a6 ¢ ie = s 2% 
п бо 3 nd kg źnik kg znik 
v © oon о © мч 0 0; 

ч м ND O а со /o /0         
  

Powierzchnia I 
z 

Oddz. 341c 1659 728 605,1 5910 21,9 100,0 487 © 2224 

Powierzchnia II 

Oddz. 299c 1668 549 576,7 558,6 20,8 1000 61,1 293,7 
- 

analizy wykazały m. in., ze barwa tych surowców odpowiadała określo- 

nym normom (21—22). Zachodzi potrzeba dodatkowego sprawdzenia in- 

nych kryteriów jakościowych kalafonii i terpentyny. z 
Efektywny czas zbioru żywicy ze spał doświadczalnych i kontrolnych 

na obu powierzchniach, w zestawieniu z ilością zebranej żywicy, podano 
sumarycznie w tab. 4. Dane te są oparte na 25 pomiarach czasu zbioru 

żywicy. W następnym roku pomiary tego typu będą rozszerzone i prowa- 

dzone w różnych warunkach terenowych, również na spałach wysokich. 

Dokonano także wyrywkowych pomiarów czasu zużytego na czynności 

związane z pracami przygotowawczymi i właściwymi na powierzchniach 

doświadczalnych, co stanowić będzie materiał do całościowego ujęcia pra- 

cochłonności, zarobków robotnika, a także kosztów produkcji w warunkach 

bardzo rzadkich zbiorów żywicy. - | 
Woreczki o pojemności 2 1 wykonała Rolnicza Spółdzielnia Produkcyj- 

na w Osiecku k. Pilawy. Mają one specjalny kształt ułatwiający wyjmo- 
wanie stężałej żywicy. Cena woreczka wynosiła 1,90 zł. Woreczki zostały 
wykonane z folii polietylenowej, grubości ok. 0,15 mm, o kolorze seledy- 
nowym. Część otrzymanych woreczków okazała się nieszczelna z powodu 
niewłaściwego ich zgrzewania. W związku z tym w kwietniu 1978 r. do- 
konano sprawdzenia — próbą wodną — w warunkach terenowych wszy” 

stkich otrzymanych woreczków. Mimo to stwierdzono pewną ilość pęknięć 

woreczków. | | | 
Z otrzymanej w 1978 r. partii tego typu woreczków zastosowano kil- 

kaset na powierzchniach gospodarczych, zawieszając je na spałach w dru- 

gim, trzecim i czwartym roku żywicowania. Ubytek w ciągu sezonu żywi” 
cowania wynosił 5—10%/. и 

a 
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WNIOSKI 

Wyniki. badań uzyskane w 1978 r. na powierzchniach doświadczalnych 

„na temat rzadkich zbiorów żywicy wskazują na celowość kontynuowania 

tych prac na terenie nadl. Gniewkowo, a także sugerują rozszerzenie do- 

świadczeń i obserwacji z tego zakresu na inne nadleśnictwa. Badania ta- 

kie mogą przyczynić się do wydatnego zmniejszenia pracochłonności przy 

pozyskiwaniu balsamicznej żywicy sosnowej w Polsce. 
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В работе рассаматриваются вступительные результаты исследований возмож- 

ностей уменьшения трудоемкости подоочки путем применения для сборов полиэти- 

леновых мешочков и редких сборов омолы — 3 раза в течение оезона. Автором 

ведутся исследования на опытных площадях в надл. Гневково. После первого сезона 

исследований констатировано, что по сравнению с до оих пор применяемым ме- 

тодом производительность возросла с 220 до 294%. Качество смолы не подвергается 

изменениям и полностью отвечает требованиям нормы. | 

Summary 

The paper discusses preliminary results of studies on the possibility of the 
reduction in resin tapping labour consumption through the application of plastic 
bags and rare resin collections, viz. 3 times during a season. Author carries out 
studies on experimental areas in the Gniewkowo forest district. After the first 
season of studies it was found that when compared to previously used method 
the productivity was increased from 220 to 294%. The quality of resin was not 
changed and fully met standard requirements. 
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