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Влияние обрезки CYUbEB COCHbI OÓBIKHOBEHHOŃ (Pźnus sylvestris L.) 

на изменения усадки её древесины 

Influence of pruning of Scotch pine (Pinus sylvestris L.) on changes in the 

shrinkage of its wood 

J urezenie się drewna jest przyczyną jego paczenia się i pękania. 

Pęknięcia desorpcyjne występują głównie na czołach i na zewnętrz- 

nych powierzchniach drewna okrągłego oraz na czołach i płaszczyznach 

tarcicy. Obniżają one jakość surowca i materiałów tartych oraz przyczy- 

niają się do zmniejszenia wydajności materiałowej przy wtórnej obróbce 

tarcicy (4). 

Podkrzesywanie drzew jest zabiegiem hodowlanym umożliwiającym 

produkcję wysokowartościowego drewna przemysłowego o dużym udziale 

masy bezsęcznej i większej zdrowotności surowca drzewnego oraz jego 

jednorodności (homogeniczności) w zakresie gęstości i wytrzymałości na 

ściskanie wzdłuż włókien (1, 2, 3, 5, 6). 

Celem niniejszej pracy jest próba określenia wpływu tegoż zabiegu 

wykonanego w odniesieniu do sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na 

zmiany kurczenia się drewna wytworzonego po wykonaniu zabiegu. 

MATERIAŁ I METODA 

Badania wykonano na drewnie sosen, które rosły na powierzchni 

doświadczalnej Katedry Użytkowania Lasu AR w Poznaniu, zlokalizowa- 

nej na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka, w oddziale 83a. 

W 1951 r. podkrzesano drzewa na ośmiu działkach, zostawiając na 

dwóch drzewa nie podkrzesane, którym wyznaczono rolę jednostek po- 

równawczych (kontrolnych — A). W trakcie wykonywania zabiegu usu- 

wano gałęzie żywe, martwe oraz wystające z pni suche tylce. 

Intensywność podkrzesania wyrażono czterostopniową skalą w zależ- 

ności od stopnia redukcji żywej korony drzewa, przy czym I i II stopień 

to podkrzesanie słabe, natomiast III i IV — silne: 
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I stopień podkrzesania (B) — usunięto 1 dolny okółek żywych ga-. 
łęzi, tj. 17% długości korony, 

II stopień podkrzesania (C) — usunięto 2 dolne okółki żywych ga- 
łęzi (33%), 

III stopień podkrzesania (D) — usunięto 3 dolne okółki żywych ga- 
łęzi (50%), 

IV stopień podkrzesania (E) — usunięto 4 dolne okółki żywych ga- 
łęzi (67%). 

W 1975 r. drzewostan, w którym znajduje się powierzchnia badaw- 
cza, liczył 37 lat. Bonitacja dla sosny Ia, typ siedliskowy lasu — BMśw 
(7). Ро pomierzeniu -pierśnic wszystkich drzew oraz wysokości 20 drzew 
dla każdego wariantu doświadczenia metodą Uricha I wyliczono wymiary 

czterech drzew próbnych, a następnie wybrano je w terenie. Wybierano 
drzewa o zdrowej i prostej strzale i o symetrycznej, dobrze wykształ- 
conej koronie. Po zaznaczeniu na pniu każdego drzewa kierunku północ- 

nego ścięto je i pobrano z nich jednometrowe wyrzynki odziomkowe 
z wysokości od 0,50 m do 1,50 m. Wyrzynki te stanowiły materiał z któ- 
rego pozyskano próbki (o wymiarach 2X2X3% cm) do badania kurczenia 
się drewna. Do badania kurczenia się drewna w kierunku promieniowym 
i stycznym powinno się stosować próbki o większych wymiarach (3X3X1 
cm). W pracy od tego odstąpiono, gdyż strefa drewna wytworzona w okre- 
si 24 lat po zabiegu była wąska i ograniczała możliwość zwiększania wy- 
miarów próbek. 

Rozmieszczenie beleczek na przekroju poprzecznym wyrzynka po- 
kazano na ryc. 1. Zlokalizowano je w strefie drewna wytworzonego po 
podkrzesaniu drzew, wzdłuż wykreślonych kierunków świata. 

Kurczenie się drewna w kierunkach promieniowym 1 stycznym 
określano zgodnie z metodą opisaną przez Krzysika (4). Jest to skurcz 
liniowy zachodzący podczas wysychania drewna o maksymalnie spęcznia- 
łych włóknach do stanu całkowicie suchego. Maksymalne spęcznienie pró- 
bek uzyskiwano przez kilkunastogodzinne moczenie ich w wodzie. 

Badania kurczenia się drewna w obu kierunkach anatomicznych prze- 

prowadzono na 295 próbkach. 

Uzyskane wyniki analizowano metodami statystyki matematycznej. 

WYNIKI BADAŃ 

Graficzną interpretację częstotliwości uzyskanych wyników kurcze- 

nia się drewna w kierunku promieniowym przedstawia ryc. 2. Z wykre- 

sów widać, że kurczenie się drewna sosen nie podkrzesanych utrzymywa- 

ło się w granicach od 3 do 9%. Zdecydowanie najliczniejszą grupę stano- 

wiły próbki drewna, których skurcz wynosił 6%. Drewno sosen słabo pod- 
krzesanych ulegało skurczeniu od 3 do 8%, przy czym najliczniejsza gru- 
pa próbek kurczyła się od 5 do 6%. Drewno sosen silnie podkrzesanych 

kurczyło się w granicach 2 do 9% i podobnie jak w przypadku drzew 
słabo podkrzesanych próbki najczęściej kurczyły się o 5—6'%. 
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Ryc. 1. Rozmieszczenie beleczek na przekroju poprzecznym wyrzynka 
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Ryc. 2. Częstotliwość kurczenia się w kierunku promieniowym drewna sosen (Pinus 

sylvestris L.) w różnym stopniu podkrzesanych 

bez podkrzesania (A) 

————— stabe podkrzesanie (B, C) 

——.—.—.— silne podkrzesanie (D, E) 
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Opierajac sie na wynikach analizy wariancji i testu Tukeya stwier- 
dzono, ze: 

— kurczenie się drewna w kierunku promieniowym wytworzonego 
w ostatnich 24 latach przez sosny nie podkrzesane jest statystycznie 
istotnie wyższe od kurczenia się drewna sosen podkrzesanych; 

— kurczenie się drewna w kierunku promieniowym drzew najsilniej 
podkrzesanych (wariant doświadczenia E) jest statystycznie istotnie niż- 
sze aniżeli drzew, którym usunięto 1, 2 i 3 okółki gałęzi. 

Analizując średnie wartości (tab. 1) widzimy, że kurczenie się w kie- 
runku promieniowym drewna sosen kontrolnych wynosiło 6,4%, a drzew, 
którym usunięto 1, 2, 3 i 4 okółki gałęzi żywej korony, osiągnęło war- 
tość odpowiednio: 5,7, 5,6, 5,6 i 5,0%. Zbliżony układ wykazują wartości 
modalne kurczenia w poszczególnych wariantach doświadczenia. 

Tabela 1 

Charakterysytka statystyczna kurczenia się 

w kierunku promieniowym drewna sosen 

w różnym stopniu podkrzesanych 

  

Wariant doświadczenia 
  

        

Mi łożenia i r о . 
ary położenia i rozproszenia А В c 5 Е 

Wartość najczęstsza % 6,0 5,2 5,9 5,4 5,8 

Średnia arytmetyczna 0% 6,4 5,7 5,6 5,6 5,0 
Współczynnik zmienności *% 21,9 21,0 17,8 17,8 22,0 

Najmniejsza istotna różnica — NIR — (Test Tukeya P = 0,01) L = 0,55% 

Zmienność kurczenia się drewna w kierunku promieniowym wa- 
hała się od 17,8 do 22,0% (tab. 1). Najwyższe współczynniki zmienności 
stwierdzono w wariancie kontrolnym oraz u drzew, którym usunięto 
1 i 4 okółki gałęzi (21,9, 21,0 i 22,0%). Najniższy (17,8%) współczynnik 
zmienności cechował drewno drzew, u których okrzesano 2 i 3 okółki. 

Częstotliwość kurczenia się drewna w kierunku stycznym przed- 
stawiono na ryc. 3. Z wykresu widać, że drewno drzew kontrolnych, po- 
chodzące z przyrostów ostatnich 24 lat, kurczyło się w zakresie od 5 do 
15.0, przy czym największa liczba próbek drewna wykazywała skurcz 
wynoszący 10%. W przypadku drewna sosen słabo podkrzesanych zakres 
wahań był nieznacznie węższy i wynosił od 6 do 13%. Sosny silnie pod- 
krzesane miały drewno kurczące się w granicach od 5 do 12%. Zarówno 
u drzew silnie, jak i słabo podkrzesanych najliczniejszą grupę stanowiły 
próbki o skurczu wynoszącym 9%. 

W tab. 2 zamieszczono wartości średnie kurczenia się drewna w kie- 
runku stycznym oraz jego charakterystykę statystyczną. 

Analiza wariancji i test Tukeya pozwalają stwierdzić: 
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Ryc. 3. Częstotliwość kurczenia się w kierunku stycznym drewna sosen (Pinus syl- 

vestris L.) w różnym stopniu podkrzesanych 

bez podkrzesania 

———— — słabe podkrzesanie 

————.— silne podkrzesanie 

    

Tabela 2 

Charakterystyka statystyczna kurczenia się 

w kierunku stycznym drewna sosen 

w różnym stopniu podkrzesanych 

Wariant doświadczalny 
  

  

  

  

  

  

Miary położenia i rozproszenia 
A B С D E 

Wartość najczęstsza %% 10,0 9,0 9,0 8,9 9,0 

Średnia arytmetyczna % 9,8 8,8 3,9 9,1 8,6 

Współczynnik zmienności %% 14,3 12,5 11,2 11,0 14,0 
  

Najmniejsza istotna różnica — NIR — (Test Tukeya P=0,01) L+-0,580%/ 

— kurczenie się w kierunku stycznym drewna drzew nie podkrze- 
sanych jest statystycznie istotnie wyższe aniżeli drzew podkrzesanych; 

— drewno drzew z różną intensywnością podkrzesanych kurczy się 
w kierunku stycznym w jednakowym stopniu (różnice średnie nie są sta- 
tystycznie istotne). 
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„Z porównania uzyskanych wartości wynika, że drewno drzew pod- 
krzesanych kurczy się w kierunku stycznym w mniejszym stopniu aniżeli 
drzew nie podkrzesanych. - | | 

Zmienność omawianej właściwości mieściła się w granicach od 11,0 
do 14,3%. Najwyższe współczynniki zmienności kurczenia się wykazywało 
drewno drzew nie podkrzesanych (14,3%) oraz podkrzesanych najsilniej 
— wariant doświadczenia E (14,0%). Niższe współczynniki zmienności 
stwierdzono u drzew, którym usunięto z korony 1, 2 i 3 okółki gałęzi. 
Wartości tych współczynników wynosiły odpowiednio: 12,5, 11,2 i 11,0%. 

Ogólnie należy stwierdzić, że drewno ze strefy ostatnich 24 slojéw 
rocznych, tj. wytworzone po podkrzesaniu drzew, kurczyło się w obu 
rozpatrywanych kierunkach anatomicznych w mniejszym stopniu (róż- 
nica istotna statystycznie) u sosen podkrzesanych niż u kontrolnych. 
W kierunku promieniowym różnica wynosiła 1,4%, natomiast w kierunku 
stycznym 1,2%. Najniższą wartość kurczenia się drewna w obu kierun- 
kach stwierdzono u drzew najsilniej podkrzesanych, czyli tych, którym 
z korony usunięto 4 okółki gałęzi. 

WNIOSKI 

1. Podkrzesywanie drzew spowodowało istotne obniżenie kurczenia 
się drewna wytworzonego w okresie 24 lat od wykonania zabiegu w po- 
równaniu do sosen kontrolnych. W kierunku promieniowym różnica wy- 
nosiła 1,4%, natomiast w stycznym 1,2%. 

2. Zmienność kurczenia się drewna mieściła się w granicach od 17,8 
do 22,0% dla kierunku promieniowego i od 11,0 do 14,3% dla kierunku 
stycznego. Na obu kierunkach anatomicznych najwyższą zmienność 
stwierdzono u sosen kontrolnych oraz najsilniej podkrzesanych. W pozo- 
stałych wariantach podkrzesania badana własność wykazywała niższe 
współczynniki zmienności. 

3. Z uwagi na możliwość zmniejszenia przez podkrzesywanie drzew 
kurczenia się ich drewna, a więc czynnika wywołującego paczenie się 
i pękanie drewna, zabieg ten powinien znaleźć szersze zastosowanie 
w praktyce. 

Z Katedry Użytkowania Lasu 
Akademii Rolniczej w Poznaniu 
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Краткое содержание 

В работе представлены результаты исследований влияния очистки сосны обыкно- 

венной (Рмтиз $10е$1т1; Г.) на изменения усадки её древесины. 

Констатировано, что: 
[. Обрезка сучьев вывала существенное снижение усадки древесины образованной 

в течение 24 лет от момента проведениа мероприятия, по сравнению с контрольными 

соснами. В радиальном направлении разница равнялась 1,4%, в то время как в ка- 

` сательном 1,20. 

2.Изменчивость усадки древесины находилась в границах с 17,8% до 22,00) для 

радиального направления и с 11,0% до 14,39% для касательного направления. На 
обоих анатомических направлениях самая большая изменчивость констатирована у кон- 

трольных сосен, а также сильно очищенных. В остальных вариантах очищения иссле- 
дуемое свойство давало более низкие коэффициенты изменчивости. 

3. Беря во внимание возможность уменьшения путем обрезки сучьев деревьев усад- 
ки их древесины, а следовательно фактора вызывающего набухание и трещины древе- 
сины это меропдиятие должно более широкое применение на практике. 

Summary 

In the paper, the author presented results of studies on the influence of pruning. 

of Scotch pine (Pinus sylvestris L.) on changes in the shrinkage of its wood. 

Statements: 

1. The pruning of pine trees caused a significant reduction of the shrinkage of 

wood produced in the period of 24 years after the treatment, in comparison with 

control trees. In the radial direction, the difference amounted to 1.4% and in the 

tangetial direction to 1.2%. 

2. The variation of the wood shrinkage oscillated from 17.8 to 22.0% in radial 

direction and from 11.0 to 14.39% in tangential direction. In both anatomical direc- 
tions, the highest variation was stated in control pine trees and in most heavily 

pruned ones. In the other variants of pruning, the studied feature showed lower 

variation coefficient. 

3. In consideration of the possibility of reducing by pruning of trees the shrin- 

kage of their wood, ie. of the factor causing the twisting and splitting of wood, 

this treatment should be more widely applied in the forest practice. 

39


