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Trendy i perspektywy wykorzystania kory 
dla celów rolniczych i leśnych 

(na tle badań polskich) * 

Направления и перспективы использования коры для сельскохозяйственных 

и°лесохозяйственных целей (на фоне польских исследований) 

Trends and prospecis of the utilization of фомк Рог farm and forest purposes 

(on the background of Pollish investigations) 

i. Wstep 

W śród rozpatrywanych kierunków wykorzystania kory z mechaniczne- 
50 korowania drewna w zakładach przemysłowych jednym z waż- 

niejszych:było wykorzystanie jej do naważenia gleb. 
Kora odpadowa z korowalni charakteryzuje się cechami, które uwa- 

żano za istotną przeszkodę w zastosowaniu jej w agrotechnice. Najważ- 
niejszymi z nich są: niekorzystny stosunek ilościowy węgla do azotu, za- 
wartość garbników i związków żywicznych, bardzo niewielka ilość sub- 
stancji pokarmowych (z punktu widzenia potrzeb roślin). W korze sosno- 
wej w przeliczeniu na suchą masę jest np. od 39 do 50% węgla, a tylko 
ok. 0,3% azotu. W środowisku organicznym, jakie tworzy kora, istnieją 
sprzyjające warunki do rozwoju mikroorganizmów glebowych, które 
znacznie łatwiej niż rośliny wyższe mogą przyswajać sobie składniki po- 
karmowe, zwłaszcza azot. Nie znajdując dostatecznej dla siebie ilości 
tych składników w środowisku organicznym będą pobierały te, które za- 
warte są w glebie, zubożając zasoby dostępne roślinom. W związku z tym 
powstał pogląd, że uzdatnienie kory do zastosowań agrotechnicznych 
może się odbywać przez wzbogacenie jej w substancje odżywcze, a na- 
stępnie kompostowanie, rozumiane jako proces biodegradacji, w którym 
odbywa się humifikacja i mineralizacja materii organicznej. Proces mi- 
heralizacji przebiega wolno i wymaga stosowania pracochłonnych opera- 
cji. Otrzymywany w wyniku tego produkt jest stosunkowo drogi, tak, że 
względy ekonomiczne ograniczały możliwość opłacalnego wykorzystania 
go w rolnictwie, zwłaszcza w uprawach polowych. Na efekty ekonomicz- 
ne stosowania przerobionej kory jako nawozu poprawiającego strukturę 
gleb mają wpływ również koszty rozwiezienia jej po nawożonej po- 
  

1 Referat wygłoszony na Sympozjum Komitetu Drzewnego Europejskiej Komisji 
Gospodarczej ONZ w Bukareszcie w dniach 27 IX—1 X 1976. 
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wierzchni. Skuteczne działanie melioracyjne wywiera duża dawka kory 
nie mniejsza niż 300 m3/ha. W wypadku, gdy na meliorowanym w ten 
sposób terenie ma miejsce niezbyt intensywna uprawa roślin, może się 
osazać, że nawet uwzględniając długotrwały następczy wpływ Коту 
wartość dodatkowo uzyskanych plonów nie będzie równoważna kosztom 
wykonania zabiegu. | 

Wydaje się, że zwrócenie uwagi w pierwszym rzędzie na wartość 
xompostowanej kory jako nawozu glebowego było przyczyną, dla której 
nie znalazła ona szerokiego zastosowania w agrotechnice, mimo że. już 
od początku lat sześćdziesiątych czyniono próby w tym kierunku nie 
tylko w skali doświadczalnej, ale i gospodarczej. 

2. Produkcja kompostu na podłoża ogrodnicze w Polsce 

W Polsce badania nad wykorzystaniem kory podjęto dopiero od 
1967 r., choć kilka lat wcześniej pnowadzono próby rozpoznawcze. 
W pierwszym etapie zamierzono rozwiązać problem kory gromadzącej 
się w zakładach celulozowo-papierniczych, ponieważ są to miejsca 
o szczególnie wielkiej koncentracji odpadów korowania, a w związku 
z tym uciążliwość tych odpadów jest tam znacznie większa niż w miej- 
scach, gdzie koruje się kilkanaście lub kilkadziesiąt razy mniej drewna. 
W zakładach tych instaluje się korowarki bębnowe, w których korowanie 
odbywa się pod natryskiem wodnym, co określa również stopień roz- 
drobnienia kory i jej warunki fizyczne (bardzo wysoka wilgotność), 
a częściowo, wskutek działania wody, również chemiczne. Wilgotna kora, 
składowana na hałdach, tworzy sprzyjające warunki do egzotermicznych 
procesów biologicznych, w wyniku których następują samozapłony. Jed- 
nocześnie jednak koncentracje te stwarzają warunki do uruchomienia na 
skalę przemysłową przetwórstwa kory, przy czym możliwe jest zacho- 
wanie warunku jednorodności i standaryzacji produktu. Instytut Badaw- 
czy Leśnictwa w Warszawie podjął prace zmierzające do przerobu kory 
przez kompostowanie na produkt przydatny rolnictwu. Na podstawie 
doświadczeń z szeregu krajów, publikowanych w literaturze (1, 2) po- 
stanowiono już w fazie formułowania programu badań, że należy dążyć 
do tego, aby: | 

— proces kompostowania trwał stosunkowo krótko, : 
—- związane z nim operacje były proste i łatwe do zmechanizowania, 
— kompostowanie było możliwie tanie, a więc nie wymagało angażo- 

wania drogich i energochłonnych instalacji, | 
— otrzymany w wyniku kompostowania produkt mógł być zastoso- 

wany również w agrotechnice szklarniowej. | 

Wychodziliśmy z założenia, że tylko równoczesne zachowanie tych 
warunków może zapewnić powodzenie w przyszłym wdrażaniu wyników 
badań do praktyki przemysłowej. Badania prowadzono w zakładach, 
w których koncentracja kory wynosi 50—120 tys. m3 rocznie. To zmu- 
szało do liczenia się z potrzebą wywozu kompostu na dalsze odległości, 
co z kolei musiało zwiększać cenę produktu. Ten właśnie wzgląd spowo- 
dował zwrócenie uwagi na potrzeby ogrodnictwa szklarniowego, stosu- 
jącego najbardziej intensywne metody uprawy roślin, wymagającego 
jednak odpowiednich standardowych podłoży do tej uprawy. 

W wyniku szeregu doświadczeń zaproponowano metodę przerobu kory 
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polegającą na mieszaniu jej z płynnym osadem czynnym z biologicznej 
oczyszczalni ścieków celulozowni oraz z azotowym nawozem mineral- 
nym (5, 6, 7). Sposób przerobu kory na kompost został opatentowany 
w Polsce, właścicielem patentu jest Instytut Badawczy Leśnictwa. Użycie 
osadu czynnego jest dalszym krokiem w utylizacji odpadów przemysłu 
celulozowo-papierniczego. W procesie oczyszczania ścieków bowiem masa 
osadu w oczyszczalni biologicznej przyrasta szybko, a nadmiar osadu sta- 
nowi poważny problem techhiczny. 

.. Drobnoustroje znajdujące się w osadzie czynnym powodu ją częścio- 
wy rozkład celulozy kory, w minimalnym tylko stopniu biodegradację 
ligniny. Znajdując się w organicznym środowisku, jakie tworzy kora, 
rozwijają się dąść szybko, zużywając znaczną część mineralnych form 
azotu wprowadzonych przy kompostowaniu (przeprowadzają je w formy 
białka). 

Ze względu na potrzebę zachowania substancji organicznej postano- 
wiono nie dążyć do osiągnięcia zaawansowanego stadium mineralizac ji 
kory, a proces „kompostowania ograniczyć do uzyskania odpowiedniego 
stopnia zbiałczenia azotu, który jest dodawany_w proporcji ok. 1400 mg 
na 1 litr kory. W procesie zbiałczania azotu mineralnego istotną role 
odgrywają mikroorganizmy z osadu czynnego. 

Kora bukowa zawiera składniki ekstrakcyjne hamujące wyraźnie 
wzrost roślin, a jednocześnie jest bardziej podatna na procesy biodegra- 
dacyjne niż kora sosnowa, świerkowa czy brzozowa, gatunków przera- 
bianych w polskim przemyśle celulozowo-papierniczym. Wskutek teso 
już po kilkutygodniowym procesie kompostowania z osadem czynnym jej 
struktura ulega rozkładowi, jednak składniki działające hamująco na 
wzrost pozostają w niej aktywne jeszcze przez ok. 12 miesięcy. W tej 
sytuacji nie uwzględniamy jej, przynajmniej na razie, jako sunowca do 
przerobu na podłoże czy nawóz organiczny. 

Określono następujące wymagania, jakim powinien odpowiadać kom- 
post z kory drzew iglastych, ewentualnie z domieszką kory brzozowej 
lub trocin: 

1) odczyn kwaśny, pH mniejsze od 6,7, 
2) zawartość substancji organicznej nie niższa niż 80%, 
3) zawartość chlorków nie większa niż 50 mg/l, 
4) zawartość mineralnych form azotu (NH; i NO3) nie większa niż 

300 mg/l, wyjątkowo do 400 mg/l z tym, że musi to być uwidocznione 
w ateście producenta kompostu, 

5) kora powinna być rozdrobniona tak, by przechodziła przez sita 
o oczkach 20 mm, frakcji grubszej dopuszcza sie do 10%. 

Kompost konowy, odpowiadający tym warunkom był wszechstronnie 
przebadany pod względem przydatności jego w przyspieszonej uprawie 
roślin ogrodniczych, : warzywnych i ozdobnych. Badania prowadzono: 
w Instytucie Sadownictwa, Instytucie Warzywnictwa oraz Instytutach 
Produkcji Ogrodniczej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w War- 
szawie i Akademii Rolniczej w Poznaniu. Wyniki tych badań w pełni po- 
twierdziły przydatność kompostu z kory sosnowej (również z domieszka- 
mi kory brzozowej i trocin) jako podłoża w szklarniowej uprawie roślin 
(3, 4, 8), a także nawozu organicznego w uprawach połowych. Na pod- 
stawie tych wyników rozpoczęto przemysłową produkcję tego kompostu 
w Ostrołęckich Zakładach Celulozowo-Papierniczych i w Zakładach Ce- 
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zd, 

lulozy i Papieru w Świeciu. Przewiduje się, że w 19%6 r. zakłady te 
wyprodukują ok. 60—70 tys. m3 kompostu (ok. 30—35 tys. ton), prze- 
znaczonego głównie na podłoża wzrostowe dla ogrodnictwa szklarnio- 
wego. Zgłoszone zapotrzebowanie tego sektora gospodarki narodowej jest 
znacznie większe, przekracza 1 milion m$. Cena kompostu korowego jest 
ok. 2 razy niższa od ceny ekwiwalentnej ilości torfu ogrodniczego, przy 
równych wartościach użytkowych. Nabywcy kompostu korowego w Pol- 
sce otrzymują „Instrukcję , która określa zasady jego stosowania jako: 
podłoża do uprawy roślin ogrodniczych pod szkłem i folią, podłoża do. 
ukorzeniania sadzonek, nawozu organicznego oraz ściółki w polowej upra- 
wie roślin. Instrukcja została opracowana przez instytuty uczestniczące 
w programie badań nad kompostem z kory i akceptowana przez Mini- 
sterstwo Rolnictwa PRL. Określa ona podstawową charakterystykę pro- 
duktu oraz sposób jego użytkowania, uwzględniając konieczne wskazania 
dotyczące mineralnego nawożenia, uzależnionego od wymagań określo- 
nych upraw. | 

Producenci kompostu do każdej wysyłanej partii załączają atest, wy- 
stawiony przez laboratorium zakładowe, kontrolujące proces komposto- 
wania, w którym podane są wyniki oznaczeń składników, określonych 
w wymaganiach stawianych kompostowi. 

Kompost korowy może być stosowany jako podłoże wzrostowe w przy- 
spieszonej uprawie nie tylko roślin ogrodniczych, ale również 'w wpro- 
aukcji materiału sadzeniowego dla leśnictwa, zwłaszcza w tunelach 
tollowych. | 

3. Wykorzystanie kory jako nawozu organicznego do nawożenia gleb 

Intensyfikacja produkcji roślinnej powoduje znaczne zubożenie gleb 
w składniki organiczne i mineralne. Najpowszechniejszym sposobem za- 
pobiegania konsekwencjom tego procesu jest zwiększanie poziomu na- 
wożenia mineralnego oraz nawadniania upraw, które ma poprawić sto- 
sunki wodne w glebach. Zmniejszenie zapasu substancji organicznej 
w glebach prowadzi do mineralizacji tych ostatnich. Maleje żyzność gleb, 
ponieważ koloidy organiczne sorbują kilkanaście razy więcej niż koloidy 
Inineraine. Intensyfikacja nawożenia mineralnego gleb pozbawionych 
składników organicznych jest zabiegiem mało skutecznym, a może się 
osazać szkodliwym. Wskutek małej zdolności sorpcyjnej gleb mineral- 
nych składniki pokarmowe z nawozów sztucznych są szybko wymywane 
przez wody opadowe i przenikają z wodami podpowierzchniowymi do 
cieków wodnych, zatruwając je. Jednocześnie w obrębie strefy korzenio- 
wej roślin, w której oddziaływuje siła ssąca korzeni, powstaje znaczne 
zegęszczenie roztworu glebowego często przekraczające próg toksycz- 
nośc. dla rośliny. 

Wprowadzenie do gleby substancji organicznej powoduje długotrwaie 
zwiększenie kompleksu sorpcyjnego, przedłużając przez to działanie na- 
wozów mineralnych oraz umożliwiając zwiększenie poziomu nawożenia 
rmineralnego, stosownie do wymagań intensywnej produkcji roślinnej. 
Cbecny poziom rozwoju przemysłu chemicznego pozwala na dowolny 
wzrost produkcji nawozów mineralnych, ale baza nawozów organicznych, 
które bez wyjątku są pochodzenia naturalnego, w krajach uprzemysło- 
wionych kurczy się systematycznie. | | 
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Zie względu na to, że te ostatnie właściwie limitują możliwość wzrostu 
produkcji roślinnej, problem oszczędnego nimi gospodarowania również 
w glebie ma szczególne znaczenie społeczne i gospodarcze. W związku 
z tym podejmuje się badania zmierzające do znalezienia metod hamo- 
wania rozkładu substancji organicznej w glebach. 

W świetle powyższych uwag kora drzew, zawierająca do 90% sub- 
stancji organicznej, jest potencjalnym cennym elementem w bilansie na- 
wozów omganicznych. 

W warunkach polskich, w związku z realizacją programu szerokiego 
rozwoju produkcji roślinnej w szklarniach i tunelach foliowych, pierw- 
szorzędne znaczenie ma produkcja podłoży ogrodniczych, zwłaszcza wo- 
bec ostrego deficytu torfu ogrodniczego. Podobne trendy zresztą obser- 
wuje się w wielu krajach, a ich konsekwencją jest m. in. stały wzrost 
ceń podłoży na rynkach krajowym i światowym. Podłoża są wykorzysty- 
wane w szklarniach przez ograniczony czas, a później, po usunięciu ich 
ze szklarni, są stosowane jako glebowe nawozy organiczne. Ich wartość 
użytkowa jest więc tym większa, im wolniej przebiega proces biodegra- 
dacji. Kora, której rozkład trwa wyjątkowo długo, okazuje się w tym 
względzie składnikiem szczególnie cennym. | 

Stosowanie kompostu korowego jako nawozu glebowego może okazać 
się ekonomicznie uzasadnione wtedy, gdy uprzednio był on wykorzysta- 
ny w szklarniach czy tunelach foliowych. Ogranicza to zasięs stosowania 
do terenów sąsiadujących z gospodarstwem ogrodniczym. Obok celulo- 
zowni i papierni, w których koncentracja odpadów jest największa 
wprawdzie, ale liczba których jest stosunkowo niewielka, istnieje znacz- 
nie bardziej gęsta sieć składnic leśnych, tartaków i niewielkich zakładów 
przemysłu drzewnego, w których rocznie gromadzi się więcej kory niż 
w przemyśle celulozowo-papierniczym, choć ilości przypadające na jeden 
zakład są znacznie mniejsze. Ogranicza to wprawdzie możliwość stoso- 
wania zunifikowanej metody przerobu kory na podłoża, w zamian za to 

, jednak ułatwia rozwizanie transportu z miejsca koncentracji na pole. 
W programie badań, zainicjowanych i koordynowanych przez Instytut 

Eadawczy Leśnictwa, były uwzględnione m. in. prace zmierzające do: 

1) wyjaśnienia wpływu kory sosnowej nieprzerabianej, zastosowanej 
jako nawóz organiczny, na plonowanie roślin; 

2) określenie zdolności sorpcyjnej kory; 
3) zbadania, czy w korze świeżej (sosnowej) występują substancje 

ujemne działające na wzrost roślin. 
Badania wymienione w punktach 1 i 2 przeprowadził prof. doktor 

hab. Olgierd Nowosielski z Instytutu Warzywnictwa w Skiernie- 
wicach, zaś w punkcie 3 — doc. dr hab. Tadeusz Pudelski z Insty- 
tutu Produkcji Ogrodniczej Akademii Rolniczej w Poznaniu. Kora świeża 
wymieszana z glebą typu czarna ziemia lekka zwiększyła plon ogórków 
średnio o 28%, a kapusty o ok. 10% w stosunku do gleby nawożonej 
mineralnie, zaś ściółkowana spowodowała zwiększenie plonów ogórków 
o ok. 60% w pierwszym roku doświadczenia. Jednoroczne doświadczenie 
nad wpływem różnego nawożenia organicznego na plon ogórków i kapu- 
sty, przeprowadzone na bardzo słabej glebie piaszczystej, dowiodło, że 
w pewnych warunkach nawet nieprzerabiana kora może zastąpić tal: 
renomowany nawóz jakim jest obornik. W porównaniu z nim uzyskano 
na korze wzrost plonu ogórków o 85%, a kapusty o 19%. 
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W doświadczeniu nad określeniem zdolności sorpcyjntj świeżej kory 
i kompostu korowego badano sonpcje azotu, fosforu i potasu (4). Azot 
azotanowy (NO3) w dawkach do 950 mg/l był odzyskiwany całkowicie 
ро 2—4 tygodniach z kompostu, wyższe dawki odzyskiwano tylko czes- 
ciowo. Ze świeżej kory odzyskiwano ok. 30% dodanej ilości tej formy 
azotu przez pierwsze 3 miesiące i to niezależnie od wielkości dawki. 

Fosior dodany do kompostu i kory świeżej był odzyskiwany całkowi- 
cie po 3 miesiącach, jeżeli był wprowadzony w dawkach nie większych 
niż 960 mg/; wyższe dawki odzyskiwano w ok. 50%. Po 6 miesiącach na- 
stępowało uwstecznienie fosforu i możliwe do odzyskania dawki były 
mniejsze niż na początku inkubacji. 

Potas był całkowicie odzyskiwany w każdym okresie inkubacji za- 
równo z kompostu, jak i kory świeżej. 

W celu wyjaśnienia, o ile zasadne są obawy, że substancje zawarte 
w korze sosnowej mogą być toksyczne dla roślin, przeprowadzono test 
biologiczny, polegający na podkiełkowaniu nasion ogórków na wyciągach 
wodnych z kory surowej z korowania suchego, zapełnie świeżej (1—3 dni 
po korowaniu), starej (po ok. 6 miesiącach składowania po okorowaniu) 
oraz z torfu niskiego. Kiełkujące nasiona ogórka są bardzo wrażliwe na 
wszelkiego rozdzaju substancje fitotoksyczne występujące w ich otocze- 
niu, dlatego zostały one użyte w tym teście. Doświadczenie wykonano 
w 4 powtórzeniach; w każdym powtórzeniu było 25 szt. nasion. Wyniki 
przedstawiono w tabeli. 

  

      
  

Tabela. 
Wpływ wyciągów wodnych kory 

na kiełkowanie nasion ogórków 

(średnie z powtórzeń) 

wg doc. dra hab. T. Pudelskiego 

Liczba nation Długość Liczba <ielfków 

Podłoże niesdiełkowanyich | konzenia bez włośnixów 

$76. mm. | SZAŁ. 

Woda destylowana 2,2 24,8 9,7 

Kona świeża 5,7 18,4 5,2 

Kora stara 3,0 29,7 0,7 

Tori miski 2,5 22,8 1,0 

Wyniki te wskazują, że tylko wyciąg z kory świeżej wpłynął ujemnie 
na liczbę skiełkowanych nasion i szybkość wzrostu części korzeniowej 
nasion. £ analiz wykonanych w Instytucie Badawczym Leśnictwa wy- 
nika, że świeża kora sosnowa zawiera 4—6% garbników, które utleniają 
się już po 6—8 tygodniach tak, że w korze przechowanej przez ten czas 
na składowisku zawartość garbników maleje do ok. 0,6%. Obecność 
garbników w świeżej korze była prawdopodobnie przyczyną powodującą 
gorsze kiełkowanie nasion. Kora stara natomiast wpłynęła dodatnio za- 
równo na przyrost długości korzenia jak i na szybkość pojawiania się 
części włośnikowych. 
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4. Uwagi końcowe 

Kora drzew iglastych z korowania mechanicznego, a zwłaszcza kora 
sosnowa, jest dobrym surowcem do przerobu na podłoża ogrodnicze, może 
być również wykorzystywana jako nawóz organiczny do wzbogacania 
gleb pod uprawy ogrodnicze, rolnicze i leśne. 

Kora gromadząca się w zakładach przemysłowych w bardzo dużych 
koncentracjach powinna być tam przerabiana na podłoża ogrodnicze. 
Wielkie koncentracje stwarzają bowiem sprzyjające warunki do mecha- 
nizącji procesu przerobu (rozdrabniania, dozowania składników, miesza- 
nia), a także umożliwiają wykorzystanie w tym procesie innych odpa- 
dów przemysłowych oraz otrzymywania produktu o jednolitych włas- 
nościach. 

Przerób kory na podłoża ogrodnicze powinien polegać na nagroma- 
dzeniu w niej składników odżywczych dla roślin, zwłaszcza składników 
azotowych i poprawienie przez to ich proporcji do zawartości węgla. 
Bardzo istotne jest przy tym doprowadzenie do takiego stopnia zbiałcze- 
nia tych składników, aby ilość form przyswa jalnych dla roślin była od- 
powiednia do wymagań okresu startowego. 

Na podłoża ogrodnicze powinien być używany produkt w możliwie 
najmniejszym stopniu rozłożony, ząwierający maksymalną ilość substan- 
cji organicznej. Pod tym względem ibardzo przydatny jest szosób ob.a- 
cowany w Instytucie Badawczym Leśnictwa, polegający na zastosowoniu 
osadu czynnego z biologicznej oczyszczalni ścieków papierniczych jako 
nośnika mikroorganizmów zbiałczających dodany azot. Sposób ten jest 
prosty i możliwy do stosowania praktycznie w warunkach każdej kon- 
centracji odpadów korowania, czynnikiem ograniczającym jest tvlko 
zródło osadu. 

W warunkach polskich, a również wielu innych krajów uprzemysło- 
wionych, występuje szczególnie duże i rosnące zapotrzebowanie na pod- 
łoża ogrodnicze, zaspokajane dotychczas intensywną eksploatacją torfo- 
wisx wysokich. Eksploatacja torfowisk, których obszary są stosunkowo 
niewielkie, a znaczenie dla gospodarki wodnej bardzo istotne, budzi za- 
strzeżenia z punktu widzenia potrzeb ochrony środowiska naturalnego. 
Jak wykazały doświadczenia m. in. polskie, kora odpowiednio przercbio- 
na może być pełnowartościowym substytutem torfu w zastosowaniach 
ognodniczych i ten kierunek wykorzystania powinien być uznany za naj- 
bardziej celowy. | 

Poza niektórymi gatunkami (np. buk) kora drzew nie ma własności 
toksycznych dla roślin, co by ograniczało możliwość stosowania jej jako 
nawozu organicznego. Stosowanie kory w tym charakterze nie wymaga 
szczególnych procesów obróbki biochemicznej, wymaga natomiast prze- 
strzegania zasad mineralnego nawożenia upraw dostosowanego do potrzeb 
określonych roślin д uwzględniającego konkretne warunki glebowe. 

Ze względu na zawartość garbników kora po okorowaniu powinna 
być składowana przez kilka (4—8 tygodni przed zastosowaniem jej 
w agrotechnice polowej. Warunek ten nie musi być przestrzegany, jeżeli 
kora zostanie rozwieziona na miejsce zastosowania jej jako nawozu kilka 
tygodni przed wprowadzeniem uprawy roślinnej na nawożoną powierz- 
chnię. 
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Odznaczając się znaczną pojemnością wodną oraz zdolnością: do po- 
chłaniania nieprzyjemnych zapachów kora może być wykorzystywana do 
utylizacji odpadów przemysłu zootechnicznego, np. ciekłej gnojowicy, 
której znaczne iiości powstają w przemysłowych tuczarniach trzody 
chlewnej. 

Dotychczas lepiej poznano wpływ kory na produkcję roślin ogrodni- 
czych niż leśnych, co wynika zarówno z hierarchii potrzeb jak i różnic 

"w długości wegetacji, warunków uprawy itd. Obecnie coraz częściej spo- 
tyka się pogląd, że produkcja sadzonek drzew leśnych może być zinten- 
syficowania pod warunki prowadzenia jej według zasad agrotechniki 
ogrodniczej, a nie tradycyjnych, oraz że postulat wzrostu produkcyj- 
ności siedlisk leśnych da się zrealizować pod warunkiem nawożenia 
siedlisk najsłabszych. Ze względu na to, że są to siedliska z reguły na 
solebach zmineralizowanych, istotną rolę może odegrać kompleksowe na- 

wożenie mineralne i organiczne i do tego celu kora wydaje się substan- 
cją szczególnie odpowiednią. 
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Краткое содержание 

В условиях углублящегося дефицита органических удобрений и органического 

огороднического слоя для ускоренного разведения культур растений, особое значение 

иммет использование всех потенциальных возможностей удовлетворения потребностей 

на эти продукты. Отходы сосновей коры, как доказывают исследования, в частности, 

и польские являются хорошим сырьем для переработки на огороднический слой, 

не уступающий известному огородническому торфу, а также может быть ИСПОЛЬ- 
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зован как органическое удобрение, улучшающее структуру и физико-химические 
свойства почв. Сосновая кора, уже после нескольких недель после окорки древесины 
в механических окорочных машинах, теряет большинство дубильных субстанций, 
которые могут быть ингибиторами роста растений. Из-за небольшого богатства 
коры и питательные макрокомпоненты для растений — органическому удобрению 
почв сырой корой должно сопутствовать минеральное удобрение, причем особенно 
важными являются азотные компененты. В зависимости от типа почвы можно при- 
менять в качестве удобрения раздробленную или нераздробленную кору. 

Оубститутом огородного торфа может быть компост из коры, при чем в про- 
цессе компостирования нужно стремиться к улучшению количественного соотноше- 
ния Си М, а также доведения до такой фазы превращения в белок добавленного 
в кору минерального азота, чтобы содержание присваеваемых форм азота (нитрат 
аммония и азотнокислая соль) не превышала в принципе 300 млгр/л. Далекоидущая 
биодеградация коры является нежелательной из-за необходимости защиты органи- 
ческой субстанции. 

Summary 

Under conditions of an asggraviating deficit of anganic fertilizers and substrates 
for the accelerated plartt cultivaition, (the uftilization of any potential possubilities of 
meeting ithe demanid for these products, is of particular imyportance. Discardel pine 
bark is, as proved ‘by, among other, Polish raseanch, a good raw-maltericl for iis 
processing into substrate not worse than the renowned homnticultural peat, and may 
be utilized as onganic manure improving the texture and physico-chemical pro- 
perties of soils. Pine bamk during already several weeks following to wood debarking 
in machines loses mosit of its tanming substamces which may be inhititors to plani 
growih. Due to a low content of multrient macro-elementts iin bar'x £, mineral fertili- 
zation should accompany the organic fertilization of soils with a raw bark, nitrogen 
compounds being particilarly important, Crushed or uncrushed bark ma y be used 
as fertilizen, in relation ito ‘the soil type. 

Bark ‘compost may (provide a substitute of horicultural peat. The process otf 
composting is aimed at the improvement of quanititative C:N ration and at bringine 
about such phase of tthe convens ion ol mineral nitrogen added to bark into prote.2, 
that the content of available form of mitrogen (ammonia and nitrate) did no 
exceed, as a rule, 300 mg/l. The advanced biodegradation of bark is undesirable, 
due to the necessity of the protection of onganiic matter. 
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