
  

1971 SYLWAN Nr 12 
  

Międzynarodowa konferencja wyłuszczarsko-selekcyjna w Weronie 

Копегепсза odbyła się w dniach 16—20.VI.1971 r. Jej organizatorem 
było Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Włoch, a współorganizato- 

rem — Bawarski Instytut Nasiennictwa Leśnego i Hodowli Roślin (Bayeri- 
sche Landesanstalt fiir Forstliche Saat- und Pflanzenzucht) w Teisendorf, 
gdzie odbyła się pierwsza część konferencji w dniach 14—16.VI. Była to 
kolejna konferencja z tego zakresu, zainicjowana przez leśników z NRFE 
w celu wymiany doświadczeń i zapoznawania się z interesującymi obiek- 
tami leśnymi — drzewostanami i uprawami oraz zakładami doświadczal- 
nymi. lego rodzaju konferencje międzynarodowe organizowane są co 2 
lata, przy czym każdorazowo pierw- 
sza część odbywa się w NRE, a dru- 
ga w kraju współorganizującym. 

W tegorocznej konferencji w jej 
włoskiej części brało udział ogółem 
04 uczestników. Znaczną ich więk- 
szość stanowili leśnicy włoscy (28 
osób) i niemieccy (12 osób). Ponad- 
to uczestniczyli w niej leśnicy z 
Austrii (3 osoby), Bułgarii (1), Gre- 
cji (1), Hiszpanii (2), Jugosławii (1), 
Norwegii (2), Polski (1), Węgier (2) 
1 Wielkiej Brytanii (1). 

Konferencja miała charakter 
terenowy i odbyła się na trasie: 
Werona — Abetone — Florencja — 
Vallombrosa — Pieve San Stefano 
— Rimini — Werona. Podczas niej 
wygłoszono 11 referatów poświęco- 
nych zagadnieniom wyłuszczarstwa 
i biologii nasion leśnych oraz plan- 
tacjom nasiennym. Uczestnicy za- 
poznali się z kilkoma interesujący- 
mi obiektami leśnymi: z najdalej 
na południe wysuniętym natural- 
nym drzewostanem świerkowym 
Pigelleto Chiarugi (szer. geogr. 
44°08’, dług. geogr. 10°42’. wys. Ryc. 1. Naturalny drzewostan świerka po- 

spolitego na najbardziej południowym sta- 
n.p.m. 1700 m), bukowym drzewo-  nowisku w Pigelleto Chiarugi koło Abe- 
stanem nasiennym w Abetone (wys. tone, 1700 m n.p.m. 
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Вус. 2. Wyłuszczarnia nasion leśnych Alto Tevere 

  
n.p.m. 1100 m), powierzchniami porównawczymi jedlicy w wieku 60 lat 
i arboretum w Vallombrosa oraz z wyłuszczarnią nasion i szkółką leśną 
w Alto Tevere. 

Najbardziej interesującym obiektem była wyłuszczarnia Alto Tevere 
koło Pieve San Stefano, zbudowana w 1960 r. Wyłuszcza się w niej nasio- 

а a? 
rk 
iy, ZER, . 

Ry > ь 
<n Z 

SZA 5 

Ryc. 3. Fragment szkółki leśnej Alto Te- 
vere. Siewki jodły w plastikowych toreb- 
kach-doniczkach  



na z uznanych drzewostanów nasiennych. Ilość wyłuszczonych nasion wy- 

niosła około 47 tys. kg w 1969/70 r. Były to głównie nasiona sosny posp., 

świerka, modrzewia, jodły, jedlicy, sosny czarnej, alepskiej (Pinus hale- 
pensis) i nadmorskiej (P. pinaster). Zestaw suszarniczy jest typu Messer 

Schilde. Warunki termiczne i wilgotnościowe w komorach wyłuszczarskich 

są automatycznie kontrolowane oraz rejestrowane na termo- i hygrogra- 

fach. Wyłuszczone nasiona przechowuje się w 4 komorach o łącznej kuba- 

turze 500 m? i różnych temperaturach. Nasiona takich gatunków jak sosna 
pospolita, świerk, modrzew czy cyprysik po dosuszeniu przechowuje się 
w zamkniętych pojemnikach w temperaturze „+4 C. Nasiona jodły pod- 
suszone do wilgotności 7—9% przechowuje się W temp. około —8'C rów- 
nież w pojemnikach. Wyłuszczarnia ma własną stację oceny nasion. Bogate 
doświadczenia wyłuszczarni Alto Tevere będą w dużym stopniu wykorzy- 
stane przy budowie tunelowej wyłuszczarni Dogana di Pieri koło Werony 
o mocy produkcyjnej około 40 000 kg nasion, która ma zaspokajać potrze 
Бу- północnych Włoch. Pomieszczenia nowej wyłuszczarni zajmą 3850 m, 
kubatura wyniesie około 20 000 m», koszt budowy — około 270 tys. dola- 
rów, a wyposażenia — około 185 tys. dolarów. Projekt rozwiązań konstruk- 
cyjnych, metodyki wyłuszczania i wyposażenia przedstawiono w dwóch 
referatach. 

Z wyłuszczarnią Alto Tevere związana jest szkółka leśna o powierzchni 
11,50 ha. Bardzo cennym dla prac szkółkarskich urządzeniem jest przecho- 
walnia sadzonek. Jest to pomieszczenie o kubaturze 600 m”, w którym 
przetrzymuje się sadzonki w stałej temperaturze +2(C i wilgotności po- 
wietrza 90%. Warunki takie regulowane są automatycznie przez elektro- 
-galwaniczną aparaturę produkcji Siemensa. Przechowalnia sadzonek 
umożliwia uniknięcie wiosennego spiętrzenia prac szkółkarskich przez 
przedłużenie okresu szkółkowania i sadzenia do kilku miesięcy. W dniu 
19 czerwca widziałem w niej jeszcze całkowicie uśpione sadzonki jodły 
i gatunków liściastych. 

Z wygłoszonych referatów najbardziej interesujący wydaje się referat 
prof. A. Gradi (kierownika wyłuszczarni Alto Tevere) pt. „Wstępne do- 
świadczenia z suszeniem nasion jodły pospolitej'', w którym omawia przy- 
gotowanie nasion do długookresowego przechowywania. Obejmuje ono 
następujące etapy: zbiór szyszek i szybki przewóz do wyłuszczarni, dojrze- 
nie szyszek oraz wyłuszczenie i oczyszczenie nasion, podsuszenie nasion 
w przewiewnym pomieszczeniu do wilgotności 14—16% w stosunku do 
ciężaru nasion świeżych (zależnie od pogody trwa to we Włoszech 15—35 
dni), podsuszenie nasion w powietrzu o wilg. wzgl. 40—50% w temp. 30°C 
do wilgotności 7—9%, przechowywanie w szklanych pojemnikach lub 
plastikowych workach w magazynie o temp. —6 do —9'C. Tak przygoto- 
wane nasiona po 28 mies. przechowywania miały zdolność kiełkowania 
około 40% lub więcej. 

Następna konferencja poświęcona tym zagadnieniom zostanie zorgani- 
zowana w 1973 r. Pierwsza jej część odbędzie się w NRF, druga — w Nor- 
wegii. 

Stefan Kocięcki 

Zakład Nasiennictwa i Selekcji IBL 
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Errata 

W artykule „Ruchy robocze” („Sylwan” nr 6/71) na s. 65, w wierszu 13 od góry, 
obok nazwiska Gilbreth, zamiast liczby „77 powinno być „17, zaś w „Literaturze” 
zamiast: „Sylwan ' 1967, nr 1l” powinno być „maszynopis”. 

W artykule „Oddziaływanie Zakładów Azotowych w Puławach na lasy w la- 
tach 1968—1970” (,Sylwan” nr 6/71) na s. 6 w wierszu 7 od dołu zamiast „cztero- 
krotny powinno być „dwukrotny. Natomiast na s. 7 w wierszach 17—19 od dołu 
wkradła się niejasność, wynikająca ze skreślenia uwagi, iż pierwsze zdanie dotyczy 
udziału powierzchniowego a drugie — masowego. 

Autorami wspomnienia peśmiertnego o Feliksie Lejczyku („Sylwan” nr 10/71 
s. 101) — obok wymienionego Jana Romana — są Kazimierz Łęski i Bolesław Ża- 
kowski. 
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