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JAN FLOTYNSKI 

Czy wstepne ranienie drzew oraz samo Zywicowanie moze 
być przyczyną wzmożonego powstawania przewodów 

żywicznych w igliwiu sosny pospolitej (Pinus silvestris L). 

Может ли предварительное ранение деревьев, а также сама подсочка быть при- 
чиной усиленного возникновения смоляных ходов в хвое сосны обыкновенной 

(Pinus silvestris L.) 

‘Can the preparatory wounding of trees or the resin tapping by itself be the cause of 
Increased arising of resin canals in needles of Scotch pine (Pinus silvestris L.) 

Wz badań pracowników Katedry Użytkowania Lasu Wyższej 
Szkoły Rolniczej w Poznaniu wykazały, że w igliwiu sosen żywico- 

wanych klasycznie znajduje się o 36%/0 więcej olejków eterycznych niż 
w igliwiu sosen nieżywicowanych, natomiast w igliwiu drzew żywico- 
wanych chemicznie, przy użyciu 450/06 kwasu siarkowego — o 15,50/0 
więcej wspomnianych olejków (1). 

Zwiększenie wydajności żywicznej drzew sosnowych przez dodatko- 
we wykonywanie pojedynczych nacięć 'wstępnych poprzedzających ży- 
wicowanie jest zagadnieniem na ogół znanym (2, 3, 4, 5, 6). Tego rodza- 
ju nacięcia wykonane jednorazowo wiosną w początkowym stadium 
rozwoju wegetacji, np. na rok przed właściwym żywicowaniem, wpły- 
wają na wzmożone powstawanie (w drugiej połowie lata) w tkance 
roślinnej, w strefie tzw. drewna późnego — patologicznych przewodów 
żywicznych. Ze wzbogaconych w ten sposób w przewody żywiczne 
drzew można osiągnąć, w zależności od zmienności warunków ogólno- 
przyrodniczych i siedliskowych, od kilku do kilkunastu procent więcej 
żywicy (5). | 

Również samo żywicowanie, jako bodziec typu mechanicznego (4), 
wpływa dodatnio na wzmożone powstawanie w tkance drzewnej prze- 
wodów patologicznych, wskutek czego w następnych latach, w drze- 
wostanach sosnowych żywicowanych klasycznie, na ogół wydajność 
nie maleje, a raczej wzrasta (6). | | 

W zwiazku z tym nasuwa Sie pytanie, czy wpływ tych pojedynczych 
nacięć wstępnych, bądź też samego żywicowania, ogranicza się jedynie 
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do zwiększenia liczebności przewodów w tkance drzewnej, czy też jest 
on również przyczyną wzmożonego powstawania przewodów żywicz- 
nych w igliwiu, które jak wiadomo jest cennym surowcem przemysło- 

wym. W ramach ogólnego planu naukowego Katedry prowadzono na 

ten temat częściowe badania na terenie Leśnego Zakładu Doświadczal- 

nego WSR w Murowanej Goślinie pod Poznaniem: 

a) w leśn. Potasze w oddziale 82a, w latach 1956—1962, 

b) w tym samym leśnictwie w oddziale 96a, w latach 1959—1961, 
c) w leśn. Huta-Pusta w oddziale 38a, w latach 1958— 1963. 
Ad a). Wczesną wiosną 1956 r. podzielono na 3 działki obejmujące 

po ok. 400 spał drzewostan sosnowy w wieku 90—96 lat (opis taksac. 

w tabeli 1). Na każdej z działek podzielono z kolei drzewa na trzy rów- 

nowazne pod względem struktury pierśnic grupy doświadczalne Pżź, Ż 
i grupę kontrolną K. Na drzewach grupy Pż wykonano pod koniec maja 

tuż przy szyi korzeniowej pojedyncze nacięcia w kształcie litery V. Na- 

cięcia te wykonano zwykłym żywiczarskim żłobikiem, a celem zabiegu 

było wywołanie w tkance drzewnej wzmożonego powstawania wtórnych 

przewodów żywicznych. Ten sam zabieg powtórzono w analogiczny 

sposób wiosną w latach 1957 i 1958, przy czym każde z nacięć wyko- 

nano ponad poprzednim w odległości około 3 cm. Na drzewach grup Z. 

oraz K nie wykonywano zadnych zabiegow wstepnych. 

Wiosną 1959 r., zgodnie z wytycznymi instrukcji żywicowania 

z 1956 r., przewidzianymi dla żywicowania klasycznego w obiegu trzy- 

letnim, drzewa grup Pź oraz Ż ospałowano i przystąpiono do normalnego 

żywicowania. Żywicowanie to trwało przez okres trzech lat, tj. do 

1961 r. włącznie. Na drzewach grupy kontrolnej K przez cały okres nie 

wykonywano ani nacięć wstępnych, pobudzających, ani też drzew tych 

nie żywicowano. W dwa lata później, tj. jesienią 1962 r., w celu prze- 

konania się, czy wpływ stosowania nacięć pobudzających (Pż) oraz sa- 

mego żywicowania (Ż) na wzmożone powstawanie przewodów żywicz- 

nych w igliwiu — istnieje i nadal się zaznacza, wyznaczono w każdej 

grupie po 10 drzew modelowych zgodnie ze strukturą pierśnic drze- 

wostanu (razem 30 drzew). Wyboru dokonywano w ten sposób, że 

drzewa zarówno grup doświadczalnych, jak i grupy kontrolnej były 

podobne do siebie pod względem wymiarów pierśnic, wysokości oraz 

pozostałych cech morfologicznych. Następnie z każdego z tych drzew 

pobrano do badań szpilki z ostatniego przyrostu rocznego. Szpilki po- 

bierano z drzew uprzednio ściętych, po 9 wiązek z drzewa, przy czym 

w każdej wiązce było po 50 szpilek. Wiązki pobierano: jedną z wierz- 

chołka oraz po cztery według stron świata, ze środkowej i dolnej części 

korony. 

Ad b). Wiosną 1959 r. przeznaczony dla celów doświadczalnych 

drzewostan sosnowy (opis w tab. 1) podzielono, jak w przypadku po- 

przednim na trzy powierzchniowo i liczebnie zbliżone do siebie dział- 

ki. Z kolei drzewa na każdej z działek rozdzielono na dwie rów- 

noważne grupy: doświadczalną (Ż) i kontrolną (K). Drzewa w grupach 

doświadczalnych ospałowano i żywicowano obiegiem trzyletnim, zgod- 

nie z przepisami instrukcji i żywicowania z 1956 r. Żywicowanie kon- 

tynuowano w latach 1959—1961 r. Drzew kontrolnych nie żywicowano. 

Bezpośrednio po zakończeniu żywicowania, tj. w październiku 
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Tabela [ 

Opis siedliska i drzewostanu 

  Leśnictwo 
oddział Opis siedliska i drzewostanu 

pododdział 

Potasze 82a B. m., teren falisty, gleba średnio zbielicowana, piasek luźny świeży. 
Pokrywa — borówka czernica, kostrzewa, trzcinnik, rokiet. 
Drzewostan — So. (90—96)93 L, kępami So (20—30)25 L. z samosie- 
wu. 
So V kl. wieku, bonit. II, średn. 27 cm wysok. 22 m. 

96a B. św., teren falisty, gleba średnio zbielicowana, wytworzona z pias- 
ków luźnych świeżych. 
Pokrywa — płatami borówka czernica, miejscami poziomka, malina, 
trzcinnik, rokiet, paproć orlica. 
Drzewostan — So (85—90)88 L., w nalocie sporadycznie Db, w pod- 
szycie jarzębina. | 
So V kl. wieku, bonit. II, zadrzew. 0,9, średn. 27 cm, wysok. 21 m. 

Huta-Pusta B.św., teren równy, gleba średnio zbielicowana, piasek luźny, świe- 
38a ZY. 

Pokrywa — borówki czernica i brusznica, miejscami poziomka, 

trzcinnik i rokiet. | | | 

Drzewostan — So (81—85)83 L., pojed. Db i Brz 61 L (wzdłuż dróg), 

w nalocie pojed. Db i So wejm. 1 r. 

So V kl. wieku, bonit. III, średn. 24 cm, wysok. 19 m.   
1961 r., w obu grupach (Ż i K) wyznaczono po 8 drzew, ścięto je a na- 

stępnie, podobnie jak w przypadku a) pobrano po 9 wiązek szpilek. 

Ad c). Wiosną 1958 r. drzewostan sosnowy (opis w tab. 1) podzie- 

lono, jak w poprzednich przypadkach, na trzy zbliżone do siebie działki, 

w obrębie których drzewa rozdzielono z kolei na 3 równoważne grupy, 

dwie doświadczalne i jedną kontrolną. Spały na drzewach grup doś- 

świadczalnych żywicowano metodami: chemiczną (Ch) oraz klasyczną 

(Z), drzewa grup kontrolnych (K) nie były żywicowane. Zywicowanie 

trwało przez trzy kolejne lata 1958—1960. Przy metodzie chemicznej 

stosowano 45/0 płynny kwas siarkowy. 

Po trzyletnim okresie przerwy, w pażdzierniku 1963 r., wyznaczono 

zgodnie ze strukturą pierśnic drzewostanu 3 grupy drzew modelowych, 
po 10 w każdej grupie. Drzewa te ścięto. Z każdego drzewa pobrano 
wiązki szpilek, jedną z części wierzchołkowej i cztery ze środkowej 
części korony, zgodnie z 4 stronami świata. W każdej wiązce, jak po- 
przednio, było po 50 szpilek. 

W każdej szpilce obliczono pod mikroskopem przewody żywiczne 

na odpowiednio przygotowanych przekrojach poprzecznych. Szpilki 

krojono po uprzednim umieszczeniu kilku lub kilkunastu sztuk w odpo- 
wiednio naciętym rdzeniu bzu czarnego. Skrawki wycinano ze środko- 

wych części szpilek. Powierzchnia przekroju poprzecznego była prosto- 

padła do podłużnej osi szpilek. Liczebności przewodów żywicznych 

przeliczone na jedną szpilkę, jako wartości przeciętne, zilustrowano na 

ryc. 11 2. 
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Objaśnienia: 

A,B,C, - powierzchnie doświadczalne Pż ——— grupy drzew wsłępnie nacinanych, a następnie 
w.  - szpilki pobrane z wierzcholka zywicowanych 

korony Ch  —-—— grupy drzew żywicowanych chemicznie przy użyciu 
sk. - szpilki pobrane z srodkowej 45% H,S04 (plynnego) 

części korony | 2 ———- grupy drzew wyłącznie żywicowanych 
dk. - szpilki pobrane z dolnej części K grupy drzew kontrolnych nie nacinanych i nie 

korony żywicowanych 
|  -krzywe liczebności przewodów żywicznych z poszczególnych drzew przypadające na 1 szpilkę 

II  -średnie liczebności przewodów żywicznych przypadające na 1szpilkę wyrażone jako wartosci 
przeciętne ala 8 wzgł. 10 drzew 

Ryc. 1. Związek między średnią liczebnością przewodów żywicznych przypadających 

na 1 szpilkę oraz rodzajem stosowanych bodźców mechanicznych 

ANALIZA WYNIKÓW | 

Według uzyskanych wyników — przeciętne liczebności przewodów 

żywicznych przypadających na 1 szpilkę kształtowały się dla poszcze- 

gólnych drzew następująco (ryc. 1): 
W przypadku a) — leśnictwo Potasze 
u drzew wstępnie nacinanych i później żywicowanych (Pź), | 

SP x р jem od do średnio 

w szpilkach wierzchołkowych 12,0 15,1, 13,3 
z srodkowej czesci korony | 93 11,0, 10,2 

z dolnej czesci korony 2 8,9 11,0, 10,0 
u drzew żywicowanych metodą klasyczn , 

‘ * < yoma | od do średnio 

w szpilkach wierzchołkowych 10,8 14,4, 12,7 
z środkowej części korony 93 11,7, 10,0 

z dolnej czesci korony 9,0 11,7, 9,9 
u drzew nie nacinanych i nie zywicowanych (K), | | 

do średnio 

w szpilkach wierzchołkowych 10,0 11,5, 10,9 

30



  

  
  

  

  

                 
  

  

  

                

  

  
  

    
  

  

16 - 
= А 

074) A J 
|. хи г 

м“ у | < 811- AA д, 
Z 4 4 

| | | \ we 4 

< 1- A их $ | p! | inn MOJE, 
DP 14- w |skko IANA a Ny mie хо l | ! \ , a” 

2 | == Z A R и’ 5 18 - 12- e ] ] | Ą — — i LAS р 
= = 

; fi 4 

7 7 ` r i\ /, eS аи О 
2 М] 8 7 fi 

4 12 6 Ń | _ T T ) т T } 

A \ 7 DEAN / ZA „A Ą \ 

10- — NA ZACZĄ 
W ИА ,^ \ 

+ 
' ‚ р żę ae \ W 6 

у cy; \ > Si p 2 SE 
1234567891 12345678 123456789 

Numery drzew Numery drzew Numery drzew 

Objasnienia: 

A,B,C, — powierzchnie doświadczalne PZ ——— grupy drzew wstępnie nacinanych, a nastepnie 
w. szpilki pobrane z wierzcholka Zywicowanych 

korony (Rh -—-— grupy drzew żywicowanych chemicznie przy użyciu 
5.К. — szpilxi pobrane z środkowej 45 H50, | plynnego) 

czesci korony Z  ----- grupy drzew wylącznie żywicowanych 
d.k. - szpilki pobrane z dolnej częsci K —— grupy drzew kontrolnych nie nacinanych i nie 

korony Zywicowanych 
I~ krzywe liczebnosei przewodéw zywicznych z poszczegolnych drzew przypadające na 1szpilkę 

II  - srednie liczebności przewodów żywicznych przypadające na 1 szpilkę wyrażone jako wartosci 
przecięłne dla 8 wzgl. 10 drzew 

Ryc. 2. Związek między średnią liczebnością przewodów żywicznych przypadających na 
1 szpilkę oraz pionowym rozmieszczeniem szpilek w koronie 

z środkowej części korony 8,1 9,1 8,6 
z dolnej części korony 7,9 9,0 8,4 

W przypadku b) 
u drzew żywicowanych metodą klasyczną (Ż), 

od do średnio 
w szpilkach wierzchołkowych 11,2 18,9, 13,7 
z środkowej części korony 89 15,3, 11,8 
z dolnej czesci korony 6,7 12,0, 10,5 

u drzew kontrolnych, nie żywicowanych (K), 
od do średnio 

w szpilkach wierzchołkowych 10,1 16,5, 13,1 
z środkowej części korony 9,0 14,0, 10,6 
z dolnej czesci korony 7,6 13,4, 9,8 

W przypadku c) — lesnictwo Huta-Pusta 
u drzew żywicowanych chemicznie przy uzyciu 45°/o ptynnego kwasu 
Siarkowego (Ch), | 

od do średnio 
w szpilkach wierzchołkowych 9,2 11,8, 10,5 
z środkowej części korony 71 10,1, 8,9 
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iu drzew żywicowanych metodą klasyczna (7), 
od do średnio 

w szpilkach wierzchołkowych 89 13,2, 10,9 
z środkowej części korony 6,9 13,8, 10,3 

u drzew kontrolnych, nie żywicowanych (K), 

od do średnio 
w szpilkach wierzchołkowych 6,3 11,7 9,5 
z środkowej części korony 65 11,3 8,9 

Powyższe dane wskazują na dość wyraźny wpływ na wzmożone 
powstawanie przewodów żywicznych w szpilkach sosnowych, zarówno 
samego żywicowania lub żywicowania poprzedzonego wstępnymi na- 
cięciami pobudzającymi, jak i żywicowania połączonego ze stosowaniem 
płynnego kwasu siarkowego. Przewaga przeciętnych liczebności prze- 
wodów dla grup drzew doświadczalnych nad liczebnością przewodów 
w szpilkach drzew grup kontrolnych była następująca: 
w przypadku a), u drzew z nacięciami pobudzającymi (Pz) 19—220/0 

u drzew jedynie żywicowanych (Ż) 16—18/o 
w przypadku b), u drzew tylko zywicowanych (Z) 5—11%0 
w przypadku c), u drzew żywicowanych chemicznie (Ch) 5—11°/s 

u drzew tylko żywicowanych (Z) 15—21/o 
(ryc. 1) 
Również dość wyraźny związek zauważono między liczebnością 

przewodów żywicznych w szpilkach a pionowym rozmieszczeniem ich 
w koronie drzewa. W porównaniu np. z liczebnościami przewodów ży- 
wicznych, uzyskanymi dla szpilek ze środkowej części korony — 
w szpilkach wierzchołkowych było więcej przewodów żywicznych o: 

w przypadku a 27—30'/0 
o b) 16—24°/o 

pr c) 6—18°/o OE 
w szpilkach z dolnej części korony było mniej przewodów żywicz- 
nych o: 

w przypadku a) 1— 2% 
n b) 8—110/° 

Istotność wpływu bodźców mechanicznych i chemicznych, połączo- 
nych z właściwym żywicowaniem, samego żywicowania, jak i piono- 

wego rozmieszczenia szpilek w koronie — na zmienność liczebności 

przewodów żywicznych, a tym samym na wielkość rożnic między po- 

szczególnymi przeciętnymi liczebnościami tych przewodów — określano 

za pomocą analizy wariancyjnej Fischera oraz testem to Stu- 
denta. Test ,,t'’’ stosowano z uwagi na to, ze wyniki analizy wariancji 

nie dawały wystarczających informacji o istotności różnic zachodzących 
między porównywanymi  przeciętnymi  liczebnościami przewodów 
w jednej szpilce, wyliczonymi dla grup drzew doświadczalnych i grupy 
kontrolnej. 

W wyniku obliczeń analizy wariancyjnej, w przypadku a) wpływ na- 
cięć wstępnych, żywicowania oraz pionowego rozmieszczenia szpilek 
w koronie — na wzrost liczebności przewodów żywicznych, na ogół 
uważać można za istotny i pewny. Wskaźniki Fem, dla nacięć pobudza- 
jących i dla samego żywicowania wyniosły 60,2, a dla rozmieszczenia 
szpilek w koronie aż 155,4, równocześnie F,,, w obu przypadkach, przy 
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6,9 (7), 0,01 wyniosło 18,0, natomiast przy ufności 0,05 — zaledwie 

W szczególności, na podstawie wyliczeń wartości przeciętnych, 
wziętych łącznie dla danych uzyskanych z całej korony drzewa (razem 
30 drzew) — empiryczne różnice między średnimi liczebnościami prze- 
wodów żywicznych przypadających na 1 szpilkę wynosiły u porówny- 
wanych grupy drzew: 

Pz—K 11,2 — 93 = 1,9 
Z—K 109— 93 = 1,6 
Pż — Ż 11,2 — 109 = 0,3 

Podobne różnice, między przeciętnymi liczebnościami przewodów 
żywicznych, wyliczonymi wg pionowego rozmieszczenia szpilek w ko- 
ronie, przy łącznym uwzględnieniu danych z wariantów doświadczal- 
nych i kontrolnych (30 drzew) — wynosiły: 

W — sk  123— 9, = 26 
W—dk = 12,5 — 9,4 = 2,9 
sk — dk 9,7 — 9,4 = 0,3 

Na podstawie wyników oceny testem „t' stwierdzono, że różnice 
liczebnościowe przewodów żywicznych w szpilkach grup drzew Pz i K 
oraz Z i K uważać należy za bardzo istotne, natomiast różnice między 
grupami drzew Pż i 4 — za nieistotne. Innymi słowy, wzrost liczebności 
przewodów żywicznych w szpilkach drzew wstępnie nacinanych i ży- 
wicowanych (Pż) oraz zywicowanych (Z) — w porównaniu z liczebno- 

ściami przewodów w szpilkach drzew kontrolnych, nie nacinanych i nie 

żywicowanych (K) — uważać można za istotny, spowodowany czynni- 

kami natury technologicznej. Istotność różnic w liczebnościach przewo- 

dów między doświadczalnymi grupami drzew (Pz i Z) uważać należy 

raczej za nieudowodnioną. | — 

Anologicznie rzecz biorąc, różnice między przeciętnymi liczebnościa- 

mi przewodów żywicznych ze szpilek wierzchołkowych (W) oraz z po- 

zostałych części korony (sk i dk) trzeba by uważać za bardzo istotne, 

podczas gdy podobne różnice między przewodami żywicznymi ze szpilek 

środkowej i dolnej części korony (sk i dk) — są nieistotne. 

Odpowiednie minimalne, teoretyczne wartosci graniczne, przy 

współczynniku ufności 0,05 wyn: sty 0,509, a przy współczynniku 

0,01 — odpowiednio 0,842. W przypa. u b) wpływ obu czynników, tj. — 

metod żywicowania i rozmieszczenia szpilek w koronie na liczebność 

przewodów żywicznych uważać można za mniej pewny, ponieważ przy 

obliczeniu otrzymano Femp:. dla metod 18,9, dla rozmieszczenia szpilek 

w koronie 100,0, podczas gdy F;a,, przy ufnosci 0,01 wyniosły: dla me- 

tod 98,5, dla pionowego rozmieszczenia szpilek w koronie 99,0, a przy 

ufności 0,05 — odpowiednio 18,5 i 19,0. 

w wyniku porównania grup drzew żywicowanych i kontrolnych ~~ 

empiryczna różnica między srednimi liczebnosciam1 przewodów Żywicz- 

nych w jednej szpilce, obliczonymi jako wartości przeciętne dla całej 

korony (z grupy 24 drzew) — wyniosła: 

Z—K 12,0 — 11,2 = 0,2 | 

Z punktu widzenia rozmieszczenia szpilek w koronie podobne empi- 
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ryczne różnice między średnimi liczebnościami przewodów żywicznych 
w jednej szpilce kształtowały się: 

W — sk 13,4 — 11,2 = 2,2 
W — dk 13,4 — 10,1 = 3,3 
sk — dk 11,2 — 10,1 = 1,1 

Na podstawie oceny różnic testem „t' można uważać wpływ żywi- 
cowania na wzrost liczebności przewodów żywicznych za nieistotny, 
bądź też niepewny. Minimalne teoretyczne wartości graniczne przy 
współczynnikach ufności 0,05 i 0,01 wyniosły odpowiednio 1,01 i 2,32, 
czyli — były wyższe od różnicy empirycznej, wynoszącej zaledwie 0,8. 

Bardzo wyrażnie, bądź też wyraźnie zaznaczył się natomiast wpływ 
pionowego rozmieszczenia szpilek w koronie. W szczególności za bar- 
dzo istotne należy uważać różnice między, z jednej strony — przewo-- 
dami żywicznymi w szpilkach wierzchołkowych, z drugiej strony — 
przewodami ze szpilek środkowych i dolnych części koron. Podobne 
teoretyczne wartości graniczne przy współczynnikach ufności 0,05 i 0,01 
wyniosły 0,82 i 1,89. 
W przypadku c) zgodnie z wynikami analizy wariancji wpływ żywico- 
wania chemicznego oraz pionowego rozmieszczenia szpilek w koronie 

na wzrost liczebności przewodów żywicznych — uważać można za mniej 
pewny i statystycznie nie udowodniony. Obliczone wskaźniki Femp WY- 
niosły dla stosowanych metod żywicowania 9,8 dla pionowego rozmie- 
szczenia szpilek w koronie 13,1, natomiast Fiz, — w obu wypadkach 
przy ufności 0,01 wyniosły odpowiednio 99,0 i 98,5, zaś przy uiności 
0,05—19,0 i 18,5. , 

Na podstawie porównania grup drzew żywicowanych chemicznie 
i klasycznie z grupą kontrolną nieżywicowaną — empiryczne różnice 
między średnimi liczebnościami przewodów żywicznych, przypadają- 
cych na 1 szpilkę i obliczonych jako wartości przeciętne dla całej ko- 
rony (z grupy 30 drzew) — wyniosły: 

Ch — K 9,7 — 9,0 = 0,7 
Z —K 10,6 — 9,0 — 1,6 

Ch — Z 97 — 10,6 = (—0,9) 
a z punktu widzenia rozmieszczenia szpilek w koronie drzew 

W —sk 103 — 92 = 1,1 

W wyniku oceny istotności różnic testem ,,t", jedynie wpływ żywi- 
cowania klasycznego na wzrost liczebności przewodów żywicznych 
można uważać za pewny, natomiast wpływ żywicowania chemicznego, 
jak i pionowego rozmieszczenia szpilek w koronie — nie jest staty- 
stycznie udowodniony. Zgodnie z wyliczeniami teoretyczne, minimalne 
wartości graniczne winny wynosić, przy ufnościach 0,05 i 0,01: dla 
wpływu metod żywicowania — 1,27 i 2,93, dla wpływu rozmieszczenia 
szpilek w koronie — 1,55 i 3,58 — tymczasem, z wyjątkiem różnicy 

przy wpływie żywicowania klasycznego (1,6) wszystkie pozostałe róz- 

nice empiryczne kształtują się poniżej poziomu istotności. | 
W zakończeniu należy podkreślić, że zagadnienie zwiększenia za- 

wartości olejków eterycznych w igliwiu sosnowym, surowcu coraz bar- 
dziej cenionym i coraz więcej wykorzystywanym kompleksowo, może 
stanowić w najbliższej przyszłości również i w kraju problem o dość 
istotnym znaczeniu. Przedstawione wyniki badań mają raczej charakter 
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danych zebranych fragmentarycznie i okolicznościowo, przy równo- 
czesnym prowadzeniu innych doświadczeń. Trzeba zaznaczyć, iż do- 
tychczasowe światowe piśmiennictwo z tego zakresu jest raczej dość 
ograniczone i nie wyjaśnia wystarczająco poruszanego problemu. Zgod- 
nie z powyższym wydaje się, że dalsze, dokładniejsze w tym zakresie 
badania są celowe i pożądane. 
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Краткое содержание 

Автором приводятся результаты предварительных исследований внияний 
применяемых механических стимулов, на рост численности смолявых ходов 
B cocHOBOM xBoe (Pinus silvestris L.), проведённых Кафедрой Лесопользования 
Высшей Сельскохозяйственной Школы в г Познань. Исследования и наблю- 
дения проводились на территории Лесного Опытного Отдела ВСХШ в Мурова- 
ной-Гослине близ Познаня в 1956—1963 годах. 

На основании полученных данных автор считает, что как отдельные сти- 
мулирующие надрезы, так и сама подсочка, может быть причиной усиленного 
возникновения смоляных ходов также в сосновой хвое. Этот количественный 
рост смоляных ходов отмечался ещё после двух — трёх лет, считая с момента 

окончания подсочки и колебался в отдельных подопытных вариантах с 5 до 

22/0. 

Замечена также некоторая зависимость между численностью смоляных хо- 

дов в хвое и вертикальным распределением этих хвоинок в кроне. Самое боль- 

шое количество смоляных ходов было найдено в ворхушечных хвоинах, самое 

маленькое — в хвоинках взятых с нижней части кроны. 

Summary 

The author gives results of investigations on the influence of applying mechanical 

stimuli on the increase of the number of resin canals in pine needles (Pinus silvestris L.). 

The investigations were carried out by the Chair of Forest Utilization of the High School 
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of Forestry at Poznan, in the forest of the Forest Experimental Station at Murowana Go- 

Slina near Poznan, in the years 1956—1963. 

On the base of attained data, the author believes both the single stimulating incisions 

and the resin tapping by itself to be able to increase the arising of resin canals also in 

pine needles. The increase of the number of resin canals was evident even after a lapse 
of two to three years from the moment of the termination of tapping, and amounted from 

5 to 22 per cent, in different variants of experiment. 

The author found also a correlation between the number of resin canals in needles 

and the distribution of these needles within the crown. The most resin canals were 

found in top needles, the least ones in needles taken from the lower part of crown. 
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