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WSTĘP 

rzedstawione w niniejszej pracy wyniki badań uzyskano realizując 

jedno z szeregu doświadczeń, które autorzy prowadzą od 1979 r. w 

celu ustalenia najkorzystniejszych warunków produkcji przeżywiczonego 

drewna sosnowego przy zastosowaniu gramoksonu. 

Gramokson jest herbicydem produkowanym w postaci cieczy zawie- 

rającej 20% parakwatu. Wystarczy zroszenie nim wykonanej rany na pniu 

rosnącej sosny, by w drewnie pnia nastąpił wyraźny wzrost substancji 

żywicznych (5, 6). Wzbogacone w ten sposób w żywicę drewno, użyte jako 

surowiec do produkcji celulozy metodą siarczanową, może stanowić do- 

datkowe, bogate źródło otrzymywania kalafonii i terpentyny. 

Prezentowane doświadczenie wykonali autorzy kierując się chęcią 

uzyskania odpowiedzi na pytanie, jaki jest ilościowy efekt jesiennego za- 

stosowania gramoksonu w procesie produkcji przeżywiczonego drewna 

w pniach sosen oraz jaką rolę w tym procesie może odegrać postać rany, 

przez którą wnika gramokson w tkankę drzewną. 

Wstępne wyniki doświadczenia zostały już opublikowane w Sylwanie 

(2). Wskazują one na to, że wycieki żywicy spod korowiny na pniach so- 

sen potraktowanych w jesieni były umiejscowione — po 7 miesiącach 

trwania eksperymentu — na strzałach wyżej niż w doświadczeniu, w któ- 

rym stosowano gramokson późną wiosną. Inne, wcześniejsze badania auto- 

rów (1) wykazały, że położenie wycieku żywicy może być miernikiem 

pionowego zasięgu przeżywiczonego drewna w pniu drzewa poddanego 

działaniu gramoksonu. Nie może ono stanowić źródła informacji o roz- 

miarze przeżywiczenia pnia w płaszczyźnie poziomej. Ocenę wielkości 

poprzecznego przeżywiczenia pnia należy zatem przeprowadzać posługując 

się wyciętymi z niego krążkami. 
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METODA BADAŃ 

Skutki działania dawkowanego jesienią gramoksonu obserwowano na 
powierzchniach pni rosnących sosen oraz na wyciętych z nich krążkach. 

Do badań wytypowano sosny rosnące na czterech powierzchniach do- 
świadczalnych, zlokalizowanych w drzewostanach sosnowych Nadleśnic- 
twa Doświadczalnego Zielonka 1. 

Świeże rany drzew potraktowano w II dekadzie października 1981 r. 
Obserwacje wycieśów żywicy spod korowiny na pniach sosen prze- 

prowadzono w dwóch terminach, tj. po upływie 7 (I termin) i 17 (II ter- 
min) miesięcy od momentu naniesienia gramoksonu na rany. 

Ścinkę drzew i pozyskanie z ich pni krążków wykonano po upływie 
17 (III.83) i 30 (IV.84) miesięcy od założenia doświadczenia. 

Krążki ze strzał wycinano w odstępach 30 cm do miejsca odległego 
o 2 m ponad widoczny wyciek żywicy. Drzewa ścięte w I terminie rosły, 
po wprowadzeniu gramoksonu do pnia, przez jeden pełny okres wegeta- 
cyjny, natomiast ścięte w II terminie — dwa pełne okresy wegetacyjne. 

Przeżywiczona tkanka drzewna dobrze jest widoczna, gdy wycięty 
z pnia krążek, o grubości ok. 2 cm, zostanie podświetlony światłem zwy- 
kłej żarówki elektrycznej. W doświadczeniu obszar przeżywiczonego drew- 

  
Ryc. 1. Poprzeczny przekrój pnia sosny z widocznym ciemnym obszarem przeżywi- 

czonego drewna (3) 

1) Charakterysytka powierzchni doświadczalnych, siedlisk, drzewostanów i opis 

sposobów wykonania ran na pniach drzew oraz użycia gramoksonu zamieszczone 

są we wcześniejszych publikacjach autorów (1, 2). 
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na wyróżniał się ciemniejszym zabarwieniem i był zbliżony kształtem do 

wycinka koła (ryc. 1). Jeśli to ciemniejsze drewno zajmowało całe pole 
wycinka koła, wówczas taki obraz uznano za „przeżywiczenie powierzch- 
niowe”, natomiast gdy zamiast jednolitego zabarwienia występowały 
plamki, wtedy taką formę przeżywiczenia drewna określano jako „prze- 
żywiczenie punktowe . 

Granice widocznego na powierzchni krążka przeżywiczonego drewna 

zaznaczano dwiema prostymi biegnącymi wzdłuż promieni (ryc. 2). Pole 

przeżywiczonej powierzchni drewna (P) obliczano według wzoru: 

P=0,00873 r* a! 

w którym: r — promień krążka, 

a — kąt między promieniami w stopniach. 

  
Ryc. 2. Schemat poprzecznego przekroju pnia wzraz z granicami i elementami po- 

miarowymi obszaru przeżywiczonego drewna 

Otrzymane wartości P, w wyniku dokonanych przeliczeń, wyrażono 

w procentowym stosunku do całkowitych powierzchni poszczególnych 

krążków. 

Dane liczbowe, określające udział przeżywiczonego drewna, widocz- 

nego na przekrojach poprzecznych pni, poddano analizie wariancji. Naj- 

mniejsze istotne różnice (NIR) zostały obliczone zgodnie 2 wymogami 

stałego modelu w analizie wariancji (4), przy poziomie ufności 0,050. 
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"WYNIKI BADAŃ 

Wycieki żywicy 

Dane pomiarowe wskazują (tab. 1), że proces plonowego przeżywicza- 
nia drewna trwał co najmniej 17 miesięcy od czasu potraktowania ran 
gramoksonem. Wycieki były położone wyżej przeszło 1,5 m od położenia 
wycieków wywołanych wiosennym dawkowaniem gramoksonu (3). Wyso- 
kość położenia wycieków w II termine wynosiła, w zależności od postaci 
rany, od 3,33 do 4,43 m (Sr. 3,85 m) od poziomu gruntu. Wycieki żywicy 

Tabela 1 

Wysokość położenia na pniach miejsc wycieków żywicy spod korowiny 

w zależności od czasu działania gramoksonu 

  

  

  

  

    

        

  

  

Wyciek po upływie 

7 miesięcy (I) | 17 miesięcy (II) | Różnica 

Rana w postaci na wysokości od poziomu gruntu (m) kość a 

II—I 
min. | max. |średniaj min. | max. |średnia 

| 

paska bez bibuty 334 444 386 283 458 380  —0,06 

paska z bibułą 292 412 3,26 379 6,07 4,43 +41,17 

otworów 182 336 228 212 3,80 3,38 +1,05 

średnia 269 397 313 291 482 3,85 -+0,72 

na pniach sosen w tym czasie umiejscowione były о. ok. 1 m wyżej od 

wycieków obserwowanych w I terminie. Stwierdzenie to jest jednakże 

słuszne tylko w odniesieniu do dwóch metod, tj. drugiej, w której rana 

została oklejona bibułą oraz trzeciej, w której rana została wykonana 

w postaci otworów. W przypadku metody pierwszej — rana w postaci 

paska bez bibuły — średnie położenie wycieków w obu terminach było 

niemal jednakowe. W świetle danych tab. 1 można przyjąć, że najsku- 

teczniejszą metodą (najwyżej położone wycieki po 17 miesiącach) jest 

metoda, w której rana, przed potraktowaniem jej gramoksonem, została 

osłonięta bibułą. 

Podłużne przeżywiczenie pni 

Podłużny zasięg przeżywiczonego drewna w pniach sosen mierzono 

od podstawy ścięcia drzewa. Wskaźnikiem decydującym o miejscu wy- 

stępowania dowierzchołkowej granicy zasięgu był wycięty z pnia krą- 

żek, na którego powierzchni występowała jeszcze przeżywiczona tkanka 
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, drzewna. Z tab. 2 wynika, że górna granica przeżywiczenia punktowego 
u każdego drzewa zawsze znajdowała się nad granicą przeżywiczenia po- 

wierzchniowego. Podobnie wyżej znajdowała się górna granica przeży- 

wiczenia powierzchniowego lub przeżywiczenia punktowego od miejsca 

położenia wycieku żywicy spod korowiny pnia. Wyliczone różnice (nie 

uwidocznione w tabelach) między granicami przeżywiczeń i wycieków 

wynoszą w przypadku przeżywiczenia powierzchniowego średnio ok. 0,7 

m oraz punktowego — średnio ok. 1,9 m. 

  

  

  

    

  

      

  

  

  

Tabela 2 

Pionowy zasięg przeżywiczonego drewna w pniach sosen 

ustalony na podstawie wyciętych z pni krążków *) 

Forma przeżywiczenia przekroju pnia 

. 4... | Różnica 
| powierzchniowa punktowa między - 

Rana w postaci zasięg w m od poziomu gruntu formami 
| ~ | przezyw. 

min. max. |średnia| min. max. | średnia m 

paska bez bibuły 2,65 6,55 4,45 2,95 11,05 5,42 —-0,97 

paska z bibułą 2,65 10,15 5,28 2,65 10,75 5,95 +0,67 

otworów 2,95 6,55 4,04 3,55 6,85 4,76 --0,72 

średnia 2,75 7,75 4,59 3,05 9,55 5,38 +-0,79 

*) Drzewa do analizy ścięto po upływie 17 miesięcy od momentu zroszenia ran 

roztworem gramoksonu 
) 

Dane liczbowe (tab. 2) wskazują, że najdłuższe odcinki z przeżywi- 

czonym drewnem występowały w pniach sosen potraktowanych gramo- 

ksonem metodą „paska z bibułą”. Dzięki tej metodzie pnie zostały prze- 

żywiczone na długości wynoszącej średnio 5,95 m, przy czym drewno 

górnych części odcinków pni wykazywało przeżywiczenie punktowe na 

długości 0,67 m. Średnia długość przeżywiczonego odcinka pnia przy 

zastosowaniu metody paska bez bibuły wynosiła 5,42 m (w tym fragment 

0,97 m przeżywiczonego punktowo), natomiast w wypadku „metody otwo- 

rów” długość odcinków pnia z przeżywiczonym drewnem wynosiła odpo- 

wiednio: 4,76 mi 0,72 m. 

Poprzeczne przeżywiczenie pni 

Z tab. 3 wynika, że o wielkości poprzecznego przeżywiczenia pnia de- 

cyduje postać rany. Największą powierzchnię przeżywiczonej tkanki 

drzewnej wykazały krążki z drzew u których rany w pniach wykonano 

w postaci otworów (śr. 46%). Mniejszą przeżywiczoną powierzchnię, o prze- 
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Tabela 3 

Średnie przeżywiczenie pola przekroju poprzecznego pnia w 0, 

  

  

  

    

  

  

Przeżywiczenie 

Rana w postaci | | | 
| min. | max. Średnie 

paska bez bibuły 17,3 40,8 27,7 

paska z bibułą 12,5 55,2 31,8 

otworów 36,4 56,7 46,0 

średnia 22,1 50,9 35,2 

szło 14/0, miały krążki wycięte z pni sosen, u których rany osłonięto bi- 
bułą. Natomiast najmniejszą powierzchnią przeżywiczonej tkanki drzew- 
nej charakteryzowały się krążki z pni sosen mających rany w postaci 
paska bez bibuły (śr. 27,70). Ogólnie można przyjąć, że ponad 1/3 po- 
wierzchni średniego poprzecznego przekroju pnia stanowi drewno prze- 
żywiczone. W tym wypadku średni procent wyniósł 35,2 (tab. 3). 

Przeprowadzone badania (3) wykazały, że ilość wzbogaconego w sub- 
stancje żywiczne drewna w pniu zależy także od czasu trwania procesu 
przeżywiczania. W tym kontekście ważną sprawą stała się potrzeba okreś- 
lenia ilości niezbędnego czasu do uzyskania maksymalnego efektu do- 
świadczenia. Postanowiono tę kwestię rozstrzygnąć przez pozyskanie krąż- 
ków pni w dwóch terminach, tj. po 17 i 30 miesiącach od momentu po- 
traktowania ran gramoksonem. Ostatecznie okazało się (tab. 4), że wyniki 
doświadczenia po 30 miesiącach nie były korzystniejsze od wyników uzys- 
kanych po upływie 17 miesięcy. 

Tabela 4 
Średnie parameiry charakteryzujące wymiary brył przeżywiczonego 

drewna w pniach sosen poddanych działaniu gramoksonu 
  

  

  

    
  

  

Czas jaki upłynął od zroszenia ran garmoksonem 

17 miesięcy 30 miesięcy 

. przeżywi- przeżywi- 
Rana w postaci zasięg czona pow. zasięg czona pow. 

pionowy przekroju plonowy przekroju 
m pnia m pnia 

0% 0% 

paska bez bibuły 4,45 27,7 4,21 25,0 
paska z bibułą 5,28 31,8 4,89 28,2 
otworów 4,04 46,0 6,07 38,0 

średnia 4,59 35,2 5,06 | 30,4 
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Analiza wariancji 

W przeprowadzonym doświadczeniu wszystkie krążki, pozyskane ze 

strzał do wysokości 2,65 m, miały przeżywiczoną tkankę drzewną, typu 

przeżywiczenia powierzchniowego. U niektórych drzew drewno pnia nie 

uległo, powyżej 2,65 m od poziomu gruntu, przeżywiczeniu. Z tego wzglę- 

du można było objąć analizą wariancji wyłącznie krążki pochodzące z od- 

cinków długości 2,65 m. 

Analiza wariancyjna wykazała (tab. 5) wysoce istotne zróżnicowanie 

średnich, ale tylko w odniesieniu do tych, które zostały obliczone dla po- 

wierzchni doświadczalnych (wiek i pierśnica drzewostanu) — Fopi, — 6,12; 

Fi : 0,01 = 3,88 1 0,05 = 2,65 — oraz dla metod (postać rany) — F opi. 

= 4285: Fran, = 0,01 = 4,71 1 0,05 = 3,4. Dla krążków Fopi. wyniosło 

1,40 (Frap,: 0,01 = 2,60 i 0,05 = 1,98), co świadczy o nieistotnym zróżni- 

cowaniu powierzchni przeżywiczonego drewna w zależności od poziomu 

pochodzenia krążka ze strzały. | 

Tabela 5 

Średnie powierzchnie przeżywiczonego drewna na przekrojach poprzecznych 

pni sesen, obliczene w zależności ed połeżenia przekroju na strzale, 

wieku drzewostanu i siedliska oraz metody potraktowania 

ran gramoksonem 

  

  

          
  

  
  

  

  

Krążki pnia Powierzchnia doświad- Metody wprowadzenia 

czalna gramoksonu 

powierzchnia powierzchnia powierzchnia 

przeżywiczo- przeżywiczo- przeżywiczo- 

wycięte z nego drewna | wiek drze- | nego drewna PAWIA nego drewna 

wysokości na przekroju | wostanu, | na przekroju . | na przekroju 
w postaci . 

m poprzecznym siedlisko poprzecznym poprzecznym 

pnia pnia pnia 

0 0% 0, 

0,25 45,7 39 1., Bśw. 37,8 a paska bez 

0,55 39,5 39 1., BMśw. 37,1 a bibuły 32,4 a 

0,85 36,2 53 1., BMśw. 45,4 b paska z 

1,15 44,2 53 1., BMśw. 47,8 b bibułą 37,7 b 

1,45 48,6 otworów 55,9 с 

1,75 43,8 średnia 42,0 

2,05 40,8 średnia 42,0 

1,25 40,0 

2,65 39,2 

NIR dla pow. dośw. = 6,02 

średnia 42,0 NIR dla metod = 5,21 
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PODSUMOWANIE BADAŃ 

1. Jesienne potraktowanie ran pni sosen gramoksonem okazało się, 
jako zabieg powodujący przeżywiczenie drewna, skuteczniejsze od daw- 
kowania późnowiosennego. Wyrazem przewagi terminu jesiennego nad 
wiosennym było powstanie w strzałach drzew większej ilości przeżywi- 
czonego drewna. Objawy działania gramoksonu, niezależnie od terminu 
wprowadzenia go do pni drzew, były takie same. Znaczy to, że wycieki 
żywicy spod korowiny na pniach były niżej położone od górnej granicy 
zasięgu przeżywiczonego drewna, widocznego na przekrojach poprzecz- 
nych pni jako przeżywiczenie powierzchniowe lub punktowe oraz to, że 
drzewo przeżywiczone punktowo znajdowało się zawsze nad drewnem 
przeżywiczonym powierzchniowo. 

2. Maksymalny efekt działania jednorazowej jesiennej dawki gramo- 
ksonu, jako czynnika sprzyjającego powstaniu w strzałach sosen przeży- 
wiczonego drewna, uzyskano po upływie 17 miesięcy. 

3. Zewnętrznym objawem przeżywiczenia tkanki drzewnej pni były 
wycieki żywicy spod korowiny. Średnia wysokość położenia wycieku, 
w warunkach doświadczenia, wynosiła 3,85 m. Najwyżej położone na 
strzale (4,43 m) były wycieki na drzewach, na których rany, przed ich 
zwilżeniem gramoksonem, osłonięto paskami bibuły. 

4. Na poprzecznych przekrojach pni obszar przeżywiczonej tkanki 
drzewnej był zbliżony kształtem do wycinka koła i wykazywał ciemne ~ 
zabarwienie; jednolite (przeżywiczenie powierzchniowe) lub przerywane 
(przeżywiczenie punktowe) i podobne do zabarwienia twardzieli. Średnia 
wysokość położenia górnej granicy przeżywiczenia powierzchniowego wy- 
nosiła 4,09 m, a przeżywiczenia punktowego — 5,38 m, czyli odcinek 
z przeżywiczeniem punktowym wynosił 0,79 m. Najskuteczniejszą metodą 
przeżywiczenia podłużnego była metoda paska z bibułą; wysokości poło- 
żenia górnych granic wynosiły: przeżywiczenia powierzchniowego — 
5,28 m oraz przeżywiczenia punktowego — 5,95 m. 

5. Średni udział przeżywiczonej tkanki drzewnej na przekrojach po- 

przecznych pni wynosił: metoda otworów — 46%, metoda paska z bibułą 

— 31,8% i metoda paska bez bibuły — 27,7%. W tym znaczeniu naj- 
efektywniejszą metodą była metoda otworów (rana głęboka). Średnie 

przeżywiczenie przekrojów pni, dla wszystkich zastosowanych w doświad- 

czeniu metod, wyniosło 35,2%, przy wartościach ekstremalnych 12,5— 

56,7%. 

6. Analiza wariancji wykazała bardzo istotne zróżnicowanie średnich 

wartości przeżywiczenia poprzecznych przekrojów odziomka do wyso- 

kości 2,65 m, zarówno w zależności od wieku i pierśnicy drzewostanu, 

jak i postaci ran. 

Z Katedry Użytkowania Lasu = 
Akademii Rolniczej w Poznaniu 
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Praca wpłynęła do Komitetu Redakcyjnego 12 września 1985 r. 

Краткое содержание 

Целью работы было определение количественного эффекта осеннего (октя- 

брь) применения грамоксона в процессе производства перенасыщенной смолой 

древесины в стволах сосен, а также какую роль в этом процессе имеет вид 

раны, через которую рпоникает грамоксон в древесную ткань. 

Измерение вертикального и поперечного перенасьицения смолой древесины 

стволов сосен произведено на дисках вырезанных из стволов после истечения 

17 и 30 месяцев от момента нанесения на раны грамоксона. 

В результате исследований констатировано: 

1. Максимальный эффект перенасыщения смолой стволов сосен получен по 

истечении 17 месяцев эксперимента. 

2. Продольное перенасыщение смолой древесины стволов, в зависимости от 

метода (вид раны), охватило отрезок ствола длиной от 4,76 до 5,95 м. Наиболее 

эффективным методом продольного перенасыщения смолой древесины был ме- 

тод „полоски с бумагой”. 

3. Самое большое участие перенасыщенной смолой древесины в поперечном 

сечении возникло благодаря методу „отверстий”, самое маленькое под влиянием 

метода „полоски без бумаги”, то значит 46% по сравнению с 27,1%. Среднее 

поперечное перенасыщение смолой ствола равнялась 35,20/0. 

4. На поперечном сечении перенасыщенная смолой древесная тканка имеет 

темную окраску, похожую на окраску ядровой древесины и её пространство 

по своей форме похожа на отрезок окружности. 
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5. Возраст насаждения, диаметр на высоте груди насаждения, а также вид 
раны имеют очень существенное влияние на размер поперечного перенасыщения 
комлевой части до высоты 2,65 м. 

Summary 

The work was aimed at determinig the quantitative effect of application in 
autumn (October) of Grammoxone in the process of production of resinous wood 
in pine stems and the role played in this process by the form of wound, through 
which Grammoxone penetrates into the wood tissue. The measurement of vertical 
and horizontal resinosis in pine stems was done on discs from stems after 17 and 
30 months from the moment of application of Grammoxone to wounds. 

Results of the experiments allow following statements: 

1, The maximum effect of resin accumulation in pine stems was obtained after 
17 months of the duration of experiment. 

2. Longitudinal range of resinous wood in pine stems, in dependence on the 
method (kind of wound), amounted to 4.76—5.95 m. The method „strip with blotting- 
-paper” was the most effective one for longitudinal resin accumulation in the stem. 

3. The greatest share of resinous wood in cross-section was at the method of 
„holes”, the least one at method of ,,strip without blotting-paper” (proportion: 
46.0 {0 27.7%). Меап share of resinous wood on cross-section amounted to 35.2%. 

4. On the cros-section, the resinous wood tissue is dark-coloured, resembling 
heart-wood, and its area is nearing a sector of circle. | 

5. The age of stand, the basal area and the kind of wound exert very significant: 
influence on the range of resinous wood on the cross-section of the butt, up to the 

height of 2.65 m. 
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