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I. WSTĘP 

odźce chemiczne w żywicowaniu pierwszy zastosował Arwid K a- 
lnins, profesor Uniwersytetu w Rydze, i jego należy uważać za 

ojca żywicowania chemicznego. Pierwszą informację na ten temat ogło- 
szono w publikacji 1920 r. Pięć lat później informacja została poparta 
wynikami badań o możliwościach żywicowania chemicznego. 

A. Kalnins wyniki swych badań przedstawił w wydanej w 1925 r. w 
języku łotewskim „Technologii leśnej”, a następnie w referacie wygłoszo- 

nym na Zjeździe Leśników w Sztokholmie w 1929 r. W 1930 r. do badań 
nad żywicowaniem chemicznym przystąpili uczeni radzieccy: F. Soło d- 
kij i P. Waśkowskaja (2, 6). Badania E. Bychowskiego, 
Szaposznikowa i Iwoniny doprowadziły do wyjaśnienia teo- 
rętycznego i praktycznego działania chemicznych substancji drażniących 
przy żywicowaniu. Okazało się, że niszczą one komórki wyściełające 
u wylotów przeciętnych przewodów żywicznych, uniemożliwiając ich 
spęcznienie i zamknięcie. Efektem tego jest przedłużenie wycieku, co 
umożliwia zwiększenie soku i pauzy między nacięciami. Badania Kalnin- 
sa pozostały nieznane w literaturze światowej. 

Gdy w latach 1933—34 rozpoczęto w Niemczech badania i Has- 
senland. opublikował w języku niemieckim wyniki swych badań, zo- 
stał on niesłusznie uznany za twórcę metody chemicznego żywicowania. 
Opatentował pracę pt. „Polepszenie wycieku żywicy z drzew”, jako środ- 
ki pobudzające wymieniono: kwasy, zasady, amoniak, sole, substancje 
utleniające, redukujące, alkohole, etery, fenole itp. Gdyby dosłownie 
traktować patent Hassenlanda .obejmowałby on wszystkie późniejsze wy- 
nalazki (2, 3). | | 

W Stanach Zjednoczonych prace rozpoczął w 1936 r. S$. Palkin, 
ale szerokie badania nad żywicowaniem chemicznym rozwinęto dopiero 
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w czasie II wojny światowej. Z uwagi na rysujące się korzyści ekono- 

miczne nadano im tak szybkie tempo, że specjaliści amerykańscy rozpo- 

rządzali wcześniej niż uczeni radzieccy metodą chemicznego żywicowa- 

nia. Badania nad żywicowaniem chemicznym wykonano także w innych 

krajach. | = 

W 1947 r. wydano w ZSRR Instrukcję Żywicowania, w której podano 

zasady stosowania chemicznych środków drażniących (płynnego kwasu 

siarkowego i solnego). Następnym wielkim osiągnięciem było opracowa- 

nie metody opartej na stosowaniu past. W 1953 r. Bychowski zapro- 

ponował stosowanie pasty wapna chlorowanego, a Sinieło bow — 

pasty kaolinowej kwasu siarkowego. Metoda pastowa nie jest znana na - 

zachodzie. Pierwszą wzmiankę o niej podał E. Kamiński w litera- 

turze amerykańskiej w 1909 r. 

II. RODZAJE STYMULATORÓW STOSOWANYCH W POLSCE 

1. W Polsce pewne choć nie opublikowane prace nad metodą che- 

micznego żywicowania wykonał w 1938 r.F. Jezierski. J. F lotyn- 

ski wykonał próby stosowania chemicznych środków drażniących przy. 

żywicowaniu w latach okupacji (1). 

W celu ustalenia możliwości żywicowania sosny pospolitej przy uży- 

ciu chemicznych środków drażniących oraz dla opracowania metody 

chemicznego żywicowania odpowiadającej polskim warunkom geogra- 

ficzno-przyrodniczym Katedra Użytkowania Lasu SGGW w Warszawie 

rozpoczęła pod kierunkiem E. Kamińskiego (6, 7, 8) w 1957 r. ba- 

dania w lasach doświadczalnych w Rogowie. Badania przeprowadzono 

stosując kwas siarkowy oraz pasty wapna chlorowanego. Wyniki badań 

wykazały m.in., że: | 

— czas wycieku żywicy z jednego nacięcia przedłuża się przy użyciu 

wapna chlorowanego do 3 dni, a przy użyciu pasty kwasu siarkowego 

do 10 dni, . | 

— działanie badanych stymulatorów, a szczególnie pasty kwasu siar- 

kowego, wydatnie zwiększa wyciek z jednego nacięcia, 

— jakość żywicy pozyskiwanej chemicznie nie różni się od żywicy 

pozyskiwanej metodą klasyczną, zauważono jedynie zmniejszenie ilości 

terpentyny. | 

Na podstawie uzyskanych wyników doświadczalnych J. Ze licho 

iM. Wisławski oraz E. Kamiński łącznie z gronem specjalis- 

tów opracowali tymczasową Instrukcję Chemicznego Żywicowania (6, 12). 

W 1957 r. metoda pastowa została wprowadzona do żywicowania w Pol- 

sce, zaś w 1958 r. metody chemiczne: 40% płynny kwas siarkowy i pasta 

kaolinowa stężonego kwasu siarkowego zostały zastosowane na skalę do- 

świadczalno-przemysłową. 

Wprowadzenie w kraju żywicowania przy użyciu bodźców chemicz- 

nych miało na celu pokonanie trudności robotniczych w nadleśnictwach 

odczuwających brak rąk do pracy. Prace nad żywicowaniem chemicznym 

w kraju prowadzili: Kamiński, Szczerbakow, Flotyński 

i Rogaliński. Jednakże praktyka wykazała, że kwas siarkowy to 
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aktywator wycieku żywicy, ale jednocześnie agresywny i niebezpieczny 
środek dla roślin, zwierząt i ludzi. Wprowadzenie nowej technologii ży- 
wicowania drzew sosny pospolitej spotkało się z zastrzeżeniem ze strony 
praktyków leśników i drzewiarzy. Jednym z zarzutów było zwiększone 
powstawanie przebarwień drewna na spałach drzew żywicowych che- 
micznie. W Instytucie Technologii Drewna w Poznaniu (14) podjęto ba- 
dania, których celem było: 

— zbadanie, czy i w jakim stopniu żywicowanie chemiczne wpływa 
na występowanie sinizny w drewnie drzew sosny, 

— oznaczenie czynników powodujących w strefie spały przebarwienia 
drewna drzew żywicowanych. 

Badania przeprowadzono w jednostkach OZLP Poznań w nadleśnic- 
twach: Babki, Biała, Kąty, Kórnik oraz w tartakach Gądki, Oborniki 
i Piła, należących do OPPD Poznań. Na podstawie przeprowadzonych 
badań i uzyskanych wyników sprecyzowano między innymi następujące 
wnioski: 

—przebarwienia występujące w bielu drzew zywicowanych są powo- 
dowane przez grzyby wywołujące siniznę; najczęściej występującym 
grzybem jest Pullularia pullulans, | 

_— zasinieniu ulega drewno drzew żywicowanych zarówno metodą 
chemiczną jak i klasyczną, rozmiary sinizny drewna drzew żywicowa- 
nych metodą chemiczną są większe od rozmiarów sinizny drewna drzew 
żywicowanych klasycznie. 

Załamała się próba żywicowania sosny z zastosowaniem kwasu siar- 
kowego w Polsce. Początkowo rozpoczęta w 1958 r. akcja rozwijała się 
pomyślnie i szybko, tak że w rok później objętych było 20% spał żywi- 
cowaniem chemicznym, a kolejne dwa lata objęło 30% wszystkich spał 
i 26% całej ilości pozyskiwanej żywicy .(3). Jednakże wkrótce zaczęła 
się zmniejszać wydajność ze spały. Przy wyjątkowo niekorzystnym ukła- 
dzie warunków atmosferycznych wystąpiły ujemne zjawiska, takie jak 
wzmożone wydzielanie się posuszu, pękanie drewna i powierzchowna 
sinizna na spałach. Ponieważ drzewostany sosnowe, które są przedmio- 
tem żywicowania i stanowią główne bogactwo lasów, a drewno ich od- 
znacza się cennymi właściwościami technicznymi, nie można było do- 
puścić do zagrożenia drzewostanów ani do powstawania wad drewna. 
Ponadto nieestetyczny wygląd spał żywicowanych chemicznie psuł kra- 
jobraz. Kilkakrotnie zmniejszano koncentrację kwasu i zmieniano pa- 
rametry technologiczne, aż wreszcie zrezygnowano cąłkoiwcie ze stoso- 
wania kwasu siarkowego. 

2. Duże znaczenie dla żywicowania miał wynalazek dokonany przez 
prof. Konstantego Szczerbakowa, ówczesnego Kierownika Zakładu 
Żywicowania w IBL w Warszawie. Przedmiotem wynalazku było zasto- 
sowanie wywaru pofermentacyjnego z fabryki celulozy siarczynowej ja- 
ko stymulatora wycieku żywicy. Prace rozpoczęte przez K. Szczerbako- 
wa były kontynuowane w IBL. Wynalazek został opatentowany w 1964 r. 
i wprowadzony w Polsce jak również w niektórych regionach ZSRR, 

_NRD, Jugosławii — w Bośni i Hercegowinie). | 

Siarczynowe wywary. pocelulozowe to produkty uboczne otrzymane 
w fabrykach celulozy siarczynowej. Po odfermentowaniu alkoholu etylo- 
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wego z ługu powarzelnego powstaje wywar pospirytusowy zwany takze 
pofermentacyjnym, a po kolejnym procesie zdrożdżowania — wywar po- 
drożdżowy. Do celów żywicowania w Polsce wypróbowano szeroko wy- 
war pospirytusowy (wg danych zagranicznych równie dobre wyniki daje 
wywar podrożdżowy). Wywar jest roztworem niecelulozowych składni- 
ków drewna, produktów reakcji z kwasem warzelnym oraz odpadów przy 
fermentacji cukrów zawartych w roztworze. Oprócz kompleksu lignosul- 
fonowego i mokroelementów wywar zawiera enzymy, niewielkie ilości 
kwasów i ich soli oraz metanolu, a także forfurolu i innych produktów 
rozpadu cukrów. Wywar pocelulozowy jest to ciecz brunatna, charakte- 
ryzuje się dobrą rozpuszczalnością w wodzie, ma ciężar właściwy nieco 
większy od wody, odczyn lekko kwaśny, zbliżony do odczynu bielu, za- 
wartość substancji suchej 8—12%. 

Njważniejsza dla żywicowania jest duża aktywność powierzchniowa 
wywaru, zmniejszająca napięcie powierzchniowe żywicy i ułatwiająca 
jej wyciek. Właściwości zwilżające wywaru dodatnio wpływają na wy- 
ciek. Zastosowanie wywaru przy żywicowaniu polegało na natychmia- 
stowym opryskiwaniu świeżo wykonanych nacięć. Im szybciej następuje 
oprysk, tym skuteczniejsze jest jego działanie. Wywar w postaci natu- 
ralnej stosowano bez rozcieńczenia, natomiast zagęszczony, zawierający 
50% suchej substancji, rozcieńczono w stosunku — 1 cz. wagowa wy-. 
waru i 4 cz. wody (11). 

Do oprysku używano początkowo opryskiwaczy butelkowych. Jed- 
nakże przy niedoborach sił roboczych ważne było, aby dodatkowy nakład 
pracy zmniejszyć, W tym celu skonstruowano w IBL zaprojektowane 
przez $. Matusza — dwuramienne żłobiki połączone z opryskiwa- 
czami. W czasie nacinania spał ostrze żłobika dociśnięte do drewna od- 
chyla się nieco do tyłu, otwiera zawór i uruchamia wytrysk stymulatora. 
wprost na wycięty żłobek. Żłobiki te nadają się do każdego ciekłego 
stymulatora. Nacinanie nimi spał i opryskiwanie nacięć jest połączone, 
a dodatkowych czynności wymaga tylko częste napełnianie zbiornika 
i utrzymanie w nim ciśnienia oraz donoszenie stymulatora (9). Oprócz 
żłobików — opryskiwaczy skonstruowano później, również pomysłu S. 
Matusza, opryskiwacz do żłobika strugowego. 

Metodyczne doświadczenia z wywarem pocelulozowym prowadzone 
w kilku ośrodkach terenowych wykazały (3), że: 

a) zastosowanie wywarów zwiększa wydajność żywicy z nacięcia, 
z tym że wzrost waha się od 11,8 do 83,5%. Przyjęto, że w praktyce mo- 
żna osiągnąć średnio 30% wzrost wydajności żywicy ze spały i nacięcia, 

b) z upływem kolejnych sezonów żywicowania zaznaczyła się ten- 
dencja do coraz efektywniejszego wpływu stymulatora na ilość wycie- 
kającej żywicy, 

c) zastosowanie wywaru w żywicowaniu nie wpływa ujemnie na stan 
zdrowotny drzewostanu, tzn. na wydzielanie się posuszu, pojawianie się 
szkodników wtórnych i grzybów powodujących przebarwienia drewna, 

d) stosowanie wywarów nie wpływa na właściwości drewna, np. udar- 
ność, wytrzymałość na zginanie dynamiczne i statyczne oraz ściskanie, 

e) pod spałami drzew żywicowanych wywarami drewno jest słabiej 
przesuszone i słabiej przeżywiczone w porównaniu z żywicowaniem tra- 

dycyjnym, 
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f) zastosowanie wywarów nie przedłuża trwania, lecz zwiększa inten- 
sywność wycieku żywicy, 

g) kilkuletnie sadzonki na uprawie sąsnowej podlewane wywarem 
zawieraly w igliwiu i w drewnie więcej żywicy, miały większe i cięższe 

1gly < | 

_  Pogłębiający się deficyt siły roboczej w lasach zmuszał do dalszych 
poszukiwań dobrego stymulatora, gdyż wzrost wydajności osiągany przy 
użyciu wywaru nie zawsze rekompensował zwiększający się niedobór 
rąk do pracy w żywicowaniu. 

3. Następnym stymulatorem wprowadzonym na szeroką skalę do zy- 

wicowania w Polsce był ekstrakt drożdżowy. Jest to wyciąg treści komó- 

rek drożdży paszowych (Torula utilis) albo drożdży pokarmowych (Sac-- 
charomyces cerevisiae). Przyrząda się go przez rozmycie błon komórko- 
wych drożdży, oddzielenie części nierozpuszczalnych w wodzie, odparo- 

wanie i wysuszenie do konsystencji pasty. Zastosowanie tego środka do 

zwiększenia wydajności żywicy jest przedmiotem wynalazku i patentu 

Gerharda Stephana z NRD. Ekstrakt zawiera liczne substancje bio- 

logicznie czynne. Czynnikiem powodującym zwiększenie wydajności jest 

głównie kompleks witamin z grupy B. Jak wykazały badania prowadzone 

na powierzchniach doświadczalnych w IBL w 1971 r. oraz na powierzch- 

niach gospodarczych niektórych OZLP, od 1972 r., ekstrakt drożdżowy 

powoduje wzrost wydajności o 30—40%, a w stosunku do wywaru po- 

zwala uzyskać większą wydajność o dalsze 10—20%, co zwiększa pro- 

duktywność robotnika. 
Zastosowanie ekstraktu nie wymaga żadnych zmian w technologii 

żywicowania. Ekstrakt jest efektywniejszy od wywaru, a ponadto do- 

godniejszy w transporcie, stosuje się go w rozcienczeniu 1:200 (1 cz. wag. 

pasty na 200 cz. wody). Roztwor roboczy przyrządza się w ilościach na 

dzień pracy, gdyż pozostawiony do dnia następnego ulega zepsuciu. 

Rozpuszcza się 6 g ekstraktu w 1 litrze wody, co wystarcza do jednora- 

zowego oprysku 500 spał (4). Ekstrakt w postaci pasty jest trwały i mo- 

żna go przechowywać latami w temperaturze nieco powyżej 0”C. Przy- 

rządzonym roztworem opryskuje się świeżo wycięte żłobiki, na ogół 

wspomnianym już żłobiko-opryskiwaczem (typ IBL), dopuszcza się uży- 

wanie opryskiwacza ręcznego. | 

Ekstrakt drożdżowy ma wszystkie zalety, którymi odznacza się wy- 

war, jest nietoksyczny dla ludzi, zwierząt i roślin, a jednocześnie dogod- 

niejszy w dowózie i manipulacjach oraz działa bardziej aktywnie niż 

wywar. Te zalety sprawiły, że całkowicie wyparł w stosowaniu gospo- 

darczym wywar posiarczynowy w Polsce i w innych krajach. Stosowa- 

nie ekstraktu drożdżowego w Polsce odbywało się na skalę gospodarczą 

od 1973 do 1979 r. Praktyka napotykała jednak na okresowe braki tego 

stymulatora, utrudniające systematyczną pracę w czasie trwania poszcze- 

gólnych kampanii żywicowania. Okazało się, że produkcja tego cennego 

stymulatora była deficytowa, ponadto dość kłopotliwa. Z tego też wzglę- 

du przemysł fermentacyjny przerwał w 1979 r. wytwarzanie ekstraktu 

drożdżowego. Producentem były Zakłady Prod. Spiryt. i Prod. Drożdżo- 
wych w Józefowie k. Błonia. 

4. Badania nad przydatnością do żywicowania drożdży paszowych 

przeprowadzone w latach 1974—1979 przez Zakład Ubocznej Produkcji 
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Leśnej IBL dały bardzo pozytywne wyniki i stworzyły szanse zastoso- 
wania nowego stymulatora w momencie najbardziej wymagającym tej- 
potrzeby, tj. w okresie zaprzestania produkcji ekstraktu. Drożdże pa- 
szowe otrzymywane są jako produkt główny lub uboczny w zakładach 
przemysłu drożdżowego, spirytusowego, piwowarskiego i celulozowo-=pa- 
pierniczego. Różne gatunki i rasy z rodzajów Saccharomyces, Torula i in. 
Drożdże paszowe jako produkt końcowy mogą występować w postaci 
wysuszonej lub prasowanej. Badania przeprowadzone przez Zakład 
Ubocznej Produkcji Leśnej IBL nad zastosowaniem drożdży paszowych 
w procesie żywicowania dały dobre wyniki. Stwierdzono, że skrapianie 
świeżych nacięć na spałach wodnym roztworem drożdży paszowych po- 
woduje znaczny wzrost wydajności żywicy, nie mniejszy niż uzyskiwany 
za pomocą ekstraktu drożdżowego, a większy w porównaniu ze wszyst- 
kimi nieagresywnymi środkami. Czynnikiem działającym jest kompleks 
witamin z grupy B, łatwo rozpuszczalnych w wodzie. 

Drożdże paszowe występujące w postaci proszku są pakowane i tran- 
sportowane w workach papierowych lub plastikowych. Przechowywane 
w pomieszczeniach przewiewnych, niezależnie od temperatury otoczenia, 
mogą być składowane przez kilka lat bez uszczerbku dla ich skutecz- 
ności. 

Roztwór roboczy przygotowuje się wg Wytycznych (5) rozpuszczając 

drożdże paszowe w wodzie, najlepiej podgrzanej, w stosunku 40 g droż- 

dzy na 1 litr wody. Przed wlaniem do butelki opryskiwacza roztwór na- 
leży wymieszać, a następnie przefiltrować przez gazę, płótno lub cienką 

dzianinę nylonową. Do opryskiwania pojedynczej pary nacięć potrzeba 

takiej ilości roztworu roboczego, jakiej używano stosując roztwór ekstrak- 

tu drożdżowego, tzn. ok. 2 ml (do opryskiwania 500 par nacięć potrzeba 

1,0—1,2 1 roztworu). W ciągu sezonu przy 48 nacięciach zużycie drożdży 

na 1 spałę powinno wynosić 3,8 do 4,8 g, tj. 6 do 8 razy więcej niż 

ekstraktu. Stosowanie drożdży paszowych jest podobne jak ekstraktu. 

Roztworem roboczym natryskuje się żłobki w czasie nacinania żłobiko- 

-opryskiwaczem lub bezpośrednio po ich nacięciu ręcznym opryskiwa- 

czem, jeżeli używa się żłobika tradycyjnego. Żywicowanie prowadzi się 

zgodnie z parametrami ustalonymi w obowiązującej jeszcze Instrukcji 

żywicowania sosny z 1970 r. (10). Opracowane przez IBL narzędzia do 

żywicowania i oprysku, a mianowicie: dwuramienny żłobiko-opryski- 

wacz typu IBL-2, żłobik strugowy z opryskiwaczem typu IBL-3, stoso- 
wane do prac z ekstraktem, są w pełni przydatne do roztworu drożdży 

paszowych. W roztworze drożdży paszowych może wystąpić zawiesina, 

powodująca zatykanie filtra smoka zawieszonego w zbiorniku na wężyku 
gumowym. W celu uniknięcia zakłóceń w pracy należy przed napełnie- 
niem zbiornika odkręcić siatkę filtrującą. Po tym zabiegu roztwór droż- 
dży paszowych bez trudności przepływa przez przewód i dyszę mgławi- 
cową. Przy użyciu drożdży paszowych po zakończeniu dnia pracy wyma- 
gane są normalne zabiegi konserwacyjne żłobiko-opryskiwacza. Drożdże 
paszowe są środkiem nieagresywnym i nietoksycznym, nie stanowią żad- 
nego zagrożenia dla ludzi i roślin. Dlatego, tak jak przy użyciu ekstrak- 
tu, zbędne są jakiekolwiek dodatkowe środki bhp poza przestrzeganiem 
zasad i przepisów ochrony pracy obowiązujących ogólnie przy żywico- 

waniu. 
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5. W celu przezwyciężenia pogłębiającego się kryzysu w żywicowa- 
niu rozpoczęto w 1981 r. próby stosowania ulepszonego stymulatora wy- 
kazującego wyższe działanie niż dotychczas stosowane stymulatory wy- 
cieku żywicy w Polscę. Ulepszenie polega na połączeniu dwóch stymu- 
latorów — drożdży paszowych i soku brzozowego. W obydwu stymu- 
latorach czynnikiem powodującym przypuszczalnie aktywizację biosyn- 
tezy oraz wycieku żywicy jest kompleks witamin z grupy B (2, 13). 

Sok brzozowy pozyskany według wskazówek J.Milewskiego 
iS. Mrożewskiego (15), odpowiednio zakonserwowany i przecho- 
wywany w żywiczarskich schronach ziemnych, zachowuje odpowiednie 
właściwości do użytkowania w okresie całej kampanii żywiczarskiej: 
W czasie prac właściwych roztworem soku brzozowego z drożdżami pa- 
szowymi, przygotowanym w sposób identyczny jak roztwór wodny (5), 
opryskuje się świeżo wykonane żłobki, posługując się żłobiko-opryski- 
waczami, dotychczas stosowanymi w żywicowaniu (9). Połączenie tych 
dwóch stymulatorów okazało się skuteczne w efektywnym podniesieniu 
wydajności przy prawie niezmienionym nakładzie pracy. . 

W 1982 r. dalsze próby oraz zastosowanie tego stymulatora częścio- 
wo na skalę gospodarczą w OZLP Szczecinek potwierdziły osiągnięte wy- 
niki i wykazały wyższość ulepszonego stymulatora nad drożdżami paszo- 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

Tabela 1 

Wyniki wydajności żywicy w Nadl. Niedźwiady 

_ Uzyskano średnie wyniki 

Gru-| ' Stosowany stymulator „281 | = 
pa w grupie z 1 spato- | wzrost wy-| z 1 spało- wzrost wy- 

„e nacięcia dajności nacięcia dajności 

| 5 00 8 % 

1 ekstrakt 

drozdzowy - 49,42 123,7 53,67 131,8 

2 drożdże 

paszowe | 50,82 127,2 53,63 131,6 

3 sok . 

brzozowy 46,42 116,2 48,82 119,9 

4 ekstrakt 

+ sok 50,94 127,5 54,73 134,4 

5 bez stymulatora 

(kontrola) 39,94 100,0 40,73 100,0 

/ 

- 6 drozdze ' 

| -- sok 51,84 129,8 56,28 138,2 

65. 5— Sylwan nr 8



wymi i ekstraktem drożdżowym. Wydajność wzrasta od kilku do kilku- 
nastu procent w stosunku do roztworu wodnego drożdży paszowych czy 
ekstraktu drożdżowego. Próby przeprowadzane były w OZLP Szczecinek 
przy pomocy Instytutu Badawczego Leśnictwa i pod kierunkiem prof. 
Wiesława Grochowskiego. | | 

Doświadczenia wykonano w nadl. Niedźwiady, leśn. Żołna, oddz. 342 
f w latach 1981 i 1982 metodą grupową (po 141 spał w 6 grupach, razem 
864 spał). | 

W tych samych latach przeprowadzono próby metodą działkową 
w kilku powtórzeniach w następujących nadleśnictwach: Czarne, Człu- 
chów, Warcino, Bytów i Sławno. W każdym z tych nadleśnictw wyzna- 
czono po 4 działki po 105 spał każda, razem po 420 spał, na które dzia- 
łano stymulatorami, oraz wyznaczono działkę kontrolną. Wyniki przed- 
stawiono w tab. 2. 

Tabela’2 

Wyniki wydajności żywicy w nadl. Czarne, Człuchów, 

| Warcino, Bytów i Sławno 

  

  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

Uzyskane średnie wyniki 

1981 1982 
, Stosowany stymu- 

Działka lator na działce z 1 spało- | wzrost wy-j| z 1 spało- | wzrost wy- 
nacięcia dajności | nacięcia dajności 

5 C/o | g | wl 

1 drożdże | 
paszowe 56,22 ` 127,3 67,08 117,3 

2 sok | : 
brzozowy 53,56 121,3 64,40 112,6 

3 bez stymulatora 

(kontrola) 4416 100,0 57,21 100,0 

4 drozdze 

-+ sok 56,99 129,1 70,45 123,1 

WNIOSKI 

p” 

1. Żywicowanie bez stymulatorów jest niekorzystne. 
2. Sok brzozowy jest stymulatorem, choć nieco słabiej działającym 

niż ekstrakt i drożdże paszowe. W braku innych stymulatorów należy 
stosować sok brzozowy. | 

3. Drożdże paszowe są bardziej efektywne od ekstraktu drożdżo- 
wego. 

4. Ulepszony stymulator, tj. roztwór drożdży paszowych (czy ekstrak- 
tu) w soku brzozowym, wykazuje najkorzystniejsze efektywne działanie. 
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