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Kora sosny zwyczajnej może być wykorzystana w rolnictwie, ogrod- 
nictwie i leśnictwie jako materiał nawozowy [2, 4, 7, 10, 12]. Przy nawo- 
żeniu roślin ważną role odgrywają mikroelementy. Zawartość tych skład- 
ników w korze nie jest jeszcze dostatecznie zbadana [14]. Nieliczni 
autorzy podają często odmienne wyniki otrzymane w różnych laborato- 
riach, różnymi metodami i na różnych aparatach [3, 5, 9]. W ostatnich 
latach w analizie chemicznej do oznaczania pierwiastków śladowych sto- 
sowana jest conaz częściej metoda atomowej spektrometnii absorpcyjnej. 
Metodą 'tą postanowiono zbadać zawartość żelaza, manganu, cynku i mie- 
dzi w cienkiej (lustnzance) i grubej (martwicowej) korze 20, 60 i 100-let- 
nich sosen. 

METODYKA 

Korę do badań pozyskano w lipcu 1976 r., z drzew ściętych w 3 drze- 
wostanach sosnowych 20, 60 i 100-letnich, w Nadleśnictwie Doświad- 
czalnym Zielonka koło Poznania w oddziale 43b, 35c i 610. Drzewostany 
wybrano na siedlisku boru świeżego o przeciętnych warunkach wzrostu. 
W każdym drzewostanie założono jedną powierzchnię próbną, charakte- 
rystyczną.dla danego drzewostanu. Wielkość powierzchni była proporcjo- 
nalna do wieku drzewostanów. W drzewostanie 20-letnim założono po- 
wierzchnię o wielkości 0,25 ha, w 60-letnim 0,5 ha i w 100-letnim 1 ha.. 

W oparciu o metodę Uricha wariant 1 ustalono dla każdego drzewo- 
stanu 3 klasy drzew: 1 — drzewa grube, 2 — drzewa średnie, 3 — drzewa 
cienkie. Dla wyzmaczonych klas obliczono pierśnice i Aygakości drzew 

próbnych [6]. | 
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Drzewostan 20-letni ° 

pierSnice (cm) wysokosé (m) 

drzewo grube . 8,5 8,5 \ 

średnie | 6,0 7,5 

cienkie 3,5 6,0 

> Drzewostan 60-letni 

drzewo grube | 25,0 21,5 

średnie 18,0 20,0 

cienkie 14,0 18,0 

я 

+ Drzewostan 100-letni 

drzewo grube 36,0 27,0 

średnie 28,5 25,0 

cienkie 23,0 23,0 
4 

Na podstawie obliczonych piersnic i wysokości w każdym drzewo- 
stanie wyznaczono po 9 drzew próbnych (3 grube, 3 średnie, 3 cienkie). 
Drzewa te ścięto i zaznaczono gramice między grubą i spękaną korą 
martwicową, a cienką lustrzanką. Następnie korę martwicową i lustnzankę 
złuszczono osobno za pomocą łyżek żywiczarskich na podłożone płótno. 
Z każdego drzewa otrzymano dwie próby kory. W drzewostanie 20-letnim 
korę pozyskano z całych drzew do ostatniego przyrostu wysokości drzewa. 
W drzewostanach 60- i 100-letnich po okrzesaniu gałęzi © odcięciu czubka 

na średnicy 5 cm, całą dłużycę podzielono na odcinki 1 m. Na każdym 
metrze w drzewostamie 60-letnim pobrano korę z 0,5 m, a w 100-letnim 

z 0,3 m. Takie pozyskanie zmniejszyło ilość kory do badań, a jednocześnie 
próby reprezentowały korę z całych drzew. Korę suszono w cienkiej 
warstwie w pomieszczeniu przewiewnym. Po wysuszeniu korę martwi- 

cową i lustrzankę z każdego drzewa zmielono oddzielmie na młynku młot- 

kowym. Drobno zmielona kora składała się główmie z cząstek o średnicy 
poniżej 1,5 mm. Następnie korę dobrze wymieszamo i metodą ówiarto- 

wania pobrano do słoików szklanych próbki do analizy. 

Próbki kory mineralizowano na mokro w mieszaninie kwasów: azoto- | 
wego, nadchlorowego i siarkowego. Żelazo, mangan i cynk oznaczono 

metodą atomowej spektrometrii absorpcyjnej [11, 13]. Miedź oznaczono 

również tą metodą po uprzednim zagęszczeniu prób do fazy organicznej 

[1, 18]. Glin oznaczano metodą kolorymetryczną za pomocą aluminonu 

[8]. Dla otrzymanych wymików obliczono współczynniki zmienności. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Średnie wymiki oznaczeń zawartości Al, Fe, Mn, Zn i Cu w korze 
martwicowej i lustrzance 20, 60 i 100-letnich sosen dla 9 drzew próbnych
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każdego wieku podano w tabeli 1. Współczynniki zmienności zawartości 

mikroelementów w korze podano w tabeli 2. W obu typach kory stwier- 

dzono najwięcej glinu. W korze martwiicowej średnia zawartość Al wy- 
nosi 449-546 ppm, a w lustnzance 614-714 ppm. Wispółczynniki zmienności 

otrzymanych wymików wymoszą w korze martwicowej 6-12%,*a w lu- 

strzance 8-10°/o. Z wiekiem drzew zarysowuje się w korze pewien wznost 

zawartości glinu. 

Tabela 1 

Zawartość niektórych mikroelementów w korze sosnowej Pinus silvestris L. w ppm 

suchej masy 

  

  

  

Kora martwicowa Kora lustrzanka 

Mikroelementy __ (wiek drzew — lata) (wiek drzew — lata) 

2 60 100 20. 60 100 

Al 449 497 546 614 697 714 

Fe 138 166 182 54 65 66 

"Mn 115 79 78 395 307 284 

Zn: 18 11 10 60 58 44 

Cu 3,4 3,4 ‚3,6 3,2 - 3,3 3,1 
  

Zawartosé zelaza w korze martwicowej jest znacznie. większa miż w 

lustrzance. Kora martwicowa zawiera 138-182 ppm, a lustrzanka 54-66 
ppm. Współczynniki zmienności badanych lat wynoszą w korze martwi- 
cowej 7-16°/o, aw lustrzance 24-35°/0. Pod względem ilości żelazo zajmuje 
w korze martwicowej drugie miejsce po glinie, a w lustrzance trzecie. 
Zawartość Fe wzrastąła nieznacznie ze wzrostem wieku dnzew. Najwięcej 
żelaza (182 ppm) zawierała kora martwicowa sosen 100-letnich. Amalo- 
giczną prawidłowość zauważa się w lustrzance przy odpowiednio mniej- 
szych zawartościach żelaza. 

Zawartość mamganu w lustrzance jest większa niż w korze martwico- 
wej. Lustrzanka zawiera 284-395 ppm, a kora martwicowa 78-115 ppm. 

Tabela 2 

Współczynniki zmienności badanych mikroelementów w korze sosnowej w % 
  

Kora martwicowa " Kora lustrzanka 

  

  

Mikroelementy (wiek drzew — lata) (wiek drzew — lata) 

20 60 100 20 6 100 

Al 6,3 8,4 ' 12,3 9,7 7,9 8,4 
Ее 15,5 12,1 7,4 34,9 32,4 34,5 
Мо 18,2 15,6 14,6 14,3 12,6 18,3 
Zn ° 22,9 16,0 14,4 13,3 12,9. 20,4 
Си 9,08 6,53 9,26 7,44 — 8,61 5,52 
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Współczynniki zmienności otrzymanych wyników wynoszą w lustrzance 

13-18°/o, a w korze martwicowej 15-180/0. Mangan zajmuje w lustrzance 

drugie miejsce, a w korze martwicowej trzecie. Ilość manganu w korze 

drzew starszych i grubszych maleje. Najwięcej manganu — 395 ppm — 

zawiera kora lustrzanka sosen 20-letnich. 

Na czwartym miejscu ze zbadanych składników w obu typach kory 

znajduje się cynk, a na piątym miedź. Zawartość cynku w korze martwi- 

cowej wynosi 10-18 ppm, w lustnzance 44-60 ppm. Współczynniki zmien- 

ności wynoszą w korze martwicowej 14-23%/0, a w lustrzance 13-20°/o. 

Wraz-ze wzrostem wieku drzew obmiża się nieznacznie zawartość cynku 

w komze. Najwięcej cynku (60 ppm) podobnie jak mangan. (395 ppm) 

zawiera kora sosen 20-letnich. 

Zawartość miedzi w obu typach kory jest zbliżona i wymosi około 

3-4 ppm, przy współczynniku zmienności wyników wynoszącym w korze 

martwicowej 6-9°/o, a w lustrzance 5-9°/o. 

WNIOSKI 

1. Koma sosnowa zawiera najwięcej glinu, manganu i żelaza, znacznie 

mniej cynku, a najmniej miedzi. 

2. Wraz z wiekiem drzew wzrasta w korze mamtwicowej i lustrzance 

zawartość glinu i żelaza, a maleje zawartość manganu i cynku. Nie 

zmienia się natomiast zawartość miedzi. 

3. Kora lustrzanka zawiera więcej glinu, manganu i cynku niż kora 

marbwicowa. W lustrzance występuje 3-5 razy (więcej cynku, 3,5-4 razy 

więcej manganu i około 1,3 razy więcej glinu. Koma martwicowa zawiera 

natomiast 2,5-3 razy więcej żelaza. Zawartość miedzi w obu typach kory 

utrzymuje się na jednakowym poziomie. 

4. Zbadame mikroelementy w korze sosnowej, a zwłaszcza w lustrzance 

mogą być podstawą lepszego jej wykorzystania przy nawożeniu gleb 

słabszych. 
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С. Дрогош 

СОДЕРЖАНИЕ НЕКОТОРЫХ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 

В КОРЕ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ 

Резюме 

Определяли содержание алюминия, марганца, железа, цинка и меди в метрвой (тол- 

стой) и зеркальной (тонкой) коре 20-, 60- и 100-летних сосен. Установлено различие между 
содержанием А1, Мп, Ее и 7л в мертвой и зеркальной коре. Марганец, алюминий и цинк 
содержатся в более высоких количествах в зеркальной, а железо в мертвой коре. Содержа- 
ние меди в обоих видах коры приблизительно равное. По мере возраста деревьев происхо- 

дит незначительное повышение содержания А] и Ее в коре. Кора молодых деревьев содержит 
больше Мп и п, чем кора более старых деревьев. 

5. Drogosz 

CONTENT OF SOME MICROELEMENTS 

IN THE BARK OF COMMON PINE 

Summary 

The content of aluminium, manganese, iron, zinc and copper in the necrotic 
(thick) bark and silver (thin) bark of 20-, 60- and 100-year old pines was determi- 
ned. It has been found that the content of Al, Mn, Fe and Zn in the necrotic 
bark differs from that in the silver bark. Manganese, aluminium and zinc occur 

in greater amounts in the silver bark—iron in the necrotic bark. The copper 
content in both bark kinds is similar. The Al and Fe content in the bark slightly 
increased along with the age of trees. The bark of young trees contained more 
Mn and Zn than that of older ones,


