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СМОЛАРЕЊЕ У ФРАНЦУСКОЈ 
(Принос унаиређењу смоларења у Јутославији) 

УВОД 

Шнас је одавна позната чиљеница, да боровина (дрво Рти« врсти) 
садржаје у ееби знатне количине смоле. Баш у садржају смоле 
треба тражити разлог да се боровина, а нарочито црна боровина 
(дрво Рш15 Ьапсго ацбШаса ЕпШ), у Србији, Босни и ЦрнојГори 

употребљава као лучевина за освјетљавање (лучка, свјетлика, зубља) и 
ирипаљивање (иаља). Но борова смола дубећих стабала није се у нашим 
земљама озбиљно искоришћавала. Локално је то чињено у Јужној Ор-
бити. Истина у посљедње вријеме чнњени су покушаји у том смјеру 
(Миловановић из Ниша у области Шаргана и Кремне и Николај Кри-
дьенко из Загреба1). Резултати тих нокушаја нису публиковани у нашој 
литератури. Покушај индустријског искоришћавања пиљевине и отпа-
дака дрне боровине помоћу екстракције, учињен је у Босни год, 1913. 
(Д. Васић и В. Мајоха у Бусовачи). Тај иокушај није успио. Унркос 
тога неусијеха он је настављеН по тако званом аустро-босанском кемиј-
ско-индустријском друштву (Беч-Сарајево). Иако фабрика у Бусовачи 
није могла да се одржи, нодигнуто је друго постројење у Вишеграду. 
Но настуном свјетскога рата (год. 1914.) ово је постројење разорено 
прије него је почело да ради. Године 1916. реконструисана су и обнов-
лена оба постројеља у Босни. Учињено је .то, с једне стране, на основу 
опита, који су показали да пањевина босанскога дрнога бора ноказује 
ваиредно велик садржај смоле (22 до 32%)2, а с друге стране, очито из 
разлога, што су ее централне власти Нашле пред великом несташицом 
смоле. 

З а в р и ј ем е р а т а искочило је и питање иекоришћаваља 
жйвих борових шума т. ј. дубећих борових стабала. Избацила га је 

1 Николај Кршьеико из Загреба, вршио је опите у Србији године 1924. (Требовље-
Тажево), године 1925. (Шарган-Кремиа) те у Црној Гори (Кучи-Нуа Ораховски). Истра-
живач је обећао» да ће резултате својих опита пубяиковати у „Шумарокоы Листу". 

2 Ацб̂ ег̂ геП-КоЈћ: »Оеутпипг ипс1 УегатЬеКипг УОП Нагг ип.с1 Наггрго(1ик4ет<, 
Мипсћеп-ВегИп 1917. Ра&. 5. 


