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FORSØG MED ANVENDELSE AF 

KUNSTGØDNING TIL GRANKULTUR I 
MIDTJYDSK HEDEBUND. 

MED BIDRAG TIL HEDEBUNDENS NATURHISTORIE. 

Ved 

P. E. MÜLLER og JOHS. HELMS. 

/. Indledning. 

Ved Studiet af det bekendte Sygdomsfænomen, som Gran
kulturerne i Midt- og Vestjyllands Heder næsten konstant ud
viser, og for hvilket der er gjort udførlig Rede i en anden Af
handling i dette Bind J) , laa det nær at undersøge, om det ikke 
skyldes Mangel af et eller andet Næringsstof i Jordbunden, 
som kunde tilvejebringes ved Anvendelse af Kunstgødning, og 
om der ikke ved Forsøg hermed kunde vindes saavel For-
staaelse af Ondets Natur som Midler til dets Overvindelse. 

Paa det 8. almindelige Skovbrugsmøde i Silkeborg i 1901 
henledede P. E. MÜLLER Opmærksomheden paa dette Spørgs-
maal2) og udarbejdede derefter Plan til Forsøg, som med en 
enkelt Ændring antoges til Udførelse af Forsøgsvæsenets Til-
synskommission i November s. A. 

Da de billige mineralske Gødningsstoffer, Kainit og Tho
masfosfat, i Firserne og Halvfemserne i forrige Aarhundrede 
efterhaanden vandt stor Udbredelse i Agerbruget, begyndte man 
ogsaa at anvende dem i Skovbruget, men hidtil næsten ude
lukkende i Planteskolerne; deres Benyttelse til at frugtbargøre 
selve Kulturarealet var saa godt som ukendt, saavel hos os 
som i de Nabolande, med hvilke vort Skovbrug har nærmest 

*) Om Rødgranens Vækstforhold, S. 66—86. 
2) Tidsskr. f. Skovvæsen, 1902 A, S. 97. 
Det forstlige Forsøgsvæsen. III. 31. Marts 1913. \g 



272 [2] 

Forbindelse. Kun paa den belgiske Campine var man i Halv
femserne begyndt1) at anvende disse Gødningsmidler i Kul
turerne; men Erfaringer for deres Nytte var dengang endnu 
næppe indhøstede og i ethvert Fald lidet kendte uden for Landet. 
Det var derfor et ret nyt Omraade, paa hvilket Forsøgene 
skulde bevæge sig, og dette blev ikke uden Indflydelse paa 
deres Plan. 

I det Decennium, der er forløbet mellem Forsøgsplanens 
Udarbejdelse og Forsøgenes Afslutning i 1911, er imidlertid 
Kendskaben til Kunstgødningens Nytte i Skovkulturen paa 
mager Bund, især paa Hedebund, bleven meget udvidet, saa 
man nu besidder Materiale saavel til Kritik af Forsøgsplanen 
som til Bedømmelse af de indvundne Resultaters Rækkevidde. 

P. E. MÜLLERS Studier over Skovjord og over Skovtræer
nes Mykorrhizadannelser samt de biologiske Forhold, der staar 
i Forbindelse hermed, havde særlig henledet Opmærksomheden 
paa Hedebundens Kvælstof og havde udviklet den Anskuelse, 
at en mulig Mangel af dette Stof i assimilabel Form ikke 
burde afhjælpes ved direkte Tilførsel af kunstig Kvælstofgød
ning, men — om det lod sig gøre — ved Tilvejebringelse af 
saadanne biologiske Tilstande i Jordbunden, at denne selv 
kunde tilfredsstille Træernes Kvælstofforbrug. Det laa derfor 
nær i Forsøgene at benytte mineralske Gødningsstoffer for at 
berige Jorden med Kalk, Kali og Fosforsyre, men at fremme 
Jordens Rigdom paa Kvælstof ved at dyrke Granerne i en 
Vegetation af perennerende, eller i ethvert Fald flereaarige Bælg
planter og saaledes skaffe dem en Kvælstofkilde, der vedblev 
at flyde, saa længe Bælgplanterne vilde trives. Disses gammel
kendte frugtbargørende Indflydelse paa Jordbunden var allerede 
forlængst stadfæstet gennem eksakte Undersøgelser, som havde 
vist, at Bælgplanternes Høstrester i Jorden indeholder langt mere 
Kvælstof end Sædafgrødernes Stubbe og Rødder. Allerede BOUSSIN-

GAULT2) havde saaledes fundet, at Høstresterne af en Kløver
afgrøde indeholdt 27.9 kg Kvælstof pr. ha, medens Hvede og 
Havre kun efterlod 2.1 kg og 2.6 kg Kvælstof pr. ha. Midlet 

x) Se G. SMETS, Conference sur la furaure du pin sylvestre en Campine, 
Maascyck, 1901, S. 3 ; SCHWAPPACH, Versuche üb. Forstdüngung u. Bodenpflege 
(Zeitsch. f. Forst.- u. Jagdw. 1907, S. 141). 

2) E. HEIDEN, Lehrb. d. Düngerlehre, 2. Aufl. Bd. II, Hannover, 1887, 
S. 879. 
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maatte derfor skønnes tilstrækkelig virksomt til at udøve Ind
flydelse paa Jordbundens Kvælstofrigdom, uden at Bælgplan
terne nedpløjes, saaledes som det sker i Agerbruget, hvor de 
anvendes som Grøngødning. 

Disse Forestillinger lagdes til Grund for Forsøgenes Plan. 
Med stor Beredvillighed gik de to Statsskovridere, paa hvis 
Distrikter Forsøgene ønskedes anlagte, D'Hrr. V. FABRICIUS paa 
Palsgaard Distrikt og JOHS. HELMS paa Feldborg Distrikt, ind 
paa at være Forslagstillerens Medarbejdere ved Forsøgene. 

Arbejdet har været saaledes fordelt, at de to Skovridere har 
forestaaet Udførelsen af alle de praktiske Arbejder efter den 
vedtagne Plan. Til de først indrettede Hovedforsøg er føjet en 
Del supplerende Forsøg i Se vel og Borbjerg Plantager; de er 
planlagte og udførte af JOHS. HELMS. De aarlige Optegnelser 
over Forsøgskulturerne udførtes *for Palsgaard Distrikts Ved
kommende af MÜLLER og FABRICIUS i Forening, paa Feldborg 
Distrikt af HELMS. 

Ved Iagttagelsesmaterialets her meddelte Bearbejdelse skyl
des Afsnit II og VII MÜLLER og HELMS i Forening, Afsnit V 

og VI HELMS, Resten MÜLLER. 

Med Bistand fra Carlsbergfondet er udført en Række La
boratoriearbejder af forskellig Art af Magister O. ROSTRUP, 

cand. pharm. KRARUP og Forstkand. BORNEBUSCH under velvillig 
Ledelse af Professor, Dr. phil. F R . W E I S . De findes meddelte 
i Afsnit VIII i denne Afhandling. 

//. Forsøg enes Anlæg. 
Forsøgsarealerne valgtes i Afd. 43 [32] i Gludsted Plantage 

paa Palsgaard Distrikt og i Afd. 89 [78] i Sevel Plantage paa 
Feldborg Distrikt. Som Supplement til Hovedforsøgene i de 
nævnte Afdelinger føjedes en Række Karforsøg i Afd. 58 [52] 
i Gludsted Plantage samt efter Plan af HELMS to Rækker Mark
forsøg i Afd. 89 [78] og 90 [75] i Sevel Plantage og en Række 
Markforsøg med Skovfyr i Afdelingerne 52 [64], 53 [61] i Bor
bjerg Plantage og i 83 [90] og 84 [88 og 89] i Sevel Plantage 
paa Feldborg Distrikt1). 

' ) Afdelingsnumrene refererer sig til Inddeling af 1897 af Palsgaard og 
og 1896 af Feldborg Distrikt. De i Parentes tilføjede Tal svarer til den nye 
Inddeling, som er foretaget 1907 paa Palsgaard og 1906 paa Feldborg Distrikt. 

18* 
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Lokalitet og Jordbund. Forsøgsarealet i Gludsted Plantage 
er beliggende paa Hedefladen (Brande—Paarup Flade, DALGAS), 

ifølge USSINGS Kort omtrent 5 km vest for den baltiske Isstrøms 
Hovedopholdslinie i Egnen ved Sebstrup1). Jordbunden bestaar 
af ret groft Sand med en Del Smaasten, der findes i størst 
Antal i det øverste Lag, og som er af samme mineralogiske 
Beskaffenhed som angivet2) for den nordligere beliggende Sten
dalgaards og Ulvedals Plantager. Den urørte Hedebunds Be
skaffenhed blev beskrevet saaledes: c. 8 cm Hedemor, 8—10 
cm hvidgraat Sand, 8—10 cm fast Al, øverst stærkt farvet af 
Humusstoffer og strækkende Tapper og Tunger ned i det 
underliggende Forvitringslag. 

Forsøget i Sevel Plantage er beliggende paa en udpræget 
Bakkeødannelse, nemlig paa den sydlige Halvdel af den paa 
USSINGS Kort som »Sønderhede« benævnte Bakkeø, hvis Jord
bund ifølge et praktisk Skøn er betydelig bedre end Arealet i 
Gludsted. Ved den i 1906 udførte Beskrivelse af Jordbunden i 
Forsøgsarealet var Bearbejdningen allerede forlængst foretaget, 
og Beskrivelsen angaar altsaa den bearbejdede Bund. Om 
denne anføres: c. 20 cm bearbejdet Overgrund; derunder 5—6 
cm fast, øverst sort af indeholdte Humusstoffer, forneden brun 
Al, brudt af Undergrundsploven; derunder groft, gruset Sand 
med Smaapartier af fint Sand; øverst under det faste Allag 
enkelte tynde brune, horisontale Striber. Den mineralogiske 
Undersøgelse af det nedre Forvitringslags Sten gav: 78 pCt. 
Flint, 6 pCt. Sandsten og 16 pCt. ældre Eruptiver, altsaa om
trent det samme Blandingsforhold som det, der er fundet paa 
den uden for Sønderhede-Bakkeø beliggende Hedeflade3). 

Den begge Steder, skønt paa forskellig Maade (se S. 278), 
bearbejdede Del af den mineralske Jord havde omtrent samme 
Tykkelse, c. 40 cm (maalt til 16 Tommer). Ved Udtagelse af 
Prøver til Undersøgelse opgravedes Jorden derfor i denne Dybde, 
saaledes at de øverste 20 cm holdtes adskilt fra de nederste 
20 cm. Klumper af Hedemor og Al knustes, og Blandingen af 
Materialet foregik derved, at dette harpedes gennem en alminde-

') Om Jyllands Hedesletter o. s. v., kgl. danske Vidensk. Selsk. Over
sigter 1903. 

2) Rødgranens Vækstforhold, dette Binds S. 147. 
3) Rødgranens Vækstforhold, ibid. 
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lig Grusharpe paa et Lærredsunderlag, hvorved tillige Sten over 
c. 3 cm Størrelse fraskiltes. Af de saaledes tilvejebragte ganske 
jævne Jordblandinger udtoges Prøverne, c. 4 kg af hver, til 
Analysen; i Sevel udtoges ligeledes Prøver af Sten til minera-
logisk Undersøgelse. Alle Jordprøverne sendtes til Landbohøj
skolen i Lærredsposer, og Analyserne udførtes i det agrikultur-
kemiske Laboratorium af Hr. Assistent P. CHRISTENSEN. 

Ved Analysen lagdes Hovedvægten paa at søge den Forskel, 
der kunde findes paa de to Forsøgsarealers Indhold af de 
Stoffer, som agtedes tilførte ved Gødningen, samt paa at kunne 
sammenstille Forsøgsbundens almindelige Karakter med Be
skaffenheden af de mange andre Hedejorder, af hvilke der fore
fandtes kemiske Analyser, især de af Professor RØRDAM udførte 
Analyser, som findes meddelte i dette Bind S. 136—170. Der 
foretoges derfor en Bestemmelse ved Sigtning af Materialets 
Kornstørrelse, og Kalk, Kali og Fosforsyre bestemtes ved Be
handling af Stoffet under 6 mm Kornstørrelse med Saltsyre. 
Analysernes Resultat var følgende. 

Den mekaniske Analyse af den lufttørre Jord gav i Jord
lagene 0—20 og 20—40 cm Dybde: 

Kinjord < 6 ram 

2—1 — 

1 - V a -
< v. -

Hygroskopisk Vand. . 
Org. Stof + kern. 

Gludsted 

0—20 cm 
pCt. 
4.3 

5.54 
11.96 
40.87 
41.63 

1.50 

| 6.50 

20—40 cm 
pCt. 
1.5 

4.81 
7.05 

40.49 
47.65 

1.35 

0.85 

Sevel 

0—20 cm 
pCt. 

10.00 

11.33 
13.30 
59.84 
15.53 

1.85 

9.90 

20—40 cm 
pCt. 

10.98 

10.60 
14.90 
57.86 
16.64 

2.08 

6.67 

Ved den kemiske Analyse bestemtes i Finjorden Indholdet 
af Total-Kvælstof, Kalk, Kali og Fosforsyre. Kvælstoffet be
stemtes efter KJEEDAHLS Metode af den uglødede Jord, de øv
rige Stoffer paa sædvanlig Maade ved Opvarmning i 3 Timer 
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med Saltsyre af Vægtf. 1.10 af den svagt glødede Jord. Resul
tatet var følgende: 

Total-Kvælstof 

Kalk 
Kali 

Gludsted 

Afstand fra 
Overfladen, cm 

0—20 20—40 
pCt. pCt. 

0.124 

0.040 
0.020 
0.027 

0.026 

0.015 
0.011 
0.016 

Sevel 

Afstand fra 
Overfladen, cm 

0—20 20—40 
pCt. pCt. 

0.149 

0.042 
0.051 
0.038 

0.099 

0.108 
0.077 
0.084 

Ved Betragtning af disse Analyser ser man tydeligt, at 
Tallene, der udtrykker Indholdet af de bestemte Stoffer i den 
bearbejdede Del af Bunden til samme Dybde, ikke angaar de 
samme Lag i Jordbunden. Underste Lag fra Gludsted bestaar 
af Undergrunden under Alen, medens underste Lag fra Sevel 
for en væsentlig Del bestaar af Al, hvilket bevirker det store 
Glødningstab og den store Mængde Fosforsyre. 

I 1912 udtoges paany Jordprøver i Sevel fra en Jordstrim
mel umiddelbart ved Forsøgsarealet. Profilen beskreves saa-
ledes: 13 cm bearbejdet Lyngskjold og Blegsand, omsat til en 
graasort og skør Jord; derunder 26 cm ret skør, brun, bear
bejdet Overgrund; under denne 34 cm stenet og gruset, ret fast 
Al, kun i ringe Grad farvet af Humusstoffer. Undergrunden 
under Alen bestaar af gruset, groft, gult Sand. 

En Jordprøve udtoges af Overlaget indtil 40 cm Dybde, 
blandet og behandlet som ved den tidligere Prøveudtagning; 
denne Prøve omfatter saaledes Jordsmonnets egentlige Overgrund, 
som, hvad Maalene viser, er langt mægtigere end i Gludsted 
Plantage. Endvidere udtoges af Jordsmonnets virkelige Under
grund under Alen, altsaa neden for c. 75 cm Dybde, en Prøve, 
behandlet som den første; AUaget undersøgtes ikke. Disse to 
Prøver underkastedes en kemisk og mekanisk Analyse af Forst
kandidat BORNEBUSCH under velvilligt Tilsyn og Anvisning af 
Professor RØRDAM. Resultatet var følgende. 
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Ved Sigtning fandtes: 
Overgrund Undergrund 

pCt. pCt. 
Sten over 6 mm 8.0 12.3 
Jord under 6 » 92.0 87.7 

Af Stenene var: 
Flint 68.3 72.9 
Eruptive Bjærgarter 26.9 25.6 
Sandsten '. 4.8 1.5 

Fremdeles foretoges en Bestemmelse af de to Jordlags Sur
hedsgrad paa den i Afsnit VIII angivne Maade. Der brugtes 
1.79 g CaO til Neutralisation af 1 kg Finjord i Overgrunden, der 
altsaa var stærk sur. Undergrunden reagerede svagt alkalisk; 
der brugtes 0.22 g Yion HCl til Neutralisation af 1 kg, hvilket 
rimeligvis skyldes det forholdsvis betydelige Indhold af kulsurt 
Alkali (se efterstaaende Analyse efter Udtræk med kold fortyndet 
Saltsyre). 

Af Ammoniakkvælstof fandtes i Overgrunden 0.7 mg pr. 
kg Jord; i Undergrunden 0.3 mg. I begge Prøver fandtes svage 
Spor af Salpetersyre. 

Den lufttørre Finjord ( < 6 mm) bestod af: 

Kornstørrelse, mm 
6—2 
2—1 
1—0.33 

0.33—0.10 
0.10—0.05 
0.05—0.01 
< 0.01 

Hygroskopisk Vand . . 
Organisk Stof + kern. \ 

Overgr., pCt. 
3.52 
3.95 

16.26 
16.13 
22 29 
20.01 

4.44 
3.57 

9.78 

Undergr., pCt. 
4.23 
7.47 

68.04 
17.25 

1.29 
0.42 
0.17 
0.48 

0.61 

99.95 99.96 

100 g Finjord ( < 6 mm) gav følgende Stofmængde i pCt.: 
A), efter at være glødet, ved Opvarmning i 3 Timer med 100 
cm3 Saltsyre af Vægtf. 1.10 og B), uglødet, ved Rystning i 1 
Time med kold Saltsyre af samme Vægtfylde. 
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Kalk Kali Fosforsyre 
A. Overgrund 0.038 0.074 0.057 

Undergrund 0.031 0.043 0.033 
B. Overgrund 0.008 0.015 0.010 

Undergrund 0.007 0.026 0.021 

De foran meddelte analytiske Data bekræfter det praktiske 
Skøn over Jordbundens almindelige Karakter i de to Forsøgs-
arealer: Undergrunden i Sevel indeholder saaledes dobbelt saa 
meget Kalk og Fosforsyre og fire Gange saa meget Kali som 
Undergrunden i Gludsted. Bunden paa sidstnævnte Forsøgs-
areal er en god Fladebund, i Sevel en forholdsvis rig Bakkeø
bund ; baade ved sit Mineralindhold og ved sit Indhold af Kali 
og Fosforsyre maa den betegnes som god. Kalkmængden er 
derimod ringe, især den i kold Saltsyre opløselige Del. Jordens 
Overgrund i Sevel er stærkt forvitret, hvilket viser sig ved den 
store Finjordsmængde; Undergrunden er derimod kun i ringe 
Grad forvitret. 

A. Hovedforsøgene. 

Forsøgsarealets Bearbejdning og Tilplantning. Ifølge For
søgsplanen skulde Arealet efter Lyngens Afsvidning skrælpløjes 
og henligge 1 Aar, derefter i 2 Aar behandles med gentagne 
Harvninger og en Dybpløjning; Tilkultivering skulde finde Sted 
det paafølgende Foraar, efter at Kunstgødningen var udbragt 
og nedharvet i Efteraaret forud. Disse Arbejder kom til Ud
førelse paa følgende Maade: 

G l u d s t e d . 
1900 Skrælpløjning. 
1901 Knivharvning, 2 Tind. 
1902 Ompløjning. 
1903 (Maris) Knivharvning. 

» (Midsommer) Reolpløjn. 
» (Efteraar) Kunstgødning 

udbragt og let nedharvet. 
1904 (Foraar) Podejord og 

Bjærgfyrrenaale udstrøet. 
» 16/4 Udsaaning af Bælg

planter og Plantning af 
Gran; Frøet let nedharvet. 

S e v e l . 
1901 Skrælpløjning. 
1902 Knivharvning, 2 Tind. 
1903 Ompløjning. 

» Knivharvning, 2 Tind. 
1904 Undergrundspløjning. 

» (Efteraar) Kunstgødning 
udbr. hvorefter knivharv. 

1905 (Foraar) Podejord og 
Bjærgfyrrenaale udstrøet. 

» 5/4—8/4 Udsaaning af Bælg
planter og Plantning af 
Gran: Frøet nedharvet. 



[9] 279 

Det fremgaar heraf, at Anlægget er udført 1 Aar senere i 
Sevel Plantage end i Gludsted, og at der findes den væsentlige 
Forskel paa Jordbearbejdningen, at Arealet er reolpløjet i Glud
sted, men undergrundspløjet i Sevel. 

Forsegenes Indretning. Paa hver af de udvalgte Lokaliteter 
afsattes en Rektangel, 280 Al. lang og 200 Al. bred (4 Tdr. Ld.), 
der deltes i 24 Parceller efter nedenstaaende Skema saaledes, at 
de 20 Parceller hver fik en Størrelse af 0.15 Tdr. Ld. (827 m2), 
de 4 hver 0.25 Tdr. Ld. (1379 m2). '•£ 

- a 

£ b 

u' C 

c d 

< e 

:: f { 

I II ;•'•• III IV 

II III IV 

Af de 4 vertikale Parcel-Rækker, mærkede med Romertal, 
gødedes de 3 med mineralsk Gødning, og af de 6 horisontale 
Parcel-Rækker, mærkede med a—f, behandledes de 5 med det 
Formaal at paavirke Jordbundens biologiske Forhold; den 
fjerde vertikale Række (III) og den sjette horisontale Række (f) 
forblev uden Tilskud af henholdsvis Mineralgødning og Kvæl
stofkilde. 

De vertikale Rækker, hver 1 Td. Ld., gødedes saaledes1): 
/. 800 & Kainit + 400 <ffi Thomasfosfat. 

/ / . 2000 © pulveriseret Kalk (Flødalskalk i Gludsted, Mel
kalk fra Sevel Kalkværk i Sevel Plantage). 

') Rækkefølgen mellem de forskellige Numre var ikke ganske ens paa 
de to Lokaliteter, men Betegnelserne for Rækker og Parceller var den samme 
begge Steder. 1 % (Pund) er 0.5 kg, 1 Td. Ld. (Tønde Land) 0.5516 ha: til 
100 % pr. Td. Ld. svarer 90.6 kg pr. ha. 
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/ / / . Ingen Gødning. 
IV. 400 © Kainit + 200 S Thomasfosfat + 1000 <B kulsur 

Kalk. 
De horisontale Rækker, hver 0.6 Tdr. Ld., behandledes saa-

ledes: 
a. besaaedes med 2 S Frø af Tornblad (Ulex europæus) -f-

2 S Visse (Genista anglica) + 2 S Gyvel (Sarothamnus 
scoparius). 

b. besaaedes med 
i Gludsted: 3 S Frø af Hvid Stenkløver (Melilotus albus) 
- j - 30 S Bælge af Esparsette (Onobrychis sativa), 
i Sevel: 10 S Frø af blaa perennerende Lupiner (Lupinus 
per en nis). 

c. besaaedes med 3 S Frø af Kællingetand (Lotus cornicu-
latus) og 3 S Hvidkløver (Trifolium repens). 

d. bestrøedes med Skovmuld som Podejord, 1 Læs. 
e. bestrøedes med Bjærgfyrrenaale, i Gludsted 1 Læs, i 

Sevel 5 Læs. 
f. ingen Kvælstofkilde. 
Den mineralske Gødning leveredes fra Dansk Gødnings-

kompagni, efter hvis Angivelse Kainiten indeholdt 12 pCt. Kali 
og Thomasfosfaten 14 pCt. Fosforsyre. Som Podejord benyttedes 
i Gludsted Skovmuld fra Velling Skov, i Sevel Skovmuld fra 
Gindeskov Egekrat; HELMS bemærker, at denne Muld indeholdt 
mange 1 Tomme lange Regnorme og mange Rhizomer af hvid 
Simmer. Bjærgfyrrenaalene hentedes fra Bevoksninger i de paa
gældende Plantager. 

Det udsaaede Frø af Bælgplanterne var leveret af »Mark
frøkontoret« og af udenlandsk, rimeligvis mellemeuropæisk Avl. 

Granplanterne var tiltrukne i Plantagernes Planteskoler; 
for Gludsteds Vedkommende af Frø, leveret fra Valdemarslund 
og rimeligvis af fremmed Avl, for Sevels Vedkommende avlet 
paa Feldborg Distrikt, udtaget af Kogler der var samlede i 
Vinteren 1900 af fældede Træer i Østre-Hoved af de ældste og 
største Træer paa Distriktet. 

Til Beplantning af Arealerne anvendtes f Granplanter i 3 
og 3 Fods Afstand med en gennemsnitlig Højde af den overjor
diske Del af c. 30 cm. 
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B. Supplerende Forsøg. 
Karforsøg i Gludsted Plantage. For om muligt at tilveje

bringe en Kontrol med de i Gludsted Plantage anlagte Mark
forsøg, blev der i en nærliggende Afdeling (58) med Jord af 
samme Beskaffenhed og under samme Terrainforhold, paa et 
for Vestenvinden ret vel beskyttet Sted etableret en Række Kai
forsøg, ved hvilke man søgte at undgaa de Uregelmæssigheder, 
som de større Markforsøg kan være undergivne. 

I en Voliere med Loft og Vægge af Staal traadsvævpaa et 
Træstativ nedgravedes i Jorden 16 store, cirkelrunde Kar af 
galvaniseret Jærnblik med en Diameter af c. 47 cm (18 Tom.) 
indvendigt Maal og en Dybde af samme Størrelse. Bunden var 
konkav med en i Midten anbragt lille rund Aabning, dækket 
af en gennemhullet hvælvet Plade af samme Metal for at give 
Afløb for overflødigt Vand efter stærkere Nedbør; Hullerne i 
Pladen var saa fine, at en almindelig Granrod ikke kunde 
passere. 

Kasserne fyldtes med Jord, udtaget og sammenblandet paa 
den S. 275 beskrevne Maade. I Karrenes Bund indtil 231j2 cm 
(9 Tom.) fra denne fyldtes Jord fra det nedre Forvitringslag; 
i de øverste 21 cm (8 Tom.) kom den omhyggeligt blandede 
Overgrund, af samme Blanding i alle Kar; 2J/a cm (1 Tom.) af 
Karret ragede op over Jordfyldningen og over det omgivende 
Jordsmon for at forhindre Tilskylning udefra. 

Karrene anbragtes i 4 Rækker med 4 i hver og gødedes 
paa tilsvarende Maade som Markforsøget. I Karrene 1—4 ind
blandedes omhyggeligt i Overgrundslaget i hvert Kar 1272 g 
Kainit og 83/4 g Thomasfosfat, svarende til Række / i Markfor
søget. I Karrene 5—8 blandedes Overgrunden paa samme 
Maade med 32% g kulsur Kalk; Karrene 9—12 og 13—16 lodes 
ugødede. Kainiten indeholdt 12.26 pCt. Kali, Thomasfosfaten 
13.56 pCt. Fosforsyre, Gødningskalken 99 pCt. kulsur Kalk, alt 
i Tørsubstansen. 

Som Kvælstofsamler anvendtes Lotus corniculatus, hvoraf 
der saaedes 100 Frø med en Spiringsevne af 90—95 pCt. i hvert 
af Karrene 1 — 12. 

Saaledes blev altsaa Karrene 1—4 gødede med Kali og 
Fosforsyre samt besaaede med en Kvælstofsamler, Karrene 5—8 
fik Kalk og en Kvælstofsamler, 9—12 alene Kvælstofsamleren 
og 13—16 forblev uden nogen Art af Tilskud. 
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I hvert Kar plantedes d. 9. Maj 1903 12 Stkr. g ganske 
ensartede, 13—14 cm høje Granplanter af fortrinlig Form og 
Udvikling, og hvis Rødder var rigt forsynede med Mykorrhizer. 
Planternes Gennemsnitsvægt var i grøn Tilstand 1.2 g, tørrede 
til konstant Vægt vejede de 0.54 g. Ved indtrædende Tørke af 
saadan Varighed og Styrke, at enkelte Planter kendeligt mistede 
Turgor — hvilket for øvrigt sjældent fandt Sted og kun i de 
første Aar — blev alle Kar ensartet vandede med samme Kvan
tum, i ,et graderet Glas maalt, Vand fra Skovfogedstedets gode 
Brønd. 

Helms' supplerende Forsøg I i Sevel Plantage. I Afd. 89 
[78] i Sevel Plantage blev paa et Areal af 10 Tdr. Ld. i Efter-
aaret 1901 Lyngen afsvedet. I Foraaret 1902 blev Arealet i 
N.—S. ved et Spor delt i to lige store Halvdele, af hvilke den 
østlige fik 2l/a Kbfv.') Mergel fra Feldborg Mergelleje, den vest 
lige 21/2 Kbfv. Affaldskalk fra Sevel Kalkværk. Efter en af 
Professor K. RØRDAM udført Analyse indeholdt Mergelen i luft
tør Tilstand 36.93 pCt. kulsur Kalk, og ved Ekstraktion med 
koncentreret Saltsyre fandtes 0.156 pCt. Kali (K20) og 0.201 pCt. 
Fosforsyre (P205). Den Mængde kulsur Kalk, der saaledes til
førtes, er beregnet til 6000 & pr. Td. Ld. for den vestlige Halvdel 
og c. 2200 ® pr. Td. Ld. for den østlige Halvdel. 

I Sommeren 1902 blev Arealet skrælpløjet, i Sommeren 
1903 knivharvet, i Sommeren 1904 ompløjet og i Sommeren 
1905 atter knivharvet. Derefter blev hver af de to Halvdele 
delt paa langs i 4 Agre, af hvilke de to østligste i hver Halvdel 
om Efteraaret blev reolpløjede med Oliverplov til 12 Tommers 
Dybde, medens de to vestligste i hver Halvdel blev undergrunds-
pløjede ligesom Hovedforsøgets Areal. 

I Foraaret 1906 blev Arealet delt ved et Spor paa tværs 
af Agrene i to omtrent lige store Halvdele. Den nordlige til
plantedes paa sædvanlig Maade med 3 Fjerdedele Rødgran og 
1 Fjerdedel Bjærgfyr i Afstanden 4 X 2x/2 Fod og har siden hen
ligget urørt, for paa et senere Tidspunkt at kunne oplyse om 
Virkningen af de to forskellige Bearbejdningsmaader og de to 
forskellige Maader, paa hvilke Jorden er bleven beriget med 
Kalk. 

>) 1 Kubikfavn = 6.7 m3. 
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Af den sydlige Halvdel, der altsaa er omtrent 5 Tdr. Ld., 
blev hveranden Ager tilplantet som ovenfor angivet; de øvrige 
Agre deltes hver i 6 Parceller, som fik Kunstgødning i forskellig 
Mængde, besaaedes med Frø af Bælgplanter og tilplantedes 
udelukkende med Rødgran i 4 X 2V2 Fods Afstand. 

Arealets Inddeling ses af hosstaaende Figur. Der er altsaa 
24 Forsøgsparceller, fordelte til 4 Rækker, nemlig 12 der er 
kalkede, hvoraf 6 undergrundspløjede og 6 reolpløjede, og 12 
merglede, ligeledes med 6 undergrundspløjede og 6 reolpløjede. 
De mellemliggende Agre tjener som Isolationsbælter, og vil senere 
kunne give Oplysning om Forholdet mellem Granernes Vækst, 
efter som man har anvendt Bjærgfyr eller Bælgplanter til at 
hjælpe dem frem. 

I hver af Parcellerne, hvis Størrelse er 0.1 Td. Ld., ud-
saaedes 1/2 <8 Hvidkløver, 72 ^ Kællingetand og 1ji 'S Tornblad. 
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Tilførselen af Kunstgødning varierede som nedenfor angivet, 
idet Tallene gælder « pr. Td. Ld. 

Kainit 
0 
0 

400 
100 
200 
400 

Thomasfosfat 
0 

200 
0 

50 
100 
200 

For at faa Kunstgødningen jævnt fordelt, blev den til hver 
Parcel afvejede Portion blandet i en Trillebør med en betydelig 
Mængde Jord, hvorefter Udsaaningen fandt Sted ved at overgaa 
Arealet flere Gange. 

Samtlige Parceller mærkedes med Granpæle i Hjørnerne. 

Helms' supplerende Forsøg II i Sevel Plantage. Ved Hoved
forsøget havde det vist sig, at man paa Sevel Plantages Jord
bund kan sikre Gyvel og Tornblad en god Udvikling uden An
vendelse af Kalk, alene med Tilskud af 800 ® Kainit og 400 <S 
Thomasfosfat pr. Td. Ld., og Supplementforsøg I viser, at 
Virkningen af Kainit er meget ringe, men at et Tilskud af Kalk 
og 200 *& Thomasfosfat pr. Td. Ld. er tilstrækkeligt til at sikre 
Væksten af Kællingetand og Tornblad. Det næste Skridt maatte 
derfor være at prøve Virkningen af Thomasfosfat alene i den 
vel udluftede Hede uden Anvendelse af Kalk ud over den 
Mængde, der findes i Fosfaten. 

I Foraaret 1908 skulde den nordlige Del af Afd. 90 [75] 
i Sevel Plantage tilplantes med Rødgran, efter at Jorden i en 
Aarrække var behandlet med Pløjning og Harvning paa samme 
Maade som ved Supplementforsøg I og sluttelig reolpløjet med 
SACKS Plov til 16 Tommers Dybde. Den vestlige Halvdel af 
Arealet blev tilplantet paa sædvanlig Maade med Gran og 
Bjærgfyr; men i den østlige Halvdel, c. 11 Tdr. Ld., blev der 
ikke indblandet Bjærgfyr; umiddelbart før Plantningen ud
strøedes i Stedet for 200 <S Thomasfosfat pr. Td. Ld. samt 
følgende Frømængder: 10 % Gyvel, 10 S" perennerende Lupiner, 
20 & gul Rundbælg og 10 S Kællingetand. 

Gul Rundbælg (Anthyllis vulneraria), der ikke tidligere 
havde været anvendt i Forsøgene, men almindeligt dyrkes i 



[15] 285 

Egnens Landbrug, er en meget nøjsom Bælgplante, men den 
er rigtignok kun toaarig, og vilde altsaa ikke kunne give en 
varig Vegetation, medmindre den vilde vise sig i Stand til at 
forynge sig ved Selvsaaning. Dette ansaas ikke for udelukket, 
da den giver en stor Mængde Frø, som spirer villigt. For øv
rigt var Halvdelen af det til Forsøget anvendte Frø avlet i en 
af Distriktets Planteskoler. 

/// . Forsøgsplantningens Udvikling i 
Gludsted Plantage. 

I dette Tidsskrifts Bd. I, S. 97 o. flg. er der i 1905 givet en 
Meddelelse om Bælgplanternes Udvikling i det første Vegeta
tionsaar og om deres Knolddannelse. Det viste sig herved, 
at denne stod i direkte Forhold til det givne Kvantum af Kunst
gødning, og at Udviklingen i det store og hele var størst, hvor 
Tilskudet af Fosforsyre og Kali var rigeligst, medens Bælgplan
terne reagerede langt mindre for Kalk. Granplanterne stod i 
det første Aar ensartet godt paa hele Forsøgsarealet. 

Denne første Undersøgelse foretoges i August 1904, og 
senere er tilsvarende Undersøgelser og Optegnelser foretaget i 
hvert Aars August Maaned i de næste 7 Aar, sidst i 1911. 

Som Hovedtræk af Udviklingen i disse 8 Aar kan anføres, 
at af de 5 Rækker, a, b, c, d, e, i hvilke man havde søgt at 
tilføre Jorden forskellige Kvælstofkilder, dels ved Udsaaning af 
Bælgplanter i a, b og c, dels ved Udstrøning af Podejord i d og 
af Bjærgfyrrenaale i e, viste kun i en det anvendte Middel, 
nemlig Rækken a, en saadan Holdbarhed, at det fik Betydning 
for Grankulturen; i alle de andre fik Midlet ingen Betydning. 

I Rækken b (Melilotus albus og Onobrychis sativa) maatte 
allerede det første Aar Bælgplanterne betragtes som mislykkede; 
Aaret efter var de ganske forsvundne fra den ugødede Parcel, 
svage og spredte paa de andre; efter 2 Aars Forløb var de 
næsten ganske forsvundne ogsaa fra de andre Parceller og kan 
derfor ikke have haft nogensomhelst Betydning for Granernes 
Udvikling eller Jordbundens Tilstand. 

Ikke synderligt bedre gik det i Række c (Trifolium repens 
og Lotus corniculatus). Ogsaa her var allerede efter et Aars 
Forløb Bælgplanterne forsvundne fra den ugødede Parcel, svage 
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og spredte paa de andre, og i 1906 var de ligesom i Række b 
næsten ganske forsvundne paa alle Parceller. Disse Bælgplan
ter viste dog, som allerede i det første Aar (se dette Tidsskrifts 
Bd. I, S. 103), noget større Paavirkning af Kalken, idet de i de 
kalkede Parceller / / og IV var noget bedre end i /, der kun 
havde faaet den i Thomasfosfaten indeholdte Kalk; men de 
maatte dog betegnes som ganske mislykkede og uden Indflydelse 
paa Jordbunden eller Grankulturen. Nogle ganske enkelte 
Eksemplarer af Lotus corniculatus fandtes dog endnu i I og IV 
tilbage i 1911. 

Rækken d, der havde faaet Podejord af Kratmuld, viste 
hurtigt en ret rig Vegetation af Kratplanter paa de gødede Par
celler, hvorimod den ugødede Parcel / / / hurtigt blev nøgen med 
indvandrende Lyng. Af de forefundne Kratplanter skal nævnes 
Scrophularia nodosa, der holdt sig endnu i 1907, Epilobium, 
Veronica, Polygonum, Senecio, Luzula, samt Hedens almindelige 
Halvgræsser og en Del Græsser, som ikke forekom paa andre 
Parceller end dem, paa hvilke der var udstrøet Kratmuld. 

Allerede Aaret efter Forsøgets Anlæg kunde der ikke er
kendes nogen Forskel paa den naturlige Vegetation i Rækkerne 
d (Paaførsel af Bjærgfyrrenaale) og f (uden Kvælstofkilde). 
Bjærgfyrrenaalene var, som foran anført, udstrøede i Foraaret 
1904; Mængden, et Læs, fordelt paa 0.33 ha, har rimeligvis 
været for ringe, og det tynde Naalelag er hurtigt blevet de
strueret i den paafølgende ualmindelig tørre Sommer (se Bd. I, 
S. 102), saa at en Virkning, svarende til den af HENRY 1 ) paa-
viste Indflydelse af et Lag affaldet Løv over Jorden paa dennes 
Kvælstofmængde, ikke har kunnet finde Sted. I begge Rækkerne 
e og / viste de gødede Parceller i de første Aar en ret rig Ve
getation af de bearbejdede Hedejorders almindelige Planter, 
især Halvgræsser samt nogen Senecio, Rumex (selv paa de kal
kede Parcel ler / / ) , nogle Molinia-Taer, Holcus, Aira flexuosa etc., 
medens de ugødede Parceller / / / allerede i 1905 havde en næ
sten nøgen Bund. I 1907 begyndte Lyngen at udbrede sig 
føleligt i disse Rækker, og i 1908 var den ret fremherskende, 
særlig i de ugødede Parceller / / / , medens den øvrige naturlige 
Vegetation efterhaanden forsvandt eller kun fandtes saa spredt 

l) E. HENRY: L'azote et la vegetation forestiére. Journal d'agriculture 
pratique, 1897, II, S. 411. 
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og i saa tarvelige Eksemplarer, at den ikke kunde bidrage til 
Vegetationstæppets Karakteristik. 

Det fremgaar heraf, at de Kilder til Jordens Forsyning med 
Kvælstof, som var forsøgt anvendt i Parcellerne b—e, alle efter 
faa Aars Forløb maa have tabt deres Betydning; kun i Rækken 
a havde Midlet holdt sig levende og derfor sandsynligvis funk
tionsdygtigt. Opmærksomheden koncentrerer sig derfor ved 
Forsøgets Slutning om Virkningen paa Granerne 

1) af de anvendte uorganiske Gødningsmidler m e d den 
Kvælstofkilde, der kan skyldes en Bundvegetation af perenne-
rende Bælgplanter i Række a, og 

2) af de anvendte uorganiske Gødningsmidler i alle de øv
rige Parceller u d e n nogen effektiv Kvælstofkilde. 

Vi skal derfor først gøre nærmere Rede for Bundvegetatio
nens Forhold under dens Udvikling i Række a. 

Bundvegetationens Udvikling i Række a. I Parcel 7 dannede 
de tre Bælgplanter allerede i Løbet af Sommeren 1905 et fuld
stændig sluttet og fortrinligt Vegetationstæppe af 50—70 cm 
Højde. — l II var Planterne meget mindre, 15—30 cm høje, 
dannede ikke noget sluttet Dække over Bunden, og i Aabnin-
gerne fandtes en Del meget smaa Planter; Vissen, der allerede 
det første Aar var svagere og i mindre Antal end de to andre 
Bælgplanter, var nu ganske forsvunden. — I III dannede Bælg
planterne en ret spredt Bundvegetation af samme Højde som 
Planterne i II, 15—30 cm; en Del temmelig store f/fex-Planter 
var halvvisne eller helt udgaaede, og Genista var ligesom i 77 
ganske forsvunden. — l IV endelig var Vegetationen af Legu-
minoser ligeledes noget spredt og uregelmæssig, men Planterne 
var kraftige og buskede, Tornblad 15—30 cm høj og Gyvel 
30—50 cm; Visse forekom sparsomt og var strøgvis ganske 
forsvunden. — Allerede i andet Aar havde altsaa Bælgplante
vegetationen reageret endnu meget stærkere end i det første for 
Kunstgødningen, og R e a k t i o n e n s t a a r i l i g e f r e m t F o r 
h o l d t i l K n o l d d a n n e l s e n s U d v i k l i n g paa de forskellige 
Parceller, for hvilken der er gjort Rede paa anførte Sted (S. 103). 
At Visse allerede i andet Aar er fuldstændigt forsvunden i Par
cellerne II og 277, maatte saaledes ventes efter den ringe Knold
dannelse og den svage Udvikling, som denne Plante viste her 
i det første Vegetationsaar. 

Det forstlige Forsøgsvæsen. III. 31. Marts 1913. 1 9 
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Den Retning, som Udviklingen havde taget i de to første 
Aar, bevarede den i Hovedsagen i alle de paafølgende 6 Aar. 

I 1906 var Visse saa godt som forsvunden ogsaa fra Par
cellerne ./ og IV; denne Plantes sparsomme Knolddannelse, 
ringe Højde og svage Udvikling i det hele taget har ladet den 
bukke under tidligt i Kampen med den øvrige Bundvegetation, 
hvor den ikke af andre Grunde er forsvunden. Fra 1906 har 
vi altsaa i a-Rækken alene at gøre med Gyvel og Tornblad, 
selv om en enkelt Visseplante har kunnet holde sig hele Pe
rioden igennem i Parcel IV; nogen Betydning for Jordbundens 
Beskaffenhed har den ikke kunnet have. 

De to saaledes tilbageblevne Bælgplanter i a-Rækken stillede 
sig dog under den videre Udvikling noget forskelligt. I I, hvor 
Gyvelen udviklede sig til den største Fylde, gik det ud over 
Ulex-Buskene; allerede i 1907 var en stor Del af dem udgaaede, 
og i 1908 havde Gyvelen aldeles taget Magten i denne Parcel. 
Den dannede her et c. 1% m højt Krat, medens de for største 
Delen udgaaede Wex-Planter dannede et tæt Lag paa Bunden 
og derved dels hemmede anden Vegetation i at udvikles, dels 
ved sin Dekomposition maa have haft en fortrinlig Virkning 
saavel paa Jordbundens fysiske Tilstand som særligt paa dens 
Kvælstofindhold. 

I de andre Parceller af a-Rækken, hvor denne Bælgplante
vegetation ikke var fuldkomment sluttet, havde Ulex holdt sig 
bedre, og i III var den aldeles fremherskende; den dannede her 
spredte Buske med store Aabninger imellem, medens Gyvelen 
kun forekom sparsomt, det maa derfor antages, at Tornblad er 
den nøjsomste af de to Bælgplanter, og at den i I kun er buk
ket under i Kampen med den her kraftigere voksende Gyvel. 

Parcel IV stod i hele Udviklingsperioden midt imellem / 
og II m. H. t. Bælgplanternes Trivsel; denne Vegetation var 
mindre sluttet og lavere end I, og Ulex og Sarothamnus forekom 
i lige Blanding. Parcel II stod atter midt imellem IV og / / / , 
var endnu aabnere end den første, men bedre end I/i, og Ulex 
var vel overvejende, men Sarothamnus dog ret almindeligt fore
kommende. Det viser sig herved, at den Forskel i Udviklingen, 
som i 1904 kunde karakteriseres ved Knolddannelsen, og som 
holdt sig i 1906, uforandret vedblev at raade ogsaa gennem de 
følgende Aar. 

Allerede i 1906 begyndte Lyngen at indvandre paa den 
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aabne og delvis nøgne Bund i III. I de følgende Aar viste den 
sig ogsaa paa de andre Parceller / / og IV, men dens Udvikling 
stod i omvendt Forhold til Bælgplanternes Udbredelse undtagen 
i Parcel /, der var ganske fri for Lyng indtil 1909, i hvilket 
Aar der noteredes megen Lyng i Parcel / / / . 

Men i dette Aar indtraf en Begivenhed, som til en vis Grad 
forstyrrede Forsøgskulturernes jævne Udvikling, idet Gyvelplan
terne for en stor Del frøs bort i Vinteren 1908—09; i Parcel / 
var Tilintetgørelsen af de hidtil store og frodige Gyvelplanter 
næsten total, i de andre Parceller mindre almindelig. At det 
virkelig var Vinterfrosten, der gjorde et saa stort Indgreb i 
Gyvelvegetationens Trivsel paa Forsøgsarealet, fremgik deraf, 
at denne Plante ogsaa frøs bort andre Steder, ikke alene i den 
paagældende Egn, men ogsaa i stor Udstrækning i andre vest-
jydske Heder; saavel isolerede Gyvelbuske i de tilstødende 
Plantager som en stor sammenhængende og frodig ældre Gyvel
plantning i den c. 10 km fjernt liggende Hampensøgaard Plan
tage frøs bort i samme Vinter. Enkelte affrosne Gyvelplanter i 
Forsøgsarealet skød vel nye Skud fra Rodhovedet; men Gyvel
vegetationen fik dog i denne Vinter et Knæk, som den ikke 
senere forvandt, og i den frodige Parcel / forsvandt Gyvelen 
efter dette Aar fra en stor Del af Arealet. 

Allerede i 1908 havde der i Parcel / indfundet sig en Del 
Epilobium angustifolium og Senecio vulgaris paa nogle Pletter, 
hvor Ulex tidligere havde været fremherskende, men nu var 
udgaaet; disse Planter var rimeligvis vandrede ind paa denne 
Parcel fra dl, der havde faaet Kratmuld, og hvor Gederanisen 
allerede i 1905 fandtes blomstrende. Efter Gyvelens Bortfrysning 
tog nu den spontane Vegetation, i hvilken den prægtigt blom
strende Dueurt især var fremherskende, mægtigt til og kende
tegnede paa lang Afstand Parcel al. I de andre Parceller af 
a-Rækken fandtes kun enkelte, smaa og svagt blomstrende 
Eksemplarer af disse Planter, flest og størst i IV foruden spredt 
forekommende andre urteagtige, vilde Planter; endelig begyndte 
tillige en Del unge CTex-Planter som Efterkommere af de i 
1906 og 1907 udgaaede at spire frem i a-Parcellerne. Men 
samtidigt begyndte den allerede tidligere i enkelte Smaatuer 
indvandrede Lyng at brede sig, saa at der i 1909 kunde noteres 
for Parcel / »saa godt som ingen Lyng«, for II »en Del Lyng«, 

19* 
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for / / / »megen Lyng«, medens IV ogsaa paa dette Omraade 
stod midt imellem 1 og II. 

I 1911 ved Forsøgets foreløbige Afslutning blev der optaget en 
nærmere Beskrivelse af Bundvegetationen af Forf. i Forbindelse 
med Hr. Dr. phil. A. MENTZ. Resultatet var for a-Parcellerne 
følgende*): 

I. Bælgplanterne spredte; faa, men fortrinsvis store og gamle 
Gyvel; en Del flere, men smaa og unge Tornblad. I Aabnin-
gerne mellem Bælgplanterne, hvor Granerne endnu ikke havde 
lukket sig over Bunden, fordi en Del Granplanter i de første 
Aar var gaaet bort, findes en ret forskelligartet vild Flora, 
bestaaende af: Epilobium angustifolium (4), hist og her begyn
dende Lyngbuske (3), spredte Grupper af Veronica officinalis, 
enkelte Rumex acetosella og Erigeron canadensis samt en Del 
Græsser, nemlig Holcus mollis, Aira caespitosa og flexuosa, Agro
stis vulgaris og canina. Paa enkelte bare Pletter i Bundvegeta
tionen spredte Polytrichum-Puåer. Det tidligere forekommende 
Lag af døde t/fec-Planter, som dækkede Bunden, var nu næsten 
ganske forsvundet. 

// . Bælgplanterne holmevis nogenlunde sluttede; desuden 
findes en Del spredte Eksemplarer. Gyvelen i ret stort Antal, 
men ikke høj; mange unge og lave Tornbladplanter. Lyngen 
almindelig, partivis lukket over Bunden. I denne Hovedvege-
lation findes spredt enkelte lave Eksemplarer af Epilobium an-
gustifolium (2), Carex panicea (1) og vulgaris- (1) samt enkelte 
Aira flexuosa, Jasione montana og Hypochaeris radicata. 

III. Spredte, lave Gyvelplantev og en ret stor Mængde unge 
Ulex, der dog ikke breder sig saa meget, at de kan dække 
Bunden. Lyngen udbredt, partivis lukket over Bunden; ellers 
bare Pletter med Polgtrichum piliferum. I denne Hovedvegeta
tion forekommer enkelte Eksemplarer af Aira flexuosa, Airopsis 
praecox, Carex sp. samt et enkelt Eksemplar af Salix aurita. 

IV. Saavel Gyvel som Tornblad er til Stede i ringere Mængde 
end i 77 og III, men talrigere end i I, ret uregelmæssigt fordelt 
over Arealet, idet der tindes gode Holme med levende Bælg
planter, vekslende med Strøg, paa hvilke Bælgplanterne mangler; 

*) De ved Planteartsnavnene tilføjede Tal i Parentes angiver vedkommende 
Arts Hyppighed, idet 10 er sat som fuld Vegetation. Disse Tal er angivne af 
A. MENTZ. (H. LECOQ'S Forekomstskala). 
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paa flere Partier findes Bunden dækket med døde Sarothamnus-
og Ulex-Buske. I denne Parcel findes endnu enkelte Genista 
tinctoria. For øvrigt imellem Leguminoserne en Del Epilobium 
angustifolium (2), men tillige spredt en Del Lyng (5). 

For at faa et nøjagtigere Udtryk for Bælgplanternes Tilstand 
efter 8 Aars Vegetation end det, der kunde gives i foranstaaende 
Beskrivelse, taltes i a-Rækkens fire Parceller de i August—Sep
tember 1911 forhaandenværende Gyvel- og Tornbladplanter, og 
hver Plantes Højde maaltes med Intervaller af 10 cm. Resultatet 
er meddelt i nedenstaaende Tabel, der kræver den Forklaring, 
at det forholdsvis ringe Antal Bælgplanter i Parcellerne I og IV 
til Dels skyldes, at Granerne her paa større eller mindre Stræk
ninger havde lukket sig over Bunden og derved paa en Del af 
Arealet berøvet Bælgplanterne fornøden Plads til deres Udvikling. 

Par
cel 

Nr. 

I 
II 
III 
IV 

Gyvel 

Antal 
Planter 

14 
167 

92 
61 

Høje
ste 

Plante 

cm 

190 
160 
170 
140 

Lave
ste 

Plante 

cm 

50 
30 
30 
20 

Middel 

cm 

99 
76 
75 
76 

Tornblad 

Antal 
Planter 

45 
511 
470 
288 

Høje
ste 

Plante 

cm 

70 
90 
80 
90 

Lave
ste 

Plante 

cm 

20 
10 
22 
20 

Middel 

cm 

36 
44 
41 
43 

Bundvegetationens Udvikling i Rækkerne b—f. Som foran 
berørt blev alle de i Rækkerne b—e anvendte Midler for at 
tilvejebringe en Kvælstofkilde for Granplantningen uden Resul
tat, idet de her dyrkede Bælgplanter hurtigt gik til Grunde, 
og saavel Podejord som Arealets Belægning med Bjærgfyrre-
naale forblev uden Virkning. Jorden blev i alle disse fem 
Rækker hurtigt nøgen eller bedækket med et ufuldstændigt 
Vegetationstæppe af vilde Planter, i hvilket Lyngen vandrede 
ind, og de fem Rækker udmærkede sig i ingen Henseende fra 
Række /, i hvilken ingen Kvælstofkilde var forsøgt indbragt. 
Allerede fra 1907 var Lyngen meget udbredt overalt i disse 
seks Rækker, og ved Forsøgets Slutning i 1911 afgav alle her
hen hørende Parceller et nogenlunde ensartet Billede af et 
sammengroet Lyngareal. 

Ved nærmere Betragtning viste der sig dog nogen Forskel 
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paa Bundvegetationens Beskaffenhed i de enkelte Parceller 
under Paavirkning af det forskellige Gødningstilskud, hvilket 
vil fremgaa af nedenstaaende i August 1911 affattede Beskrivelse 
af de fire Sæt Gødningsparceller i samtlige Rækker b—f. 

I. Halvdelen af Arealet er bedækket med Lyng; den anden 
Halvdel bestaar af bare Pletter med Polytrichum, eller for en 
Del med Græs, hvoraf der er mere end i Parcellerne //—IV, 
saaledes navnlig Agrostis vulgaris og canina, Calamagrostis arun-
dinacea, enkelte Molinia coerulea samt en Del Carex vulgaris. 
Enkelte Lotus corniculatus fandtes endnu tilbage i I c samt 
enkelte spredt staaende og svage Epilobium angustifolium. 

II. Næsten lukket Lyngvegetation med en Del aabne Pletter, 
hvori Polytrichum piliferum og spredte juniperinum. I Parcel Hc 
er endnu enkelte svage og lidet forgrenede Lotus corniculatus 
tilbage, og enkelte Galium mollugo forekom. For øvrigt spredt 
i Lyngen noget Græs, navnlig Calamagrostis arundinacea og 
Molinia coerulea. 

III. Næsten lukket Lyngvegetation med flere aabne Pletter, 
hvori Polytrichum piliferum. Alle Bælgplanter forsvundne, og 
alle de øvrige i disse Rækker b—/ sporadisk optrædende urte-
agtige Planter mangler næsten fuldstændigt; der findes kun faa 
og spredte Græsser, navnlig Aira flexuosa. 

IV. Lyngen dækker omtrent 2/3 af Arealet, 1/8 udgøres af 
nøgne Pletter med Polytrichum. I denne Hovedvegetation er 
bevaret enkelte spinkle og svage Lotus corniculatus i Parcel IVc, 
for øvrigt findes spredt og i smaa og svage Eksemplarer enkelte 
Jasione montana, Epilobium angusti folium, Hieracium pilosella 
samt Aira flexuosa og Airopsis praecox. 

Granernes Udvikling. Granerne udviklede sig i de første 
Aar ensartet godt i alle Parceller. Herfra gjorde dog Parcel la 
for saa vidt en Undtagelse, som Granplanterne her trængtes 
haardt i den kraftige og sluttede Vegetation af Bælgplanter, der 
dels ligefrem undertrykte en Del Graner, dels udtørrede Jord
bunden i Vegetationstiden saa stærkt, at den her viste sig langt 
tørrere end i de andre Parceller. Hertil kom, at Raavildt og 
Harer særligt holdt til i den tætte og høje Bælgplantevegetation; 
Vildtet afgnavede Gyvel- og Tornblad-Buskene og bed Topskuddet 
af mange Graner, medens tilsvarende Skader ikke bemærkedes 
i de andre Parceller. I disse Aar, navnlig i 1905 og 1906, gik 
en Del Graner ud i la, men for øvrigt var Tabet af Granplanter 
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i Forsøgets førsle Par Aar aldeles forsvindende. Af disse Grunde 
stod Granerne i la indtil 1906 noget tilbage for Planterne i de 
øvrige Parceller, skønt disse hist og her led af »Sandpidsk«. 
Da Vildtets Ødelæggelser i a-Rækken vedblev, indhegnedes i 
Vinteren 1907—08 hele Forsøgsarealet med et c. 1% m højt 
Staaltraadshegn, hvorefter Vildtskaden ophørte. 

I 1907, altsaa efter 4 Vegetationsperioder, begyndte Granerne 
i a-Rækken, især i I, at antage en mørkere Farve end i de øv
rige Parceller, uagtet Udviklingen dog fremdeles var god overalt. 
Men da Forsøgsplantningen i dette Aar paa store Partier uden 
for Rækken a antog en noget blegere Farve af Naalene, syntes 
dette at bebude en kommende Vækststandsning, og Kulturen 
maatte derfor med Udgangen af 1907 antages at befinde sig paa 
et Vendepunkt i Udviklingen. Det besluttedes derfor til om
hyggeligere Bestemmelse af dette Udviklingsstadium at maale 
Højden af samtlige Granplanter i Forsøgsarealet. Denne Maa-
ling udførtes i Oktober 1907 af Hr. Forstassistent WIELANDT; 

Højden angaves med Intervaller af 5 cm, saaledes at det nær
mest højere eller lavere Maal noteredes, hvor Træets Størrelse 
faldt mellem to 5 cm Streger paa Maalestokken. Maalingen 
omfattede 22 465 Planter og gav det i omstaaende Tabel (S. 294) 
angivne Resultat. 

Det fremgaar af denne Tabel, at med Udgangen af fjerde 
Vegetationsaar havde den anvendte Kvælstofkilde kun udøvet 
en ringe Indflydelse paa Granernes Højdevækst i a-Rækken. Ta
bellen viser derimod i alle Rækker en ret konstant Forskel paa 
Granplanternes Udvikling efter den mineralske Gødnings Be
skaffenhed, idet Parcellerne I (800 S Kainit og 400 S Thomas-
slakke) staar øverst med en samlet Gennemsnitshøjde af 54.1 
cm, Parcellerne III (uden Gødning) staar lavest med 45.2 cm 
samt Parcellerne 7/ og IV mellem disse med en Gennemsnits
højde af henholdsvis 49.5 og 48.4 cm. Der maa af de givne 
Data sluttes, at denne Forskel alene skyldes den mineralske 
Gødning, for hvilken Granplanterne har reageret stærkest, 
hvor Fosforsyre- og Kalitilskuddet har været størst, mindre 
hvor der enten kun er givet Kalk, eller kun halv Kalkdosis i 
Forbindelse med halv Dosis Fosforsyre og Kali. Men alle For
mer af mineralsk Gødning har bragt Granerne til større Højde 
end der, hvor ingen Gødning har været givet. 

Det viste sig nu i de følgende Aar, at man havde skønnet 

Omtrykt Blad. 
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Række 
og 

Parcel 

Nr. 

a 
I 

II 
III 
IV 

b 
I 

II 
III 
IV 

c 
I 

II 
III 
IV 

d 
I 

II 
III 
IV 

e 
I 

II 
III 
IV 

f 
I 

II 
III 
IV 

Antal 
Træer 

812 
873 
842 
870 

842 
858 
843 
858 

820 
834 
832 
840 

846 
828 
846 
864 

852 
859 
828 
855 

1384 
1386 
1351 
1442 

Middel
højde 

cm 

54.3 
55.7 
49.1 
52.3 

61.1 
56.9 
49.0 
50.8 

54.5 
46.8 
43.1 
44.7 

47.8 
43.8 
40.9 
46.3 

51.2 
45.8 
44.2 
47.6 

55.6 
48.1 
45.0 
48.7 

Middel
afvigelse 

cm 

12.2 
15.0 
14.1 
13.4 

15.7 
15.3 
13.7 
12.9 

14.8 
14.0 
12.9 
12.1 

14.7 
12.8 
11.9 
12.6 

14.3 
12.7 
13.1 
12.6 

15.9 
13.9 
13.6 
14.2 

rigtigt ved at betragte Udløbet af fjerde Vegetationsaar som et 
Vendepunkt i Udviklingen. 

Allerede det følgende Aar, 1908, udbredte den blege Farve 
paa Parcellerne sig stærkt uden for a-Rækken, og en Del af 
Granerne antog den karakteristiske gule Farve, som almindeligt 
i Hederne kendetegner Vækststandsningen; værst saa Parcel
lerne III ud. Med den gule Farve fulgte som sædvanligt kor
tere Topskud og korte Naale. Endnu i dette Aar fandtes dog 



[25] 295 

Strøg og Grupper, i hvilke Granerne havde bevaret deres grønne 
Farve. 

I 1909 og 1910 skred imidlertid den i 1908 begyndte Udvik
ling videre frem; a-Rækken faldt mere og mere i Øjne ved den 
kraftige mørkegrønne Farve og den frodige Udvikling, medens 
alle andre Rækker blev gulere og gulere, Topskuddene mindre 
og Naalene korte; paa et meget betydeligt Antal af Granerne var 
det endog i 1910 kommen til en komplet Vækststandsning, idet 
Topskuddet indskrænkedes til en lille spids Endeknop, og dets 
Længde saaledes ikke naaede 1 cm. I disse 3 Aar fra 1908—10 
havde altsaa Forsøgskulturen aldeles forandret Karakter; fra 
en Granplantning i gennemgaaende god Udvikling var den 
bleven til en Kultur i udpræget Vækststandsning med alle Tegn 
paa Kvælstofhunger, korte gule Naale, ringe eller ingen Højde
vækst — alene med Undtagelse af a-Rækken, der i 1910 viste 
den største Frodighed med lange Topskud, kraftige Naale og 
mørkegrøn Farve overalt, hvor Bælgplantevegetationen havde 
kunnet udvikle sig godt og sluttet. (Se Fig. 1). 

I December 1910 foretoges for anden Gang en Maaling af 
samtlige Graners Højde med samme Intervaller som i 1907; 
men ved denne Lejlighed maaltes tillige Længden af sidste 
Aarsskud (1910) med Interval af 2 cm, saaledes at de Træer, 
hvis Topskud ikke naaede 1 cm Længde, angaves som Top
skud 0, mellem 1 og 2 cm som Topskud 2 cm o. s. fr. Maa-
lingen udførtes af Hr. Forstassistent RINGSTED, og Middeltals-
værdierne udregnedes ligesom i 1907 af Hr. Assistent FRITS IVER
SEN. Resultatet ses af efterstaaende Tabel. 

Den nærmere Beskrivelse af Granernes Tilstand i de enkelte 
Parceller udførtes i August 1911 under Medvirkning af Hr. Dr. 
phil. A. MENTZ og lyder saaledes: 

R æ k k e a. 
I. Granerne i fortrinlig Vækst; hvor der ikke er gaaet 

Planter ud i de første Aar, er Træernes Grene sammenstødende 
og lukker over Bunden; Farven er ikke slet saa mørkegrøn som 
i 1910, men dog kraftig grøn. 

/ / . I Bælgplanteholmene er Granerne mørke og i god Vækst, 
men uden for disse Holme findes mange gule med smaa, tynde 
og kortnaalede Topskud. Granerne er ikke sluttede; de dækker 
kun 2I3 af Bunden. 

/ / / . I de mindre Grupper, hvor Bælgplanterne endnu har 
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Træer 

Række 
og 

Parcel 

Nr. 

a 
I 
II 
III 
IV 

b 
I 

II 
III 
IV 

c 
I 

II 
III 
IV 

d 
I 

II 
III 
IV 

e 
I 

II 
III 
IV 

f 
I 

II 
III 
IV 

1 

Antal 
Træ

er 

735 
868 
831 
868 

840 
854 
847 
868 

833 
834 
842 
854 

844 
838 
852 
858 

847 
849 
819 
852 

1403 
1404 
1364 
1444 

2 

Middel
højde 

cm 

148.6 
112.0 

93.8 
101.0 

113.8 
91.0 
88.8 
93.4 

104.1 
87.1 
87.9 
92.3 

102.7 
91.7 
85.5 
93.6 

107.4 
97.5 
94.7 
94.9 

106.7 
90.5 
83.7 
88.2 

3 

Mid-
del-
al'vi-
gelse 

cm 

26.1 
25.6 
26.3 
25.9 

24.4 
23.9 
24.0 
24.0 

25.1 
25.2 
25.7 
24.0 

26.0 
24.5 
24.3 
23.5 

25.9 
25.7 
27.2 
22.7 

27.2 
26.4 
25.6 

•24.0 

Aarsskud 1910 

4 
Antal 

Træer 
med 

Aars
skud 
0 cm 

19 
250 
320 
198 

331 
464 
337 
368 

275 
312 
235 
320 

250 
220 
272 
351 

275 
262 
289 
371 

484 
589 
629 
617 

5 
Antal 

Træer 
med 

Aars
skud 

> 0 c m 

716 
618 
511 
670 

509 
390 
510 
500 

558 
522 
607 
534 

594 
618 
577 
507 

572 
587 
530 
481 

919 
815 
735 
827 

6 

Middel
længde 
af Aars

skud 

> Ocm 

33.4 
11.2 

8.7 
12.2 

10.4 
6.0 
7.2 
7.6 

9.0 
8.0 
8.1 
8.3 

8.9 
9.3 
9.1 
8.1 

9.9 
10.7 
11.1 

8.4 

8.0 
8.2 
9.0 
6.7 

7 

Middel-
afvi
gelse 
af 6 

cm 

10.4 
11.2 

5.9 
7.1 

6.7 
4.8 
5.1 
3.9 

4.5 
4.1 
5.1 
4.3 

4.5 
5.0 
5.5 
4.2 

5.2 
5.8 
6.0 
4.4 

4.3 
4.5 
5.7 
3.6 

8 
Middel
længde 
af samt

lige 
Træer 

cm 

32.6 
8.0 
5.4 
9.4 

6.3 
2.7 
4.4 
4.4 

6.0 
5.0 
5.8 
5.2 

6.2 
6.9 
6.2 
4.8 

6.7 
7.4 
7.2 
4.7 

5.3 
4.8 
4.9 
3.8 

holdt sig, er Granerne grønne og i ret god Vækst, ellers gule 
med korte, tynde og kortnaalede Skud. Granerne beskygger kun 
2/5—V» af Bunden. 

IV. Granerne noget bedre end i / / , men naar langtfra 
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Træerne i I. Paa de Strøg, hvor Leguminoserne er til Stede i 
større Antal eller delvis sluttede, har Granerne en god Farve 
og ret god Vækst. Paa de Strøg, hvor Bælgplantevegetationen 
er aaben eller mangler, findes en Del gule med ringe Topskud. 
Granerne beskygger 2/3—3/4 af Bunden. 

R æ k k e r n e b, c, d, e, f. 
I alle disse Rækker havde Granerne et saa ensartet Ud

seende, at det maatte opgives at udføre en detailleret Beskrivelse 
af hver enkelt Parcel for sig; de Forskelligheder, der kunde 
karakteriseres, var afhængige af Gødningstilskuddet, idet de 
viste sig i de med Tallene I—IV mærkede Rækker. For disse 
udførtes derfor Beskrivelsen. 

I. Granerne gule med udbredt Vækststandsning; Dækning 
af c. 3/4 af Bunden. 

II. Gule med udbredt Vækststandsning; Dækning af Bunden 
almindeligvis 2/5—

1/2, enkelte Holme c. B/i. 
III. Gule, lave, kortnaalede med tynde Topskud; Vækst

standsning udbredt; Dækning af Bunden c. 1ji. 
IV. Gule med udbredt Vækststandsning; Dækning af Bun

den c. 1/2. 
Vil man herefter søge et Overblik over Grankulturens Ud

vikling i de første 7 Aar med de forskellige Arter af Gødnings-
tilskud, da vil man, idet henvises til hosstaaende Diagram *), 
kunne sammenfatte Resultatet i følgende Sætninger. 

1. I de første 4 Aar, da Granerne overalt var i god Vækst, 
viste sig især Virkning af den mineralske Gødning, idet største 
Tilskud af Kainit og Thomasslakke forøgede Gennemsnitshøj
den i alle Rækker med 8.9 cm; Kalktilskuddet alene gav en For
øgelse af Væksten af 4.3 cm, og halv Kalk, Kainit og Thomas
slakke forøgede kun Gennemsnitstilvæksten med 3.2 cm. 

2. I de næste 2 Aar fortsættes Udviklingen i den samme 
Retning, men Forskellen bliver endnu større, for Rækkerne b—/ 
henholdsvis 18.4 cm, 3.8 cm og 5.5 cm. Hertil kommer endnu, 
at i disse to Aar, i hvilke Vækststandsningen var i Udvikling, 
gav Kvælstofkilden, Bælgplanterne i a, et yderligere og betyde
ligt Tillæg til Højdevæksten, saa at de gennemsnitlige Størrelser 
blev følgende: 

') Diagrammets Fodpunkter angiver Planternes gennemsnitlige Størrelse 
af 30 cm ved Plantningens Udførelse. 
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Uden Kvælstof, cm 
I. 100.8 

II. 86.2 
III. 82.4 
IV. 87.9 

Med Kvælstof, cm 
116.0 
104.0 
88.4 
91.6 

Ifojde,cm 

Fig. 2. Granernes Højdetilvækst fra Plantningsaaret i Hovedforsøget i Gludsted 
Plantage, grafisk fremstillet paa Grundlag af de S. 294 og 297 anførte Maalinger. 

I = 725 kg Kainit + 363 kg Thomasfosfat pr. ha. 
II = 1813 kg pulveriseret Kalk pr. ha. 

III = Ingen Gødning. 
IV = 363 kg K a i n i t + 182 kg Thomasfosfat -f- 906 kg pulveriseret Kalk pr. ha. 

De fuldt optrukne Linier angiver Granernes Højdevækst i hver af de fire 
Rækker uden Bælgplantekultur; de punkterede Linier angiver for hver Gød-
ningsrække Granernes Vækst med Bælgplantekultur i de syv Vegetations-
perioder. 

Abscissernes Inddeling angiver Planternes Alder i Aar fra Udplantnings-
aaret, Ordinaterne Planternes Højdevækst i Centimeter, saaledes at Inter
vallerne mellem de horisontale Linier er 10 cm. 

3. I det syvende Aar var Vækststandsningen udbredt over
alt, hvor ingen Kvælstofkilde fandtes, og var saa følelig, at næ
sten 40 pCt. af Granerne havde et Topskud mindre end 1 cm, 
et Forhold der i a-Rækken kun fandtes i den Parcel, der ingen 
mineralsk Gødning havde faaet, / / / , og hvor Bælgplanterne 
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derfor havde været svagt udviklede. I de øvrige Parceller af 
a-Rækken havde Granerne fortsat Væksten uforandret fra de 
foregaaende Aar i /, hvor Bælgplantevegetationen havde været 
frodig og dækket hele Bunden. Men i de to andre Parceller 
/ / og IV, hvor Leguminoserne altid havde været mangelfuldt 
udviklede og aldrig havde formaaet at dække Bunden helt, dér 
havde de ikke kunnet forhindre Vækststandsningen, skønt Til
væksten dog endnu var større end i de tilsvarende Parceller 
uden Leguminoser. G r a n e r n e s T i l v æ k s t v i s t e s a a l e d e s 
t i l d e t s i d s t e P a r a l l e l i s m e m e d B æ l g p l a n t e r n e s Ud
v i k l i n g , og d e n n e va r — som nævnt S. 285 — a t t e r p a 
r a l l e l m e d O m f a n g e t af d e n i de t f ø r s t e A a r f o r e 
f u n d n e K n o l d d a n e l s e . 

IV. Supplerende Forsøg i 
Gludsted Plantage. 

Karforsøgene. Denne Forsøgsrække mislykkedes desværre 
ganske, idet Granerne ikke vilde udvikle sig, uden at Forsøgs-
lederen er i Stand til med Sikkerhed at angive Grunden. Da 
den langsomme Vækst var omtrent ens i alle 16 Kar og viste 
sig straks i de første Aar, maa Aarsagen have været fælles 
for alle og rimeligvis søges i Anlægget. Jeg antager, at der er 
begaaet den Fejl, at Jorden er pakket for fast i Karrene ved 
Indfyldningen i disse; Overfladen blev hurtigt fast, og Jorden 
sank næsten ikke i Aarenes Løb. 

Der skal derfor kun ganske kort meddeles' nogle enkelte 
Iagttagelser fra denne Forsøgsrække, hvis Hovedformaal, at yde 
Kontroliagttagelser til Markforsøgene, maa betragtes som opgivet. 

I August 1905, altsaa efter henved 3 Vegetationsperioder, 
var Granerne gule og deres Topskud kun 3—4 cm lange, hvorfor 
Antallet af Planter reduceredes til det halve, saa at der fra dette 
Tidspunkt kun fandtes 6 i hvert Kai'. Kællingetanden var kun 
kommen til Udvikling i Karrene 1—4, der havde faaet Kainit 
og Thomasfosfat, hvor der det første Aar var fremkommet 6—10 
Planter i hvert Kar; men nogen sammenhængende og frodig 
Bundvegetation imellem Granplanterne dannede de ikke. I alle 
de andre Kar var Lotas-Planterne allerede i Maj 1904 saa godt 
som ganske forsvundne. 

Borttageisen af Halvdelen af Granerne virkede ikke til en 
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bedre Udvikling af de resterende; de var i August 1906 overalt 
gule og med usle Topskud. Disse maaltes i Oktober s. A., 
hvorved det viste sig, at af 94 Planter havde kun 6 Topskud 
af mere end 2 cm Længde, ingen over 3 cm. Af Lotas-Planterne 
fandtes kun faa og tarvelige Eksemplarer i Karrene 1—4; ogsaa 
disse Planter gik snart bort, og det var øjensynligt, at de ingen 
Virkning havde gjort. En samtidig Undersøgelse af Lotus-Kul-
turer i nogle Supplementkar viste, at disse Bælgplanter i Kar
rene ikke havde haft Knolde, medens en Del Frø af samme 
Avl, samtidigt saaet i en Planteskole, udviklede sig fortrinligt 
og med rig Knolddannelse. 

Det var saaledes efter 4 Vegetationsperioders Forløb klart, 
at Forudsætningerne for Forsøgets Anlæg var bristede; hverken 
Granerne eller Leguminoserne vilde vokse i Forsøgskarrene. 

Det besluttedes derfor at anvende Plantematerialet, der dog 
fremdeles levede, til at prøve, hvilken Virkning Tilskud af mi
neralsk Kvælstofgødning vilde kunne udøve paa Granerne. 

Fra Foraaret 1907 vandedes derfor tre Gange i Sommerens 
Løb de 2 midterste Rækker af Forsøgskar, i alt 8, med rent 
salpetersurt Natron, hvert Kar og hver Gang med 2 g, opløst i 
1 Liter rent Brøndvand, og samtidigt gaves der de andre 8 Kai-
samme Kvantum Vand uden Salpeter. Straks i Sommerens Løb 
reagerede Granerne for denne Forsyning med Kvælstof; Farven 
blev frisk og lysegrøn i de 8 Kar, der havde faaet Salpeter. 

I 1908 fortsattes samme Behandling, men Vandingen ud
videdes til 5 Gange, hver med 2 g rent salpetersurt Natron med 
c. 1 Maaneds Mellemrum fra Slutningen af April til Begyndelsen 
af Oktober. Første Aar fik de 8 Kar altsaa hvert 6 g NaN03, 
andet Aar 10 g. Virkningen var øjensynlig; Planternes Farve 
blev frisk grøn, og Topskuddene tiltog i Længde; af 48 Planter 
havde nemlig i August 1908 kun 9 Topskud under 2 cm og 16 
over 3 cm. Ikke desto mindre havde dog samtlige Forsøgsplanter 
Præget af ikke at ville udvikle sig; Naale og Topskud forblev 
abnormt korte, og Tilstanden forblev uforandret i 1909. 

Der opstod derfor det Spørgsmaal, om salpetersurt Natron 
under de forhaandenværende Forhold var den for Granerne 
gunstigste Kvælstofkilde, og fra Foraaret 1910 fortsattes For
søget saaledes, at fire af disse Kar efter VATERS Anvisning1) i 

*) Tharander forsti. Jahrb. Bd. 59, S. 261—277. 
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Stedet for Salpeter fik rent Ammoniumsulfat, medens de andre 
fire Kar fremdeles vandedes med den samme Salpeteropløsning, 
som man dog forøgede fra 5 X 2 g til 6 X 2 g i Sommerens 
Løb. Ved Vandingen med Salpeter og svovlsur Ammoniak var 
alle Doserne afvejede saaledes, at hvert Kar fik det samme 
Kvantum Kvælstof, idet 0.77 g svovlsur Ammoniak med Kvæl
stofindhold 21.21 pCt. svarer til 1 g Natronsalpeter med 16.47 
pCt. Kvælstof. Efter Anvisning af Prof. W E I S gaves der dog 
kun halve Portioner af svovlsur Ammoniak ad Gangen, saa at 
der hver 14. Dag vandedes med 0.77 g af dette Stof pr. Kar, 
men hver Maaned med 2 g Salpeteropløsning pr. Kar. 

Samtidigt benyttedes 4 Kar, der hidtil ingen Salpetergødning 
havde faaet (Kar 1, 5, 9, 13) til at belægge Overfladen af Jorden 
med et Lag friske Bjærgfyrrenaale for at forsøge, om den af 
HENRY (se S. 286) paaviste Kilde til Jordens Forsyning med 
Kvælstof skulde virke bedre. 

I August 1911 sluttedes Karforsøgene. Planterne afskares i 
Jordens Overflade, maaltes og vejedes, efter at være tørrede til 
konstant Vægt. 

Der forelaa altsaa i Karkulturerne to Systemer af Forsøg, 
hvert paa fire Rækker; det første indeholdt Forsøg med Virk
ningen af det oprindeligt givne Tilskud af Næringsstoffer, det 
andet med Virkningen af det senere givne Kvælstoftilskud af 
forskellig Art. 

Det første System dannes af (A) de 4 Kar, der havde faaet 
Kainit og Thomasfosfat, (B) de 4, der havde faaet Kalk, og (C), 
(D) de 2 X 4 Kar, der ingen Gødning havde faaet. Der var 
oprindeligt den Forskel mellem de to sidste Rækker, at der i 
den ene var saaet Lotus-Frø, i den anden ikke; men da de spi
rede Planter ikke overlevede den første Sommer, bliver praktisk 
talt disse to sidste Rækker ganske ens. Maalingen og Vejnin
gen af Granerne i disse fire Rækker gav følgende Resultat i 
Gennemsnit pr. Plante: 

A. Højde 29.8 cm Vægt 33.7 g 
B. » 31.2 » » 28.9 » 
C. » 30.0 » » 23.7 » 
D. » 29.8 » » 24.5 » 

Da Variationerne i Højde ligger inden for de uundgaaelige 
Fejlkilders Grænse, maa det siges, at den er ens i alle 4 Ræk-
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ker; den yderst ringe Vækst maa have en Aarsag, der ikke kan 
ligge i Bundens Næringsindhold. Da fremdeles Væksten er 
langt mindre end de Graners, der samtidigt plantedes paa fri 
Mark uden Gødningstilskud, maa Grunden søges i de Vilkaar, 
der bødes Granerne i Karrene. 

Vægten viser derimod tydeligt, at Granerne, selv under disse 
ugunstige Forhold, har reageret for Gødningen paa samme 
Maade som Granerne i Markforsøgene: Kainit -f- Thomasfosfat 
har forøget Vægten med c. 30 pCt., Kalk med c. 15 pCt. 

I hver af disse fire Rækker havde tre Kar faaet et forskellig-, 
artet Tilskud af Kvælstof, saa at der paa denne Maade er frem
kommet et andet System af Forsøg med fire Kar i hver Række: 

a. De fire herhen hørende Kar havde faaet hvert i 1907 6 g, 
i 1908 10 g, i 1909 12 g NaNOs, i 1910 9.24 g og i 1911 4.62 g 
Am2SOi (idet Forsøget afbrødes d. 8. August). 

ß. Indtil 1909 var Gødningstilskuddet det samme som 
for a; i 1910 fik hvert Kar 12 g NaNOs og i 1911 6 g. 

y. Siden Oktober 1908, altsaa i henved 3 Aar, var Jorden 
i Karrene belagt med et c. 8 cm tykt Lag Bjærgfyrrenaale. 

6. De fire til denne Række hørende Kar gaves intet Kvæl
stoftilskud. 

Maaling og Vejning af Granerne i disse fire Rækker gav 
følgende Resultat pr. Plante: 

a. Højde 32.1 cm Vægt 33.4 g 
ß. » 30.6 » » 31.4 » 
y. » 28.2 » » 22.1 * 
å. » 29.6 » » 23.9 » 

Denne Sammenstilling viser, at Granerne har reageret for 
mineralsk Kvælstofgødning i fuldt saa høj Grad som for Kali 
og Fosforsyre; endvidere at Virkningen ikke alene viser sig paa 
Vægten, men ogsaa paa Højden, og at det svovlsure Ammoniak 
i Overensstemmelse med VATERS Iagttagelser har haft større 
Virkning end salpetersurt Natron1). 

') Andre Undersøgelser gør det dog tvivlsomt, om VATERS Iagttagelser 
har almen Gyldighed. Saaledes viser nogle Gødningsforsøg af SIEFERT og 
HELRIG, at unge Graner i en Planteskole reagerer fuldt saa stærkt for Chile
salpeter som for svovlsur Ammoniak (SIEFERT U, HELRIG, Stiekstoff-Düngungs-
versuch mit 2 jährigen Saatschulfichten i Mitt. d. deutschen Landwirthsch. 
Gesellsch. Jahrg. 25, S. 158). 

Det forstlige Forsøgsvæsen. III. 29. Marts 1913. 2 0 
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Mellem Rækkerne y og ö er Forskellen kun ringe, men dog 
følelig og til Ugunst for Jordens Belægning med Bjærgfyrre-
naale. Dette Resultat er det modsatte af det, hvortil HELMS er 
kommet ved et samtidigt anstillet Markforsøg1). Forf. antager, 
at Resultatet af HELMS' Forsøg, der gav et stærkt Udslag paa 
Granernes Vækst ved Jordens Belægning med et c. 4 Tommer 
tykt Lag af Bjærgfyrrenaale, er det i Naturen normalt indtræ
dende Resultat af dette Forhold, medens den Tilbagegang, som 
de fire Kar viser ved Naalebelægningen, hidrører fra, at dette 
Affaldslag ved en tæt Pakning i Karret og Bedækning med 
Staaltraadsnæt for at forhindre, at Naalene blev fejede bort af 
Vinden, har forøget Jordbundens Surhed og derved skadet 
Planternes Vækst. 

Uagtet altsaa de her beskrevne Karforsøg i Hovedsagen 
maa kaldes mislykkede og ikke opfordrer til at fortsætte den 
ved disse anvendte Metode, Træernes Dyrkning i længere Tids
rum i nedgravede Metalkar, maa det dog anføres, at de Vink, 
som Forsøgsresultaterne giver, i det hele taget stemmer godt 
med, hvad Markforsøgene paa langt fyldigere Maade har oplyst. 

Sammenligning mellem Virkningen af Salpeter paa Rødgran 
og Bjærgfyr. Til de i Gludsted Plantage udførte supplerende 
Forsøg hørte ogsaa de i dette Bind S. 220—221 kort refererede 
praktiske Forsøg med Virkningen af Salpetergødning til Gran 
og Bjærgfyr. Det viste sig herved, at Granerne reagerede stærkt 
for salpetersurt Natron, Bjærgfyrrene aldeles ikke. Under Hen
visning til, hvad der det nævnte Sted er anført om dette For
søgs Resultat i 1908, skal her kun tilføjes, at Forsøget fortsattes 
til 1911 med samme Virkning som den, der noteredes i 1908. 

Anvendelse af Nitragin til Lupiner i Hedebund. I Marts 1904 
meddelte Prof. Dr. HILTNER, Direktør for den kgl. agrikultur-
botaniske Anstalt i München, en udførlig Beretning om »Udfaldet 
af de i 1903 i Bayern udførte Podningsforsøg med Renkulturer 
af Leguminos-Knoldbakterier (Nitragin)«2), og da Forf. maatte 
anse det for ønskeligt at lære saa mange som muligt af de 

1) J O H S HELMS, Nogle Gødningsforsøg i sygnende Grankultur paa Hede
jord (Tidsskr. f. Skovv. Bd. 23, 1911 B, S. 80). 

2) Naturw. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirtsch., 2. Jahrg. 1904, S. 127 ff. 
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Forhold at kende, som kunde paavirke Leguminosernes Knold
dannelse i de jydske Hedekulturer, søgte han straks efter at 
være bleven bekendt med HILTNERS Afhandling ved direkte 
Henvendelse til denne at erholde Materiale og Anvisning til 
Podningsforsøg med Lupiner. Renkulturerne af Knoldbakterier 
saavel til blaa som til gule Lupiner stilledes derefter med stor 
Imødekommenhed fra Prof. HILTNER til Raadighed. 

Forsøget udførtes i Maj 1904. Paa et Areal umiddelbart 
ved Siden af det S. 278 beskrevne Markforsøg og med ganske 
samme Jordbundsbearbejdning, som dette havde faaet, udlagdes 
c. 1000 m2 til Saaning af Lupiner. Omtrent % anvendtes til 
Saaning af nitraginpodede perennerende blaa Lupiner, 1/s til 
paa samme Maade podede etaarige gule Lupiner og x/s til Saa
ning af upodet Frø af begge Slags. Men denne Tredjedel af 
Arealet blev atter delt i to lige store Stykker, af hvilke det ene 
blev bestrøet med Podejord, taget af et Areal i Kolpensigs gamle 
Planteskole, hvor der i 1903 havde staaet en udmærket frodig 
Afgrøde af gule Lupiner, som var bleven nedgravede under 
Blomstringen. Resten af Arealet lodes uden nogen for Knold
dannelsen virksom Indflydelse. Den 4. Maj gødedes det hele 
Areal med 725 kg pulveriseret Flødalskalk (2000 © pr. Td. Ld.). 

Den 30. April afsendtes Nitraginet fra München; den 6. Maj 
foretoges Podningen nøje efter HILTNERS medfulgte trykte An
visning; 19 kg Frø af hver af de to Lupinsorter podedes og 
udsaaedes samme Dag i c. 300 m2; samtidigt udsaaedes de ikke 
podede Frø; Udsæden nedharvedes. Ved Saaningen var Vejret 
køligt og- fugtigt; efter Tilsaaningen faldt rigelig Regn. Saa snart 
Besaaningen af Arealet var bleven tilendebragt, tilplantedes det 
med gode.treaarige Granplanter. 

Lupinerne kom ganske godt op, men udviklede sig kun 
langsomt i den usædvanlig tørre Sommer; Planterne blev der
for korte, men Arealet var dog regelmæssigt og ret godt dækket 
med Lupinplanter. De gule Lupiners Blomstring foregik regel
mæssigt; de blaa blomstrede derimod kun uregelmæssigt og 
ufuldstændigt. 

Den 12. September opgravedes og undersøgtes Planterne 
paa et Areal af 3.55 m2 (1 Kvadratfavn) i hvert af de tre Styk
ker med gule Lupiner. Arbejdet udførtes af dav. Forstassistent 
HEIBERG-IÜRGENSEN, og Resultatet var følgende: 

20* 
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Planterne 

Middelhøjde af den overjor-

Vægten af den overjordiske 
Del 

Vægten af de grønne Bælge 
Antal af knoldbærende Indi-

Knoldenes Antal paa 100 

Vægt af lufttørre Knolde paa 
100 Planter 

Knoldenes Vægt i Forhold 
til de overjord. Deles Vægt 

Uden 
Podning 

17.9 cm 

1900 g 

875 > 

56 pCt. 

62 Stk. 

10.0 g 

3.64 pCt. 

Med 
Podejord 

21.5 cm 

1900 g 
925 » 

98 pCt. 

256 Stk. 

20.0 g 

7.25 pCt. 

Med 
Nitragin 

20.7 cm 

2150 g 
1075 » 

98 pCt. 

290 Stk. 

25.5 g 

10.20 pCt. 

Direktør HILTNER, der efter Anmodning fik disse Optegnel
ser tilsendt, offentliggjorde dem i Naturwissenschaftliche Zeit
schrift für Land- und Forstwirtschaft 1905, S. 184 og ledsagede 
dem med følgende Bemærkning: »Omendskønt der af disse Tal 
ikke lader sig udlede nogen særdeles paafaldende Virkning af 
Nitraginet, saa godtgør de dog utvivlsomt Virkningen af Pod
ningen, og — hvad der især maa' fremhæves — de viser, at 
Frøenes Podning med Renkulturer af Knoldbakterier er Anven
delsen af Podejord overlegen«. Det forekommer dog Forf., at 
denne Overlegenhed ikke er saa stor, at den kan tillægges prak
tisk Betydning, og at man snarest maa slutte, at hvor der ikke 
kan skaffes Podejord, kan man med Udsigt til lignende Virk
ning anvende det i det hele taget i paalidelige Renkulturer 
mindre let tilgængelige Nitragin. Derimod synes det utvivl
somt, at en Podning efter en af disse Metoder i betydelig Grad 
befordrer Knolddannelsen. Men at der i Gludsteds gamle Hede
bund ogsaa uden Podning foregaar en ikke ganske ubetydelig 
Knolddannelse paa Lupinrødderne, er dog værd at bemærke, 

De blaa Lupiner formaaede ikke i de følgende Aar at 
danne nogen sluttet Vegetation. Allerede i 1905 udgjorde de 
kun en aaben Bevoksning, som ikke dækkede Bunden, og Plan
terne blomstrede ikke; de fra Rodhovedet ret talrigt udviklede 
Blade var uden synderlig Kraft. Tilbagegangen fortsattes i de 
følgende Aar, især paa det ikke podede Areal, hvor der allerede 
i 1906 kun var faa Planter tilbage; men paa de to podede 
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Arealer holdt der sig dog fremdeles i 1908 en svag og spredt 
Vegetation af Lupiner med en Del gode, friske Knolde, især 
paa Siderødderne. I alle de siden Forsøgets Anlæg forløbne 
Aar synes Planterne at have været medtagne af Vildtbid. I 1912 
var saa godt som alle Lupiner forsvundne, og Podningen havde 
altsaa ikke formaaet at redde dem fra Undergang i den sure 
Hedebund. Samtidigt var Lyngen vandret ind og Granerne 
blevne gule. 

V. Forsøgsplantningens Udvikling i 

Seuel Plantage. 

Hovedforsøg. 

Som meddelt i Afsnit II blev Udsaaningen af Bælgplanters 
Frø og Tilplantning med Gran udført paa Forsøgsarealet i 
Gludsted Plantage i Foraaret 1904, i Sevel Plantage derimod 
først i Foraaret 1905. I Efteraaret 1904 undersøgtes Bælgplan
ternes Udvikling i Gludsted, hvorom P. E. MÜLLER har givet 
Beretning i 1905 J). En tilsvarende Undersøgelse blev foretaget 
for Sevels Vedkommende i Efteraaret 1905, og de vundne Re
sultater er nedenfor sammenstillede paa samme Maade, som 
Resultaterne fra Gludsted. 

Ved Sammenligning mellem de to Tavler vil det vise sig, 
at Antallet af knoldbærende Planter og det gennemsnitlige Antal 
af Knolde paa hver knoldbærende Plante er langt større i Sevel 
end i Gludsted. Det kan maaske hidrøre fra, at Regnmængden 
var usædvanlig lille i Sommeren 1904, medens den var rigelig 
i Sommeren 1905, men paa Bælgplanternes Højder kan man 
dog ikke spore Virkning af Forskellighederne i de to Aars 
Regnmængde. 

Virkningen af Kalken er langt stærkere i Sevel, hvilket 
naturligt forklares af Forskellen i den Maade, paa hvilken 
Jorden er bleven bearbejdet. Særlig stærkt virker Kalken 
sammen med Kali og Fosforsyre, saaledes at i Parcellerne IV 
saavel Planternes Højde som deres Udvikling af Rodknolde 
overgaar Planternes i Parcellerne /. En Undtagelse danner dog 

*) Det forstlige Forsøgsvæsen I. Om nogle Bælgplanters Udvikling i be
arbejdet Jydsk Hedejord. 
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af Knolde 
paa hver 

knold
bærende 
Plante 

Total 
Antal 

6.0 
4.7 
4.7 

10.1 

7.4 
5.0 
3.6 

11.3 

6.7 
3.4 
2.7 
9.5 

37.2 
20.6 

6.8 
45.6 -

77.7 
5.7 
0 

21.2 

40.8 
10.7 

6.0 
38.3 

Særlig 
store, 
Antal 

0.7 
0.1 
0.2 
0.6 

1.4 
0.2 
0 
1.1 

0.5 
0 
0 
0.4 

1.5 
0.3 
0 
0.8 

1.2 
0.6 
0 
1.0 

1.0 
0.3 
0 
0.5 
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Hvidkløveren, der har den kraftigste Udvikling efter fuldt Til
skud af Kali og Fosforsyre. At Virkningen af Kali og Fosfor
syre er forholdsvis mindre i Sevel end i Gludsted, maa for
mentlig tilskrives, at Jordens naturlige Indhold af disse Plante
næringsstoffer er størst i Sevel. 

Medens Kællingetand og Hvidkløver i Sevel har vist sig 
saa godt som ude af Stand til at frembringe Rodknolde i den 
ugødede Bund, foregaar der selv her en ret livlig Knolddannelse 
hos de andre Arter af Bælgplanter, men saavel Knolddannelsen, 
som Planternes øvrige Udvikling stiger stærkt for alle Arterne 
ved Tilførsel af Kalk og Kunstgødning. 

Hvert Aar er der optaget en Beskrivelse af Granernes og 
Bælgplanternes Udvikling paa samtlige Parceller, sidste Gang i 
1910. Iagttagelserne strækker sig altsaa over seks Aar. 

I de første Aar blev samtlige Bælgplanter stærkt medtagne 
af Vildtbid, hvilket dog næppe i væsentlig Grad har hæmmet 
deres Udvikling; langt mere Skade har Frosten gjort paa Torn
blad og til Dels ogsaa paa Gyvel. Gentagne Gange er Tornblad 
bleven saaledes afsvedet, at man maatte antage, den havde taget 
varig Skade, hvilket dog ikke var Tilfældet, da den har vist en 
betydelig Evne til Nydannelse. 

Efter de seks Aars Dyrkning kan Iagttagelserne over de 
enkelte Bælgplanters Udvikling paa den givne Lokalitet og med 
de anvendte Gødningstilskud sammenstilles saaledes som neden
for anført, idet de enkelte Arter opføres i Rækkefølge efter deres 
Evne til at give en varig Vegetation. 

V i s s e har hele Tiden spillet en underordnet Rolle i For
søgene, dels fordi der har været temmelig faa Planter, og dels 
fordi Planterne, hvor de har kunnet trives, har været for smaa 
til at gøre sig gældende ved Siden af Tornblad og Gyvel. Det 
kan dog nævnes, at med Tilskud af Kalk, Kali og Fosforsyre 
(IV) har enkelte Planter formaaet at holde sig levende endnu 
til det sjette Aar. 

H v i d k l ø v e r . Uden Tilskud trives den aldeles ikke; med 
Kalk alene og med Kali og Fosforsyre (I) trives den nogenlunde 
i første og andet Aar, men forsvinder derefter. Med Kalk, Kali 
og Fosforsyre (IV) udvikler den sig frodigt i første og andet 
Aar, men forsvinder derefter hurtigt. 

P e r e n n e r e n d e L u p i n . Uden Tilskud trives Lupin ikke, 
men enkelte svage Planter kan dog leve til tredje Aar. Med 
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Tilskud af Kalk alene udvikler den sig kun slet, men en Del 
svage Planter kan dog holde sig levende til femte Aar. Med 
Kalk, Kali og Fosforsyre (IV) og med fuldt Tilskud af Kali og 
Fosforsyre (I) udvikler Lupin sig frodigt i første, andet og tredje 
Aar, derefter sygner Planterne efterhaanden, og i sjette Aar er 
de saa godt som forsvundne. 

K æ l l i n g e t a n d . Uden Tilskud kan Kællingetand aldeles 
ikke trives, dog kan enkelte svage Planter leve til tredje Aar. 
Med Kalk alene trives den ganske godt i de første fire Aar, 
derefter sygner den, men er i sjette Aar endnu ikke helt for
svunden. Med fuldt Tilskud af Kali og Fosforsyre (I) udvikler 
Kællingetand sig ret frodigt i de første tre Aar, men sygner 
derefter; enkelte Planter kan dog holde sig levende til femte 
Aar. Med Tilskud af Kalk, Kali og Fosforsyre udvikler den 
sig frodigt i de første fire Aar, derefter sygner den, men er i 
sjette Aar endnu ikke helt forsvunden. 

Gyve l . Uden Tilskud trives Gyvel ikke. Med Tilskud 
alene af Kalk trives den ganske godt i de første Aar og synes 
derefter at befinde sig bedre end tidligere. Med Kalk, Kali og 
Fosforsyre (IV) trives Gyvel fortræffeligt, og den har trods 
Vildtbid og Frost holdt sig gennem alle seks Forsøgsaar. Med 
fuldt Tilskud af Kali og Fosforsyre (I) trives Gyvel ogsaa godt, 
og den har holdt sig gennem alle seks Forsøgsaar, men Vege
tationen er ikke saa tæt, som efter Anvendelsen af alle tre Ar
ter Tilskud. 

T o r n b l a d . Uden Tilskud kan vel en Del Tornbladplanter 
leve gennem Aarene, men de holder sig lave. Med Kalk alene 
giver Tornblad en lav, men ret tæt Vegetation, der har holdt 
sig gennem alle seks Forsøgsaar. Med Kalk, Kali og Fosforsyre 
(IV) trives Tornblad fortræffeligt, og den har trods Vildtbid og 
Frost holdt sig gennem alle seks Forsøgsaar; med fuldt Tilskud 
af Kali og Fosforsyre har den trivedes paa det nærmeste lige 
saa godt. 

Af disse Sammenstillinger vil det fremgaa, at Tornblad er 
den nøjsomste af de anvendte Bælgplanter, og at der til Frem
bringelse af en varig Vegetation af Bælgplanter i Heden kun 
kan være Tale om Tornblad og Gyvel. Begge har den Mangel, 
at de let beskadiges af Frost, men til Gengæld har de en be
tydelig Evne til Nydannelse, og i hvert Fald kan Tornblad, 
vistnok ogsaa Gyvel, let formere sig ved Selvsaaning. De be-
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skadiges vel ofte af Vildt, men vokser sig snart saa store, at 
Beskadigelsen bliver uden Betydning. 

Da der formentlig i Fremtiden vil blive rig Anvendelse for 
disse to Arter Bælgplanter i Hedekulturen, har det Betydning 
at lære deres Natur grundigt at kende, og det kan derfor være 
rigtigt at meddele et Par Erfaringer vedrørende deres Dyrkning, 
hentede uden for de her refererede Forsøg. 

Paa Silkeborg Skovdistrikt blev der for noget over 30 Aar 
siden saaet Frø af Tornblad forskellige Steder i Jorddigerne 
om Skovene. Planterne har holdt sig siden, saar sig meget vil
ligt og vokser frodigt igen efter Afhugning. I Skovens Skygge 
kan de ikke trives, men de breder sig stærkt ud over de til
stødende Marker, hvor de er til megen Besvær ved Pløjningen, 
da Hestene ikke kan bringes til at trække Ploven gennem en 
Tornbladopvækst. Selv om Plantens Dyrkning her har været 
lidet formaalstjenlig, kan den dog godt finde Paaskønnelse i 
Hedens Grankulturer, hvor den maa gaa til Grunde, naar Gran
bevoksningen lukker sig over den. Den vil vel nok saa sig 
paa Brandlinier og Vejkanter, men kan næppe her udvikle sig 
saa frodigt, at den bliver generende. 

Allerede i Aarene 1903 og 1904 blev der gjort Forsøg paa 
at frembringe en Vegetation af Bælgplanter mellem Granerne i 
de i de foregaaende Aar udførte Kulturer i Borbjerg Plantage, 
hvor Jordbunden er af omtrent samme Beskaffenhed som i 
den tilstødende Sevel Plantage. Paa nogle Steder saaedes Frø 
af perennerende Lupin, paa andre Steder Gyvelfrø. Lupinen 
kom godt op, men Planterne holdt sig meget smaa; næste Aar 
kunde der findes enkelte Planter, nogle endog med Blomst, 
men derefter forsvandt de alle. Gyvelen kom ligeledes godt op, 
men Planterne holdt sig i flere Aar ganske smaa og blev stærkt 
forbidte af Harer. Forsøget betragtedes som mislykket, men 
efter 4—5 Aars Forløb gav Gyvelplanterne sig til at vokse, og 
de staar endnu 1—1.5 m høje mellem Granerne. 

Efter de seks Aars Forløb var der kun i Parcellerne /, / / 
og IV af Række a en saa kraftig Bælgplantevegetation tilbage, 
at den kan tænkes at have Betydning for Granernes Udvikling. 

Udstrøning af Podejord i Række d gav straks en rig Vege
tation af Kratplanter i de gødede Parceller, hvorimod der ingen 
kom til Udvikling i den ugødede Parcel. Af de fundne Krat
planter var de mest fremtrædende: Gulaks (Anthoxanthum odo-
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ratum), Kvikgræs (Triticum repens), Brandbæger (Senecio vul
garis), Frytle (Luzula), Rødknæ (Rumex Acetosella), Rølleke 
(Achillea Millefolium), Hvid Anemone (Anemone nemorosa), 
Hundeviol (Viola canina), Liden Konval (Majanthemum bifo-
lium), Dueurt (Epilobium angustifolium) og Rapunsel (Phgieuma 
spicatum). Endnu i tredj.e Aar var der en Del af Kratplanterne 
tilbage, men derefter forsvandt de fuldstændigt. 

Af de i Række e udstrøede Bjærgfyrrenaale har der aldeles 
ikke kunnet spores Virkning, dertil har Mængden utvivlsomt 
været alt for ringe. 

Bundvegetationens Udvikling i Række a. Aaret efter Ud-
saaningen af Bælgplanternes Frø dannede Planterne i Parcel
lerne I og IV en tæt og kraftig Vegetation, blandet med lidt 
Græs, i Parcel / / var der ogsaa en ret kraftig, men mindre høj 
Vegetation af Bælgplanter blandet med lidt Græs, i Parcel / / / 
var der kun hist og her en spæd Tornbladplante tilbage og til
lige lidt Græs. 

I de følgende fire Aar fortsattes Udviklingen af Gyvel og 
Tornblad i Parcellerne I og IV, medens Visse efterhaanden 
fandtes mere sparsomt; i Parcel / var der færre Gyvel end i 
Parcel IV. Maaling af Bælgplanternes Højde har ikke med 
Nytte kunnet foretages, da Frosten gentagne Gange afsved begge 
Arters yderste Dele. I det tætte Bælgplantekrat udviklede der 
sig i de første Aar en Del Græs, i tredje Aar indvandrede Lyn
gen, men hverken Græs eller Lyng har senere bredt sig kende
ligt, da Skyggen af Bælgplanterne hindrer dem deri. 

I Parcel II dannede Gyvel og Tornblad en temmelig tæt, 
men lav Vegetation, der dog derefter synes at udvikle sig, saa 
den i sjette Aar er ret frodig; Græsvæksten tiltog i de første 
Aar, men fortrængtes derefter af Lyngen, som indvandrede i 
tredje Aar og nu er bredt over hele Arealet. 

I Parcel / / / har de spredte, lave Tornbladplanter holdt sig 
gennem alle 6 Aar, Græsvæksten har hele Tiden været sparsom, 
medens Lyngen indvandrede i tredje Aar, dannede en aaben 
Vegetation i fjerde og et sammenhængende Lyngtæppe i femte Aar. 

Bundvegetationens Udvikling i Rækkerne b—f. I Rækkerne 
6 og c udviklede Bælgplanterne: Lupin, Kællingetand og Hvid
kløver sig vel frodigt i de gødede Parceller i det første Par Aar, 
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og samtidigt indfandt der sig en Del Græs, men derefter syg
nede Bælgplanterne; Hvidkløveren forsvandt ganske, Lupin og 
Kællingetand indskrænkedes til faa og svage Individer. 

I tredje Aar indvandrede Lyngen og bredte sig efterhaanden 
paa Bælgplanternes og Græssets Bekostning, saa der i sjette 
Aar fandtes en ret tæt Lyngvegetation over hele Arealet. Sam
tidigt med Lyngen indfandt sig efterhaanden forskellige andre 
Arter af Hedens naturlige Plantevækst; mest paafaldende var 
det, at der i de gødede Parceller / og IV i det sjette Aar fandtes 
talrige lave Gyvelplanter. Det kan jo være selvsaaede Planter 
af Frø fra Række a, men det kan jo ogsaa være Rester af He
dens oprindelige Vegetation, der hidtil har ført en upaaagtet 
Tilværelse paa Grund af deres ringe Størrelse, men nu ved Jor
dens Berigelse med Næringsstoffer er bragte til Udvikling. 
Kendelig Indvirkning paa de nærmeste Graners Farve og Vækst 
har de hidtil ikke haft. 

I Række d forsvandt som nævnt Kratplanterne efterhaan
den, saaledes at Rækkerne b—f ved Forsøgenes Slutning ikke 
var væsentlig forskellige, men alle klædte med en ret tæt og 
jævn Lyngvegetation. 

Granernes Udvikling. Granerne stod overalt godt i Efter-
aaret 1905, kun ganske enkelte var udgaaede; Farven var mør
kest paa Steder, hvor de havde Beskyttelse mod Vinden af 
Bælgplantevegetationen eller af de vildtvoksende Brandbæger 
(Senecio süvaiicus), der i rigelig Mængde fandtes paa Arealets 
sydlige Del. I tredje Aar var Granerne endnu ret frodige over
alt, men nu begyndte Lyngen at indfinde sig, og i fjerde Aar 
var der tydelig Tilbagegang i Granernes Farve og Vækst i de 
ugødede Parceller, samtidigt med at Lyngen bredte sig. I de 
med Kalk gødede Parceller var Granernes Farve bleven lys, og 
Skuddene var korte, i Parcellerne I og IV var Granerne gennem-
gaaende lyse, men havde gode Skud. 

Der blev i Efteraaret 1908 foretaget Maaling af Granernes 
Højde, ganske paa samme Maade, som i Gludsted Plantage det 
foregaaende Aar. Resultaterne er sammenstillede i omstaaende 
Tavle (S. 314). 

Af Tavlen fremgaar det, at den tilførte mineralske Gødning 
har paavirket Granernes Vækst meget betydeligt. Størst er 
Middelhøjden for Parcellerne IV (halv Portion af Kalk, Kali og 
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Række 
og 

Parcel 

Nr. 

a 
I 
II 
III 
IV 

b 
I 

II 
III 
IV 

c 
I 

II 
III 
IV 

d 
I 

II 
III 
IV 

e 
I 

II 
III 
IV 

f 
I 

II 
III 
IV 

Antal 
Træer 

906 
857 
895 
927 

897 
867 
889 
933 

875 
893 
874 
920 

856 
902 
888 
908 

842 
897 
868 
888 

1370 
1274 
1396 
1422 

Middel
højde 

cm 

60.9 
56.4 
44.9 
58.2 

69.6 
63.7 
46.0 
66.3 

58.5 
58.4 
41.8 
62.9 

58.7 
67.2 
44.7 
64.9 

54.0 
60.0 
49.9 
64.9 

54.6 
54.5 
38.9 
67.4 

Middel
afvigelse 

cm 

14.5 
13.2 
13.7 
13.4 

15.0 
13.5 
16.6 
13.4 

13.9 
12.5 
14.7 
13.5 

16.7 
13.3 
16.4 
13.3 

13.2 
14.0 
14.4 
14.2 

15.6 
12.8 
16.3 
14.5 

Fosforsyre), nemlig 64.1 cm, derefter følger Parcellerne II (fuldt 
Kalktilskud) med 60.4 cm, Parcellerne / (fuldt Tilskud af Kali 
og Fosforsyre) med 59.4 cm og endelig de ugødede Parceller 1/7 
med 44.7 cm. 

Kalken har altsaa her givet meget stærk Virkning, saavel 
naar den er brugt i større Mængde alene, som naar den er 
brugt i mindre Mængde sammen med Kali og Fosforsyre, 
hvilket formentlig er en Følge af, at den sønderdelte Lyng-
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skjold er forbleven oven paa Jorden, udsat for Kalkens Paa-
virkning. 

Tydelig Virkning paa Granernes Vækst af de anvendte 
Kvælstofkilder kan ikke paavises, dog er Gennemsnitshøjden 
i Række b (Lupin) større end i de andre Rækker, men For
skellen er ikke saa stor, at man med Sikkerhed kan fastslaa 
gavnlig Virkning af Lupinvegetationen. 

Den Tilbagegang i Granernes Farve og Vækst, der var paa
begyndt i fjerde Vegetationsaar, fortsaties i stigende Grad i de 
følgende to Aar overalt i Rækkerne b—f og i den ugødede Par
cel af Række a. Det givne Tilskud af Kalk og Kunstgødning 
kan vel forhale Tilbagegangen, men ikke forhindre den, alle 
Planterne blev efterhaanden lysegule, tyndt besatte med Naale, 
og mange af dem toptørre. 

I Række a fortsattes Tilbagegangen i den Parcel, der kun 
havde faaet Kalk, til trods for den ret tætte, men ganske vist 
lave Bælgplantevegetation, derimod kunde der i Parcellerne I 
og IV, hvor Bundvegetationen ikke alene var tæt, men ogsaa 
frodig, spores en tydelig Fremgang. Optegnelserne om Granerne 
i disse Parceller fra de sidste 3 Aar lyder saaledes: 

Parcel 7. 1908. Granerne gennemgaaende lyse, men de har 
gode Skud. 

1909. Granerne har gennemgaaende god Farve og 
gode Skud. 

1910. Granerne har god Farve og gode Skud. 
Parcel IV. 1908. Granerne gennemgaaende lyse, men de har 

gode Skud. 
1909. I Østsiden har Granerne god Farve og gode 

Skud, i Vestsiden er Farven lys og Skuddene 
korte. 

1910. Granerne er frodige og har god Farve, dog er 
de i de vestlige Rækker og paa Steder, hvor 
Bælgplantevegetationen ikke er tæt, mindre 
frodige og af lys Farve. 

Bælgplanternes gavnlige Virkning i disse to Parceller er 
altsaa umiskendelig, men Granerne har dog ikke naaet den 
frodige Udvikling som i de tilsvarende Parceller i Gludsted 
Plantage. 

I Foraaret 1912 maaltes for anden Gang samtlige Graners 
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Træer 

Række 
og 

Parcel 

Nr. 

a 
I 

II 
III 
IV 

b 
I 

II 
III 
IV 

c 
I 
II 
III 
IV 

d 
I 

II 
III 
IV 

e 
I 

II 
III 
IV 

f 
I 

II 
III 
IV 

1 

905 
851 
887 
929 

890 
861 
869 
933 

876 
888 
871 
916 

853 
901 
875 
903 

844 
899 
866 
883 

1368 
1275 
1386 
1406 

2 

•o S, ' 

cm 

95.0 
79.1 
47.2 

102.2 

86.1 
68.0 
48.7 
72.8 

64.7 
66.1 
48.1 
72.2 

62.5 
70.7 
46.3 
68.8 

59.4 
68.1 
57.9 
72.5 

58.5 
64.2 
45.5 
72.4 

3 

i CU 

'—1 </3 

-S »C 

s | 
C3 

cm 

30.0 
23.2 
20.5 
26.9 

23.9 
16.5 
18.4 
16.1 

17.0 
15.3 
17.3 
16.6 

21.2 
17.1 
18.6 
15.9 

16.2 
17.4 
16.9 
16.0 

18.8 
16.6 
15.0 
18.3 

Aarsskud 1911 

4 
u 
a — 
S _ 3 
^ d £ 
-*-> CG 

c < 
< 
0 cm 

10 
45 

446 
41 

253 
383 
610 
372 

712 
681 
681 
452 

648 
594 
558 
665 

635 
723 
658 
693 

1058 
842 
977 
970 

5 
• -

CO "T* 

8 3 
H O) Sfl 
- ^ <-< t/5 

^ S fe 

) 0 cm 

895 
806 
441 
888 

637 
478 
259 
561 

164 
207 
190 
464 

205 
307 
317 
238 

209 
176 
208 
190 

310 
433 
409 
436 

6 

, C3 H3 
^ =3 
O f l "V< 

' O t»D « 

> 0 cm 

11.6 
8.2 
4.3 

15.2 

4.3 
2.3 
2.1 
3.4 

2.2 
2.3 
2.4 
2.6 

2.8 
2.8 
2.1 
3.0 

3.2 
2.5 
2.6 
2.8 

2.9 
3.1 
3.8 
2.8 

7 

•S "3 æ 

•o .BP«* 
•— > C3 
« O! 

cm 

7.7 
6.6 
4.1 
7.6 

3.8 
0.9 
0.8 
2.4 

1.1 
0.8 
1.2 
1.5 

1.9 
1.6 
0.5 
2.0 

1.0 
1.1 
1.4 
1.5 

2.2 
2.3 
3.6 
1.6 

M
id

de
l-

g 
læ

ng
de

 
af

 
°°

 
sa

m
tl

. T
ræ

er
 

11.5 
7.7 
2.1 

14.6 

3.1 
1.3 
0.6 
2.0 

0.4 
0.5 
0.5 
1.3 

0.7 
1.0 
0.8 
0.8 

0.6 
0.5 
0.6 
0.6 

0.7 
1.1 
1.1 
0.9 

At der ogsaa i Parcellerne al og aIV findes Planter med Aars
skud = 0, skyldes Vildtbid og Bælgplanternes Fejning paa Granernes 
Topskud. 
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Højde og tillige Længden af det sidste Aarsskud, ganske paa 
samme Maade som i Gludsted Plantage. Resultatet ses af foran-
staaende Tabel (S. 316). 

De Erfaringer, der er vundne ved de i Sevel Plantage udførte 
Forsøg, som foran er refererede, lader sig sammenfatte saaledes: 

Paa den foreliggende Lokalitet, med den givne Jordbund 
og den foretagne Bearbejdning, kan en Grankultur kun i de 
første Aar udvikle sig tilfredsstillende; i fjerde Aar bliver Plan
terne lyse og faar korte Skud, samtidigt med at Lyngen ind
finder sig og breder sig over Jorden. I de følgende Aar bliver 
Granerne stadig ringere, Lyngtæppet tættere og kraftigere; i 
sjette Aar er enkelte Graner blevne toptørre. 

Et Tilskud af Kalk, Kali og Fosforsyre har vel en gavnlig 
Indvirkning paa Granerne, men kan ikke forhindre, at de efter-
haanden bliver gule og naalefattige, og en Del af dem toptørre. 

For at en Bælgplantevegetation skal kunne gavne Granerne 
varigt, maa den være tæt, frodig og varig. 

Hvidkløver, Kællingetand og Lupin kan vel en Tid vokse 
frodigt, naar de faar Tilskud af mineralsk Gødning, men giver 
ikke en tilstrækkelig varig Vegetation. 

Tornblad og Gyvel kan med et forholdsvis ringe Tilskud 
af Kalk, Kali og Fosforsyre give en tæt, frodig og varig Vege
tation, som er i Stand til at sikre Granernes Vækst. 

Maalingerne af Granernes Højde fandt Sted saavel i Glud
sted som i Sevel Plantage efter Forløbet af henholdsvis 4 og 7 
Vegetationsperioder efter Plantningens Udførelse, altsaa da Plan
terne var henholdsvis 8 og 11 Aar gamle. Det er derfor tillade
ligt at sammenligne Højderne direkte for de to Lokaliteter. 

Granernes Middelhøjde, cm 

Række 

a 
b 
c 
d 
e 
f 

8 Aar 

Gludsted 

52.9 
54.5 
47.3 
44.7 
47.2 
49.4 

gamle 

Sevel 

55.2 
61.4 
55.3 
58.9 
57.2 
54.6 

11 Aar 

Gludsted 

113.9 
96.8 
92.9 
93.4 
98.6 
92.3 

gamle 

Sevel 

80.9 
68.9 
62.8 
62.1 
64.5 
60.2 
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Til Sammenligning mellem Vækstgangen ved Forsøgene i 
Gludsted og Hovedforsøgene i Sevel meddeles hosstaaende en 
grafisk Fremstilling af Granernes Tilvækst i det sidstnævnte 
Forsøg, konstrueret paa samme Maade som det Side 299 ind
satte Diagram for Graners Tilvækst i Gludsted. Angaaende 
Forklaringen henvises til Side 299. 

Ilojde, cm. 
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Fig. 3. 

I Sevel var de otteaarige Planter overalt større end i de 
tilsvarende Rækker i Gludsted, hvilket kun kan skyldes den 
rigere Bund. Forskellen paa Middelhøjden for de enkelte Ræk
ker svinger fra 2.3 til 14.2 cm. Ganske anderledes var derimod 
Forholdet for de elleveaarige Planter, der i alle Rækkerne var 
mindst i Sevel, med en Forskel mellem tilsvarende Rækker af 
c. 30 cm. 

Den stærke Tilbagegang for Sevels Vedkommende kan 
ogsaa ses af, at af de elleveaarige Planter var paa det hele For-
søgsareal de 59 pCt. toptørre, medens det tilsvarende Tal for 
Gludsted kun var 36 pCt. 

Da den eneste væsentlige Forskel, der er paa Behandlingen 
af de to Forsøgsarealer, er den, at der i Gludsted er anvendt 
Reolpløjning, i Sevel derimod Undergrundspløjning, maa For
skellen i Planternes Udvikling tilskrives denne Forskel i Jor
dens Behandling. 

At det ikke er i ganske de samme Kalenderaar, Planterne 
har vokset paa de to Lokaliteter, at disse kan have et noget 
forskelligt Klima, og at der er Forskel paa Plantematerialets 
Herkomst, kan vel have indvirket paa Væksten, men ikke i en 
saa paafaldende Grad. 
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Supplerende Forsøg I. 

Efter at det i Hovedforsøget havde vist sig, at alle de an
vendte Arter af Bælgplanter trivedes fortræffeligt i første Vege
tationsperiode med et Tilskud af 1000 & Kalk, 400 9t Kainit og 
200 fø Thomasfosfat, besluttedes det at fortsætte Forsøgene paa 
et andet Areal i samme Afdeling, der var indtaget til Forsøg 
med Anvendelse af Kalk og Mergel forud for Hedejordens Be
arbejdning og Tilplantning. Formaalet med disse supplerende 
Forsøg skulde da være at finde, om den Dosis af mineralsk 
Gødning, som havde vist sig virksom, kunde reduceres yder
ligere, om den gavnlige Virkning af Kali- og Fosforsyregødning 
var betinget af samtidig Anvendelse af begge Arter Gødning, 
samt om Bælgplanternes og Granernes Trivsel paavirkes af, om 
Dybbehandlingen af Jorden foretages ved Undergrundspløjning 
eller ved Reolpløjning. Hvorledes Forsøgene er anlagte, er der 
givet Oplysning om i Afsnit II (S. 282—285). 

Siden Arealet i 1906 blev tilplantet, er der hvert Aar indtil 
Foraaret 1912 optaget en Beskrivelse af Bælgplanternes og Gra
nernes Udvikling paa samtlige Parceller, og tillige er der noteret 
et almindeligt Skøn over Virkningen af den forskellige Bear
bejdning og af det forskellige Gødningstilskud. Af Optegnelserne 
kan der udledes følgende Resultater: 

Bælgplanternes Udvikling var i de første Aar bedre i de 
undergrundspløjede end i de reolpløjede Parceller, men senerne 
forsvandt Forskellen. 

I de første Aar trivedes alle de tre anvendte Arter af Bælg
planter, saavel i de kalkede, som i de merglede Parceller, men 
bedst i de sidste; derefter forsvandt Hvidkløver efterhaanden, 
medens Kællingetand og Tornblad fremdeles trivedes. ; 

Kalk alene gav en noget ujævn Vegetation af ret frodige 
Bælgplanter, Mergel alene en noget aaben Vegetation af frodige 
Bælgplanter. 

Naar Anvendelsen af Kalk alene har kunnet sikre de to 
Arter Bælgplanters Trivsel her gennem seks Aar, men ikke i 
Hovedforsøget, maa det skyldes, at Kalken er givet ved Jord
bearbejdningens Begyndelse, altsaa flere Aar før Saaningen af 
Bælgplanternes Frø fandt Sted. 

Et Tilskud af Kali og Fosforsyre til de kalkede og merglede 
Det forstlige Forsøgsvæsen. III. 23. April 1913. 21 



320 [50] 

Parceller formaaede ikke at sikre Hvidkløverens Trivsel ud 
over de første tre til fire Aar. 

Et Tilskud til de kalkede og merglede Parceller af 400 S" 
Kainit og 200 'S Thomasfosfat var fuldt tilstrækkeligt til at give 
en tæt og frodig Vegetation af Kællingetand og Tornblad; den 
halve Mængde Kainit og Thomasfosfat gav en lidt mindre tæt 
og mindre frodig Vegetation af Bælgplanterne. 

Et Tilskud af 100 & Kainit og 50 <S Thomasfosfat gav tyde
lig Virkning i de kalkede Parceller, men ikke i de merglede, 
formentlig fordi Mergelen er temmelig rig paa Kali og Fosforsyre. 

Tilskud til de kalkede og merglede Parceller af 400 fö Kainit 
alene fremmede ikke Bælgplanternes Udvikling i kendelig Grad, 
medens 200 'S Thomasfosfat alene virkede paa det nærmeste 
lige saa stærkt, som Tilskud af 400 & Kainit og 200 S Tho
masfosfat. 

Granernes Udvikling. I Foraaret 1912 er Granernes Gennem
snitshøjder paa samtlige Parceller bestemt paa den Maade, at 
der er maalt Højder paa Træerne i den fjerde Række fra Øst 
og den fjerde Række fra Vest. Da der ialt er 12 Rækker Plan
ter, er det altsaa en Sjettedel af samtlige Planter, der er blevne 
maalte. Paa tilsvarende Maade er Granernes Højde bestemt i 
alle Isolationsbælterne. 

Granernes Højde i Isolationsbælterne, cm. 

Par
cellerne 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Middeltal 

Tilskud af Mergel 

Reol
pløjning 

100 
103 
104 

96 
101 

91 

99 

Under-
grundspl. 

78 
88 
82 
79 
84 
82 

82 

Tilskud af Kalk 

Reol
pløjning 

96 
81 
95 
98 
94 
93 

93 

Under-
grundspl. 

84 
82 
86 
94 
98 

100 

91 

Middel
tal 

90 
89 
92 
92 
94 
92 

— 

I den lodrette Kolonne af Middeltal er de enkelte Tal paa 
det nærmeste ens, hvilket giver Sikkerhed for, at Forsøgsarealets 
Jordbund ikke varierer kendeligt i Godhed fra Nord til Syd. 

Af den vandrette Række Middeltal synes det at fremgaa, 
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at Kalk og Mergel i de tilførte Mængder har haft tilnærmelsesvis 
samme Virkning paa Granernes Højdevækst, og at Reolpløjnin
gen har givet noget bedre Virkning end Undergrundspløjningen. 

Granernes Højde i Forsøgsparcellerne, cm. 

P
ar

ce
l 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Tilskud af 
Kainit.Fosf. 

Pund 

0 + 0 
0 + 200 

4 0 0 + 0 
1 0 0 + 50 
2 0 0 + 100 
400 + 200 

Middeltal 

Tilskud af Mergel 

Reol
pløjning 

91 
111 

99 
110 
123 
119 

109 

Under-
grundspl. 

82 
101 

96 
104 
109 
116 

101 

Tilskud af Kalk 

Reol
pløjning 

89 
104 

99 
103 
110 
124 

105 

Under-
grundspl. 

87 
100 

89 
98 

111 
121 

101 

Middel
tal 

87 
104 

96 
104 
113 
120 

— 

Som det var at vente efter Resultaterne af Hovedforsøget, 
har fuldt Tilskud af Kali og Fosforsyre fremmet Granernes Vækst 
i meget høj Grad; det halve Tilskud har virket noget mindre, 
men selv et saa lille Tilskud som 100 & Kainit og 50 2* Thomas
fosfat har givet tydelig Virkning. 400 & Kainit alene har for
øget Højden med 9 cm, 200 fö Thomasfosfat alene har forøget 
Højden med 17 cm, eller lige saa meget som det mindste Til
skud af Kali + Fosforsyre. 

Mergel og Kalk i de tilførte Mængder synes at have haft 
samme Virkning paa Granernes Højdevækst, medens Reolpløj
ning har givet noget større Højder end Undergrundspløjning. 

Granernes Farve er i Isolationsbælterne kendeligt lysere end 
i de Forsøgsparceller, der har faaet størst Tilskud af Kunst
gødning. 

Medens Lyngen hurtigt indfandt sig i Hovedforsøget, selv 
i de kalkede Parceller, er der her kun kommen meget lidt Lyng, 
selv i de Forsøgsrækker, der er undergrundspløjede, hvilket kun 
kan skyldes, at Kalken er tilført ved Jordbearbejdningens Be
gyndelse. 

Supplerende Forsøg II. 

I Afsnit II er der givet Oplysning om Aarsagerne til, at 
dette Forsøg blev anlagt og om Maaden, paa hvilken det blev 
udført. 

21* 
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I 1909, Aaret efter at Arealet var bleven tilplantet og be-
saaet med Bælgplanters Frø, var der en rig Vegetation af 
blomstrende Lupin, Rundbælg og Kællingetand. Gyvelplanterne 
var ikke saa iøjnefaldende som de andre Arter, men ligesom 
disse passende spredte over det hele Areal. 

I 1910 var Rundbælg saa godt som forsvunden, der faridtes 
en Del Lupin og Kællingetand, som begge havde blomstret rigt;. 
Gyvel fandtes i passende Mængde fordelt over det hele Areal, 
Planterne var e l m høje og saa meget frodige ud. Granerne 
var særdeles frodige, men dog ikke kendeligt bedre paa For-
søgsarealet end uden for dette. 

I 1911 var der over hele Arealet en frodig Gyvelvegetation 
af indtil 160 cm Højde. De andre Bælgplanter førte i Forhold 
til Gyvelen en meget beskeden Tilværelse. Granerne var sær
deles frodige, saavel paa Forsøgsarealet som uden for dette. 

Ved dette Forsøg er det altsaa vist, at Gyvelen paa den 
gode, vel udluftede og reolpløjede Hede kan trives tilfredsstil
lende med et Tilskud alene af 200 © Thomasfosfat pr. Td. Ld. 
Det samme er formodentlig Tilfældet med Tornblad, medens 
de andre anvendte Bælgplanter ikke kan give en varig Vegeta
tion under de foreliggende Forhold. 

Indkøb til dette Forsøg af Kunstgødning og Frø med 
Transport og Udsaaning beløb sig til 11 Kroner pr. Td. Ld. 
Nøjes man med at saa 1 'S Gyvelfrø pr. Td. Ld., kan Bekost
ningen bringes ned til 10 Kr. pr. Td. Ld., hvilket sikkert maa 
betragtes som en billig Pris for at faa Granerne paa Hedejord 
blandede med en frodig Gyvelvegetation. 

I Vinteren 19u/i2 led Gyvelen overordentlig meget af Frost, 
men formentlig vil dog en Del af Planterne kunne vedblive at 
leve. De i Borbjerg og Sevel Plantager vildtvoksende Gyvel
planter blev enten slet ikke, eller dog kun i ringe Grad skadede 
af Frosten, og det maa derfor anbefales at bruge hjemmeavlet 
Gyvelfrø i Hedens Grankulturer fremfor det Frø, der uden An
givelse af Avisstedet faas gennem Frøhandlere og formentlig 
stammer fra Sydeuropa. 

VI. Supplerende Forsøg med Skou fyr. 
Efter at Planen for Hovedforsøgene med Rødgran var ble

ven vedtaget og Forsøgsarbejdet paabegyndt, blev det i Kom-
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missionens Foraarsmøde 1905 besluttet at iværksætte lignende 
Forsøg med Dyrkning af Skovfyr paa Feldborg Distrikt. For-
maalet med Forsøgene skulde være at finde, om man ved at 
give Skovfyrren et Tilskud af mineralsk Gødning, og ved at 
dyrke Bælgplanter som Bundvegetation i Kulturerne, vilde være 
i Stand til at styrke Fyrrene i Kampen mod de Vanskeligheder, 
som Klima og Snyltesvampen Lophodermium pinastri hidtil har 
lagt i Vejen for Fyrrenes Trivsel i Midt- og Vestjylland. 

De hidtil vundne Resultater har man fundet det rigtigt at 
meddele her som Supplement til Meddelelserne om Forsøgene 
med Rødgran. 

Til Forsøgenes Udførelse valgtes fem Arealer, hvert af 1 
Td. Ld.s Størrelse, i Afdelingerne 52 [64] og 53 [61] i Borbjerg 
Plantage, 83 [90] og 84 [88 og 89] i Sevel Plantage. Alle disse 
Afdelinger var bestemte til Kultur med Rødgran, og var derfor 
bleven grundigt bearbejdede, de var forsynede med brede Læ
bælter i Nord- og Vestsiden af Afdelingerne, i Borbjerg Plan
tage tillige med Læstriber, bestaaende af enkelte Bjærgfyrrækker 
med en indbyrdes Afstand af 24 Alen og med Retning Nord—Syd. 
k den sydlige Halvdel af Afd. 84 havde der i 3 Aar været dyr
ket Landbrugsplanter under Brug af Kalk og Kunstgødning. 
! Forsøgsarealerne betegnedes saaledes: 

A. Afd. 52, B. Afd. 53, C. Afd. 83, D. Afd. 84 (nordlige 
Halvdel) og E. Afd. 84 (sydlige Halvdel). 

Forsøgene ordnedes som vist paa nedenstaaende Skemaer. 

Skema for A, B, C og D. 

I II III 

a. 

b. 

c. 

3 'S Tornblad 

3 S Kællinge-

Ingen 

og 3ffi Gyvel 

tand og 3 S Hvidkløver 

Bælgplanter 

200 Alen 

J. Intet Tilskud. / / . 1000 S Kalk. / / / . 1000 S Kalk, 100 % 37 pCt. 
Kaligødning, 200© Thomasf. 

Række / og / / er hver l/4 Td. Ld., Række / / / V, Td. Ld. 
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Skema for E. 

c. 
Ingen 

Bælgplanter 

200 Alen 

Oplysningerne om Jordens Bearbejdning, Saaning af Bælg
planters Frø og Tilplantningen med Skovfyr er samlede i ne-
denstaaende Tavle. Plantningen og Udsaaning af Frø er altid 
udført i April Maaned. Udstrøningen af Kunstgødning i Are
alerne A til D er udført i Oktober Maaned Aaret før Saaningen 
af Frøet. 
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I Stykke E var der Rug i 1903, Havre i 1904 og Rug i 1905. 
Til de forskellige Afgrøder blev i alt givet et Tilskud af 1 Kbfv. 
raa Kalk (c. 12000 S), 1067 © Kainit, 677 <U Thomasfosfat og 
50 'S Chilesalpeter pr. Td. Ld. *). 

Da Udviklingen ikke har været væsentlig forskellig paa 
Arealerne A, B, C og D, findes det ikke nødvendigt at give en 
indgaaende Beskrivelse for hvert af disse Arealer, men Areal B, 
hvor Udviklingen har været mest typisk, vælges som Ekse.mpel, 
hvorefter der skal nævnes, hvori Forholdene paa de andre 3 
Arealer har adskilt sig fra dem paa B. 

*) Nærmere Oplysninger om Sæddyrkningen i dette Areal findes i Tidsskr. 
for Skovvæsen, Bd. XVIII B, Side 35. Om Agerbrug forud for Hedejordens 
Tilplantning. 

3 S 
3 S" 

b. 
Kællingetand 
Hvidkløver 
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a. 
Tornblad 
Gyvel 

70 
Alen 
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Forsøgsareal B. Afd. 53. Række a. Uden Tilskud (I) 
fremkom der vel mange Gyvel og Tornblad, men i den sydlige 
Del forsvandt de fleste i andet Aar, kun lidt Tornblad blev til
bage. I Parcellens nordlige Del, hvor Jorden var mørkere end 
i den sydlige, formaaede saavel Tornblad som Gyvel at holde 
sig levende, og de dannede i 1908 en tæt, men temmelig lav 
Vegetation. I 1908/09 tog begge Arter megen Skade af Frost. 

Med Tilskud af Kalk (II) udvikledes en tæt Vegetation af 
temmelig lave Tornblad og Gyvel med noget Græs. Begge Arter 
Bælgplanter blev stærkt beskadigede af Frost i Vintrene 1908/09 

og 19°9/10. 
Med fuldt Tilskud (III) udvikledes en jævn, tæt og særdeles 

frodig Vegetation af Tornblad og Gyvel med noget Græs. Ogsaa 
her gjorde Frosten megen Skade paa Bælgplanterne i Vinteren 
1908/09 og endnu mere i 1909/10. 

Fyrrene udvikledes fortræffeligt i alle tre Parceller. I / / / 
saa det en Tid ud, som om de skulde blive ødelagte af den 
frodige Bælgplantevegetation, men Faren blev overstaaet, da 
Bælgplanterne blev svedne af Frosten. I / har de lidt noget 
under Vildtbid. Kendelig Forskel paa Fyrrenes Højde i de tre 
Parceller kan ikke paavises, 

Række b. Uden Tilskud (I) kom der vel mange Kællinge
tand og Hvidkløver, men de fleste visnede allerede i første Aar. 
I andet Aar var der kun hist og her en enkelt Kløverplante, 
men Jorden var ellers ganske nøgen. I de sidste Aar kom der 
lidt Græs og Rødknæ, samt en Del selvsaaet Opvækst af Bjærgfyr. 

Med Kalk (II) formaaede en Del Bælgplanter at leve gennem 
flere Aar, men de var smaa og svage. Jorden klædtes efter-
haanden med en aaben Græsvegetation og selvsaaet Bjærgfyr-
opvækst. 

Med fuldt Tilskud (III) udvikledes en rig Vegetation af 
Kællingetand og Hvidkløver, men den svækkedes kendeligt i 
andet Aars Efteraar, samtidigt med, at der indvandrede Græs^ 
Rødknæ og Brandbæger. I tredje Aar var der en aaben Vege
tation af Græs og Urter med spredte, svage Bælgplanter og en 
rig Opvækst af selvsaaede Bjærgfyr. I 1910 var Bælgplanterne 
saa godt som forsvundne. 

Fyrrene har udviklet sig godt, men en Del er blevne for-
bidte af Raavildt. Kendelig Forskel paa Udviklingen i de tre 
Parceller kan ikke ses. 
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i R æ k k e c. Fyrrene har udviklet sig ganske som i 
Række b. 

I Arealerne A og D blev Bælgplanterne saaede Aaret før 
Tilplantningen, og til denne brugtes § Planter. Denne Ordning 
var ikke oprindelig bestemt, men blev nødvendig, fordi de til 
Kulturen bestemte Planter af finsk Afstamning var blevne an
grebne af Lophodermium i Planteskolen og maatte kasseres. 
Plantningen maatte derfor udsættes et Aar. Ordningen har 
været lidet heldig, fordi saavel Tornblad og Gyvel som Græs-
yæksten derved fik et Forspring for Fyrreplanterne, som de 
benyttede sig af til at overskygge og dræbe en Del af dem. De 
Fyrreplanter, der har holdt sig levende, er nu ret frodige, efter 
at Frosten har hjulpet dem mod de overmægtige Gyvel og Torn
blad. I Række b har Fyrrene overalt god Farve og gode Skud, 
men i Parcel 7/7 har de været trykkede af Græsvæksten, saa 
der nu er for faa Planter tilbage. I Række c er Fyrrene ens 
overalt og har god Farve og gode Skud. 

I Areal C blev Plantningen udført allerede i 1904 med tre-
aarige Planter, medens Bælgplanterne først udsaaedes i 1905. 
Denne Ordning har vist sig gunstig for Fyrrene, der her fik et 
Forspring for Bælgplanterne, og tillige blev der ikke saa mange 
Bælgplanter af Frøet her, hvor det saaedes i en Jord, der havde 
rnistet noget af sin Skørhed og til Dels var dækket med Græs 
og Urter. Fyrrene har lidt en Del af Vildtbid og ved Angreb 
af Barklus og Knækkesyge, og tillige har de taget nogen Skade 
af Vindens Paavirkning, der er stærkere her end paa de andre 
Arealer. 

I 1910 var Fyrrene ens overalt i Rækkerne b og c, noget 
mindre end i Række a, der er mindst udsat for Vinden, da 
den ligger nærmest ved Afdelingens vestlige Læbælte. I Are
alerne C og D har Gyvelen lige saa vel som Tornblad formaaet 
at holde sig levende gennem Aarene ogsaa i de ugødede Par
eeller og i de Parceller, der kun har faaet Kalk. 

Forsøgsareal E. Afd. 84 (sydlige Del). At dette Areal har 
været benyttet til Sæddyrkning, har haft en særdeles gunstig 
Virkning paa Bælgplanternes Trivsel. Allerede første Aars Efter-
aar dannede Gyvel og Tornblad en nieget tæt og frodig Vege
tation; i tredje Aar var Gyvelen indtil l m høj. I 1907 og 
1908 blev begge Arterne beskadigede af Frost, hvilket dog ikke 
hindrede dem i at udvikle sig frodigt paany, men i Vinteren 
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1909/io blev de omtrent dræbte af Frosten. I Sommeren 1910 
fandtes der en tæt Skov af Tidsler i Bunden af det døde Bælg
plantekrat. 

Kællingetand og Hvidkløver har Aar efter Aar dannet en 
tæt, frodig og rigtblomstrende Vegetation, der endnu i 1912 ikke 
syntes at være i Tilbagegang. 

Bælgplanternes rige Udvikling har ikke været til Gavn for 
Fyrrene. I den høje og tætte Vegetation af Gyvel og Tornblad 
er en stor Mængde af Fyrrene blevne dræbte, og de, der har 
holdt sig levende, er strenglede, tyndt besatte med Naale og af 
meget forskellig Højde. 

Selv Vegetationen af Kællingetand og Hvidkløver har været 
for kraftig for Fyrrene; i de første Aar holdt de sig smaa og 
tyndnaalede, senere udviklede de sig vel bedre, men var bedst 
i Stykkets Yderkanter og paa de Pletter, hvor Bælgplanterne 
var mindst frodige. Saavel her, som i c er Planterne tillige 
blevne beskadigede af Vildtet. 

1 Maj 1912 foretoges Bestemmelse af Skovfyrrenes Højder 
i samtlige Parceller i Forsøgsarealerne A, B og D. I Areal C 
havde Fyrrene lidt saa meget under Vindens Indvirkning, at 
en Bestemmelse af Planternes Højder ikke kunde give Udtryk 
for Forholdet mellem Jordbunden og Fyrrenes Vækst, og i 
Areal E var Planterne for stærkt medtagne, dels af Overskygge 
og dels af Vildtbid. 

Bestemmelsen udførtes ved Maaling af samtlige Planter i 
tredje Række fra Vest. Resultaterne er sammenstillede i neden-
staaende Tavle. 

Skovfyrrenes Højder, cm. 

Forsøgs-
areal 

A 
B 
D 

Middeltal 

I 

Intet 
Tilskud 

99 
115 

93 

102 

II 

Tilskud 
af Kalk 

104 
92 

100 

99 

III 

Tilskud 
af Kalk, 
Kali og 
Fosfor

syre 

96 
102 

82 

93 

a 

Gyvel og 
Torn
blad 

89 
106 
105 

100 

b 

Kællinge
tand og 

Hvid
kløver 

96 
99 
92 

96 

c 

Ingen 
Bælg

planter 

110 
105 

85 

100 



to 
00 

Fig. 4. Skovfyr i Borbjerg Plantage. 10 Aar gamle. 
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Selv om der er nogen Forskel paa de tre Arealer, kan man 
dog nok af de i sidste Linie angivne Middeltal skønne, at hver
ken Tilskud af Kalk og Kunstgødning eller Dyrkning af Bælg
planter mellem Fyrrene endnu har haft kendelig Betydning for 
deres Vækst. Det har tværtimod vist sig forbundet med Fare 
at anvende disse Midler. Kunstgødningen kan udvikle en saa 
kraftig Græsvækst, at den bliver skadelig for Fyrrene, og de 
Bælgplanter, der formaar at give en varig Vegetation, Gyvel og 
Tornblad, bliver saa høje, at de skader de unge Fyrreplanter 
ved den Skygge, de giver. 

For at vise Fyrrenes Udseende ved dette Forsøgs foreløbige 
Afslutning gengives foranstaaende et Billede fra Bbl. Planterne 
er af finsk Afstamning, 10 Aar gamle og opvoksede uden Tilskud 
af Kalk eller Kunstgødning, der har ganske vist været saaet 
Kællingetand og Hvidkløver i Parcellen, men de forsvandt saa 
tidligt, at de ikke har kunnet paavirke Fyrrenes Vækst. Bag 
Manden paa Billedet ses en Læstribe af Bjærgfyr. Fotografiet 
er taget i Maj 1912. 

De Erfaringer, vedrørende Dyrkning af Bælgplanter paa 
Hedejord, der er vundne ved Forsøgene med Rødgran, bekræf
tes ganske ved disse Forsøg, der tillige har vist, at en Vegeta
tion af Kællingetand og Hvidkløver kan vokse frodigt i en Aar-
række, naar Heden i nogle Aar har været brugt til Dyrkning 
af Landbrugsplanter, og at der findes Steder i Sevel Plantage, 
hvor Gyvel og Tornblad formaar at leve uden Tilskud i den 
vel udluftede og reolpløjede Bund. 

VIL Resultaterne af Forsøgene. 
Det er lykkedes i midt- og vestjydsk Hedebund i en 8aarig 

Vækstperiode at bringe en Grankultur, udført efter den Jord-
bundsbearbejdning, som almindeligvis anvendes ved Skovan
læggene i Heden, til Udvikling og Slutning over Bunden uden 
Vækststandsning og uden Mellemplantning af Bjærgfyr ved at 
tilføre Jorden, Kalk, Kali og Fosforsyre og blande Grankulturen 
med en holdbar Vegetation af Bælgplanter. 

Jordens Bearbejdningsmaade har dog haft betydelig Ind
flydelse paa det opnaaede Resultat, idet der paa Fladesand af 
Middelbonitet med et Planteantal af c. 6200 Planter pr. Td. Ld. 
er tilvejebragt en sluttet Kultur og en Middelhøjde paa Gra-
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nerne af c. l1^ rn, medens der ved overfladisk Pløjning med 
Undergrundspløjning paa god Bakkeøbund kun er naaet en 
mangelfuld Slutning og en gennemsnitlig Højde paa Granerne 
af c. 1 m. 

Kun ved at indføre en Bælgplantevegetation i Grankulturen 
har man formaaet at overvinde Vækststandsningen; Tilførsel af 
de tre mineralske Næringsstoffer alene har vel i de første Aar 
fremmet Granernes Vækst; men uden Bælgplanterne har Vækst
standsningen med smaa gule Naale og yderst ringe eller ud-
gaaede Topskud indfundet sig som ordinært i Hedernes Gran
kulturer omkring det fjerde Aar efter Kulturens Udførelse og 
har vist sig tidligst og stærkest i det undergrundspløjede Areal. 

Da det ved de lokale Forholds Beskaffenhed og Kulturernes 
Udviklingshistorie synes udelukket, at Bælgplantevegetationen 
har frembragt denne Virkning ved sin lægivende Evne, og da 
man, som antydet i Indledningen til dette Arbejde, maa anse 
det for givet, at Leguminoserne ved deres Knolddannelse tilfører 
Jorden betydelige Mængder af Kvælstof, maa man indtil videre 
slutte, at det er Tilvejebringelsen af dette Stof i assimilabel 
Form i Kulturerne med en frodig og holdbar Bælgplantevege
tation, der har frembragt det foran fremhævede Resultat. 

Denne Slutning bestyrkes derved, at Tilførsel af de tre 
mineralske Næringsstoffer har vist en betydelig Indflydelse paa 
Leguminosernes Knolddannelse, og kun hvor denne har været 
rigt udviklet, har Bælgplanterne haft den foran anførte Indfly
delse paa Granernes Vækst, samtidigt med at selve Legumino
sernes Holdbarhed og Frodighed har staaet i ligefremt Forhold 
til Rigdommen af Knoldenes Udvikling. 

Man vil efter vore Forsøg med Sikkerhed kunne anføre, 
at Grunden til, at Hedeselskabets gamle Forsøg1) med Anven
delse af Kunstgødning (Kalk, Kainit og Thomasfosfat) ikke 
lykkedes, var den, at Kvælstoffet manglede, hvor det ikke blev 
tilført af indplantet Bjærgfyr. 

Af de i Hovedforsøgene anvendte Gødningsstoffer har Kalk 
alene vist den ringeste Virkning, og ringere paa Fladebunden 
end i Bakkeøbunden. Men Supplementforsøgene i Sevel Plan
tage viser, at Kalkens Virkning for en stor Del afhænger af 
den Maade, paa hvilken den gives, og den Mængde, der tilføres 

J) Tidsskr. f. Skovbrug, Supplementhefte, 1903, S. 7. 
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Bunden. Thi medens der i Hovedforsøgene pr. Td. Ld. tilførtes 
Jorden Efteraaret før Plantningen 2000 'S Kalk, der harvedes 
ned, gaves der i Supplementforsøg I fire Aar før Plantningen c. 
6000 H Kalk, der ved gentagne Pløjninger og Harvninger blev 
indblandet i hele den bearbejdede Del af Jordsmonnet, hvoraf 
Resultatet blev, at Granerne udviklede sig lige saa godt som i 
de Parceller i Hovedforsøget i Sevel, der havde faaet fuldt Til
skud af Kali og Fosforsyre. Den Virkning, som en saadan 
stærkere Forøgelse af Kalkmængden kan have, skal vi længere 
nede komme tilbage til. 

Hvad Tilførsel af Kali angaar, da synes HELMS'S Supple
mentforsøg at tyde paa, at dette Stof har haft den ringeste 
Virkning, maaske en ganske forsvindende. Dette kan sand
synligvis forklares deraf, at vore Hedejorder i Almindelighed 
ikke er særlig kalifattige. Men om man ganske kan opgive at 
tilføre de stærkt udvadskede Hedejorder dette Stof til Støtte for 
en Leguminosevegetation, kan dog ikke dermed anses for fast-
slaaet, inden dets mulige Indflydelse paa Kvælstoffets Omdan
nelse i Hedebunden er nærmere oplyst1), hvorom mere nedenfor. 

At Tilførsel af Fosforsyre til Hedejorderne er af væsentlig 
Betydning, i ethvert Fald for Leguminosernes Udvikling, især 
i de ikke alt for tungt opløselige Forbindelser, i hvilke den 
findes i Thomasfosfaten2) lader sig allerede slutte af andensteds 
udførte Undersøgelser3), og dette stadfæstes paany ved HELMS'S 

Supplementforsøg II. 
Men et meget betydningsfuldt Spørgsmaal er ved vore Un

dersøgelser ikke tilstrækkelig opklaret, det er det Mængdefor
hold, i hvilket de forskellige mineralske Plantenæringsstoffer bør 
gives til Grankulturer med Leguminoser som Kvælstofsamlere. 

') J. DÜMONT fandt, at Tilsætning af kulsur Kali til Tørvejord havde en 
betydelig Indflydelse paa Humuskvælstoffets Omdannelse til Ammoniak; Man
gel af Kali til humusholdig Jord er en afgørende Aarsag til dens Uvirksomhed 
(Les causes d'infécondité des sols tourbeux i Comptes rendus de l'Acad. d. se. 
t. 133, 1901, S. 1243). Se ogsaa F. LÖHNIS, Handb. d. Landwirtsch. Bakterio
logie, Berlin, 1910, S. 752, 757—758. 

2) Se E. A. MITSCHERLICH'S Undersøgelser over Opløseligheden af de for
skellige Fosfaters Fosforsyre i kulsyremættet Vand (Landwirtsch. Jahrbücher, 
1910, S, 324), refereret i Beretning om Forsøg med Fosforsyregødning af HA
RALD R. CHRISTENSEN og M. K. KRISTENSEN i Tidsskr. f. Landbrugets Planteavl, 

Bd. 20, 1913, 1. Hefte. 
3) E. RAMANN, Bodenkunde, 1911, S. 162. 
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Ved Benyttelsen af Kunstgødning til disse Grankulturer 
kommer der til at ligge en særlig Vægt paa, hvad Bælgplan
terne behøver paa den givne Lokalitet ikke til en kortere Triv
sel, men til en Udvikling af saadan Varighed, at der senere 
ikke kan indtræde Vækststandsning ved Kvælstofhunger. Der
til kræves, at der under Bælgplantevegetationens Herredømme 
foregaar en saadan Omdannelse af Jordbundens humøse Ind
hold og af dens organiske Liv, at Dannelsen af optagelige 
Kvælstofforbindelser foregaar normalt som i sædvanlig Skov
jord, om muligt som i god Skov- eller Kratmuld. Formaalet 
bliver derfor at frembringe en Bælgplantevegetation, der kan 
holde sig længere Tid i Hedebunden, og at bearbejde og gøde 
Jorden saaledes, at Bælgplanterne bliver saa rigt kvælstofsam
lende som muligt; endelig maa Kulturen anlægges saaledes, at 
Leguminoserne bevares som Bundvegetation saa længe, som 
Hensynet til Træernes Udvikling tillader det. 

Af de forsøgte Bælgplanter har Gyvelen, Sarothamnus sco-
parius, vist sig virksomst og holdbarest; muligvis kommer ved 
Siden af den Tornblad, Ulex europæus. Om andre af de for
søgte Leguminoser ved anden Dyrkningsmaade end den, der er 
anvendt i vore Forsøg, saaledes navnlig perennerende Lupiner, 
skulde kunne benyttes, især paa den bedre Bakkeøbund, kan 
endnu ikke med Sikkerhed afgøres. 

Men de anvendte Bælgplanter maa tillige, som allerede an
ført, dyrkes paa en saadan Maade, at de bliver frugtbare Kvæl
stofsamlere; det er ikke uden videre givet, at de har denne 
Egenskab, fordi de kan vokse i Heden1), hvortil vi skal komme 
tilbage i næste Afsnit. De foran meddelte Undersøgelser af 
Kunstgødningens Indflydelse paa Bælgplanternes Knolddannelse 
har nu med stor Tydelighed og ret ensartet i begge Hovedfor
søg vist, at Knoldenes Mængde og Udvikling stærkt paavirkes 
af en Forøgelse af Mængden af Kalk, Kali og Fosforsyre i Jord
bundens øverste humusblandede Lag. 

Tilskud af mineralsk Næring maa altsaa gives saadanne 
Kulturer for at formaa Bælgplanterne til at producere Kvælstof, 
ikke direkte for Granernes bedre Ernæring. Thi der ligger i 

*) Den jydske Jordbrugers smukke Ord: »Der ligger Guld under Gyvel
rod« lader sig altsaa kun anvende som et Billede paa denne Plantes Betyd
ning for Hedeskovbruget, naar Jordbunden er tilstrækkelig næringskraftig for 
Gyvelens Knoldbakterier. 
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Virkeligheden meget ringe Vægt paa, at de tilførte Mineralstoffer 
ogsaa forøger Granernes Vækst i de første Aar, naar denne dog 
senere standser, hvor der ikke tillige ved Bælgplanteknoldene 
er sørget for Bundens Forsyning med assimilabelt Kvælstof. 

Den anden Betingelse for Bælgplantevegetationens Anven
delse som Kvælstofkilde er, at den er holdbar i længere Tid. 
Gyvelen og maaske i noget ringere Grad Tornblad har imid
lertid i vore Forsøg vist sig stærkt udsat for Bortfrysning om , 
Vinteren. Der er næppe Tvivl om, at Grunden hertil især er 
den, at der til Forsøgene er benyttet Frø, som er tilvejebragt 
gennem Frøhandelen og derfor rimeligvis skriver sig fra sydlige 
Voksesteder. Man maa derfor søge at skaffe sig Frø af dansk 
Avl, og det vil vistnok kunne anbefales at holde mindre Arealer 
bevokset med Gyvel, som er frembragt af Frø fra Hederne, ud
lagte til Frøavl til Brug i Plantagerne. 

Men det synes dernæst ønskeligt at anlægge sin Grankultur 
saaledes, at en mod Vinterkulden tilstrækkelig modstandskraftig 
Bælgplantevegetation kan holdes i Live saa længe som muligt. 
I Gludsted Plantage med den raske Vækst af Granerne i al 
var det øjensynligt, at disse, efter at de først havde overvundet 
Gyvelens Tryk, hurtigt overvoksede denne og bidrog til dens 
tidlige Tilbagegang. Det anvendte Plantetal af over 6000 Gran
planter pr. Td. Ld. bevirkede, at disse sluttede sig over Bunden 
for hurtigt til, at Gyvelen kunde virke i tilstrækkelig lang Tid; 
et ringere Plantetal, f. Eks. 6300 pr. ha, havde formaaet at 
holde en mod Bortfrysning sikret Gyvelkultur i kraftig Vækst 
længere. Herved vilde ogsaa opnaas en Nedgang i Kulturom
kostningerne, og skulde det ved Forsøg vise sig praktisk gen
nemførligt at reducere Plantetallet endnu mere, f. Eks. indtil 
5000 pr. ha, vilde derved yderligere stilles i Udsigt en Ind
skrænkning i de første kostbare Udhugninger i de unge Gran
bevoksninger. OPPERMANN angiver1) Stammetallet i Rødgran
bevoksninger paa god, lerholdig, midtjydsk Hedebund inden 
Udhugningen i det 30te Aar til 5096, hvilket omtrent svarer til 
det sidst nævnte Plantetal, og med dette vilde Slutningen være 
naaet langt tidligere, dersom Væksten kunde fortsættes nogen
lunde regelmæssigt med den i Parcel a I i Gludsted i det ottende 
Vegetationsaar opnaaede Størrelse paa Aarsskuddet af c. 1l3 m. 

') Det forstlige Forsøgsvæsen, I, S. 335. 
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Det maa imidlertid anses for tvivlsomt, om dette lader sig 
gøre med de Tilskud af mineralsk Gødning, som der er givet i 
vore Forsøg, særligt for den stærkt udvadskede og meget sure, 
gamle Hedebund, saaledes som vi har truffet den i Gludsted 
Plantage; flere Forhold synes her at tyde paa, at man maa 
være forberedt paa nogen Tilbagegang i Bevoksningernes Triv
sel, og derfor rejser det Spørgsmaal sig, om de givne Doser 
ikke burde have været større; i Forhold til, hvad der under 
lignende Forhold anvendes i Udlandet, er de beskedne. 

En betydelig Omdannelse af Jordbundens humøse, øverste 
Lag var i Gludsted kun bemærket der, hvor en frodig Vegeta
tion af Gyvel og Tornblad havde dækket Bunden (se Afsn. VIII); 
men her var endnu efter 8 Aars Forløb Klumper af sort, sur 
Lyngskjold og Al at finde. Den for Omsætning af disse Hede-
bundsrester nødvendige Mikroflora har altsaa endnu ikke for-
maaet at bemægtige sig Herredømmet overalt, og det er højst 
sandsynligt, at en saa betydelig Del af den tilførte Mængde af 
Mineralstoffer allerede findes optaget i de frodigt voksende 
Graner, at der ved Forsøgets Slutning kun findes en ringere 
Del af dem tilbage, muligvis utilstrækkeligt til en fortsat frodig 
Udvikling af de omsættende Mikrober i Jordbunden. 

Der er næppe nogen Tvivl om, at den af HELMS i hans 
Supplementforsøg I og II anvendte Jordbundsbearbejdning og 
Kalkning er bedre end den i Hovedforsøgene anvendte og i 
Længden vil give et godt Resultat, især paa nyere, mindre sur 
og mindre udvadsket Hedebund som i Sevel Plantage; men det 
er vistnok ikke hævet over Tvivl, at ogsaa her de oprindelig 
anvendte smaa Kvantiteter af Fosforsyre i Længden ville vise 
sig tilstrækkelige. 

En Betragtning af Hovedforsøgene i Gludsted gør det dog 
formentlig utilraadeligt allerede ved Kulturernes Anlæg at give 
større Doser, end der er anvendt. Granernes Udvikling i al 
var nemlig i nogle Aar en ganske unaturlig frodig, og med 
Kendskab til hvad Hedebunden under gunstige Forhold i Over
laget som i Kratmulden kan præstere, maa man slutte, at denne 
næringsfattige Bund ikke i Længden vil kunne frembringe en 
Granvækst af samme Intensitet som den, der i nogle Aar viste 
sig i Parcel al; der maatte komme en Tilbagegang, som det 
vilde være ønskeligt at undgaa, idet en jævn Udvikling maa 
være langt at foretrække. Forsøg paa en yderligere Stimulans 
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ved forhøjet Tilskud af Kunstgødning samtidigt med Anlægget 
maa derfor forekomme utilraadeligt. 

Der kan saaledes blive Tale om en senere Tilgift af de for
nødne Mineralstoffer under de unge Bevoksningers Udvikling, 
især af Kalk og Fosforsyre, og paa god Hedebund lader en 
saadan Eftergødskning sig maaske forene med en Indskrænk
ning af det ved Kulturens Anlæg anvendte Tilskud af Nærings
stoffer. HELMS'S Supplementforsøg II tyder paa, at en saadan 
Indskrænkning lader sig gøre. En Eftergødskning vil naturlig
vis kun være nødvendig, hvor der ved den første Tilgift ikke 
er opnaaet en tilstrækkelig langvarig Virkning og maa derfor 
rette sig efter Bundens Beskaffenhed, især Hededannelsens 
Alder, hvoraf atter afhænger Morskjoldens og Alens Beskaffen
hed. Ved Anvendelse af den her prøvede Kulturmaade maa 
man dog vistnok i Almindelighed være forberedt paa i vort 
Hedeskovbrug at anvende en saadan Eftergødskning i de midt-
jydske, stærkt sure og udvadskede Jorder. 

Der er imidlertid i HELMS'S Supplementforsøg I Tegn til, 
at man vil kunne opnaa en varig Virkning saavel paa Bælg
planternes som for Granernes Udvikling ved at benytte større 
Kalkmængder ved Forsøgenes Anlæg, end der er anvendt i Ho
vedforsøgene, naar man foretager Jordbearbejdningen saaledes, 
som den er udført i det nævnte Supplementforsøg. Der maa 
dog hertil bemærkes, at det kan være forbundet med Fare at 
forøge Kalkmængden stærkt paa de magre Hedejorder. Det er 
en gammelkendt Erfaring, at man kan tilføre Jorden for megen 
Kalk1), og i nyere Tid er atter Opmærksomheden bleven stærkt 
henvendt herpaa for de næringsfattige Jorders Vedkommende. 
En anerkendt Autoritet2) paa dette Omraade udtaler sig i 1911 
herom saaledes: »Ved de kalkfattige Hede- og Mosejorder er 
det en Forudsætning for Virkningen af de øvrige Gødnings
stoffer, at der finder en Tilførsel af Kalk Sted. Men dersom 
man muligvis vilde antage, at man paa disse kalkfattige og til 
Dels af Naturen stærkt sure Jorder ikke let kunde tilføre for 
megen Kalk, og at dygtig meget heraf vilde virke godt, saa 
vilde det være at hengive sig til en skæbnesvanger Fejltagelse. 

') Man taler om at »dødkalke« Jorden, og at »Kalk gør en rig Fader, 
men en fattig Søn« (E MØLLER-HOLST, Landbrugsordbog, Art. »Kalkgødning«). 

2) Direktør for Mosekulturstationen i Bremen, Prof. Dr. TACKE (Jahrb. d. 
deutschen Landwirtsch. Gesellsch. Bd. 26, 1911, S. 138). 

Det forstlige Forsøgsvæsen. III. 21 . Maj. 1913. 2 2 
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Man maa netop ved Anvendelse af kalkholdige Jordforbedrings-
stoffer være overordentlig forsigtig paa disse lette Jorder og bør 
ikke forøge dem for stærkt; thi da vil der, maaske efter en 
forbigaaende gunstig Virkning i de første Aar, meget snart ind
træffe et Tilbageslag, og det desto stærkere, jo større den Kalk
mængde er, som er tilført Bunden«. Han tilraader for den 
Art Jorder ikke at give over 1500—2000 kg pr. ha for Land
brugsafgrøder, medens man til Enge og Græsgange kan lade 
det stige til 3000 å 4000 kg pr. ha. 

I samme Retning gaar F R . WEIS 'S Undersøgelser1) over 
Kalkens Indvirkning paa unge Bøgeplanters Trivsel i Bøge
mor. Han fandt, at der m. H. t. Kalkmængden synes at fore
komme et Optimum, som ikke kan overskrides, uden at der 
finder Tilbagegang Sted i Bøgenes Udvikling. En lignende Iagt
tagelse er i nyeste Tid gjort2) andensteds. 

Men der synes at være særlig Grund til ikke at lægge for 
ensidig Vægt paa at anvende saa store Kalkmængder som mu
ligt for at paavirke Bundens Humifikationsprocesser, naar man 
vil anvende Gyvel og Tornblad som Kvælstofsamlere, da disse 
som bekendt er udprægede kalkskyende Planter3), og det af 
HENRY'S Forsøg4) fremgaar, at det i Virkeligheden er ganske 
minimale Mængder af ikke absorptivt bunden kulsur Kalk, som 
Gyvelen kan taale i den Bund, hvor den skal trives. 

I det hele taget er det ret smaa Mængder af Kalk i Jord
bunden, der er tilstrækkelig for Vegetationen. Ved 0.05—0.2 pCt. 
kulsur Kalk ophører allerede »Kalktrangen« for Landbrugs
planterne 5). 

For Kalkens Vedkommende gælder derfor det samme som 
for Fosforsyrens: Dersom et moderat Tilskud af Kalk i For
bindelse med Bearbejdning af Jorden kun vil give en forbi
gaaende Forbedring af Hedebundens Tilstand, maa man hellere 
senere foretage en supplerende Kalkning end straks ved Kul-

') Efterstaaende Afhandling i dette Tidsskrift. 
2) G. A. RITTER, Beiträge zur Kenntnis der niederen pflanzlichen Orga

nismen, besonders Bakterien, von Hoch- und Niederungsmooren o. s. v. (Cen-
tralbl. f. Bakteriologie, 2. Abth., Bd. 34, 1912, S. 577). 

3) Se f. Eks. E. WARMING, Plantesamfund, 1895, S. 64. 
4) E. HENRY, Les sols forestiers, Paris, 1908, S. 188. 
5) HARALD R. CHRISTENSEN og O. H. LARSEN, Undersøgelser over Jordens 

Kalktrang (Tidsskr. f. Landbr. Planteavl, Bd. 17, 1910, S. 438). 
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turens Anlæg forøge Kalkmængden til Grænserne af, hvad Bun
den kan taale. 

Naar de a n s t i l l e d e F o r s ø g s o m d e r e s H o v e d r e s u l 
t a t g i v e r A n v i s n i n g p a a A n v e n d e l s e af K u n s t g ø d 
n i n g i F o r b i n d e l s e m e d D y r k n i n g af B æ l g p l a n t e r 
ved Skovanlæggene i de midt- og ves.tjydske Hedeegne, saa 
leder en nærmere Betragtning af Forsøgene til det Resultat, 

at de r e n d n u f o r e s t a a r e l s t o r t f o r t s a t F o r s ø g s 
a r b e j d e for a t l æ r e n æ r m e r e a t k e n d e , h v o r l e d e s 
K u n s t g ø d n i n g e n b ø r a n v e n d e s . 

Ved D y r k n i n g af R ø d g r a n i de g a m l e H e d e r m a a 
d e r b r i n g e s Ofre for a t t i l v e j e b r i n g e en K i l d e t i l 
B u n d e n s F o r s y n i n g m e d K v æ l s t o f . D e t er f ø r s t og 
f r e m m e s t t i l S t ø t t e for d e n n e K v æ l s t o f k i l d e , a t de 
n æ v n t e M i n e r a l s t o f f e r b ø r t i l f ø r e s , og O m f a n g e t af 
d e r e s A n v e n d e l s e a f h æ n g e r d e r f o r i s æ r af B u n d e n s 
b i o l o g i s k e T i l s t a n d . 

Fra Skovanlæggene paa den nordtyske Hedebund, der er 
saa nær beslægtet med den jydske, lader sig næppe hente posi
tive Anvisninger til Kunstgødningens Anvendelse, da man endnu 
synes at være paa Undersøgelsernes og Forsøgenes første Sta
dier dér ligesom i Danmark. Men det nordtyske Forsøgsvæsen 
arbejder med stor Energi saavel ved teoretiske Arbejder som 
ved omfattende Forsøg, og enkelte Meddelelser derfra fortjener 
at anføres her til Sammenligning med vore foran meddelte 
Iagttagelser. 

I 1904 gav Prof. ALBERT ved de tyske forstlige Forsøgs-
anstalters Møde i Eisenach en Oversigt over de Erfaringer, til 
hvilke man var kommen ved Anvendelse af Kunstgødning i 
Skovdriften — uden for Planteskolerne — især paa de sandede 
preussiske Fyrrejorder og Heder, og de foreliggende Undersø
gelsers Resultat udtrykte han i den Sætning1): Anvendelse af 
Kaligødning er en unødig Ødselhed; Fosforsyregødning kan 
muligvis under visse Omstændigheder være nyttig; men Til
førsel af Kalk og Kvælstof vil i det langt overvejende Antal af 
Tilfælde være virksom. 

*) R. ALBERT, Welche Erfahrungen liegen bis jetzt über den Einflusz 
künstlicher Düngung und Bodenbearbeitung im forstlichen Groszbetriebe vor 
o. s.v. (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1905, S. 142). 

22* 
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Hvad der heri er af størst Interesse for Forstaaelsen af vore 
Forsøgsresultater er ALBERTS Udtalelser om Kali og Fosforsyre 
som Gødningsmidler paa Sandjorderne. Hans Slutning er grun
det paa følgende Betragtning, idet han gaar ud fra SCHÜTZES 

bekendte Undersøgelser over Forholdet mellem Bevoksningernes 
Bonitetsklasser og Jordernes Indhold af de Mængder af de vig
tigste Plantenæringsstoffer, som gaar i Opløsning ved Kogning 
med Saltsyre: Af SCHÜTZES Angivelse af Jordens Indhold af de 
forskellige Stoffer beregner han, hvor meget der indeholdes af 
dem i Bunden indtil 0.50 m Dybde; disse Tal sammenligner 
han med det Kvantum af disse Næringsstoffer, som bortføres 
ved Benyttelsen af en Fyrreskov i lOOaarig Omdrift, og finder 
derved, at Jorden indeholder tilstrækkeligt Kali for 1000 Aar. 
Et lignende Resultat fører hans Beregning af den fornødne 
Fosforsyre til. 

Herved er imidlertid at bemærke, at vi intet ved om, hvor 
vidt den ved Jordens Kogning med Saltsyre opløste Del af Næ
ringsstofferne er til Trævækstens Disposition, eller hvor længe 
det varer, inden den bliver det. Dernæst er der ikke taget 
Hensyn til Jorder med saaledes udvadsket Overgrund som den, 
der udgør Hedernes Blegsandsdannelser, som er langt fattigere 
paa Kalk, Kali og Fosforsyre end SCHÜTZES ringeste Bonitet1). 
Men hvor det kommer an paa at behandle den øverste Del af 
Jordsmonnet saaledes, at det kan huse en nyttig Mikrobeverden, 
der kommer det netop an paa dette Jordlags Ernæringsevne. 

En senere Afhandling2) af samme Forfatter kaster et in
teressant Lys over dette Forhold. I det til Jordbundsunder
søgelser indrettede Laboratorium i Eberswalde har man i nyeste 
Tid foretaget en Række Undersøgelser efter REMY'S kemisk
biologiske Metode, der gaar ud paa direkte at bestemme den 
Energi, med hvilken Bundens Mikrobeverden udfører den Stof
omsætning i Jorden, som skyldes den. Fra 4 Skovlokaliteter 
foretoges disse Prøver, Jordbundens Evne til Peptonspaltning, 
dens salpetersyredannende Evne og den Energi, med hvilken 
Kulhydrater forgæres. Ved at sammenholde Resultaterne af 
disse Forsøg med de udførte Jordanalyser ses en nær Overens-

*) Se f. Eks. Tidsskr. f. Skovbr. Bd. I, S. 284—285, 296. 
2) R. ALBERT, Bodenuntersuchungen im Gebiete der Lüneburger-Heide, III. 

Biologisch-chemische Bodenuntersuchungen (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. Jahrg. 
44, 1912, S. 353). 
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stemmeise mellem Mikrobernes Energi og Bundens Indhold af 
uorganisk Plantenæring. Forfatteren fremhæver vel, at dette 
ingenlunde altid er Tilfældet. Men i den fattigste af de under
søgte Jorder, den eneste, der nogenlunde kan sammenstilles 
med vor Hedebund, idet den indeholdt Blegsand og Al, var 
Mikrofloraens Energi saa langt tilbage for den, som de andre 
Jorder havde vist — saaledes var Salpetersyredannelsen Nul — 
samtidigt med at Indholdet af Næringssalte i Overgrunden var 
meget lavere end i de andre Jorder, at der heri ligger en direkte 
Anvisning til ikke at opgive Anvendelsen af Kali og Fosforsyre 
som Gødningsmidler i den Art sure og udvadskede Jorder. 

I 1907 udtalte1) det preussiske forstlige Forsøgsvæsens 
Forstander, Prof. SCHWAPPACH, som det foreløbige Resultat af 
Forsøgsarbejdet paa dette Omraade, at egentlig kun kvælstof-
holdige Gødningsmidler havde vist sig virksomme i Skovkul
turen, og i 1910 anførte han2) i et Foredrag ved den 6. For
samling af det internationale Forbund af forstlige Forsøgsan-
stalter i Brüssel som Resultatet af de hidtil foreliggende Erfa
ringer om Anvendelsen af Kunstgødning i Skovdriften en Række 
Ledesætninger (»Leitsätze«), af hvilke de, der angaar det her 
behandlede Emne, kan gengives saaledes: »Anvendelse af Gød
ningsstoffer i Skovdriften (»im forstlichen Groszbetrieb«) har en 
høj nationaløkonomisk Betydning, da den muliggør en frugt
bringende (»erfolgreich«) Tilkultivering med Træ af Ødemarker 
(»Oedländereien«) og et bedre Udbytte af slet bevoksede Skov
arealer«. »Den vigtigste Opgave for Anvendelsen af Kunstgød
ning bestaar i Tilvejebringelsen af en om end svagt, saa dog i 
længere Tid virkende Kvælstofkilde med de mindst mulige 
Ofre«. Som saadanne Kvælstofkilder anbefaler SCHWAPPACH 
til Anbringelse samtidigt med Kulturens Udførelse Mellemkultur, 
af blaa Lupiner, Kløver, Blanding med Pinus rigida og montana 
Robinia pseudacacia og Alnus incana. Som man bemærker, er 
Ideen den samme som den, der ligger til Grund for Valget af 

*) SCHWAPPACH, Versuche üb. Forstdüngung und Bodenpflege (Zeitschr. f. 
Forst- u. Jagdw. Jahrg. 39, 1907, S. 157). — Omtrent samtidigt henlededes i 
Sverrig Opmærksomheden paa Betydningen af manglende Kvælstof i Skov
bunden og denne Mangels Afhjælpning ad kunstig Vej. (HESSELMAN, Om 
almänna betingelser för skogsväksten i landet, Skogsvårdsforen. Tidskr., 1906, 
S. 212). 

2) Refereret efter: H. WEBER, Jahresbericht üb. d. Fortschr. etc., des 
Forstwesens o. s. v. für 1910, Frankf. a. M. 1911, S. 11. 

Omtrykt Blad. 
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Kvælstofkilde til vore Forsøg; men der er rigtignok det at be
mærke, at de af SCHWAPPACH anbefalede Midler er aldeles util
strækkelige til at opnaa Virkning paa vore gamle, sure Hede
jorder. Fremdeles tilraader han til senere Anvendelse i Kul
turerne Eftergødskning med Tørvejord og andre Humusstoffer, 
Ammoniumsuperfosfat, svovlsur Ammoniak, Chilesalpeter m. m., 
altsaa ligeledes Kvælstofgødninger. Men fra vort Synspunkt 
vilde det være langt at foretrække at tilberede og gøde Jorden 
saaledes, at denne selv kunde producere det fornødne Kvælstof 
som i Kratmulden. 

Man vil finde, at de her gengivne Erfaringer fra Nordtysk
land om Anvendelsen af Kunstgødning i Skovkulturen meget 
vel stemmer med de Resultater, der kan udledes af vore For
søg; men en nærmere Anvisning til Brugen af Gødningsstofferne 
i Hedekulturerne og navnlig om Mængdeforholdet, i hvilket de 
enkelte Stoffer bør tilføres, derom kan intet udledes af de tyske 
Forsøg. Det skal kun bemærkes, at medens man i Belgien 
anbefaler betydeligt større Gødningskvantiteterx) end de i vore 
Hovedforsøg tilførte, navnlig af Thomasfosfat (indtil 2000 kg 
pr. ha), saa ligger de i Tyskland benyttede Kvantiteter nærmere 
ved de her anvendte, men er dog gennemsnitlig højere2). Havde 
disse fremmede Erfaringer foreligget, da Planen til vore Forsøg 
udarbejdedes i 1901, var sandsynligvis større Mængder især af 
Kalk og Fosforsyregødning bleven bragt i Anvendelse. 

Hvad endelig HELMS'S Supplementforsøg med Fyr angaar, 
da skal bemærkes, at de formentlig endnu er for unge til, at 
man tør stole paa Almengyldigheden af det Resultat, som de 
har givet, nemlig at hverken Kalk, Kainit eller Thomasfosfat saa 
lidt som Mellemkultur med Bælgplanter udøver nogen Indfly
delse paa Træernes Udvikling. For Skovfyrrens Vedkommende 
plejer den stærke Sygnen af Kulturerne at indfinde sig langt 
senere end hos Granen, og der foreligger baade fra Tyskland 
og Belgien uforkastelige Vidnesbyrd om, at dette Træ paa 
mager Sandbund reagerer stærkt for Tilførsel saavel af Kvæl
stofgødning som især af mineralsk Gødning, naar Kulturerne be
gynder at sygne. Det maa derfor forbeholdes fortsatte Iagtta-

a) G. SMETS, 1. c. p. 14. 
2) SCHWAPPACH, 1. c. 1907. 
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gelser at opklare, om man ved Hjælp af Kunstgødning atter kan 
faa Brug for dette Træ i de midtjydske Heder, hvor dets Kultur 
efter bitre Erfaringer har været opgivet i henved et Aarhundrede. 

Med Hensyn til dette for Hedeskovbruget saa vigtige Pro
blem skal Opmærksomheden henledes paa, at det rimeligvis 
ikke er den samme Aarsag, der bringer Fyrren til Undergang 
i Hederne, efter at den har naaet en ikke ringe Udvikling, som 
den der foraarsager Granernes tidlige Vækststandsning. Det 
fremgaar formentlig af denne Undersøgelse, at sidstnævnte 
Forhold skyldes Mangelen af et bestemt Næringsstof i Jord
bunden i tilgængelig Form, Kvælstoffet, medens Fyrrens Un
dergang synes at skyldes, at den bukker under i Kampen mod 
en Parasit, Lophodermium pinastri. 

Da vore Forsøg anlagdes i 1904, var det Formaalet (se S. 
328) at erfare, om man ved at give dette Træ et Tilskud af 
mineralsk Gødning, og ved at dyrke Bælgplanter som Bund
vegetation i Kulturerne, vilde være i Stand til at styrke det i 
Kampen mod de Vanskeligheder, som Klima og Lophodermium 
hidtil havde lagt i Vejen for dets Trivsel i de jydske Heder. 
Hvad der nu fra Udlandets Iagttagelser foreligger om dette 
Spørgsmaal, tyder med afgjort Sikkerhed paa, at det maa be
svares med et Ja. Flere Iagttagelser foreligger herfor; der skal 
kun henvises til, hvad SCHWAPPACH anfører (1. c. 1907, S. 146): 
En Tilførsel af 1000 kg Kainit og 1000 kg Thomasfosfat pr. ha 
bragte en Fyrrebevoksning til at overvinde Svampeangrebet, 
medens de omgivende ynkelige Bevoksninger var i høj Grad 
hærgede af Svampen. Sammenholdes de tyske og belgiske Er
faringer, vil der være Anledning til at formode, at det især er 
Tilskud af Fosforsyre, der kan udøve denne Virkning. For
holdet byder saaledes muligvis et interessant Analogon til de 
nyere Opdagelser paa beslægtede Omraader i Agerbruget, hvor 
Mangelen af et bestemt Stof i Jorden svækker en Kulturplantes 
Modstand mod visse parasitiske Angrebx). 

' ) HARALD R. CHRISTENSEN, POUL HARDER, F. KØLPIN RAVN, Undersøgelser 

over Forholdet mellem Jordbundens Beskaffenhed og Kaalbroksvampens Op
træden (Tidsskr. f. Landbr. Planteavl, Bd. 16, 1909). — F. KØLPIN RAVN, Jordb. 
Betydn. f. Plantesygdommes Optræden (Ber. om 3. nord. Landbrugs-K ongres 
Christiania 1907). 
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VIII. Studier over Forsøgsresultaterne. 
Da de foran meddelte praktiske Forsøg forhaabentlig vil 

danne Udgangspunktet for fortsatte Forsøgsarbejder over Vil-
kaarene for Rødgranens Trivsel i de jydske Heder, har det In
teresse, om muligt, at vinde en Forstaaelse af, hvilke Faktorer 
det er, som kan have haft Indflydelse paa Forskellen i Gra
nernes Udvikling i de forskellige Parceller, for at videre Forsøg 
kan anlægges saaledes, at de bliver frugtbringende. De efter
følgende Studier skal derfor søge at efterspore de Processer, der 
har paavirket Forsøgenes Resultat. 

Det fremgaar formentlig med tilstrækkelig Klarhed af For
søgene, at det ikke er Mangel paa mineralsk Næring, der, i 
ethvert Fald direkte, er Skyld i Vækststandsningen, men at 
denne maa skyldes Mangel paa assimilabelt Kvælstof, da dette 
er det eneste af de uundværlige Plantenæringsstoffer, som kan 
være til Stede i forskellig Mængde i de ensartet gødede Par
celler. Vækststandsningen maa derfor skyldes b i o l o g i s k e Pro
cesser i J o r d b u n d e n , og et Studium af Forsøgsresultaterne 
maa fortrinsvis have disse til Genstand. 

For saa vidt hertil er anvendt analytisk Arbejde, kunde 
Undersøgelserne af praktiske Grunde ikke udstrækkes til samt
lige 48 Parceller. Det er derfor indskrænket til Parcellerne a I 
og a III samt b I og b III i Gludsted Plantage, af hvilke Rækken 
/, som det vil erindres, har faaet fuldt Tilskud af Kainit og 
Thomasfosfat, Rækken III derimod ingen mineralsk Gødning, 
samtidig med at Parcellerne a har en Bælgplantevegetation, Par
cellerne b ingen saadan. 

Jordbundens fysiske Tilstand ved Forsøgenes Slutning. — 
Det var under Kulturens Udvikling paafaldende, at de Arealer, 
der var dækkede med en sluttet Bælgplantevegetation, bevarede 
en skørere og blødere Overflade end de lyngbevoksede Partier, 
og at den skørere Jord var ret fuldstændigt bedækket med Af
fald af de urteagtige Planter, som dannede Bundvegetationen. 
Ved Stikprøver i de 4 Parceller bemærkedes, at Jorden under 
den sluttede Bælgplantevegetation for største Delen var brun Muld 
med enkelte Klumper af endnu ikke omsat Hedeskjold og Al, 
medens den under Lyngvegetationen havde Præget af at bestaa 
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af den oprindelige Hedebunds sorte Humuspartikler i ufuldstæn
dig Blanding med den bearbejdede mineralske Jord. Den for
skellige Vegetation havde altsaa udøvet Indflydelse paa Om
sætningen af Jordens humøse Bestanddele. I de gode Parceller 
i Sevel-Forsøgene bemærkedes et ikke ringe Antal Lumbriciner. 

Over S u r h e d s g r a d e n i de 4 Parceller i Gludsted anstil
ledes en Undersøgelse paa Jordprøver, der udtoges 16/8 1911, 
og som gav følgende Resultat: 

Jorden i alle Parceller reagerede endnu i 1911 surt, men i 
meget forskellig Grad; thi for at frembringe neutral Reaktion 
behøvedes til 1 kg Jord i 

a l a III b l b III 
0.56 0.90 0.90 1.34 g CaO 

Den gødede Jord var saaledes betydeligt mindre sur end den 
ugødede, eller, for at bruge Kolloidkemiens Betegnelse, den var 
mindre rig paa kolloide, ikke absorptivt mættede Humusstoffer, 
og Leguminosvegetationen havde saavel i de gødede som i de 
ugødede Parceller yderligere nedsat Surhedsgraden. 

Fremgangsmaaden ved den udførte Surhedsbestemmelse var føl
gende, der slutter sig nær til de af WEIBULL') og RITTER2) benyttede 
Metoder: 5 g. Jord -f- 40 cm3 Vand kommes i et Reagensg.as og 
koges i Vandbad x/2 Time. Glassene proppes, og efter Afkøling til
sættes 10 Draaber vinaandig Phenolphtaleinopløsning 2 pCt. og ^ n 
NaOH. Blandingen rystes godt 5 å 6 Gange i Løbet af en Time, 
hvorefter den henstilles til fuldstændig Bundfældning med paaføl
gende kolorimetriske Bestemmelse. Arbejdsmaaden herved er den, 
at man først udfører nogle Analyser for at finde den omtrentlige 
Surhed og derpaa ved en afsluttende Række Analyser bestemmer 
Surheden med en Nøjagtighed, der svarer til 0.2 cm3 j-^n NaOH. 
Der tages altid flere Prøver af hver Jord — ved de foreløbige Under
søgelser f. Eks. 3 — og til disse sættes 1, 2 og 3 cm3 ^ n NaOH. 
Viser det sig saa efter ovenfor anførte Behandlingsmaade, at Prøven 
er affarvet, altsaa sur, ved Tilsætning af 1 cm3, medens Prøverne 
med 2 og 3 cm3 er røde, altsaa alkaliske, maa Jordens Surhed ligge 
mellem Forbrug af 1 og 2 cm3 til Neutralisering af 5 g Jord. Ved 
den afsluttende Undersøgelse tages saa 4 Glas, der tilsættes 1.2, 1.4, 
1.6, 1.8 cm3 ^ n NaOH; affarves nu Tilsætningen 1.4, medens 1.6 

J) Kgl. Landbruks-Akademiens Handlingar och Tidskrift 1909, S. 225. 
2) Centralbl. f. Bakteriologie, Parasitenk. o. s. v. Abth. II, Bd. 34,1912, S. 662. 
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er rødlig, sættes Jordens Surhed til 1.4. De paa denne Maade 
fundne Tal er omregnede til g CaO pr. kg Jord. 

Ogsaa p a a J o r d b u n d e n s F u g t i g h e d udøvede Bælgplante
vegetationen en kendelig Indflydelse, idet den særligt bidrog til 
at udtørre de dybere Jordlag. Ved Jordprøver, der udtoges 
27/s 1912 i Gludsted-Forsøgene, var Forholdet mellem Vandind
holdet i Overfladen og i 10 og 20 cm Dybde følgende: 

a I 100 : 24 : 20 b l 100 : 36 : 117 
III 100 : 58 : 25 III 100 : 130 : 265 

Den hurtigere Vækst hos Granerne og Leguminoserne med 
deres dybtgaaende Rødder i Række a maa derfor i mange Peri
oder kunne gøre Luftcirkulationen i den vegetationsførende Del 
af Grunden livligere og mere fremmende for Formuldningen af 
Jordens organiske Indhold end paa de Arealer i 6-Rækken, der 
er dækkede med Lyng og sygnende Graner. 

Gødningens Indflydelse paa Jordbundens Mikroflora. Til 
almindelig Orientering i Gødningens Indflydelse paa Udviklin
gen af Jordbundens Mikroflora udførtes af Hr. Magister O. 
ROSTRUP i August 1910 tre Rækker Kulturer af frisk udtagne 
Jordprøver, hvorved der fandtes nedenstaaende Antal Kim pr. 
g Tørjord. (Hvert Tal i denne og de følgende Lister er Gen
nemsnit af 10 Tællinger). 

Række og Vand . Kødvands 
TI i T j i . u Mannit-Agar • 
Parcel Indhold a Pepton-Agar 

ivr m 5 Døgns 6 Døgns . „ T7 . 
Nr. pCt. TT

 b ,T
 ö 4 Døgns Veget. 

F Veget. Veget. 5 & 

a I 14.4 268 700 280 000 151 900 
III 16.4 68 200 55 000 35 800 

b I 14.0 162 800 209 300 81400 
III 10.5 17 900 33 500 33 500 

Det fremgaar heraf, at den mineralske Gødning i /-Parcel
lerne i meget høj Grad har forøget Antallet af Kimene, men til
lige at Leguminos-Vegetationen ogsaa har virket frugtbargørende 
for Mikrofloraen, da a-Rækkens Tal er væsentlig højere end de 
tilsvarende Tal i fe-Rækken. 
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Da det efter alle foreliggende Undersøgelser1) maa antages, 
at Svampe og Bakterier paavirker de organiske Stoffers Om
sætning i Jorden paa foi'skellig Maade og navnlig forholder sig 
forskelligt med Hensyn til Frigørelsen af Kvælstoffets Iltnings-
produkter, forsøgtes det at bestemme Mængdeforholdet mellem 
disse to Grupper af Organismer. Ogsaa dette Arbejde udførtes 
af Hr. Magister ROSTRUP paa den i dette Binds S. 201 beskrevne 
Maade. For saa meget som muligt at undgaa den Usikkerhed, 
som hidrører fra tilfældige Variationer i de paagældende Jord
prøvers Mikroflora, fortsattes denne Undersøgelse 3 Aar i Træk, 
hvert Aar med en eller flere Prøveudtagninger og med nogle 
mindre Ændringer i Fremgangsmaaden. Da endvidere ikke alle 
brugelige Næringssubstrater er lige gunstige for Udviklingen af 
de to Grupper af Organismer, benyttedes dels kvælstoffri neu-
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tral Mannit-Agar, der muliggør Vækst af kvælstofbindende For
mer af begge Grupper nogenlunde ensartet, samt svagt alkalisk 
reagerende Kødvands-Pepton-Agar, der er særligt gunstig for 
Bakteriekulturernes Udvikling, og svagt surt reagerende Ølurt-
Agar, der er i Stand til særligt at fremme Svampekulturerne. 
Jordprøverne udtoges i 1910 og 1911 i omtrent 10 cm Dybde, 
altsaa med Udeladelse af det øverste Jordlag, der endnu inde
holder en Mængde Planterester med organisk Struktur. I 1912 
udtoges Jordprøver dels i samme Dybde som de foregaaende 
Aar, dels i Overfladen og i 20 cm Dybde. De udførte Tællinger 
meddeles i foranstaaende Tabel; Antallet af Kolonier er be
regnet for 1 g tør Jord. 

De udførte Tællinger viser, trods deres indbyrdes Afvigelser, 
sandsynligvis især foranledigede ved uundgaaelige Variationer 
i selve Prøvernes Mikroflora, i Prøvernes Udtagning og i deres 
Behandling, dog i alle tre Aar meget karakteristiske fælles Ho
vedtræk, idet de forholdsvis høje Tal for Bakteriekolonier falder 
sammen med lave Tal for Svampekolonier og omvendt, og idet 
denne Forskel afspejler sig i Granernes Trivsel, saa at god Ud
vikling af Træerne falder sammen med høje Tal for Bakterierne 
og lave Tal for Svampene; tidligt indtrædende Vækststandsning 
følger lave Tal for Bakterierne og høje Tal for Svampene. 

Mest karakteristisk er saaledes dette Forhold i Parcel a I, 
hvor Granerne ikke har vist nogen Vækststandsning i de 8 
Forsøgsaar. Følelig er den angivne Forskel paa Svampe og 
Bakteriers Mængdeforhold ogsaa i a III, hvor der ikke var givet 
andet Gødningstilskud end en ret spredt og sparsom Leguminos-
vegetation. Ringest er Tallene for Bakterier i fc-Rækken, sam
tidigt med at Tallene for Svampekolonier her er størst. Da 
disse Træk i Hovedsagen har gentaget sig i alle tre Aar, maa 
de anses for væsentlige, sandsynligvis for typiske for Mikro
floraen i de 4 Parceller, og vil kunne tydes saaledes: 

Tilskud af Kalk (i Thomasslakken), Kali og Fosforsyre be
gunstiger særligt Bakterielivet, men Leguminos-Vegetationen 
giver dets Udvikling en yderligere stærk Forøgelse. Ved Man
gelen af Gødningstilskud fremmes Svampevegetationens Udvik
ling. Endvidere kan bemærkes, at Bakterielivet er rigest ud
viklet i den mindst sure Bund, Svampelivet i den, der inde
holder den største Mængde af Humussyrer (kolloidalt ikke 
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mættede Humusstoffer), og vore Træers Udvikling korrespon
derer med disse Ejendommeligheder i Jordbunden. 

Af de tre Undersøgelsesaar viser de to første Aar Forholdet 
klarest, det tredje mindre udpræget. Om dette antyder en Be
vægelse i Retning af en Udslettelse med Tiden af den angivne 
Forskel, kan indtil videre ikke afgøres. 

De ved vore Tællinger fundne Mængder af Bakterier og 
Svampe er meget mindre end de af E. RAMANN fundne1); men 
hans undersøgte Jordprøver hidrører ogsaa fra bedre Jorder og 
gunstigere Vegetationsforhold. Den af hans Undersøgelser ud-
ledede Slutning angaaende Forekomsten og det indbyrdes 
Mængdeforhold af de to Grupper af Mikroorganismer falder 
dog ganske sammen med de Slutninger, som foran er uddragne 
af vore Tal. De a l m i n d e l i g t a n e r k e n d t e S æ t n i n g e r 
a n g a a e n d e de s u r e , f a s t a f l e j r e d e og n æ r i n g s f a t t i g e 
J o r d e r s I n d h o l d a f B a k t e r i e r og S v a m p e og a n 
g a a e n d e d e n n e V e g e t a t i o n s B e t y d n i n g fo r d e n f a n e -
r o g a m e F l o r a l a d e s ig d e r f o r d i r e k t e a n v e n d e p a a 
F o r s t a a e l s e n af d e F æ n o m e n e r , s o m de f o r e l i g g e n d e 
F o r s ø g h a r u d v i s t . 

De relativt højere eller lavere Tal, som vi har fundet paa 
Bakteriekimene i de forskelligt gødede Parceller, maa imidlertid 
mere opfattes som en Karakteristik af Bundens Mikroflora end 
som et Udtryk for dens frugtbargørende Evne. Thi foruden af 
Bakteriefloraens Rigdom afhænger Frugtbarheden tillige af dens 
Virulens, af den Energi, med hvilken den besørger Stofomsæt
ningen i Bunden. Flere nyere Undersøgelser viser, at denne 
kan være meget forskellig; i den ubearbejdede, sure Hedehumus 
er saaledes ligesom i Højmosebunden Bakterieverdenens Viru
lens sunket ned til et Minimum2), der dog kan vokse betyde
ligt ved Dyrkning, især ved Bearbejdning og Tilførsel af Kalk 
inden for visse Grænser. 

De af os fundne forholdsvis lave Tal for den gamle Hede
bunds Mikroorganismer mangler dog ikke Analogi, idet man 

*) Anzahl u. Bedeutung der niederen Organismen in Wald- u. Moor
böden (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1899); se ogsaa RAMANN: Bodenkunde, 
1911, S. 439 ff. 

2) G. A. RITTER, Beitr. z. Kenntn. d. niederen pflanzlichen Organ., be
sonders d. Bakterien, von Hoch- u. Niederungsmooren (Centralbl. f. Bakt. u. 
Parasitenkunde. Abth. 2, Bd. 34, 1912, S. 665). 



348 [78] 

ogsaa andensteds1) har fundet ganske lignende Mængdeforhold 
i beslægtede sure og raa humøse Jorder. 

For øvrigt maa det erindres, at de anvendte Næringssub-
strater ikke kan antages at bringe alle Arters Kim til at spire. 
Saaledes er der i ingen af vore Kulturer fundet Svampemycel 
med Øskenceller, som almindeligt forekommer i Hedebunden, 
men derimod en meget anselig Række af andre Svampeformer, 
hvorom en andensteds meddelt Offentliggørelse vil give Oplys
ning. Direkte Forsøg paa Dyrkning af det i Hedebunden fundne 
Mycel med Øskenceller paa de her anvendte Næringssubstrater 
er mislykkede. 

Ikke uden Forbehold vil man imidlertid kunne anvende 
Resultaterne af et af K. VOGEL V. FALCKENSTEIN i 1912 offent

liggjort Arbejde2) over »Märkische Dünensandböden«, der for 
øvrigt har betydelig Interesse for nærværende Studier. 

v. FALCKENSTEIN foretog en anselig Række af Analyser af 
Materiale fra Flyvesandstrækninger nordøst for Berlin. Lokali
teten maa nærmest sammenlignes med gamle Kyttedannelser i 
de jydske Indsande, men disse Indlandsklitter er uddannet til 
langt mægtigere Formationer end i vore Hedeegne og er be
voksede med Fyrreskov af forskellig Bonitet. Materialets over
ordentlige Ensartethed, fordi Bunden er dannet af Vinden, gør 
det fortrinligt skikket til sammenlignende Undersøgelser; Stene 
og større Sandkorn mangler ganske; 98.28 pCt. af Jorden i Gen
nemsnit af Prøver fra 8 Lokaliteter beslaar af Kornstørrelser 
fra 0.5 til 0.05 mm, medens 1.72 pCt. har en Kornstørrelse 
mindre end 0.05 mm. 

Denne i fysisk Henseende og m. H. t. den mekaniske Sam
mensætning af Jordens Bestanddele særdeles ensartede Bund 
viser ogsaa en forholdsvis stor Overensstemmelse i Indholdet 
af Mineralstoffer, bestemte ved Opløsning i hed Saltsyre. Men 
de Bevoksninger, den bærer, er ikke desto mindre af meget for
skellig Bonitet og henføres til Klasserne II, III, IV. De analy-

') FABRICIUS U. H J . V. FEILITZEN i Centralbl. f. Bakt. II Abth. 1905, S. 165. 
AXEL STÅLSTROM i Finska Mosskulturföreningens Arsbok, 1898, Helsingfors, 
1899, S. 60—64. — Se for øvrigt LÖHNIS, Handb. d. landw. Bakteriologie. Berlin, 
1910, S. 512. 

2) K. VOGEL V. FALCKENSTEIN, Untersuchungen von märkischen Dünen
sandböden mit Kiefernbestand (Intern. Mitt, für Bodenkunde, Bd. I, Heft. 6, 
Berlin 1912, S. 495). 
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tiske Arbejder leder v. FALCKENSTEIN til den Slutning, at det, væ-
senligst paa SCHÜTZES Analyser1) grundede, »Dogma der forst
lichen Bodenkunde«, at Rigdommen paa Mineralstoffer i diluvial 
Sandbund med Fyrrebevoxning er den fornemst bestemmende 
Faktor for Frugtbarheden«, ikke er rigtigt, men at det nærmest 
afgørende i saa Henseende er Jordbundens Indhold af Humus-
kvælstof. En Sammenstilling af det i Jordlaget fra 0 til 60 cm 
Dybde fundne Kvælstof med Bevoksningernes Bonitetsklasser i 
en Skala fra I til IV viser saaledes en meget smuk Overens
stemmelse. 

Man vilde dog fejle ved at overføre disse Resultater paa de 
jydske Hedejorder uden at tage Hensyn til den Tilstandsform, 
i hvilken Jordbundens Kvælstof befinder sig. For det første 
maa det nemlig erindres, at Jordbundens humøse Stoffer sand
synligvis i alt væsenligt har samme Beskaffenhed i denne 
Jordbund, der saavel med Hensyn til geologisk Dannelse som 
med Hensyn til Materialets Beskaffenhed er saa ensartet, at 
man kan antage, at Kvælstoffet i det hele taget ogsaa er til 
Stede i lidet varierende Former. Under denne Forudsætning, 
der ikke gælder for vore jydske Heder, vil det sandsynligvis 
vise sig, at v. FALCKENSTEINS Slutning er rigtig. Men dernæst 
maa bemærkes, at der sikkert maa være stor Forskel paa den 
af ham undersøgte Bund og den egentlige Hedebund. Af de 
anførte Analyser fremgaar det, at hin ikke er nær saa udvasket 
af Humussyrer i Overlaget, som den alholdige Hede; men 
desuden maa selve Humuslaget, hvor et saadant findes i de 
undersøgte brandenburgske Fyrreskove paa Klitter2), være af 
en anden Beskaffenhed end den gamle, typiske Hedemor. 
V. FALCKENSTEINS Lokalitet findes nemlig under 52 ° 48' n. Br. 
og 13 ° 4 0 ' østl. L. f. Gr., medens den typiske Lynghedes Øst-
grændse i nogen Afstand fra Østersøen ifølge GRAEBNERS Korts) 
ikke strækker sig synderligt ud over 12 ° østl. L. f. Gr. Inden 
for den morklædte Lynghedes Omraade maa man, som det 
fremgaar af vore Undersøgelser og bekræftes af ALBERTS

 4) være 

>) Jfr. dette Binds S. 3, 170—171. 
2) Jfr. A. ALBERT, Beitrag zur Kenntnis der Ortsteinbildung (Zeitsch. f. 

Forst- u. Jagdw. Jahrg. XLII, 1910). 
3) P. GRABBNER, Handb. d. Heidekultur. Leipzig, 1904. 
4) R. ALBERT, Bodenuntersuehungen im Gebiete der Lüneburger Heide, 

III (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. Jahrg. 44, 1912). 
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meget stor Forskel paa den Grad, i hvilken Humusstoffernes 
Kvælstofindhold er omsætteligt og tilgængeligt for den fanero-
game Vegetation. 

Undersøgelser om Jordbundens Kvælstof i Forsøgsparcel
lerne. Arbejdets næste Stadium maatte bestaa i Forsøg paa at 
besvare det Spørgsmaal, om det mellem Granernes Trivsel og 
Karakteren af Jordbundens Mikroflora fundne Forhold ogsaa 
aabenbarer sig i den Tilstand, i hvilken Jordens Kvælstofforraad 
befinder sig og især dens Indhold af assimilable Forbindelser. 
Ved denne vanskeligste Del af Undersøgelsen maatte man blive 
staaeride ved Bestemmelsen af Jordens Indhold af Totalkvæl
stof, Ammoniak og Salpetersyre og lade Spørgsmaalet om Ind
hold af muligvis assimilable Amider forblive uberørt. Under
søgelsen udstraktes ligesom Behandlingen af Jordens Mikroflora 
til de tre Aar 1910, 1911 og 1912 og udførtes, i de første to Aar 
af Assistent ved Landbohøjskolens Forsøgslaboratorium, Hr. 
cand. pharm. KRARUP, og i 1912 af Hr. Forstkandidat BORNE

BUSCH, begge med Anvisning og Vejledning af Hr. Professor, 
Dr. FR. W E I S . 

I 1910 bestemtes Forholdet mellem Jordprøvernes Indhold 
af organisk Stof og Mængden af Totalkvælstof. Der fandtes: 

Vand pCt. 

Total-Kvælstof i pCt. af 
organisk Stof » 

a I 

12.6 
82.0 

5.4 

2.26 

a III 

14.4 
80.2 

5.4 

2.24 

b I 

13.0 
82.0 

5.0 

2.20 

b III 

9.8 
86.8 

3.4 

2.32 

Uorganisk Stof er bestemt ved Glødning af Jordprøverne, or^ 
ganisk Stof som Jordtørstof -f- (kemisk bundet Vand -f- Glødnings-
rest), Vand ved Jordens Tørring til konstant Vægt ved 98 ° C, Total-
Kvælstof ved KJELDAHLS Metode. 

Af denne Analyse fremgaar det, at organisk Stof er lidet 
varierende i Jordprøverne fra de fire Parceller, samt især, at 
Mængden af Kvælstof i Forhold til organisk Stof er paa det 
nærmeste den samme, hvilket Resultat ogsaa senere foretagne 
Analyser gave. Dette anskueliggør Ensartetheden i de humøse 
Bestanddeles oprindelige Beskaffenhed i de forskellige Parceller. 
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Den fundne Mængde af Totalkvælstof er ikke særlig lille. 
RAMANN angiver1) for humide Egne Humusstoffernes Indhold af 
Kvælstof til 2—5 pCt., idet den ringere Mængde forekommer ved 
langsom Omsætning af det organiske Stof, saaledes som dette 
sker i Hedemoren. TUXEN fandt 1.6 pCt.2), ALBERT for en lig
nende Humus 1.5 pCt.3); ligeledes fandt Graf zu LEININGEN4) i 
4 af hans Prøver af Alpebumus5), paa hvilken der staar præg
tige Skove, fra 1.66 til 2.20 pCt. Kvælstof i organisk Substans. 
Den af os fundne Kvælstofmængde maa derfor anses for den 
sædvanligt forekommende i denne Gruppe naturlige Humus
aflejringer. Mangler den fanerogame Vegetation i den typiske 
gamle Hedebund assimilabelt Kvælstof, maa Aarsagen derfor 
være, at dette Stof kan forekomme i meget forskellig Tilstand 
i disse Aflejringer. 

Ved den første Undersøgelse af Jordprøvernes Indhold af 
Ammoniak og Salpetersyre viste den til Ammoniakbestem
melsen anvendte Metode sig upaalidelig, og dens Resultater 
skal derfor ikke gengives. Af Salpetersyre fandtes kun Spor i alle 
Prøver, hvoraf intet lader sig slutte, da dels den tætte Vegeta
tion hurtigt maa have optaget den dannede Salpetersyre, dels 
denne kan være forsvunden ved Udvadskning eller paa anden 
Maade. 

Arbejdet koncentreredes derfor paa at oplyse, om de fire 
Parcellers Jordprøver skulde vise forskellig Evne til Nitrifika
tion ved Opbevaring paa betryggende Maade. Af hver af de 
fire Parceller henstilledes i 6 Maaneder en Jordprøve (å 3—4 kg) 
i store Glas med indsleben Glasprop; de fyldtes ikke helt, saa 
der blev rigelig Luft til Stede; Tid til anden toges Proppen af 1 
Times Tid. Ved Afslutning af denne Periode fandtes følgende 
Forhold: 

*) RAMANN, Bodenkunde, 1911, S. 164. 
2) C. F. A. TUXEN, Tidsskr. f. Skovbrug, Bd. I, 1876, S. 284—285. 
3) R. ALBERT, 1. c , Zeitschr. f. Fors t - u. Jagdw., Jahrg. 44, 1912, S. 363. 
4) W I L H . Graf zu LEININGEN, Ob. Humusablagerungen im Gebiete der 

Zentralalpen, S. 486 (Naturv. Zeitschr f. Forst- u. Landw. 1912). 
5) Se: Om Rødgranens Vækstforhold o. s. v. dette Bind, S. 210. 

Det forstlige Forsøgsvæsen. III. 21 . Maj 1913. 23 
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I 1 kg tør Jord 

a I 
III 

b I 
III 

fandtes: 
Total-N. 

mg 
1400 
1410 
1260 
880 

Af Total 
Ammoniak-N. 
mg 
3.10 
1.90 
1.60 
1.75 

pCt. 
0.22 
0.13 
0.13 
0.20 

-N. var 
Salpeter-N. 
mg pCt. 

40.00 2.90 
18.75 1.30 
15.00 1.20 
8.25 0.95 

Angaaende de anvendte analytiske Metoder skal anføres følgende: 
Ammoniakken bestemtes efter en af O. POLIN angivet Fremgangs-

maade (Eine neue Methode zur Bestimmung des Ammoniaks in Harn 
und anderen thierischen Flüssigkeiten, Zeitschr. f. physiolog. Chemie 
Bd. 37, 1902—03). Den bestaar i at uddrive Ammoniakken afenVæd-
ske, idet man, efter Tilsætning af kulsurt Natron i Overskud, suger 
en Strøm af ammoniakfri Luft ind igennem den ved almindelig 
Temperatur. Den af den kulsure Natron frigjorte Ammoniak op
samles, idet man lader den gennemsugede Luft passere et Forlag 
med Syre. Der er til hver Analyse anvendt x/4 kg Jord; som Ud-
trækningsmiddel er benyttet c. 1/10 n Saltsyre. Henstand i 24 
Timer, Filtrering og Inddampning paa Vandbad til passende Kon
centration. Efter Afkøling neutraliseres med Kalilud og tilsættes 
kulsurt Natron i Overskud i selve Kolben, hvori Gennemsugning af 
Luft foretages, og Ammoniakken ledes over i 1jli n Svovlsyre, hvori 
dens Mængde bestemtes ved Titrering med Natriumthiosulfat. 

Salpetersyren er bestemt ved M. WEIBULLS kolorimetriske Metode 
(Svensk kemisk Tidskrift Årg. 19, 1907), hvis Resultater senere er 
kontrollerede ved Sammenligning med den af TILLMANN og SUTTOFF 

anviste Metode (Zeitschr. f. analytische Chemie, Bd. 50, 1911). Begge 
Metoders Resultater viste sig godt overensstemmende for Salpeter-
syremængder over 0.5 mg; til mindre Mængder maa den sidstnævnte 
Metode anvendes. Til Analysen efter WEIBÜLLS Metode er ganske 
fulgt dennes Anvisning, idet man dog for at undgaa en blaalig Reak
tion af Ferrisalte ved Tilsætning af Diphenylamin-Svovlsyre, har 
fjernet disse Salte ved Tilsætning af Ammoniak i Overskud, forinden 
der prøvedes for Salpetersyre. 

Det fremgaar af disse Analyser, at der er god Overens
stemmelse mellem Nitrinkationsenergien og den i samme Aar 
fundne Mikrofloras Beskaffenhed, l a l med sin gode Gran
vækst og den forholdsvis ringe Surhed i Bunden er saavel Bak
teriemængden som Nitrifikationsevnen størst; medens det om-
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vendte er Tilfældet i b III med sin tidligt udprægede Vantrivsel 
af Granerne og sin forholdsvis stærke Surhed. Tilskuddet af 
Næringssaltene har forøget Nitrifikationen, men i samme Retning 
har Bælgplanterne virket ligesom paa Mængden af Bakterier. 

I 1911 udtoges to Gange (3/6 og 10/8) dobbelte Jordprøver, 
et Sæt, til hvilket der ved Udlagningen sattes Kloroform for 
at standse al Omsætning ved Mikroorganismer, forinden Jorden 
toges i Behandling i Laboratoriet, et andet Sæt uden Tilsæt
ning af Kloroform; samtidigt udtoges Prøver af raa, ganske 
ubearbejdet Hedejord. 

De kloroformerede Jordprøver, der udtoges 3/e og toges i 
Behandling 6je, viste følgende Indhold af Totalkvælstof og Am
moniak: 

I 1 kg tør Jord 
fandtes: Af Total-N var 
Total-N Ammoniak-N Salpeter-

mg 
a I 1250 

III 1130 
b I 990 

III 690 
Raa Hede 900 

mg 
16.0 
9.0 

11.0 
9.0 
2.25 

pCt. 
1.28 
0.80 
1.11 
1.30 
0.25 

N 
Spor 

» 
» 
» 
» 

Foranstaaende Sammenstilling viser, at der ved selve Jor
dens Bearbejdning, rimeligvis ad kemisk-fysisk Vej, er omdannet 
en Del af det i organiserede Planterester i Hedemoren inde
holdte Kvælstof til Ammoniak, og at rimeligvis ogsaa de /-Par
cellerne tilførte uorganiske Forbindelser har udøvet Indflydelse 
i saa Henseende. Af Salpetersyre fandtes derimod kun Spor i 
alle de undersøgte Prøver. 

Et Forsøg paa ligesom i 1910 at fremme Salpetersyredan-
nelsen ved længere Henstand af de ukloroformerede Prøver 
mislykkedes derimod ganske. Aarsagen hertil maa formentlig 
søges i Jordens Udtørring i den ualmindelig varme og tørre 
Sommer 1911; Udtørringen har rimeligvis dels fundet Sted i 
Naturen, dels ved Forsendelsen og Opbevaringen, inden Prø
verne toges i Arbejde. Vandprocenten var nemlig for Juni
prøverne gennemsnitlig 5.6 og for Augustprøverne 4.7, ved hvilke 
man ikke kan vente, at der skal foregaa nogen Nitrifikation, 
imod 13.8 i 1910. At dette var Grunden til den udeblivende 
Nitrifikation, fremgik deraf, at en Befugtning af Jorden hurtigt 

23* 
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viste en begyndende Salpetersyredannelse, medens der ved en 
Analyse af ubefugtede Kontrolprøver ingen saadan sporedes. 

I 1912 udførtes paany en Række Undersøgelser af Jord
prøver, der udtoges 28. Maj og straks Dagen efter toges i Ar
bejde af Hr. Forstkandidat BORNEBUSCH. Ammoniak og Sal
petersyre bestemtes efter samme Metoder som i de to fore-
gaaende Aar. Til alle Bestemmelser benyttedes en Finjord, der 
var sigtet gennem en 2 mm Traadsigte, og hvis Vandindhold var 
følgende: 

a I 6.40 pCt. b I 11.28 pCt. 
III 13.75 » III 7.62 » 

Til Anvendelse ved Undersøgelser over Nitrifikationsevnen 
henstilledes 6. Juni Jordprøver fra de 4 Parceller i lukkede 
Glas, efter at Fugtigheden var gjort ensartet ved Tilsætning 
af saadanne Mængder af destilleret Vand, at alle Prøvers Vand
indhold var det samme, 16 pCt., hvilket skønnedes passende. 
Undersøgelsen fortsattes fra 30. Maj til 24. August, altsaa i hen
ved 3 Maaneder, og Resultatet vil ses af nedenstaaende Tabeller. 

Ved Undersøgelsens Begyndelse 30. Maj var: 

Af Jordens Tørstof: Af organisk Stof: 

Organisk St. Total N Total N 

a I 
III 

b I 
III 

pCt. 
5.51 

10.16 
6.79 
4.39 

pCt. 
0.116 
0.204 
0.132 
0.090 

pCt. 
2.01 
2.01 
1.93 
2.07 

Af de udførte Bestemmelser maa der drages den samme 
Slutning som af Bestemmelsen i 1910: Nitrifikationsenergien i 
Humusstoffernes Kvælstofindhold er størst i a I, hvor Granerne 
vokser frodigt i en rig Leguminosvegetation efter Gødning med 
Kalk, Kali og Fosforsyre, og hvor Bakterielivet er størst og Jordens 
Surhed mindst; men Forsøgene i 1912 taler desuden et tydeligere 
Sprog om Nitrifikationsevnen, der først gør sig ret gældende 
ved en passende Vandprocent i Jorden og efter en vis Tids 
Forløb. (Se navnlig Forskellen mellem næstsidste og sidste Ko
lonne i efterstaaende Tabel). I b III, hvor Granerne stærkest 
og tidligst sygnede, hvor Bakterierne var til Stede i ringe Mængde 
og Svampevegetationen rig, samt hvis Indhold af surt reagerende 
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Par
cel 
Nr. 

a l 
III 
b I 
III 

a I 
III 
b l 
III 

a l 
III 
b l 
III 

Der fandtes de nedenstaaende Datoer: 

Ammoniak-
N 

3 % 

1.3 
2.1 
1.0 
1.2 

24 
21 
15 
27 

0.11 
0.10 
0.08 
0.13 

24/e 

1.1 
1.6 
1.3 
0.7 

20 
16 
19 
16 

i 

0.09 
0.08 
0.10 
0.08 

Salpetersyre-N 
i Jord med 
oprindeligt 

Vandindhold 

30/ 
Ih 

2/7 

Salpetersyre-N 
med 16 pCt. 

24/ 
16 

I 1 kg Tørstof mg: 

1.8 
1.4 
1.4 
1.2 

2.0 
3.1 
1.7 
1.0 

2.4 
3.2 
2.5 
2.7 

I 1 kg organisk Stof mg: 

33 
14 
21 
27 

36 
31 
25 
15 

44 
32 
37 
61 

f̂ Total-Kvælstof var pCt. 

0.16 
0.07 
0.11 
0.13 

0.17 
0.15 
0.13 
0.11 

0.21 
0.16 
0.19 
0.30 

10/7 

3.2 
7.1 
1.4 
1.0 

58 
- 70 

21 
15 

0.28 
0.35 
0.11 
0.11 

i Jord 
Vand 

24/ 
/8 

22.7 
33.6 
14.4 

1.2 

402 
331 
212 

27 

1.96 
1.65 
1.09 
0.13 

Elementer var størst, der finder kun en yderst langsom og svag 
Nitrifikation Sted. Da Nitrifikationen i a III staar over den 
i b I, maa ogsaa i 1912 Bælgplanternes Indflydelse paa Bunden 
have befordret Salpetersyredannelsen. 

Kvælstofkilderne. Vi har fundet, at der i den uberørte 
Hedebund kun fandtes en meget ringe Mængde af det totale 
Kvælstofindhold omsat til Ammoniak i Sammenligning med 
det Kvantum, der fandtes i den bearbejdede Bund; endvidere 
at Ammoniakmængden ved Jordprøvernes Henstand forblev 
temmelig uforandret og lidet varierende i de forskellige Par
celler, men at Nitrifikationen foregik meget forskelligt, udvik
lede sig med størst Energi, hvor Granernes Udvikling var fro
digst, og enten var ganske minimal (1912) eller i ethvert Fald 
forholdsvis svag (1910), hvor Granernes Vækst var daarligst; 
endelig har vi i vore — skønt ufuldstændige — Karforsøg set, 
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at baade Ammoniakforbindelserne og salpetersure Salte gav 
Udslag i Granernes Farve. 

Saa vidt der overhovedet lader sig drage sikre Slutninger 
af vore Undersøgelser, maa de gaa ud paa, at Granernes for
skellige Udvikling i Forsøgsparcellerne i ethvert Fald til Dels 
kan skyldes d e n f o r s k e l l i g e N i t r i f i k a t i o n s e v n e af J o r d 
b u n d e n s K v æ l s t o f i n d h o l d under Paavirkning af Tilskud 
af mineralske Næringsstoffer og af Bælgplantevegetationens Ind
flydelse. Vore Undersøgelser af Jordbundens Surhedsgrad og 
Mikrofloraens Beskaffenhed bestyrker ganske denne Slutning, 
og de, som det synes, paa alle Punkter samstemmende Forhold 
finder saaledes deres Forklaring i almindelig anerkendte Sæt
ninger angaaende de Processer i Jordbunden, som skyldes 
Mikroorganismernes Virksomhed. 

Ikke desto mindre synes det dog betænkeligt i disse For
hold at se den eneste Faktor, som har bragt Granerne i a I 
over Vækststandsningen. Trods den større Nitrifikationsenergi 
i denne Parcels Jordbund synes dog ikke Salpetersyredannelsen 
at have naaet saa store Dimensioner, at den alene har kunnet 
frembringe en saadan Vækstfylde med alle Tegn paa Rigelighed 
af Kvælstofernæring, som Granerne i denne Parcel viste i nogle 
Aar paa den trods Gødningstilskud dog altid magre Jord. 
Granernes blaagrønne Farve og lange, yppige Topskud forklares 
næppe tilstrækkeligt af den dog ret træge Nitrifikation af denne 
Parceljords Humusstoffer. Desuden er Organismernes Samliv 
i den naturlige Bund et saa kompliceret og broget vekslende 
Forhold, at man vilde gøre sig skyldig i en for Fænomenets 
Forstaaelse farlig Ensidighed ved alene at søge Forklaringen i 
denne ene Proces, naar den ikke i et og alt maatte anses for 
fyldestgørende, og dette formener Forf. ikke at være Tilfældet. 
Der rejser sig derfor det Spørgsmaal: Kan ikke andre Forhold 
have været i det mindste medvirkende ved det Resultat, som 
Forsøgene har givet? 

Opmærksomheden skal derfor først henledes paa den Be
tydning for Granernes Kvælstofernæring, som det anselige Lag 
af L e g u m i n o s v e g e t a t i o n e n s A f f a l d s r e s t e r dannede over 
Jordbunden. Allerede i 1907 formede dette Lag af døde Ulex-
buske sig, og i 1909 kom affrosne Gyvelplanter til, og dette 
Lag dekomponeredes saa hurtigt, at det allerede i August 1911 
var omtrent forsvundet (se S. 288 og 290). Det maa ved sin 
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Dekomposition dels direkte have tilført Bunden en Del Plante
næring, dels ved den af HENRY1) i døde Planterester paa Jor
dens Overflade paaviste kvælstofsamlende Vegetation af Mikro
organismer have dannet en ret rigt flydende Kilde af Kvælstof
forbindelser. Da dette Lag henimod Slutningen af Vegetations-
perioden 1911 var forsvundet, var Granernes Farve vel endnu 
frisk grøn, men havde tabt den blaaligt-mørkegrønne Farve, 
som tydede paa usædvanlig rig Kvælstofernæring. 

Men endvidere maa der tages i Betragtning Resultatet af 
det d i r e k t e S a m l i v af B æ l g p l a n t e r n e s og G r a n e r n e s 
R ø d d e r , der synes at være et Forhold af stor Interesse. 

Det er paavist, at Granernes Udvikling i a-Rækken staar i 
direkte Forhold til den allerede ved Slutningen af det første 
Vegetationsaar optrædende Rigdom i Leguminosernes Knold
dannelse. Denne var i Gludsted-Forsøgene størst i Gødnings-
rækken /, der ogsaa gav Granerne den største Frodighed, og i 
Sevel-Forsøgene var den størst i Gødningsrækken IV, der her 
ligeledes svarede til den bedste Granvækst. 

Den rige Knolddannelse paa Gyvelrødderne i Parcel a I i 
Gludsted og a IV i Sevel fortsattes under hele Forsøget. I 1911 
undersøgtes Rødderne paa de store Gyvelplanter i begge disse 
Parceller; de fandtes begge Steder rigt knoldbærende. At an
give et nøjagtigt Tal for Knoldene paa Rødderne af store, fler-
aarige Gyvelplanter er meget vanskeligt, og er ikke lykkedes 
mig. Rødderne er meget dybtgaaende og rigt forgrenede, og 
Knoldene falder let af ved deres Udpræparation af Jorden. Fig. 5 
viser dog nogenlunde Forholdet; Knoldenes Antal maa sikkert 
tælles i Hundredevis paa en ældre, frodig Gyvelplante; paa en 
langtfra fuldstændig Rod blev talt 98; de er, som Figuren viser, 
ret store og kølleformede. 

Men Gyvelen er ikke altid saa rigt knoldbærende i Hederne. 
I 1911 fandtes der rundt omkring paa Forsøgsarealet i Sevel 
og i dettes Nærhed en Del yngre Gyvelplanter, der vistnok for
trinsvis skyldes Frø fra de ældre Planter i Forsøgene. Disse 
selvsaaede Planter havde kun en ringe Højde, c. 15—20 cm, 
og stod ofte i umiddelbar Nærhed af en ganske gul og sygnende 
Gran eller omsluttede endog denne og synes saaledes aldeles 
ikke at have kunnet udøve nogen Indflydelse paa Træernes 

' ) HENRY 1. c. 



358 188] 

Trivse l . Hr . Dr . A. M E N T Z , de r ha r gjort de af S lægterne 

Genista og Sarothamnus i H e d e r n e f o r e k o m m e n d e Arter til Gen

stand for Specialstudium *), har vist nærværende Arbejde den 
Interesse efter Forf.'s Anmodning at undersøge saadanne Plan
ters Knolddannelse. Der opgravedes i Forsøgsarealet i Sevel i 
Parcellerne b—f i Gødningsrækken IV 30 Planter, der under
kastedes en nærmere Analyse, hvis Resultat meddeles her i 
sammentrængt Form, idet bemærkes, at samtlige Gyvelplanter 
i 1905 fandtes knoldbærende i a-Rækken (se Tabel S. 308). 

Antal Prim- „, 
Planternes 

Antal Knolde rodens A J d e r 

Planter P a a h v e r Længde A a r 

Plante cm 
12 0 30—60 2—5 

7 1 3 0 - 6 0 2—5 
2 3 3 5 - 4 0 3 
1 5 40 3 
2 6 40 3—5 
1 7 40 6 
1 8 50 3 
2 10 3 5 - 5 0 3 
1 11 60 4 
1 16 40 3 

Angaaende Knoldenes Beskaffenhed bemærker Undersøge
ren i sin Beskrivelse: »Knoldene var af 3 Slags. De hyppigste 
er smaa og kuglerunde, af Størrelse som Spurvehagl. Mindre 
hyppige er de større, kølleformede, mindst hyppige de store 
koralformet forgrenede«; af disse store Knolde noteredes kun 
3 paa samtlige 30 Planter. Det fremgaar heraf, at der er en 
meget stor Forskel paa Knolddannelsens Karakter dér, hvor Gra
nerne vokser frodigt, og uden for disse Arealer, og det synes, 
som det især er en anden Art Knolddannelse, som forekommer 
her. Medens nemlig Gyvelknoldene i a / i Gludsted og a IV i 
Sevel, som Fig. 5 viser, næsten alle er store og kølleformede, 
er de meget smaa og kuglerunde i de øvrige Parceller af IV 
i Sevel. Om den 6aarige Plante med 7 Knolde bemærkedes 

J) A. MENTZ: Studier over danske Hedeplanters Økologi, I. Genista-
Typen (Bot. Tidsskr. Bd. 27, 1906). 
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saaledes: »1 stor, Resten som Spurvehagl«, om de 2 med 10 
Knolde »alle som Spurvehagl« og om Planterne med 11 og 16 
Knolde »de fleste som Spurvehagl«. 

Der findes altsaa paa samme Jordbund rask voksende 
Gyvel, rigt besat med store Knolde, sammen med en frodig 
Udvikling af Granerne, og smaa langsomt voksende Gyvel, 
fattigt knoldbærende eller knoldblottede, der ikke synes at have 
haft nogen som helst Indflydelse paa Granernes Udvikling. Det 

Fig. 5. Lille Siderod af en Gyvel med Rodknolde 
fra Forsøgene i Sevel, Parcel a IV, 1911. Omtr. nat. St.. Efter Fot. 

Spørgsmaal opstaar da: Kan der være nogen Kausalforbindelse 
mellem disse to Fænomener? 

Ved en omhyggelig Udpræparation af Planterødderne i 
større udgravede Blokke fra de to Kulturarealer viste det sig, 
at de fine Granrødder og Gyvelrødder udbreder sig sammen og 
mellem hverandre i Jordsmonnet i saa inderlige Sammenslyng
ninger, at de øjensynligt søger samme Del af Bunden, nemlig 
næsten udelukkende den brune, muldagtige, bedst dekompone
rede Jord med Forbigaaelse af de sorte Klumper, der er Rester 
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af gammel Lyngskjold og Al. I dette sammenslyngede Rodnet 
viste Granrødderne en saa rig Mykorrhizadannelse med en saa 
tæt Paryk af udstraalende Svampehyfer, som man kun sjældent 
træffer uden i Jordens øverste humusrige Lag og især i Laget 
af Naale og Mos paa Skovbunden. Det Indtryk maatte paa
trænge sig, at G r a n e n s e k t o t r o f e M y k o r r h i z e r i de mange, 
vistnok aarligt affaldende, store Gyvelknolde finder en rig Kvæl
stofnæring, at disse Mykorrhizer m. a. O. virker paa Omgivel
serne som Saprofyter, en Anskuelse, der for flere Former af 
Mykorrhizer har Sandsynligheden for sig. (Se nedenfor). 

Men desuden vil Mykorrhizasvampe, der ikke har Adgang 
til at kunne forsyne sig med Næring fra henfaldende Plante
rester paa og i Jordbunden, være i Stand til ved B i n d i n g af 
L u f t e n s f r i e K v æ l s t o f at kunne forsyne sig og sandsynlig
vis tillige deres Værtplanter med i det mindste noget af disses 
Kvælstofbehov. 

Det er ved Eksperimentalundersøgelser paavist, at en Del 
af Hedebundens almindelige Svampeformer kan assimilere 
Luftens frie Kvælstof1), og af disse Former er igen nogle fundne 
mykorrhizadannende. Saaledes efterviste CH. TERNETZ

 2) en, om 
end ikke betydelig, Assimilation af det frie Kvælstof hos en af 
Hedebundens Svampe, der synes at være identisk med en i Eri-
caceernes Rødder endotroft optrædende Svamp. PEKLO angiver3), 
at han ved Infektionsforsøg fandt Bøgemykorrhizer fremkaldte 
af en Penicillie-Form, maaske en Citromyces, om hvilken Svampe
gruppe der vides, at den assimilerer frit Kvælstof4), og endelig 
gjorde O. ROSTRUP ved de i Anledning af nærværende Arbejde 
udførte Undersøgelser en tilsvarende Iagttagelse. 

Han dyrkede 5 af Hedebundens Svampe, derimellem en 
Mykorrhizasvamp fra Gran i Parcel a I i Gludstedforsøgene paa 
et kvælstoffrit Substrat bestaaende af 50 g destilleret Vand -f- 1.4 g 
Druesukker + 0.25 g KÜ^PO^ + 0.05 g MgSO^ + 0.05 g CaC03 -f 
Spor af NACl og FeS04 og fandt, at alle 5 Svampeformer havde 

J) Om Rødgranens Vækstforhold o. s. v., dette Binds S. 199. 
2J CH. TERNETZ: Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik, 1907; se for øvrigt 

LÖHNIS: Handb. d. landwirtsch. Bakteriologie, Berlin 1910, S. 690 ff. 
3) JAROSLAV PEKLO, Beiträge zur Lösung des Mycorrhizaproblems (Ber. 

d. deutschen Bot. Gesellsch. 1909, Bd. 27). 
*) Angaaende den store Litteratur over kvælstofassimilerende Svampe 

se ALEX. KOSSOWICZ, Einführung in die Agrikulturmykologie, Berlin, 1912, 
S. 2 7 - 28. 
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bundet Luftens frie Kvælstof, Mykorrhizasvampen 3.7 mg efter 
56 Døgns Forløb. 

At denne Kvælstofkilde under visse Omstændigheder kan 
være næsten den eneste, gennem hvilken et Træ under sin Ud
vikling kan øse sit Kvælstofforbrug, kan sluttes af forskellige 
Iagttagelser i Naturen. 

I 1903 har Forf. henledet Opmærksomheden paa Bjærg-
fyrrens Mykorrhizer i muldblottet Sandbund, dels i de jydske 
Vesterhavsklitter, dels i afføgne Indsande i Hederne, hvor Jord
bunden ogsaa maatte anses for omtrent humusfri1). Paa en 
af de Lokaliteter, der dengang afgav Materiale til Undersøgel
sen, er senere Bundens Mikroflora undersøgt af Hr. O. ROSTRUP 

paa Prøver udtagne af Forf. Det var i en afføgen Sande i 
Høgildgaards Plantage i Nærheden af Hjortsballehøje, at Jord
prøverne udtoges. Bunden bestaar af løst, gult, stenfrit Sand, 
der ikke paa Overfladen er sammenbundet til en Skorpe_ ved 
den almindeligt paa saadanne Arealer optrædende Algevegeta
tion. For over 20 Aar siden er dette Areal forsynet med en 
aaben Plantning af Bjærgfyr, der nu danner spredte, lave, men 
frisk grønne Buske i yderst langsom Vækst. Mellem Bjærg-
fyrrene er Jorden aldeles nøgen, uden et Græsstraa og tilsyne
ladende ganske blottet for humøse Partikler; men Bjærgfyrrens 
Rødder er forsynede med en rig Besætning af knoldformede 
dikotome Mykorrhizer, hvorfra der udstraaler en tæt Paryk af 
Svampehyfer, som er sammenvoksede med Jordbundens Sand
korn til en kompakt »Jordpose«. Kulturer fra denne Bund 
gav følgende Antal Bakterier og Svampe pr. Gram Jord : 

Afstand Bakterier. Svampe, 
fra Kvælstoffri Mannit-Agar, Ølurt-Agar, 

Overfladen 11 Døgns Vegetation 13 Døgns Vegetation 

2 cm 70 2500 
10 » 800 2200 
30 » 20 0 

Bakteriemængden er her saa ringe, at den næppe kan an
tages at have nogen Betydning for Jordens Forsyning med 

*) P. E. MULLER, Om Bjergfyrrens Forhold til Rødgranen i de jydske 
Hedekulturer, 1903 (Tidsskr. f. Skovbr., Suppl.). 
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Kvælstof, og da denne sterile Bund er ganske uden Humus, 
har Bjærgfyrrene næppe anden Adgang til at forsyne sig med 
det for deres yderst tarvelige Vækst fornødne Kvælstof end 
deres Mykorrhizasvampes Assimililation fra Luften. 

Lignende Iagttagelser kan gøres m. H. t. Rødgranens ekto-
trofe Mykorrhizer. Ved Gravning af et Jordhul opkastedes det 
tilsyneladende humusfri, magre Sand fra Undergrunden i en 
Bunke paa Skovbunden. I denne Bunke havde Granrødderne 
Aaret efter skudt Sidegrene op fra Rodvævet i den naturlige 
Jordoverflade, og disse Sidegrene var rigt forsynede med ekto-
trofe Mykorrhizer. 

Hvilken af de her nærmere omhandlede Kvælstofkilder, 
der især har været virksom ved Granernes Ernæring, hvor 
denne har været tilstrækkelig til en uafbrudt Vækst, enten den 
forøgede Salpetersyredannelse, eller Bælgplanternes Affaldslag 
paa Jordbunden, eller Leguminosernes Knolde som saprofytisk 
Næring for Granmykorrhizerne, eller endelig disses Evne til at 
assimilere Luftens frie Kvælstof, det lader sig for Øjeblikket 
ikke bestemme. Men efter en Overvejelse af samtlige Iagt
tagelser kan man ikke antage, at det er den sidstnævnte Kilde, 
Mykorrhizasvampenes Assimilation af Luftens frie Kvælstof, 
der har spillet nogen væsentlig Rolle i saa Henseende i vore 
Forsøgs-Parceller, hvortil vi skal komme tilbage i det følgende. 

Mykotrofien hos Granen og Hedebundens naturlige Vege-
tation. Vore Forsøgsgraners Rødder var, hvor de kunde under
søges, saaledes i de fire nærmere studerede Parceller, forsynede 
med Mykorrhizer; men om Mykotrofiens Udstrækning og dens 
Betydning for Granernes Ernæringsforhold i Forsøgsparcellerne 
kan intet positivt oplyses. Der skal derfor her kun i Korthed 
mindes om det nuværende Standpunkt i vor Kundskab til disse 
mærkelige Dannelsers fysiologiske Betydning for Naaletræerne. 

Det er ved flere Forskeres Arbejder, især STAHL'S1) og 
SCHLICHT'S2) bekendt, at Svampevækst paa og i Planternes 
Rødder er et meget udbredt Forhold, der forekommer konstant 

J) E. STAHL, Der Sinn der Mycorhizenbildung (Jahrb. f. Wissensch. Bo
tanik, Bd. 34, 1900). 

2) SCHLICHT, Beitrag zur Kenntniss der Verbreitung und der Bedeutung 
der Mycorhizen (THIEL, Landwirtsch. Jahrb . Bd. 18, 1889). 
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eller almindeligt hos en Mængde Plantefamilier (»mycotrophe«, 
STAHL) og lige saa konstant mangler eller kun undtagelsesvis 
findes hos en Række andre (»autotrophe«, STAHL). Det er end
videre oplyst, at det ikke er nogen bestemt Svampeform, der 
spiller denne Rolle, men forskellige, hvoriblandt vistnok ogsaa 
en Del af Jordbundens almindelige og frit levende, lavere staa-
ende Svampe kan optræde mykorrhizadannende1). Endelig har 
Mykotrofien mange forskellige Former og kan give Anledning 
til forskelligt udseende Dannelser, der kan deles i de to Hoved
grupper, ektotrofe og endotrofe Mykorrhizer. De første dan
ner i Almindelighed en ydre Skede om Plantens smaa Rod
grene, hvorved disse omdannes paa forskellig Vis, og hvorfra 
der i Almindelighed udsendes talrige Hyfer saavel i det omgi
vende Substrat som ind i Rodens Barkparenkym, hvor de 
breder sig intercellulært, muligvis ogsaa trænger ind i Bark
cellerne. Den anden Hovedform af Mykorrhizer, de endotrofe, 
forekommer i Rodcellernes Indre, hvor de kan danne tætte 
Klumper eller Nøgler, som efterhaanden opløses og forsvinder. 
Endelig kan nogle Planter have baade ektotrofe og endotrofe 
Mykorrhizer, hvilket saaledes vides om enkelte Naaletræer2). 

De ektotrofe Mykorrhizer, der findes saa udbredt paa de 
fleste af vore Skovtræer og da navnlig hos Conifererne og Cu-
pulifererne er der fra forskellig Side tillagt en forskellig Betyd
ning for Træernes Ernæring. FRANK 3 ) , STAHL 4) og andre saa 
i Svampenes Forhold til Træerne en Symbiose, idet disse skulde 
yde Svampene de fornødne Kulhydrater til deres Udvikling, 
medens Svampene dels skulde skaffe Træerne det fra Humus
stofferne optagne Kvælstof, dels under vanskelige Forhold gen
nem de talrige i Jorden udstraalende Hyfer skulde lette Træerne 
Optagelsen af Bundens Næringsstoffer i Almindelighed. Andre 
Forskere5) har særlig søgt Mykorrhizernes Betydning i Træernes 

x) Se Om Rødgranens Vækstforhold, dette Bind, S. 200. 
2) A. MÖLLER, Ueb. d. Wurzelbildung d. ein- u. zweijährigen Kiefer im 

märkischen Sandboden (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. 1902). — P. E. MÜLLER, 
om Bjergfyrrens Forhold o. s. v. 1. c. 

3) A. B. FRANK, Ueber d. physiol. Bedeutung d. Mycorrhiza (Ber. d. 
Deutsch. Bot. Gesellsch. Bd. VI, 1888) o. fl. Steder. 

4) STAHL, 1. c. 
6) FRANK, 1. c , v. TUREUF, Ueb. d. Ernährung der Waldbäume durch 

Mycorhizen (Naturw. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirtsch. Jahrg. I, 1903, S. 
68—69) o. fl. a. 
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Forsyning med Kvælstof; atter andre har henledet Opmærksom
heden paa Muligheden af Svampenes Optagelse ogsaa af Jor
dens Humusstoffer1), og endelig er der frakendt de ektotrofe 
Mykorrhizer al Betydning for Træerne af Forskere, der i Svam
penes Optræden kun ser en uskyldig Parasitisme2). 

De endotrofe Mykorrhizer er ikke mindre udbredte end de 
ektotrofe; Svampenøglernes Opløsning i Rodcellernes Indre 
anses fremdeles, som allerede udtalt af FRANK3) , af de fleste 
Forskere som en Fordøjelse fra Træernes Side, hvorved Myce-
lievævets kvælstofrige Masse indgaar i Træernes Safter. En 
stor Række Forskere tiltræder den Anskuelse, at denne Proces 
er af væsentlig Betydning for Værtplanternes Kvælstofernæ
ring4) . Fra enkelte Sider har det været antaget, at ogsaa de 
endotrofe Mykorrhizer fik deres Kvælstof fra det Roden omgi
vende Substrat, men af flere Undersøgere er det med Styrke 
gjort gældende, at det er ved Assimilation af Luftkvælstoffet, 
at de endotrofe Mykorrhizer tilfredsstiller deres Kvælstofbehov, 
da Hyferne i Rodcellernes Indre ingen eller næsten ingen For
bindelse har med Omgivelserne5). Endelig er ogsaa de endo
trofe Mykorrhizer frakendt enhver Betydning for de fanerogame 
Planters Ernæring6) . 

Mykorrhizadannelsernes Betydning for de svampebeboede 
Planters Ernæring er saaledes endnu et uafgjort Spørgsmaal 
og mangler navnlig ganske en saadan eksakt Prøve som den, 
der paa saa afgørende Maade kastede Lys over Forstaaelsen 

*) SARAUW, Sur les mycorrhizes des arbres forestiers (Revue mycologique 
1903, 1904). 

2) GIBELLI, 1883, hvorom se især A. B. FRANK Würzelsymbiose o. s. v. i 
Ber. d. deutsch. Bot. Gesellsch., 1885, og SARAÜW, Rodsymbiose og Mycorrhi-
zer (Bot. Tidsskr. Bd. 18, 1892—93, S. 246); — A. MÖLLER, Untersuchungen 
ü. ein- u. zweijährige Kiefer im märkischen Sandboden (Zeitschr. f. Forst- u. 
Jagdw. Jahrg. 25, 1903, S. 338). 

s) FRANK, üb. die Verdauung von Pilzen abzielende Symbiose der mit 
endotrophen Mycorhizen begabten Pflanzen (Ber. d. deutsch, bot. Gesellsch. 
1891). 

4) Saaledes: JANSE, Les Endophytes radicaux de quelques plantes java-
naises (Ann. d. jard. bot. de Buitenzorg, Vol. XIV, 1897); — NOBBE og HILT-
NER, Die endotrophe Mycorhiza von Podocarpus (Landwirtsch. Versuchsst. 
Bd. LI, 1898); — MAGNUS, Stud. a. d. endotroph. Mycorrhiza von Neottia (Jahrb. 
f. Wissensch. Bot., Bd. XXXV, 1900); - SHIBATA, cytologische Studien üb. d. 
endotrophen Mycorrh. (Ibid. Bd. XXXVII, 1902); v. TUBEUF, 1. c. 

5) JANSE, 1. c. p. 190, v. TUBEUF, 1. c. p. 68. 

«) A. MÖLLER, 1. c. 1903. 
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af de parasitære Rodknoldes Nytte for Leguminoserne og enkelte 
Træer (Alnus, Elaeagnus, Hippohae), hvis Parasitisme har megen 
Lighed med de endotrofe Mykorrhizer1). Saa længe saadan 
eksakt Prøve ikke er lykkedes, maa den, der under sine Studier 
ikke kan komme uden om det uløste Problem om Mykotrofiens 
ernæringsfysiologiske Betydning, danne sig en Anskuelse herom 
paa Basis dels af, hvad den overordentlig rige Litteratur inde
holder, dels — og ikke mindst — paa Basis af de biologiske 
Forhold, under hvilke Mykotrofien optræder. Forf. skal derfor 
kort referere, hvad der herom særlig angaar vort Emne. 

Rødgranen kan, selv under gode Vækstforhold, optræde 
med delvis svampefrie Rødder; men langt det almindeligste er 
dog, at dens fine Rodgrene er omdannede til ektotrofe Mykor
rhizer med tyk Svampeskede, især i Jordbundens øverste Lag, 
der hovedsagelig bestaar af Vegetationens humøse Affald. Dette 
Træ hører derfor, som Naaletræerne i Almindelighed, til de »fa
kultative Mykorrhizaplanter« (STAHL), der »under visse Betin
gelser kan undvære Svampens Understøttelse«, »men som under 
andre Omstændigheder, især paa humusrigt og tørt Substrat, 
kan gaa saa vidt i deres Afhængighed af Svampene, at der 
ikke længere bliver Tale om en selvstændig Ernæringsevne« 
(STAHL, 1. c. S. 607). Granen kan saaledes paa en Jordbund, 
der indeholder humøse Bestanddele, optræde som Hemisaprofyt 
eller fakultativ Hemisaprofyt2). 

Men Træets Ernæring paa denne Maade afhænger selv
følgelig ikke alene af Svampehyfernes Virksomhed, men ogsaa 
af det Substrat, der skal tjene Saprofyten til Næring; for den 
saprofytisk levende Organisme kan Stofoptagelsen ikke blive 
den samme i humøse Aflejringer af ganske forskellig Beskaffen
hed. En muldagtig Bund, der i Mængde indeholder de kvæl
stofrige Leguminosrødder, rigt besatte med deres Knolde, eller 
en Bund, i hvilken et fyldigt Bakterieliv forholdsvis hurtigt om
danner Substratets store Masse af ellers modstandsdygtigt Svampe
væv, maa paa langt virksommere Maade bidrage til den fane-
rogame Hemisaprofyts Ernæring, navnlig dens Forsyning med 
assimilable Kvælstofforbindelser, end en gammel, meget sur, 

*) F. NOBBE u. L. HILTNÉR, die endotrophe Mycorrhiza von Podocarpus 
(Landwirtsch. Versuchs-Stat, Bd. LI, 1899) og L. HILTNER, Die Wurzelknöllchen 
der Erlen u. Elaeagnaceen (Forstl.-Naturw. Zeitschr., 1898 p. 420). 

2) Smig. STAHL, 1. c , S. 610. 
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typisk Hedemor, i hvilken Bakterielivet er stærkt tilbagetrængt, 
og kun vanskeligt destruktible, harpiksrige Lyngrødder og lang
somt henfaldende Svampevæv udgør Hovedmassen af Jordbun
dens organiske Affald1). 

En Symbiose mellem Granen og dens Rodsvampe ved 
ektotrofe Mykorrhizer synes ikke egnet til at skaffe førstnævnte 
en saa fyldig Ernæring paa den sidstnævnte som paa den første 
af disse Lokaliteter og synes ikke tillempet til den typiske Hede; 
thi Hovedmassen af dennes fanerogame Plantesamfund mangler 
ganske ektotrofe Mykorrhizer2), men har i deres Sted endotrofe, 
hvis Virksomhed for Værtplanten i Henhold til det foran 
meddelte maa anses for uafhængig af det Substrat, i hvilket 
Planten vokser, da Hyferne i Rodcellernes Indre mangler For
bindelse med Omgivelserne. Dette er saaledes Tilfældet med 
Slægterne Calluna, Erica, Vaccinium, Arctostaphylos og Empe-
trum3); endvidere med Juniperus communis4), Orchis maculata6), 
Gentiana campestrise), Gnaphalium dioicum7) samt Hedens Ærte
blomstrede8), saaledes Genista tinctoria og Lotus corniculatus, 
der regelmæssigt er forsynede med endotrofe Mykorrhizer for
uden med deres bakterioide Knolde, der, som vi har set, ikke 
altid kommer til Udvikling i Hedebunden eller forekommer 
yderst sparsomt paa de magreste Lokaliteter, efter vore Forsøg 
at dømme, hvor Rigdommen paa Knolde syntes ligefremt af
hængig af Tilskud af Plantenæring, altsaa af Jordbundens Næ-
ringskraft. Endotrofe Mykorrhizer har ligeledes de paa beslæg
tede Lokaliteter forekommende Ulex europaeus, Anthyllis vulne-
raria9) o. a. Af alle mig bekendte mykotrofe Planter, der hører 
til den gamle Hedebunds naturlige Flora, og hvis Forhold til 
Svampesymbiosen er undersøgt, findes ikke en eneste med 
ektotrofe Mykorrhizer, og af svampefri Fanerogamer har vist
nok kun Græsser og Halvgræsser Repræsentanter i Hedevege-

') Se WOLLNY, Zersetzung d. org. Stoffe, S. 110, 112, 220. 
2) P. E. MÜLLER, Om Bjergfyrrens Forhold o. s. v. 1. c. S. 39—41. 
8) FRANK, Ueber neue Mycorhiza-Formen (Ber. d. d. bot. Gesellsch. Bd. V, 

1887). 
*) SARAUW, 1. c. (Bot. Tidsskr. 1892-93 , S. 197). 
5) STAHL, 1. c. 587. Senere har dog BURGEFF paavist, at Orchis maculata 

og dens Rodsvampe ikke kan vokse paa kvælstoffrit Substrat; Svampehyferne 
har Forbindelse med Omgivelserne, og Planten maa opfattes som Hemisapro-
fyt. (Die Wurzelpilze der Orchideen, Jena, 1909, S. 22, 46). 

6) STAHL, 1. c. S. 587. ') Ibid. S. 633. 8) Ibid. S. 550, 601. 9) Ibid. S. 601. 
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tationen; men om disse Plantegrupper angiver STAHL, at My-
kotrofien i Almindelighed er stærkt tilbagetrængt1) og næppe 
tilstrækkeligt undersøgt. Senere har dog SCHLICHT paavist2) 
endotrofe Mykorrhizer hos følgende Græsser, der alle kan fore
komme i Heder: Aira caespitosa, Agrostis canina, Holcus lanatus, 
Triodia decumbens og Festuca ovina; TUBEUF har paavist dem 
hos Molinia coeruleaB). 

Paa Forskningens nuværende Standpunkt kan der næppe 
med Grund næres Tvivl om, at den Rolle, som de endotrofe 
Mykorrhizer spiller for dette Plantesamfund, Ca//una-Heden, er 
de hertil hørende fanerogame Planters Forsyning med Kvæl
stof, der tilvejebringes ved de endofytiske Svampes Assimilation 
af Luftens frie Kvælstof, og som optages i Svampens Vært
plante ved en Opløsning, »Fordøjelse«, af Hyfeklumperne i 
Rodcellernes Indre. BURGEFF kommer i 1909 atter til samme 
Anskuelse: I denne Jordbund, der er saa fattig paa assimilabelt 
Kvælstof, »maa for de mykotrofe Beboere af Ericaceernes og 
andre Familier en Assimilation af Luftens frie Kvælstof være 
en vigtig Faktor i de endotrofe Mykorrhizers Funktion« d). Det 
vil fremdeles næppe være for dristigt, ikke at tvivle om, at et 
saa konstant optrædende Forhold som dette paa en Lokalitet 
af saa ensidig og ensartet Beskaffenhed virkelig maa have Be
tydning for det paagældende Plantesamfunds Biologi. Den 
typiske, gamle Calluna-Hede paa et surt, bakteriefattigt og 
svamperigt Humuslag maa derfor være et Plantesamfund, hvis 
Ernæring for største Delen er uafhængig af Jordbundens Kvæl
stofindhold; det er i ethvert Fald ikke anlagt paa at skaffe sig 
dette Stof ved saprofytisk Udnyttelse af Vegetationens Affaldslag 
paa og i Jordbunden ved Hjælp af epifytiske Svampe paa 
Rødderne. Det maa derfor kunne trives, selv naar Formuld-
ningen har en meget forskellig Beskaffenhed, hvilket man i 
Virkeligheden ogsaa kan iagttage i Naturen, naar kun Jord
bunden ikke er tilstrækkelig rig til, at Ca/Zu/ia-Heden fortrænges 
af fordringsfuldere Plantesamfund. En saadan Ligegyldighed 
over for Beskaffenheden af Formuldningsprocesserne kan Gra
nen med sine næsten overalt i Humuslaget forekommende 

' ) STAHL, 1. c. S. 584. 
2) SCHLICHT, 1. c. S. 196. 
3) Naturw. Zeitschr. f. Land- u. Forstwirtsch. I, 1903. 
4) BURGEFF 1. c. S. 199. 

Det forsilige Forsøgsvæsen. III. 24. Maj 1913. 2 4 
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ektotrofe Mykorrhizer, hvis rigt udstraalende Svampehyfer 
breder sig i den omgivende Jord, ikke tillægges. Ogsaa denne 
Slutning stemmer med, hvad den foranstaaende Udvikling op
lyser om Granens Forhold til yngre og ældre Hedehumus af 
utvivlsomt forskellig Beskaffenhed. 

Hvad specielt Rødgranens Mykorrhizer angaar, skal anføres, 
at G. SARAUW, saa vidt vides, er den første, der har underkastet 
dem en nærmere Undersøgelse1). Han beskriver og afbilder 
den allerede i 1885 af FRANK paaviste, ofte tykke Svampeskede 
om Granens Sugerødder og afbilder det intercellulære Hyfevæv 
(»det HARTiG'ske Fletværk«); han har ikke iagttaget, at Hyferne 
trænger ind i Rodcellernes Indre, men anser det dog for sand
synligt, at dette kan ske, om end sjældent (S. 194). Af hans 
Beskrivelse maa man tillige slutte, at han har haft to Former 
af Granmykorrhizer for sig, uagtet han ikke selv synes at have 
været opmærksom paa Forskellen, nemlig Mykorrhizer med en 
udvendig glat Svampeskede, hvorfra ingen Hyfer straaler ud i 
den omgivende Jord (S. 193), og andre som ved »mægtigt ud
viklende, omspindende Mycelier, der fastholder Sandet, ind
hyllede Svamperødderne i en Jordpose«; »paa Bornholm fandt 
jeg paa unge Træer gennemgaaende mægtige traadede Svampe
skeder, hvorfra Øskenmycelier udbredte sig i det sparsomme 
Naaledække« (S. 196). Hvad SARAUW beskriver paa disse Steder, 
kan muligvis være forskellige Udviklingsstadier af samme Dan
nelse; meget taler dog for, at det er forskellige Mykorrhiza-
former. L. MANGIN har gjort en tilsvarende Iagttagelse2) m. H. t. 
Mykorrhizerne hos Birk, Bøg og Ægte Kastanie (»Mycorhizes 
lisses«) og anser ligeledes disse Former for særegne Dannelser. 

I nyeste Tid har JAROSLAV PEKLO udvidet vort Kendskab 
til Rødgranens Mykorrhizer ved den interessante Opdagelse, at 
de glatte Svampeskeder3), som han særlig har studeret, sender 
deres Hyfer ikke alene ind mellem Rodbarkens Celler og derved 
danner »det HARTiG'ske Fletværk«, men tillige trænger ind i 
Cellernes Indre og der danner Nøgler, som fordøjes ganske som 
de endotrofe Mykorrhizers Hyfeklumper. Han refererer selv 

') GEORG F. L. SARAUW, 1. c. (Bot. Tidsskr. 1892—93, S. 189—196). 
2) L. MANGIN, Introduction ä l 'étude des Mycorhizes des arbres forestiers 

(Nouvelles archives du Museum d'histoire naturelle, Ser. V, 1910, S. 268). 
3) Mundtlig Meddelelse. 
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Hovedresultatet saaledes1): »Forf. [PEKLO] har nylig afsluttet en 
Del af sine Studier over Rødgranens epifytiske Mykorrhizer. 
Han har fundet disse Dannelser i stor og uventet Mængde i 
Granskovene. Det er lykkedes ham at isolere nogle af deres 
Svampe, og disse har, prøvede i særlige Kulturer, vist Evne til 
at assimilere det elementære Kvælstof. De af Mykorrhizerne 
tilvejebragte Snit-Serier har vist, at Svampen i Værtplantens Væv 
ogsaa forekommer endofytisk i stor Maalestok, regelmæssigt og 
typisk, og at den der er underkastet en vidtgaaende Fordøjelse. 
Ved disse Granmykorrhizer træder endog den ektotrofe Karakter 
i Baggrunden; deres Hovedkarakter ligger i Dannelsens endo-
fytiske Egenskab, og deres meget sandsynlige Betydning maa 
ligge i Bindingen af Luftkvælstoffet, et Naturforhold, som her
efter har en endnu større Udbredelse end hidtil antaget«. 

Man vil se, at ved denne PEKLOS Opdagelse bliver den fy
siologiske Betydning af Granens Mykorrhizer endnu mere kom
pliceret, end man hidtil har antaget. Skulde der findes to Arter 
af Mykorrhizer hos Granen? en med rigt udstraalende Hyfe
paryk, hvis Forekomst med Bestemthed tyder paa dens sapro-
fytiske Funktioner, og en med glat Overflade, der fortrinsvis 
virker ved Assimilation af Luftkvælstoffet? Eller kan Granens 
Mykorrhizer, alt efter det omgivende Substrats Beskaffenhed, 
udformes snart til den første, snart til den anden Funktion? 
Saa vidt jeg har kunnet blive bekendt med begge Formers 
Forekomst, vil den sidste Antagelse næppe kunne foretrækkes. 

Hr. Dr. PEKLO har haft den Godhed at underkaste Gran
mykorrhizer fra vore Prøveflader al med en frodig Granvækst 
og bill med aabenbar Kvælstof hunger og udpræget Vækst
standsning en cytologisk Undersøgelse paa Snit af Svamp
rødderne. Han fandt Hyfernes Forhold i Rodens Celler ens i 
begge. Spiller Bindingen af Luftens Kvælstof, som PEKLO an
tager, en Rolle ved Granernes Kvælstofernæring, saa har denne 
Proces i ethvert Fald ikke været kraftig nok til at vedligeholde 
Granernes frodige Vækst; den kan ikke have haft nogen Virk
ning ud over den, at skaffe Træet den Sulteføde af Kvælstof, 

x) JAROSLAV PEKLO, Über symbiontische Bakterien der Aphiden (Ber. d. 
deutschen bot. Gesellsch. Bd. 30, 1912). Hans egentlige Afhandling over dette 
Emne, »Die Assimilation des Luftstickstoffs in Schwarzwälderen«, i det böh-
miske »Biologische Blätter« 1912 har desværre paa Grund af mit Ukendskab 
til det czechiske Sprog været mig utilgængelig. 

24* 
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med hvilken vi ser den fortsætte Livet i mange Aar i den sure 
Hedebund uden at udvikle sig synderligt. 

Spørges der endelig om, hvilken Rolle Rødgranens ektotrofe 
Mykorrhizer kan spille for Træets Tilegnelse af de humøse 
Stoffers Kvælstofindhold, da er Opmærksomheden flere Gange 
bleven henledet paa Ammonforbindelserne, der, om end stundom 
i sparsom Mængde, findes i den gamle Hedebund (se S. 353), 
og som her enten aldeles ikke eller kun i yderst ringe Grad 
omdannes til Salpetersyre, naar ikke — som vore Undersøgelser 
viser — Bearbejdning eller Tilførsel af uundværlige uorganiske 
Salte for nogen Tid har frembragt Betingelserne for Nitrifika
tion. Formodningen om, at dette Forhold mellem Svampe
hyferne og Ammonforbindelserne har Betydning, bestyrkes nu 
i høj Grad ved BURGEFFS eksperimentelle Undersøgelser over 
Orkideernes Rodsvampe. For. disse, der har megen Lighed 
med fiere af de i vore Heder forekommende, frit levende 
Svampe, og som vistnok hører til samme Gruppe af Fungi 
imperfecti som disse, er Nitrater et daarligt Næringsstof, men 
Ammonforbindelser et gunstigt1). Med Mykorrhizasvampenes 
Forkærlighed for Am mon hænger muligvis VATERS Paavisning 
af Ammonsaltenes Betydning som Gødning sammen (se S. 301), 
da man maa antage som almindelig Regel, at Nitraterne danner 
de gunstigste Kvælstofforbindelser for de fanerogame Planters 
nøgne Rødder med Rodhaar2). 

Kampen om Næringsstofferne. Vore Forsøgsresultater 
viser en Ejendommelighed, som ikke kan undlade at vække 
Opmærksomhed. Det er den Hurtighed, med hvilken Vækst
standsningen udvikler sig, og den Omstændighed, at uagtet 
Jordbunden viser forskellige Grader af Nitrifikationsenergi, er 
der kun ringe Forskel at iagttage i Vækststandsningens Udvik
ling. I Gludsted Plantage sporedes allerede ved Udgangen af 
det 4de Vegetationsaar en begyndende Bleghed hos Granerne i 
alle Parceller uden for a-Rækken; men først i 5te Vegetations
aar var Vækststandsningen tydelig, hvor Granerne ikke stod i 
en frodig Vegetation af Bælgplanter, og allerede ved Slutningen 
af 6 te Vegetationsaar, i 1909, var den, med Undtagelse af a-Par-

*) 1. c. S. 35—46. 
2) Se f. Eks. SHAHL, 1. c , v. TUBEUF, 1. c , 1903, S. 69: 74. 
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cellernes Planter, et over hele Arealet almindeligt udbredt Fæ
nomen med alle Tegn paa Kvælstofhunger. Selv de mindre 
Partier af a-Rækkens Parceller, især a III, hvor Bælgplanterne 
manglede, var revne med ind i den udbredte Elendighed. 
Uensartethed i denne Tilstand forekom næsten ikke; der var 
næppe Tegn paa et mere eller mindre i Tilbagegangen. Det 
var som en overalt paa disse Arealer optrædende fjendtlig 
Faktor havde vundet Herredømmet undtagen dér, hvor en fro
dig Bælgplantevegetation satte den Grænser. 

Men hvor findes et saadant, overalt optrædende Element, 
der kun er holdt ude fra a-Rækkens Parceller? Vore Under
søgelser har ikke opdaget noget andet end Svampefloraen, der 
kun er forholdsvis sparsomt udviklet i de Partier af Forsøgs-
arealet, hvor Granerne lykkedes, men forekommer i Mængde 
eller endog i betydelig Rigdom uden for disse Strøg. Derved 
ledes Tanken hen paa STAHLS Teori om den Betydning, der 
maa tillægges Jordbundens Svampevegetation for Kampen om 
Næringsmidlerne x). 

I sin i 1900 udkomne aandfulde Afhandling, »Der Sinn der 
Mycorhizabildung«, indleder STAHL sin Udvikling af Svampe
floraens Krav til Jordbunden med et Citat af FRANK: »Hu
musen i Jorden viser sig ingenlunde som en Ruinhob af 
Planterester i forskellige Stadier af Humificering, men den er 
til Dels en levende Masse af talløse Svampetraade, som gennem
trænger Substratet i alle Retninger og ofte udgør en væsentlig 
Del af dets organiske Bestanddele«. STAHL spørger herefter: 
»Hvilken Indflydelse maa denne Myceldannelse have paa Hu
musens Indhold af Næringsstoffer?« »Svampenes Indhold af 
Æggehvide er, som bekendt, meget høj og skal kunne naa 
50 pCt. af Tørsubstansen i Frugtlegemerne. Men Askeanalyserne 
af større Frugtlegemer har endvidere vist, at disses Indhold af 
Kali og Fosforsyre er paafaldende stort, saa at Svampemycelierne 
maa berøve Bunden, i hvilken de vokser, betydelige Mængder 
af de nævnte, ogsaa for de grønne Planter uundværlige Stoffer«. 
Der maa derfor, anfører STAHL, udvikle sig i Jordbunden en 
heftig Kamp om Næringsstofferne, saavel i den humusrige Bund 
som overhovedet overalt, hvor Svampevegetationen finder gun
stige Vækstbetingelser. Men Svampene bliver tillige under-

») STAHL, 1. c. S. 618. 
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støttede i deres Evne til at udnytte Jordbundens Indhold af 
Plantenæring ved Myceliernes Kemitropisme, som er paavist 
for en Mængde Svampes Vedkommende — bl. a. for Mucor og 
Penicillium, der spiller en stor Rolle i vor Hedebund. Lige 
over for Svampene maa de højere Planter staa tilbage i deres 
Evne til at bemægtige sig Bundens Næringsstoffer derved, at 
deres Rødder savner eller kun i langt ringere Grad besidder 
Svampemyceliernes kemitropiske Evne, der sætter dem i Stand 
til at udnytte saavel minimale som større Næringsmængder i 
Bunden. — Da Svampene ved Myceliernes forholdvis langsomme 
Destruktion, især hvor Bakterielivet er sparsomt, lægger deres 
Indhold af Plantenæring, især Kvælstoffet, fast, saaledes som 
tidligere vist1), vil de bidrage til at unddrage dette fra Circula-
tionen og gøre Bunden fattig paa assimilable Forbindelser. 

STAHL søgte at levere eksperimentelle Beviser for sin An
skuelses Rigtighed, og han resumerer deres Resultat saaledes: 
»Hvor meget der end vil være at rette i de meddelte Forsøgs 
Enkeltheder, fører de os dog umiddelbart for Øje den Kamp, 
som Karplanterne har at bestaa med Svampene paa humusrig 
Bund«. Hans Eksperimenters Beviskraft var dog meget om
tvistelig og gav Anledning til en Del kritiske Bemærkninger og 
Eksperimentalstudier, af hvilke her skal nævnes de af NEGER 2 ) 

og SCHATZ3) anførte. NEGER søgte, dog næppe med Held, at 
modbevise STAHLS Anskuelser saavel som Rigtigheden af hans 
Forsøgsresultater; SCHATZ kommer derimod i et ret omfattende 
Eksperimentalarbejde vel til det Resultat, at Beviset for Rigtig
heden af STAHLS Anskuelser ikke lader sig føre ved den af 
denne Forfatter anvendte eksperimentelle Metode, men mener 
dog, at de af ham selv paa anden Maade udførte tre Forsøgs
rækker gav Resultater, der »taler for den STAHL'ske Teori« 
(S. 66). 

Det vil naturligvis altid være vanskeligt ad Eksperimentets 
Vej at tilvejebringe eksakte Beviser angaaende biologiske Pro
cesser af denne Art, da man ikke kan tvinge selve Naturen 
med sin brogede Mangfoldighed af forskellige, levende Orga-

') Om Rødgranens Vækstforhold i midtjydsk Hedebund, S. 210—214 
(Forsti. Forsøgsv. III); jfr. ogsaa E. RAMANN, Bodenkunde, 1911, S. 428. 

2) F. W. NEUER: Ein Beitrag zur Mycorhizafrage: Der Kampf um die 
Nährsalze (Naturw. Zeitschr. f. Land- u. Forstw. 1903). 

3) WILLY SCHATZ: Beitr. z. Biologie d. Mycorhizen, Diss. Jena, 1910. 
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nismers Livsytringer ind i et Eksperiment; man kan derfor 
ikke ad denne Vej komme videre end, som SCHATZ forsigtigt 
udtrykker sig, at Forsøgene taler for eller imod den Teori, der 
skal prøves. Desto større Vægt maa man lægge paa Teoriens 
almindelige fysiologiske Karakter og paa dens Belysning af 
Iagttagelser fra Naturen; af saadanne har STAHL ogsaa i sit 
omfattende Arbejde leveret et ret betydeligt Materiale, der støtter 
Rigtigheden af hans Anskuelser. Med dette Materiale fore
kommer det mig, at Iagttagelserne over Mikrofloraen i vore 
Forsøg maa kunne sidestilles. 

Fra et almindeligt fysiologisk Standpunkt betragtet, kan 
der næppe med Grund rejses Indvendinger imod den STAHL'ske 
Teori, at der maa bestaa en Kamp om Næringsstofferne i Jord
bunden mellem dennes Mikroflora og de i samme Substrat 
voksende Karplanter, naar begge Parter søger de samme Stoffer, 
hvilket Svampemycelierne og Trærødderne vitterligt gør, i det 
mindste for visse Stoffers Vedkommende, og da især for de i 
Hedebunden sparsomst forekommende, det assimilable Kvælstof 
og Fosforsyren. Er Jordbunden forholdsvis rig paa disse Stof
fer, og sættes de ved Bakterielivet i hurtig Cirkulation, vil der 
være nok for begge Parter; er Bunden fattig og lægges yder
ligere en forholdsvis betydelig Del af Næringsstofferne fast i 
resistente Forbindelser, saa vil den Flora, der her har de ringeste 
Vanskeligheder at overvinde, før eller senere sætte Rivalens 
Trivsel Grænser. 

En Betragtning af vore Tællinger af Kolonier af Svampe 
og Bakterier vil, som allerede anført, vise, at Svampene gennem-
gaaende er forholdsvis sparsomt til Stede, hvor Granernes Ud
vikling er bedst. Naturligvis kan man ikke fæste Opmærksom
heden ved de absolutte Tal, da disse ikke kan være udtøm
mende, og nogen nærmere Paavisning af Svampefloraens Virk
somhed som Rival i Kampen om Næringsstofferne kan heller 
ikke præsteres, da man kun ufuldstændigt kender de optrædende 
Former og kun kan have Formodning om deres Livsytringer. 
Men Forholdet mellem Svampekimenes Mængde og Jordbundens 
Indflydelse paa Trævæksten forekommer mig saa karakteristisk 
og ensartet i de forskellige Observationsrækker, at det maa 
være berettiget at anføre, at dette Forhold taler for at anvende 
den STAHL'ske Teori paa Tydningen af det Fænomen, der er 
Genstand for vor Undersøgelse. I ethvert Fald synes de her 
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anførte Iagttagelser at være af samme Værdi som Bevismateriale 
som de Eksperimentalundersøgelser og Observationer, der er 
anførte af STAHL til Støtte for hans Teori og af hans Kritikere 
i Debatten for og imod denne. 

Man maa derfor formentlig antage, at de Processer, som 
foregaar i Hedebunden, og som bliver af Betydning for den 
herskende Vegetation af højere Planter, ikke alene medfører 
bestemte fysiske Tilstande og kemiske Omsætninger, som ska
ber det Kompleks af Livsvilkaar, der bestemmer Karakteren af 
det Plantesamfund, som bliver herskende paa Lokaliteten. Man 
maa tillige regne med en skjult biologisk Faktor, der bestaar 
i den overhaandtagende Svampevegetations Kamp med Lokali
tetens Karplanter om den fattige Bunds Indhold af Nærings
stoffer. I Hedeformationens Vækstsamfund danner Bundens 
Svampeverden et betydningsfuldt Led; ligesom det herskende 
Samfund af Karplanter magasinerer en Del af Bundens Næ
ringsstoffer i deres levende Organer af Stængler, Rødder og 
Blade m. v., saaledes lægger dette Vækstsamfunds jordboende 
Thallofyter en Del af de samme Stoffer fast i deres Væv, hvor 
ikke et livligt og forholdsvis rigt Bakterieliv bidrager til ved 
en hurtig Opløsning af det organiske Affald at sætte de inde
holdte uorganiske Næringsstoffer i Kredsløb igen. 

Ved denne Rivalisering mellem Karplanter paa den ene 
Side og Thallofyter paa den anden er det naturligvis et Forhold 
af Betydning, om der samtidigt med begunstigende Indflydelser 
paa saadanne Mikroorganismer, der er Karplanternes allierede, 
tillige findes andre, der virker hemmende paa Rivalerne. Op
mærksomheden skal derfor henledes paa, at Tilførsel af Kalk 
til sure humøse Jorder virker ødelæggende eller dræbende paa 
Skimmelsvampene, der spiller en saa stor Rolle i Hedebunden1). 
Ifølge vor Opfattelse er det derfor vel muligt, at Tilførsel alene 
af Kalk i vore Forsøg, hvorved Jordbakteriernes Virulens i den 
humussyrerige Bund i og for sig ikke forøges2), har faaet den 
største Indflydelse paa Granernes Vækst ved at virke skadelig 
paa Skimmelfloraen. 

Der er saa meget mere Grund til at henlede Opmærksom-

*) G. A. RITTER: Einige Versuche, betreffend die physiologische Bedeut
ung der Humusstoffe des Bodens (Intern. Mitteilungen f. Bodenkunde Bd. II, 
Hefte 4, 1912, S. 311). 

2) Ibid. S. 310. 
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heden paa disse Forhold, som en Del af de Iagttagelser, som 
vore Forsøg giver Anledning til, synes naturligst at forklares 
ved Anvendelsen af STÅHLS Teori om Kampen om Nærings
stofferne mellem Jordbundens Svampevegetation og Karplanterne 
paa Lokaliteten. 

Det er i Afsnit III anført, at Epilobium angustifolium op-
traadte som Karakterplante i a-Rækkens Parceller i Gludsted, 
saa snart Bælgplanterne giver den Plads, og at den her holdt 
ud, saa længe Forsøget varede; den udviklede sig til kraftige 
og rigt blomstrende Planter overalt, hvor Gyvel og Tornblad 
havde været frodige. 

Som bekendt optræder E. angustifolium og de den nær-
staaende Arter almindeligt paa humusrige Ryddepladser i Sko
vene, hvor de kan holde sig nogle Aar, indtil den i den tidli
gere sluttede Bevoksning dannede Muld er forsvunden eller 
betydeligt reduceret, altsaa saa længe Lokaliteten besidder en 
Bund, der maa anses for rig paa Kvælstof. Om Epilobium an
fører nu STAHL1) for de af ham undersøgte Arier, at Rødderne 
er ganske fri for Mykorrhizadannelser2), og at der i deres Blade 
kan paavises Salpetersyre. Det maa derfor være tilladeligt at 
slutte, at den nævnte Plantes Optræden i vore Forsøg netop 
dér, i de forøvrigt ensartet gødede Parceller, hvor der er paavist 
den største Salpetersyredannelse i Bunden, er et Udslag af denne 
Proces. Men hvorfor forekommer nu Planten ikke eller kun 
enkeltvis som spredte og daarligt udviklede Eksemplarer i de 
andre gødede Parceller, hvor der dog kan foregaa en, om end 
mindre, saa dog ikke ubetydelig Salpetersyredannelse? Hvorfor 
er Grænsen for denne Plantes kraftige Udvikling som trukket 
efter en Snor, der angiver Grænsen for den Udbredelse, som 
den frodige Gyvelvegetation har haft? I Jordbunden har vi 
ikke kunnet finde anden Forskel paa al og bl end et ringere 
Bakterieliv og et frodigere Svampeliv i den sidste end i den 
første. Da Epilobium med sine mykorrhizafri Rødder maa 
anses for slet udrustet til at optage Kampen om Næringsstofferne 
med den magre Hedebunds Svampevegetation, ligger det nær 
at antage, at det er dennes forskellige Udvikling i de to ved 

2) SCHLICHT har dog fundet endotrofe Mykorrhizer hos to af Slægtens 
Sumpformer paa vaad Bund (Beitrag zur Kenntniss der Verbr. u. Bedeut. d. 
Mycorhizen, THIEL, Landw. Jahrb . Bd. 18, 1889, S. 494). 

2) STAHL, 1. c. S. 551, 633, 662, 665. 
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Siden af hinanden beliggende Parceller, som er Aarsagen til 
den iøjnefaldende Grænse. 

I god Samklang hermed staar Gederamsens Optræden i 
Forsøgsarealerne i Sevel. Her forekom den spredt i større og 
mindre Kolonier umiddelbart efter Jordbundsbearbejdningens 
Tilendebringelse og Plantningens Udførelse, men forsvandt igen 
efter faa Aars Forløb samtidigt med Lyngens Indvandring 
(JOHS. HELMS) og fandtes ikke i a-Rækkens Parceller ved For
søgets Slutning. Dette Forekomstforhold maa vistnok forklares 
paa samme Maade som Grankulturens daarligere Udvikling i 
Sevelforsøgene, hvorom nedenfor. 

Af væsentligere Betydning for Forstaaelsen af vore Forsøgs
resultater er nemlig det Lys, som STAHLS Teori kaster paa den 
mærkelige Forskel, der findes paa Udfaldet af Forsøgene i 
Gludsted og Sevel. 

Saavel efter det praktiske Skøn som efter de foreliggende 
Analyser er Jordbunden i Sevel frugtbarere end Jorden i 
Gludsted, hvilket ogsaa gav sig Udslag i Grankulturerne i de 
første Aar. Granernes Størrelse var nemlig efter Udløbet af 
4de Vegetationsaar gennemsnitligt følgende (se S. 317): 

Række: Gludsted: Sevel: 
a 53 cm 55 cm 

b—f 49 » 58 » 
» 

Denne Forskel til Gunst for Sevel-Lokaliteten forandredes ganske 
i Løbet af de næste 3 Aar, ved hvis Udgang Forholdet var 
følgende: 

Række: Gludsted: Sevel: 
a 114 cm 81 cm 

b—f 95 » 64 » 

I de to, i det hele taget, ganske ens behandlede Arealer 
var der kun een Forskel paa Fremgangsmaaden, nemlig Jord
behandlingen, idet det ene Areal var overfladisk pløjet med 
dybere Undergrundspløjning, det andet reolpløjet. Aarsagen til 
den paafaldende Forskel i Væksten maa derfor søges i denne 
Forskel i Jordsmonnets Bearbejdning. 

Der synes ikke i Litteraturen at foreligge nogen paa eks
akte Undersøgelser støttet Paavisning af den forskellige Virk
ning, som disse lo Bearbejdningsmaader har paa Jordbundens 
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Forhold til Vegetationen; men den almindelige Mening mellem 
Landbrugets Teoretikere og Praktikere synes at være den, at 
TJndergrundspløjningen i Forbindelse med den sædvanlige over
fladiske Pløjning i Almindelighed har Fortrinet for Reolpløj
ningen, og dette Forhold forklares af Forfattere, som behandler 
dette Spørgsmaal, og som har kunnet efterses, saaledes1): 

Bearbejdningens Hovedformaal er at tilvejebringe og ved
ligeholde en saa gunstig fysisk Tilstand i Overlaget som muligt 
og navnlig at udvikle den Muldstruktur2), som er saa karak
teristisk for en vel bearbejdet Brakmark, og som i Skoven især 
findes i den gode Regnormemuld under et løst liggende Lag 
af Løv o. dsl. For Vedligeholdelse af denne Struktur, der er 
saa vigtig for Jordlagets Gennemluftning, for dets Hygrosko-
picitet og for Vandbevægelsen i Bunden, anses Bakteriefloraens 
Trivsel og Rigdom for at være af fremragende Betydning; »kun 
det øverste Lag af Jordbunden lever og gærer« (STRECKER). 

Det bør derfor ikke forstyrres ved Indblanding af Undergrun
dens raa Bestanddele, der navnlig i Sandjorder ofte ikke viser 
Muldstruktur, og det bør ikke begraves under oppløjede Lag af 
Undergrunden. Den almindelige Anvisning til Bearbejdning af 
dyrkede Jorder er derfor at pløje grundt og at løsne Undergrun
den med Undergrundsplov, saa at begge Lag bliver porøse og til 
gængelige for Planterødderne, men hvert af dem forbliver i sit Leje. 

Ved Anvendelse af disse Sætninger paa det foreliggende 
Tilfælde støder man imidlertid paa den Vanskelighed, at de 
sure, udvadskede Hedejorder, der er fattige paa opløselige mi
neralske Stoffer, overhovedet viser et Minimum af Muldstruktur 
de bliver hurtig tætte med ringe Porevolumen, hvorved en af 
Hovedbetingelserne for Bakterielivets Trivsel bortfalder, og 
Svampene bliver de Organismer, der fortrinsvis besørger Om
sætningen af det organiske Affald. Ikke desto mindre findes i 
den bedre Hedebund, der ikke er rent uforvitret Sand, dog 

') Se saaledes STRECKER, Ueber die tiefe Bearbeitung des Bodens (Füh-
lings Landwirtsch. Zeitung 1908, S. 46) og K. v. RÖMKER, Der Boden u. seine 
Bearbeitung, Berlin 1912. 

2) Ved »Muldstruktur« forstaas her Aggregatstruktur i Modsætning til 
Enkeltkorn-struktur, Tyskernes »Krümelstruktur« (E. RAMANN), Franskmæn
denes »texture grumeleuse« (HENRY). Ordet »Muldstruktur* foreslaas anvendt 
som faglig Betegnelse for den omhandlede Jordbundsbeskaffenhed, i Stedet 
for det paa Dansk stundom anvendte »Krummestruktur«, der er en næppe 
heldig Overførelse til Dansk af det tyske tekniske Ord. 
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nogen Muldstruktur, og denne var saaledes ingenlunde daarligt 
udviklet i Forsøgsarealerne i Sevel Plantage mellem 15 og 40 
cm under Overfladen (se S. 276), netop det Jordlag, i hvilket 
Bakterielivet ifølge mange Angivelser udfolder sig rigest i de 
dyrkede Jorder. 

Der er derfor næppe Grund til at antage, at enten Jord
bundens kemiske Beskaffenhed eller dens fysiske Forhold, 
Mineralelementernes Forvitringsgrad og Blandingsdelenes Lej-
ringsforhold kan være Aarsag i den tidlige og stærke Vækst
standsning i Arealerne i Sevel. Men naar nu Forholdet her er 
det omvendte af, hvad man af alt foreliggende maatte vente 
som Virkning af de to Bearbejdningsmaader, ligger det nær at 
antage, at det er disses Indflydelse paa Bundens Mikroflora, 
der har givet sig Udslag paa denne Maade. Den meget sure 
Overgrund i Sevel (se S. 277) har vel ved den overfladiske 
Bearbejdning og en Tilgift af Kalk, Kali og Fosforsyre til de 
øverste Lag kunnet give Bakterielivet Kraft til at udvikle sig i 
nogle Aar; men Bundens oprindelige Mikroflora, her Svampe
vegetationen, kan ikke i væsentlig Grad være bleven forstyrret, 
uden muligvis nogen Tid ved Tilførsel af Kalk, og har derfor 
atter hurtigt taget Herredømmet. Gives der større Mængder 
Kalk, og denne, som i HELMS'S Supplementforsøg I, ikke som 
i vort Hovedforsøg strøes oven paa Jorden umiddelbart før 
Plantningen, men udbredes over Arealet flere Aar iforvejen og 
blandes ved gentagne Pløjninger og Harvninger med hele det 
bearbejdede Jordlag, vil — som vi har set — Resultatet alle
rede blive bedre (jfr. hvad der er anført S. 320). Men føjes 
hertil endnu en Opblanding af Undergrundens ikke udvadskede 
Jord ved Reolpløjningen ind i Overlaget, vil Bakterielivet der
ved faa et Tilskud af Næringsstof, som har kunnet støtte dets 
fortsatte Bevarelse i Kampen med Svampevegetationen. 

De to Arealer i Gludsted og Sevel har tilsyneladende budt 
Granerne en ensartet Rigdom paa Næring, i ethvert Fald 
hvad Bunden indeholdt indtil den ensartede Dybde af c. 40 cm, 
idet Undergrundspløjningen ved Brydning af Allaget i Sevel i 
lige saa høj Grad har aabnet Bundens Næringsreservoir for 
Granrødderne som Reolpløjningen i Gludsted; men de to Lo
kaliteters forskellige Bearbejdningsmaade maa have budt Mikro
floraen forskellige Vilkaar, og dette har givet sig Udslag i Gra
nernes Vækst. Iagttagelserne fra vore Forsøgsparceller i Glud-
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sted om Forholdet mellem Bakterier og Svampe i de forskellige 
Arealer synes at styrke Tilliden til denne Forklaring af den 
tidlige Vækststandsning i Sevel. 

For øvrigt er den ved vore Forsøg konstaterede Forskel paa 
Reolpløjningens og Undergrundspløjningens Indflydelse paa Træ
kulturen i Hede med sur og morklædt Bund som bekendt ingen
lunde ny, men en gennem Praksis forlængst indvunden Er
faring, der har sat sit Præg paa den almindeligt anvendte Bear-
bejdningsmaade, baade i Statens og i Hedeselskabets Plantager x). 

For den iagttagende Praktiker er det Lyngens Indvandring, 
der, fordi den falder sammen med Tidspunktet for Vækst
standsningen, bliver anset for Aarsag til Fænomenet. Efter 
min Opfattelse viser Lyngens Udbredelse dog kun, at denne 
Vegetation kan trives sammen med Svampevegetationens Over
herredømme; det maa være dette i højere Grad end Lyngen, 
der paa denne magre Bund bliver Trævegetationens Fjende og 
standser Træernes Vækst. 

Det forekommer mig, at meget taler for Rigtigheden af 
denne Opfattelse, der ogsaa synes at deles af STAHL2) . Han 
henviser bl. a. til GRAEBNERS Studier over den nordtyske Hede3) 
og de af denne Forsker anførte Iagttagelser, der tyder paa Lyn
gens absolute Forkærlighed for en næringsfattig Bund; dens 
Rødder kan kun trives i overordentlig fortyndede Nærings-
opløsninger og bukker under i rigere. GRAEBNER kommer i 
sine senere Publikationer over Heden udførligere tilbage hertil4) 
og benytter disse Iagttagelser til Begrundelse af sin Anskuelse 
om Hedebundens Fattigdom, medens STAHL henviser til GRAEB

NERS Iagttagelser for dermed at begrunde Mykotrofiens Betyd
ning, idet alle Lyngfamiliens Planter i deres Rødder har endo-
trofe Mykorrhizer. Begge Slutninger kan være rigtige; men 
naar vi i vore Forsøg med Tilførsel af Næringsstoffer til Hede
bunden ser, at Lyngens Indvandring og Herredømme ikke falder 
sammen med den Grad, i hvilken Bunden er fattig paa Nærings-

*) Se saaledes: HAUCH og OPPERMÅNN, Haandbog i Skovbr. S. 408—415 og 
T H . JOHANSEN, Tidsskr. f. Skovv. 1902 A, S. 103. 

2) STAHL, 1. c. S. 664. 
3) P. GRAEBNER, Studien üb. d. norddeutsche Heide (A. ENGLER, Bot Jahrb. 

Bd. 20, 1895, S. 646). — Se ogsaa FLICHE et GRANDEAU: Recherches chimiques 
et physiologiques sur la bruyére commune (Ann. de la science agronomique, 
T. I, 1889). 

4) P. GRAEBNER, Handbuch d. Heidekultur, Leipzig. 1904, S. 220. 
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salte, men med den Grad, i hvilken Svampefloraen behersker 
Bunden, saa maa man formentlig slutte, at det er Svampene, 
der i Kampen om Næringsstofferne har reduceret disses Mængde 
i Hedebunden saa stærkt, at derved den nøjsomme Lyng faar 
Overmagten over den øvrige fanerogame Vegetation. 

Denne Synsmaade bestyrkes derved, at Lyngen — ogsaa i 
midtjydske Hedeegne — ikke overalt er et Tegn paa et saadant 
Maal af Næringsfattigdom i Jordbunden, at Granen efter faa 
Aars Forløb ved Vækststandsningen viser Tegn til at lide af 
Næringsmangel. Den kan nemlig vokse paa Sandbund i Lyng 
uden Standsning, og F R . WEIS 'S Undersøgelser har oplyst1), at 
Jorden saadanne Steder ligesom i vore Forsøgs Parcel al har 
en betydelig Nitrifikationsevne, medens den i gammel Hedebund, 
der ufejlbarlig fremkalder Vækststandsning hos Granerne, har 
en yderst ringe Evne til at danne Salpetersyre ligesom For
søgenes Parcel bill. Naar vi derfor i Parcel bl, der viser 
Granernes sædvanlige Vækststandsning, ikke finder nogen særlig 
betydelig ringere Nitrifikationsevne end i Parcel al, men en 
forholdsvis større Rigdom i Svampevegetationen, saa maa man 
formentlig slutte, at det er denne, der i sin Næringskamp med 
Granerne er Skyld i disses Tilbagegang i Udvikling. 

Dersom det er lykkedes i det foregaaende i Hovedsagen 
rigtigt at fremdrage de væsentligste af de Faktorer, der har haft 
Indflydelse paa Forsøgenes Resultat, saa aabner de Blikket for 
en broget Mangfoldighed i Jordbundens Biologi og dennes Ind
flydelse paa den fanerogame Vegetation. 

De viser, hvor ganske andre Vilkaar Skovdyrkeren møder 
i sine Bestræbelser for at frembringe Kulturskov paa en naturlig, 
ikke skovbevokset Bund, end der møder Agerbrugeren, naar 
han med sin Dyrkningsmetode vil skabe en Kulturbund for 
sine Planter. I langt højere Grad end Agerbrugeren maa Skov
brugeren forstaa — forudsat at Bunden indeholder det, ofte 
meget beskedne, Maal af uorganisk Plantenæring, der er nød
vendigt for hans Kulturplanter — at T i l l e m p n i n g e n af J o r d 
b u n d e n s b i o l o g i s k e F o r h o l d t i l S k o v t r æ e r n e s sær
l ige K r a v er en B e t i n g e l s e fo r S k o v v e g e t a t i o n e n s 
T r i v s e l . 

*) FR. W E I S : Om Salpetersyrens Forekomst og Dannelse i Muld og Mor, 
S. 285—86 (Det forsti. Forsøgsv. Bd. II, 1909). 
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Da mere end noget andet Plantenæringsstof Kvælstoffets 
Mængde og den Form, under hvilken det optræder i Jordbun
den, er afhængig af dennes organiske Liv, kan dette give sig 
Udslag i den rigere eller sparsommere Mængde, i hvilken Kvæl
stoffet i assimilabel Form er til Raadighed for Vegetationen. 
Det bliver derfor paa visse Lokaliteter især herved, at Beskaffen
heden af Jordbundens Biologi præger Vækstlokaliteten1). 

I den gamle, sure, udvaskede Hedebund er det Bakterie
livet, der er tilbagetrængt, og dette Forhold er det, der giver 
Jordbunden sin fornemste Karakter. Tillempning af Jordbun
dens biologiske Forhold til Granvegetationen kan ifølge vore 
Undersøgelser fremmes ved til Støtte for Bakteriefloraen dels at 
tilføre Overlaget de vigtigste af de mineralske Stoffer, som er 
gaaede tabt ved Humussyrernes. Udvadskning og dels ved Ind
bringelse af en saadan Mellem vegetation som kan bidrage til 
Bakteriefloraens Udvikling. 

Endnu foreligger der kun en beskeden Begyndelse til Stu
diet af disse Forhold; men Hedeskovsdyrkningens Udvikling er 
efter vor Formening afhængig af fortsatte Arbejder paa dette 
Omraade. Som Undersøgelsernes Hovedresultat tør man dog 
allerede nu anføre, at Forberedelse af den gamle Hedebund til 
Grankultur først og fremmest maa have til Formaal at forandre 
Beskaffenheden af de humøse Aflejringer paa og i Jorden, og 
vore Forsøg har gjort det sandsynligt, at de ved dem anvendte 
Midler kan føre til det nævnte Resultat. 

Men en nærmere Udformning af Reglerne for Kunstgød
ningens Anvendelse i Forbindelse med Jordbearbejdningens 
Beskaffenhed og Indførelse af en Mellemkultur af Bælgplanter 
o. dsl. kræver fortsatte saavel teoretiske Undersøgelser som 
praktiske Forsøg. 

x) De i nyeste Tid udførte Undersøgelser af naturlige, humøse Jorders 
Næringsværdi efter REMY'S Metode og efter den af HARALD R. CHRISTENSEN 
modificerede REMY'ske Metode kaster et højst interessant Lys over disse For
hold og tjener til ganske at støtte de Betragtninger, som paa Basis af vore 
Undersøgelser er fremsatte i dette Arbejde. Se herom R. ALBERT; Boden-
untei'suchungen im Gebiete der Lüneburger-Heide, III. Biologisch-chemische 
Bodenuntersuchungen (Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. Jahrg. 44, 1912, S. 353) og 
HARALD R. CHRISTENSEN, A. MENTZ og N. OVERGAARD, Undersøgelser over Mose-

forsøgsarealerne under Statens Forsøgsstationer ved Studsgaard og Tylstrup 
(Tidsskr. f. Landbrugets Planteavl, Bd. 19, 1912, S. 595 ff.). 
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IX. Om Vilkaarene for Granens 
naturlige Forekomst. 

I den foregaaende Afhandling i dette Tidsskrift (Om Rød
granens Vækstforhold i midtjydsk Hedebund, Afsn. VIII) for
søgte Forf. at finde en Forklaring paa det Forhold, at Granen 
ikke siden sidste Glacialperiodes Ophør er indvandret i Dan
mark sammen med dettes nu naturligt forekommende Skov
træer, uagtet det spiller en fremtrædende Rolle i vore Nabo
landes Skovvegetation. Støttet paa bekendte svenske og nor
ske Undersøgelser anførtes det, at Granen først sent er ind
vandret paa den skandinaviske Halvø, og maa anses for endnu 
ikke at have fuldført sin Fremtrængen saa langt, som Klimaet 
tillader den at vandre imod Vest og Sydvest, og at dette maatte 
anses for Grunden til, at den heller ikke har naaet Danmark 
fra Øst og Nord. Med dens Forekomstforhold i disse nordlige 
og østlige Nabolande som Udgangspunkt og i Betragtning af 
dette Træs Forhold til Hedebunden, som vi har lært at kende 
i Jylland, mente jeg at maatte antage, at det var Jordbunden 
og dennes Forhold til Træet, der havde hindret den i at ind
vandre fra Syd, idet Granen ogsaa her i de nærmest til Danmark 
grænsende Egne maa anses for at være et sent indvandret Træ. 

Denne Betragtning er med Styrke imødegaaet af Dr. ALFRED 

DENGLER i et interessant Arbejde over Granens Horisontalud
bredelse, der er udgivet af Preussens forstlige Forsøgsvæsen*). 
Da nærværende Forfatter ikke kan slutte sig til DENGLERS Ud
vikling, og da Spørgsmaalet, uden at have nogen fremragende 
praktisk Betydning, dog har en ikke ringe forstbotanisk Inter
esse og staar i nær Forbindelse med de i det foregaaende med
delte Iagttagelser over Granens Forhold til Hedebunden, skal 
jeg i det følgende knytte nogle Bemærkninger til den ærede 
tyske Forskers »Versuch einer Erklärung des natürlichen Grenz
verlaufes«, som Granen viser. 

DENGLER indleder sin Undersøgelse med følgende kritiske 
Bemærkninger (S. 91): »Forløbet af de naturlige Grænselinier 

*) ALFRED DENGLER, Untersuchungen üb. d. natürl. u. künstl. Verbreit
ungsgebiete einiger forsti, u. pflanzengeogr. wichtigen Holzarten in Nord- u. 
Mittel-Deutschland, II. Die Horizontalverbr. der Fichte o. s. v. Neudamm 1912. 
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for en Plantearts Udbredningskreds er utvivlsomt ingen Tilfæl
dighed, men derimod sikkert en lovmæssig Følge af naturlige 
Faktorer. Men Antallet af disse Faktorer er saa stort, og deres 
Værdi for enhver Arts Liv og Trivsel er saa vanskelig at be
stemme i Enkelthederne, at et Forsøg paa tilfredsstillende at 
forklare Forløbet af dens Grænse aldrig kan komme ud over 
Hypotesen, der, selv som saadan betragtet, aldrig overalt kan 
blive tilfredsstillende. Dette er i tidligere Tid og bliver endnu 
i vor Tid ofte miskendt. Man bestræbte sig for at finde en 
ensartet og, saa vidt muligt, simpel Formel for saadanne Græn
selinier, saasom den gennemsnitlige Aarstemperatur eller en 
bestemt Varmesum i Vegetationstiden og oversaa derved, at 
disse Størrelser fra Sted til Sted uafbrudt er kombinerede med 
vekslende klimatiske eller edafiske (Jordbunds- og Ernærings-) 
Faktorer. Men det er indlysende, at Produktet af en uforander
lig og en vekslende Faktor ikke kan give ensartede Værdier. 
For Størstedelen kan derfor heller ikke nogensteds de fundne 
Formler staa for en mere indgaaende Kritik.« 

Efter Fremstillingen af dette almindelige Synspunkt for Be
handlingen af det foreliggende Æmne gaar DENGLER over til en 
Kritik af de Forfattere, der lige ned til vor Tid (KIRCHNER, LOEW 

og SCHRÖTER) har søgt at forklare Grænserne for Granens Ud
bredelse som Produkt af rent klimatiske Faktorer; WILLKOMMS, 

KERNERS og PURKYNÉS Klimagrænser underkastes en skarp Kri
tik, der slutter med paany at fremhæve, at det er saa godt som 
haabløst at ville forklare en Plantearts naturlige Grænselinie ved 
en ensartet Formel (S. 98). 

Det maa derfor overraske, at DENGLER kommer til det Re
sultat, at Granens Vestgrænse netop lader sig udtrykke ved en 
saadan ensidig klimatisk Formel: »Vi har her med en ren kli
matisk Grænse at gøre, nemlig en Vintervarmegrænse« (S. 108). 
Han kommer til dette Resultat ad følgende Vej. 

DENGLER skriver (S. 106—07): »MÜLLER . . . angiver, at 0-

Vinterisotermen løber langs hele den norske Vestkyst til om
trent 65 °, og at ligeledes den af Skagerak beskyllede Sydøstkyst 
ligger over Nul, altsaa at Vinterklimaet paa dette Gebet maa 
være det samme, medens dog Granen kun forekommer i en Del 
af denne Strækning, men af Naturen mangler i en anden. 
Denne meteoroligske Angivelse synes dog kun at være taget fra 
det af MÜLLER citerede BucHAN'ske Atlas of Meteorology. Men 

Det forstlige Forsøgsvæsen. III. 24. Maj 1913. „ K 
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for Undersøgelsen af finere Forskelligheder paa et saa lille Om-
raade er dog saadanne udjævnede grafiske Fremstillinger for 
lidt nøjagtige. Jeg finder meget mere efter de virkelige Tal, 
som de grundlæggende meteorologiske Værker for Sverrig og 
Norge bringer, en ligefrem overraskende Stadfæstelse for min 
Opfattelse«. 

I Anledning af DENGLERS Bemærkninger om Unøjagtigheden 
i grafisk udjævnede Fremstillinger af de meteorologiske Forhold 
skal bemærkes, at denne Fremstillingsmaade dog almindeligvis 
benyttes ogsaa ved meteorologiske Præcisionsarbejder for at 
bortskære de enkelte Stationers lokale Ejendommeligheder, som 
selv i et Sletteland som Danmark kan give konstant Forskel 
paa et Maanedsmiddel af 1° for nær ved hinanden liggende 
Stationer. Men bortset herfra, maa den af den ærede Forfatter 
tilstræbte store Nøjagtighed forudsætte, at Stationerne er belig
gende paa de Steder, hvis Temperaturer man ønsker at kende. 
Lader man sig nemlig nøje med fjernere liggende Stationer, 
hører der dog Interpolation til at finde Temperaturen i en given 
plantegeografisk Linie, og saadanne rent skønsmæssige Inter
polationer udsætter den, der foretager dem, for forstyrrende to
pografiske Fejltagelser. Hvorledes er nu DENGLER kommen til 
den »overraskende Stadfæstelse« af sin Opfattelse. 

Han skriver (S. 107): »Jeg . . . . har i den følgende Tabel 
sammenlignet den skandinaviske Kysts enkelte meteorologiske 
Stationer, der ikke hæver sig mere end 50 m over 0 med »der 
Tatsache des Vorkommens oder Nichtvorkommens der Fichte«. 
Han anfører i denne Tabel Observationsstedernes Middeltempe
ratur for den varmeste og koldeste Maaned, Juli og Februar, 
og det er af disse Tal Februartemperaturen, der er den afgø
rende. 

For Sverrig angives Temperaturen paa 6 Stationer, hvor 
Granen forekommer naturligt, nemlig Kalmar med en Februar
temperatur af -s- 1.1 ° og fem andre med Februartemperaturer 
fra — 2° til —- 3.6°, nemlig Vestervik, Karlsstad, Jönköping, Lin-
köping og Vexiö. Lægger man SCHOTTES og HESSELMAN'S Kort1) 
over Granens Syd- og Vestgrænse i Sverrig til Grund, viser det sig, 
at Kalmar ligger tæt nord for Sydgrænsen, alle de andre Sta-

*) Granen vid sin sydvästgräns i Sverige (Skogsvårdsforeningens Tidskrift 
1906). 
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tioner ligger nord og øst for denne Grænse og kan derfor aldeles 
ikke bruges til den Slutning, som DENGLER drager af disse Tal; 
desuden ligger tre af de fem Stationer højere over Havet end 
DENGLER angiver, nemlig Linköping 68 m, Jönköping 95 m og 
den koldeste, Vexiö, 168 m1) . 

Endvidere optegner han Februartemperaturen paa fem Sta
tioner for Ikke-Forekomst af Gran; Tallene ligger mellem -h-0.6° 
og -=- 1.0 °, altsaa alle ligeledes under 0 °, nemlig Kristians-
stad, Karlshamn, Lund, Halmstad og Göteborg. Af disse maa 
dog vistnok den varmeste Station Karlshamn (-s- 0.6°) udskydes, 
da den ligger paa selve Granens Sydgrænse, i ethvert Fald nær
mere denne end Kalmar ligger nord for den. At Göteborg med 
en Februartemperatur af -=- 1.0° skulde være forvarm for Gra
nen, der forekommer naturligt ved Kalmar med en Februar
temperatur af -r- 1.1 °, er dog vanskeligt at forstaa. 

Heller ikke for Norges Vedkommende har DENGLER naaet 
den Nøjagtighed, som han tilsigter. Lægger man m. H. t. Gra
nens Udbredelse i Norge GUNNAR ANDERSSONS Kort2), udarbej
det efter Meddelelser af GLÖERSEN, til Grund, faas følgende Re
sultat : 

For Sydlandet mellem Christianiafjord og Lindesnæs har 
DENGLER fem Stationer med naturlig Forekomst af Gran og en 
Februartemperatur af •— 0.9 ° til -T- 2.9 ° samt en paa Granens 
Vestgrænse med -i- 0.3 ° (Oxö). Disse seks Stationer repræsen
terer dog kun tre Lokaliteter, da de tre første (Færder, Sandö-
sund og Larvik) med Temperaturer H- 1.6° til -h 2.9° ligger gan
ske nær ved hinanden ved Indløbet til Christianiafjord, og de 
to sidste (Eg og Oxö) med" Februartemperaturer -=- 1.2 ° og 
-=- 0.3 ° ligger i ringe indbyrdes Afstand paa 25x/2° 0 . L. F. og 
58 ° N. B. paa selve den vestlige Grænse af Granens store sam
menhængende Fremtrængen i det sydlige Norge; den tredje 
Lokalitet (Torungen) ligger omtrent midtvejs mellem de to 

J) De for Sverrigs og Norges Vedkommende anførte meteorologiske Data 
er, naar andet ikke udtrykkelig angives, taget fra de samme Kilder, som DENG
LER har benyttet, nemlig for Sverrig: H. E. HAMBERG, Öfversikt af Sveriges 
Klimat, Upsala 1895, (i Sveriges Geografi af J. F. NYSTRØM); for Norge: H. 
MOHN : Klimatabeller for Norge, I. Luftens Temperatur (Christiania Videnskab. 
Selsk. Skr., Mathem.-Naturv. Kl. 1895). 

2) GUNNAR ANDERSSON, Svenska Växtvärldens Historia, Stockholm 1896, 
S. 64. 

25* 
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andre med Februartemperatur af -f- 0.9 °. Paa den lange Stræk
ning af 21j2 Længdegrad og 1 Breddegrad mellem Christiania
fjord og Christianssand trænger Granen ud paa Øerne foran 
Fastlandet1), hvor Februartemperaturen ligger mellem 0° og 
-=- 1 ° (Torungen -=- 0.9 ° og Oxö -r- 0.3 °). 

Til Oplysning om Granens Forhold til Vintertemperaturen 
paa Norges Vestkyst i Egnen omkring Trondhjem anfører DENG-
LER tre Stationer for dens naturlige Forekomst med en Februar
temperatur fra - H 2 . 8 ° til -f-4.6° og otte sydligere Stationer med 
en Februartemperatur over 0°, hvor Granen ikke forekommer. 
Ogsaa her har den ærede Forfatter ligesom i det sydlige Sverrig 
anført Stationer for Granens Forekomst langt øst for dette Træs 
Vestgrænse, der her er selve Nordhavet. GLØERSEN angiver 
herom2) : Fra Skibnæs eller Skarsøen (63.21 N. B. og 26.15 0 . 
L. F.) optræder Granen paa Øerne langs Nordhavet paa en 
Strækning af 500 Kilometer nordover, nemlig til Melø, 10 km 
norden for Polarcirklen. Ifølge H. MOHN3) har Januarisotermen 
paa denne Strækning, indtil henimod 65 ° N. B. et saadant For
løb, at O-Isotermen afskærer hele Kyststrækningen og Øerne 
langs denne, saa at disse faar en Middeltemperatur, der ligger 
mellem 0° og + 1 ° . For Februartemperaturen finder jeg ingen 
tilsvarende norsk Angivelse, men den maa nærme sig 0, idet 
Christianssund paa 63 ° 7" N. B. har + 0.9 °, Bronø paa 65 ° 28" 
har - f -1 .4 0 og de mellemliggende Stationer, Villa, Prestø og 
Nordøerne, har henholdsvis -=- 1.2°, -=-1.2° og - H 0 . 5 ° som 
Middel for Februar4) , altsaa Temperaturer for Aarets koldeste 
Maaned, der ikke væsentligt skiller sig fra Temperaturen i 
samme Maaned paa Strækningen for Granens Ikke-Forekomst i 
Sydsverrig. 

Fra Justøen mellem Lillesand og Christianssand omtrent 
paa 58 ° N. B. til Skarsøen lidt nord for 63 ° N. B. findes paa 
en Afstand af 800 km Granen ikke paa Vestkystens Øer5). 
Det er rigtigt som DENGLER angiver, at denne Kyststrækning 

*) GLÖERSEN, Vestlands-Granen og dens Indvandrings-Veje, S. 77 (Den 
norske Forstforenings Aarbog for 1884). 

') Ibid. S. 85. 
8) H. MOHN, Norges Klima, 1879, Tab. IV. (Findes i Dr. F. C. SCHÜBELER, 

Væxtlivet i Norge, Christiania, 1879). 
4) H. MOHN, 1. c. 1895. 
5) GLÖERSEN, 1. c. S. 77. 
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har en Februartemperatur, der ligger mellem 0° og + 1.8 9. 
Men ved at vurdere dette Forholds Betydning for det under
søgte Spørgsmaal synes den ærede Forfatter at have overset, 
dels at denne Kyst danner Grænsen for hele det meget skov
fattige Sydvestnorge1), dels at Granen, trods selvfølgelig langt 
lavere Februaitemperaturer i nogen Afstand fra Kysten, heller 
ikke findes der uden ganske spredt og faatallig, hvorom GLÖERSENS 

udførlige skovtopografiske Beskrivelse og GUNNAR ANDERSSONS 

Kort over Granens Optræden i Norge giver fornøden Oplysning. 
DENGLER slutter sin Undersøgelse af Forholdet mellem Gra

nens Vest- og Sydgrænse paa den skandinaviske Halvø under 
Henvisning til de af ham anførte Februartemperaturer saaledes: 
»Den Antagelse, at vi her har at gøre med en rent klimatisk 
Grænse og navnlig Vintervarmegrænse, er saa overbevisende 
som overhovedet muligt« (S. 108). 

I Modsætning hertil mener nærværende Forf. at maatte 
anføre, at DENGLERS Valg af meteorologiske Observationssteder 
ikke har været skikket til at belyse Temperaturforholdene i 
selve Grænseegnene for Granens Udbredelse, hvorfor det af ham 
benyttede Observationsmateriale er blevet ganske uskikket til 
at afgive Præmisser for hans Slutning. 

Men DENGLER finder desuden Støtte for sin Hypotese i al
mindelige plantegeografiske Forhold i de Dele af Nordeuropa, 
hvor Granen ikke forekommer naturligt. Han skriver herom 
(S. 105—106, Udhævelserne DENGLERS) saaledes: 

»Betragter man Granens hele Udbredningsomraade i Europa 
m. H. t. det karakteristiske i de enkelte Dele, saa finder man 
det som en klar og skarp K e n d s g e r n i n g ' , a t T r æ e t s Ud-
b r e d e l s e s o m r a a d e l i g g e r i d e n k o l d e r e H a l v d e l af 
d e t s t o r e ø s t l i g e K o n t i n e n t a l g e b e t , og a t G r a n e n 
f u l d s t æ n d i g u n d g a a r h e l e de t a t l a n t i s k e V e s t e n (med 
U n d t a g e l s e af en s p r e d t O p t r æ d e n i L ü n e b u r g e r 
H e i d e ) . Paa denne Kendsgerning maa jeg lægge særligt Efter
tryk. Det vestatlantiske Gebet er udmærket ved en Række 
karakteristiske Buskvækster og flereaarige Planter, af hvilke jeg 
her særlig vil fremhæve to, hvis Grænselinie er vigtig for vort 

') Se f. Eks. Skitseret Skovkart over det sydlige Norge, udarbejdet som 
Underbilag Nr. 14 til den kgl. Prop. Nr. 46, 1882, til Bedømmelse af Spørgs-
maalet om Trælasttransport paa Jernbane osv. 
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Spørgsmaal. Den ene er Erica tetralix, en Hede- og Højmose
plante, som, udbredt gennem hele Frankrig, England, Nordvest
tyskland og Danmark, mod Nord gaar til Sydspidsen af Sver-
rig og Norge, mod Øst langs Kysten indtil Vestpreussen og 
længere mod Syd indtil Nederslesien (Lausitz). Den anden er 
Kristtornen, Hex aquifolium, der ligeledes forekommer udbredt 
i hele det atlantiske Vesten, især i Bøgeskove, og som netop 
endnu optræder i Sydspidsen af Sverrig og Norge, hvorfra 
Grænsen gaar over Rygen, gennem Priegnitz, Altmark, berører 
Harzen og derfra forløber mod Sydvest. Betragter man Øs t 
g r æ n s e n for b e g g e d i s s e a t l a n t i s k e P l a n t e r , saa finder 
man det ganske paafaldende, at de begge har en U d bug t -
n i n g m o d Ø s t af d e r e s V æ k s t o m r a a d e og d e t n e t o p 
d é r , h v o r G r a n e n s V e s t g r æ n s e v i s e r en I n d b u g t n i n g . 
Ogsaa andre Vegetationslinier forløber ganske paa samme 
Maade hos os, og saaledes har DRUDE lagt Hovedgrænselinien 
mod Øst for de atlantiske flereaarige Urter og Buskvækster i 
BERGHAUS' Atlas omtrent i Retning Braunschweig-Danzig. Dette 
viser naturligvis kun, at hele den nordtyske Kyst og dens »Hin
terland« mod Vest i stigende Bredde viser et tydeligt atlantisk 
Karaktertræk paa Grund af Havets mildnende Indflydelse. Jeg 
opfatter derfor G r a n e n s I k k e - F o r e k o m s t i d e t t e G e b e t 
saavel som paa den cimbriske Halvø og Sydspidsen af Sverrig 
og Norge s o m en G r æ n s e m o d d e t a t l a n t i s k e K l i m a . 
Dermed rykker dette Problem for hele Udelukkelsesgebetet ind 
under et ensartet Synspunkt«. 

Som man vil se hviler den ærede Forfatters Hypotese paa 
følgende Række af Forudsætninger: Den Kreds af Planter, som 
i Plantegeografien almindeligst er betegnet som den atlantiske 
Flora, har et Vækstomraade, der strækker en Tunge ind over 
den Del af Europa, som begrænser Østersøens vestlige Del; 
Erica tetralix og Ilex aquifolium kan anses for Karakterplanter 
for denne Del af den atlantiske Flora. Aarsagen til dennes 
Østgrænse i Landene omkring Østersøen maa være de milde 
Vintre, karakteriserede ved en høj Februartemperatur. Rød
granen viser en tilsvarende Indbugtning paa sin Vestgrænse 
som Udbugtningen paa Atlanterhavsfloraens Østgrænse, altsaa 
er det den høje Februartemperatur, der fastsætter Granens Vest
grænse. 

Den ærede Forfatter lader sig her for meget lede af store 
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generelle Træk, som ikke kan ventes at finde direkte Anvendelse 
paa hvert konkret Tilfælde, den enkelte Plantearts Udbrednings-
grænse. Thi vel er det en gammelkendt Iagttagelse, at en 
Række Planter er bundne til Atlanterhavslandene og derfra 
sender Udløbere mod Øst, der følger et lille Stykke Vej ind i 
Landene om Østersøen; men der eksisterer ikke nogen fælles 
Østgrænse for denne Atlanterhavsfloras Planter; hver Art har 
sin Østgrænse, og man kan saaledes ikke som DENGLER tale 
om, at Granens Vestgrænse falder sammen med Atlanterhavs-
floraens Østgrænse. De to af ham som Karakterplanter anførte 
Arter er et godt Eksempel herpaa. 

Medens Klokkelyngens Østgrænse saaledes ligger ned gen
nem Midten af Syd- og Mellemsverrig langt øst for Granens 
Vestgrænse, ligger Kristtornens Østgrænse meget vestligere end 
denne. Erica tetralix forekommer nemlig efter C. J. HARTMANN J ) 

i den vestlige Del af Småland, i Nerike mellem Venern og 
Mälarn og i Värmland, altsaa i den kontinentale Del af Mellem
sverrig. I Norge gaar Klokkelyngen til 65 ° 6 " N. B.2), altsaa 
ligeledes inden for Granens Forekomst i Nordre Trondhjems 
Amt, i Sverrig til 59 72 ° N. B.2). 

Ilex derimod findes ikke i Sverrig3). Kristtornen har dog 
tidligere forekommet paa en Lokalitet ved Kysten af Skagerak 
i Bohuslen, Sotenæs (G. ANDERSSON), ved Tossene ikke langt fra 
den norske Grænse paa 58 ° 27 ' N. B.5), altsaa ikke som DENG

LER anfører i Sydspidsen af Sverrig; men den er for et halvt 
Aarhundrede siden forsvundet fra denne Lokalitet. Paa samme 
Maade forholder det sig med den s. k. 7/ex-Flora, af hvilke 
nogle faa Repræsentanter findes paa enkelte Lokaliteter ved 
Kysten af Kattegat, og som af GUNNAR ANDERSSON opfattes som 
Relikter fra en varmere forhistorisk Periode4). Nu er /Zex'ens 
Østgrænse nord for Østersøen følgende: Arendal i Norge5), 
Sejrø6) nordvest for Sjælland, Æbelø7) nord for Fyn og Lille-
bæltskysterne med det vestlige Fyn 8 ) samt Langeland9); den 
mangler derimod paa Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm10). 

') Handbok i Skandinaviens Flora, I, 1879, S. 320. 
2) SCHÜBELER, Viridarium, Bd. 2, S. 194. 
s) GUNNAR ANDERSSON, S.venska Växtvärldens Historie, S. 52, 4) Ibid. 
5) SCHÜBELER, Viridarium, Bd. 2, S. 412. 

o) O. G. PETERSEN, Forstbotanik, 1908, S. 348—349. 7) Ibid. 
8) Ibid. Se ogsaa VAUPELL, De danske Skove, Kbhvn. 1863. S. 57. 9) Ibid. 
I0) GUNNAR ANDERSSON angiver med Urette, at den forekommer her. 
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Der er saaledes mindst 4 Længdegraders Forskel paa Øst
grænsen af de to af DENGLER nævnte atlantiske Karakterplanter. 

Men det er tillige en meget ensidig Antagelse, at det netop 
er de lave Februartemperaturer, der bestemmer Atlanterhavs-
planternes Østgrænse; det kunde vel ogsaa for mange Arters 
Vedkommende være det fugtige Sommerklima eller Kystskovenes 
sjældne Foraarsfroste eller muligvis endnu andre lignende mete-
oriske Forhold, sandsynligvis forskellige for hver Art og for 
dennes Forhold til Lokalitetens øvrige økologiske Faktorer, der 
bestemmer dens Grænse. 

Naar den ærede Forfatter slutter videre, at da Granen ikke 
forekommer i de Østersølande, i hvilke Planter, der hører til 
den atlantiske Flora, optræder, saa er netop denne Floras 
klimatiske Vilkaar en Hindring for dens Fremtrængen, da 
mangler der i hans Slutningsrække en Oplysning om, at øst
lige kontinentale Planter ikke kan vandre ind i et Landskab, 
hvor Atlanterhavsfloraen forekommer. Men herom foreligger 
vistnok intet. E. WARMING udtaler sig herom saaledes1): »At 
et floristisk »Selskab« ingenlunde behøver at være kommet 
sammen fra samme Kant af Jorden, er jo sikkert nok. Paa 
Lausitz's ,Moser mødes og blandes Erica tetralix og Ryncho-
spora-Arteme fra Vest med Ledum plustre fra Øst (DRUDE); i 
den »atlantiske Association« findes efter FOCKE (1871) baade 
ægte atlantiske Arter som Ilex og Genista anglica og Arter som 
Mgrica, der hører til den arktiske Miocenflora og er kommen 
til anden Tid og vel ad anden Vej; endnu tidligere paastod E. 
KRAUSE det samme: »Selskaberne (Associationerne) kunne være 
sammensatte af Bestanddele med forskellig geologisk Alder og 
Oprindelse.« 

Ogsaa herpaa er Granens Forhold til de to af DENGLER an
førte atlantiske Planter et Eksempel. Thi, som ovenfor vist, 
ligger Østgrænsen for Erica tetralix i Sverrig langt øst for Gra
nens Vestgrænse; denne er vandret langt ind i det ved Klokke
lyngen betegnede atlantiske Floragebet. Men det samme finder 
vi for Ilex'ens Vedkommende i Norge. Den findes indtil Aren-
dal og har tidligere udstrakt sit Vækstomraade længere mod 

*) Den danske Planteverdens Historie efter Istiden, Kbhvn. 1904, S. 63, Anni. 
Se ogsaa ibid. S. 102—104. 



[121] 391 

Øst, medens Granen i sluttet Indvandring gaar til Christians-
sand, der ligger adskilligt vest for Arendal. 

Det forkommer mig derfor, at DENGLER med Urette har 
søgt Støtte for sin Teori om Granens Vestgrænse nord for 
Østersøen i dette Træs Forhold til det atlantiske Floragebet, 
karakteriseret ved de to omhandlede Planter. Nærv. Forf. har 
derfor ikke af DENGLERS Udvikling fundet Anledning til at for
lade den Anskuelse om Granens Vestgrænse nord for Østersøen, 
som er grundet paa en Række ansete svenske og norske For
skeres Iagttagelser og Tydninger af Træets Forekomstforhold 
og paa indgaaende Studier af dets Indvandringshistorie. 

Anderledes har nærværende Forf. været stillet m. H. t. sin 
Opfattelse af Vilkaarene for Granens Udbredelse i Nordtysk
land. Dette Spørgsmaal maa tyske Videnskabsdyrkere søge at 
besvare, da disse selvfølgelig har lettest Adgang til det dertil 
fornødne Materiale og de bedste Forudsætninger for dets For-
staaelse. Jeg skal derfor overfor DENGLERS Angreb paa den af 
mig fremsatte Synsmaade indskrænke mig dels til nogle Be
mærkninger til dens nærmere Forklaring, dels til Belysning af 
det for Grandyrkningen i Jylland ikke uvigtige Spørgsmaal, om 
DENGLERS Fremstilling har bevist eller endog blot sandsynlig
gjort, at Granen kræver en vis lav Vintertemperatur for at 
forekomme naturligt, og at dens spontane Udbredelse standses 
af en Februartemperatur, der nærmer sig 0°. 

I det i den foregaaende Afhandling meddelte ganske kur
soriske Overblik over de Forhold, der kunde tænkes at være 
Aarsag til Granens Ikke-Forekomst i Danmark, kom jeg ikke 
nærmere ind paa de plantegeografiske Spørgsmaal, af hvis Løs
ning Problemet i videnskabelig Forstand afhænger, fordi det 
faldt uden for Arbejdets Plan. I den her meddelte Begrundelse 
af den fremsatte Opfattelse maa enkelte af disse Spørgsmaal 
drages med ind i Fremstillingen. 

Der er vel ikke noget europæisk Land, i hvilket Skov
træernes Indvandringshistorie er bedre oplyst end den skandi
naviske Halvø. Aarsagen hertil er næppe alene den Række af 
fremragende svenske og norske Forskeres Arbejder, som har 
dette Æmne til Genstand, men ogsaa den Omstændighed, at 
Landenes Vegetation hører til de yngste i Europa, og at man 
endog, dersom DE GEERS Aldersberegninger skal vinde fortsat 
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Stadfæstelse, omtrent kender det Antal af Aartusinder, som den 
nuværende Vegetation har haft til at udbrede sig over Halvøens 
Bjærge, Moræner, diluviale og alluviale Dannelser. Jeg har der
for følt mig berettiget til at gaa ud fra det, som den svensk
norske Litteratur bringer om Granens Indvandring, som for
holdsvis sikkert videnskabeligt begrundet, og — som foran be
rørt — har DENGLERS meteorologiske Undersøgelser ikke kun
net rokke ved min Tillid til dette Udgangspunkt. 

Ved Granens forholdsvis sene Indvandring i de allerede 
herskende Skovsamfund er der dannet en ny Kombination af 
Plantesamfund, der har delt Landet imellem sig — som over
alt — efter deres Forhold til de økologiske Faktorer. Nogle 
Lokaliteter har været af en saadan Beskaffenhed, at Granen 
hverken har kunnet fortrænge de Træarter, der allerede havde 
Pladsen i Besiddelse (f. Eks. Birk, Fyr og Eg) eller har kunnet 
vinde Eneherredømmet i Kampen mod andre indvandrede 
Former (f. Eks. Bøgen). Paa andre Lokaliteter er den bleven 
dominerende, men paa en meget stor Mængde er Kampen frem
deles staaende, og dette giver Plads for ideligt vekslende Vegeta-
tionsbilleder, hvor ganske smaa lokale Klimaforandringer (f. Eks. 
forandrede Læ- eller Beskygningsforhold) eller Forandringer i 
Jordbunden (Fugtighed, Muldform o. s. v.) lader snart den ene 
af Rivalerne, snart den anden vinde Herredømmet i det mindste 
for en Tid. Af den Art Lokaliteter, som Granen ikke saaledes 
helt eller delvis har kunnet underlægge sig paa sit Erobrings
tog paa den skandinaviske Halvø, er de vigtigste: Fyrreskoven 
paa den magre og tørre Sandbund, de sure Mosestrækninger, 
Egeskoven paa den friske og rige Jordbund og endelig den 
gamle Lynghede i dens udprægede Form. For de første 3 
Plantesamfunds Vedkommende foreligger saa mange samstem
mende Iagttagelser, og disse bekræftes saa fuldstændigt af, hvad 
man i det nordlige Mellemeuropas Skove kan iagttage angaa-
ende de omhandlede Plantesamfunds Forekomstforhold, at 
ingen, der er fortrolig med den Art Fænomener, vil tvivle om 
den anførte Slutnings Rigtighed. For den gamle, sure og stærkt 
udvaskede Lynghedes Vedkommende er Forholdet først efter
vist af HESSELMAN og SCHOTTE1). Granens frugtesløse Indvan-
dringsforsøg paa den Art Heder er overbevisende klargjort ved 

0 I.e. 1906, S. 13—16, Fig. 4. 
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Afbildninger af de i saadanne Heder fundne Graner. Men til 
de Plantesamfund, der kan hemme Granens Sejerstog, hører 
endnu Bøgens. Det kan vel ikke som de fire første udelukke 
den helt; men det kan forsinke dens Indvandring og Udbredelse, 
medens derimod Birkens og Fyrrens Skovsamfund letter Granens 
Indtrængen under deres lyse Løvtag. 

Betragter man med disse Iagttagelser som Udgangspunkt 
det udstrakte Landskab i Nordtyskland, i hvilket Granen ikke 
forekommer naturligt, da vil man se, at det for det første ganske 
beherskes af den store skandinaviske Nedisnings Aflejringer1) 
ligesom største Delen af den skovbærende Jordbund nord for 
Østersøen, og at største Parten af de Jordbundsformer, der ind
tager dette Landskab, for en meget stor Del bestaar af saadanne 
Jorder, paa hvilke Granen paa den skandinaviske Halvø ikke 
har kunnet vinde Herredømmet, tørre Sandjorder i den østlige 
Del, Heder og udstrakte Moser i den vestlige2). 

Vi skal først betragte Forholdene i den østlige Del af det 
nordtyske Lavland, saaledes som de lader sig udlede af den 
foreliggende Litteratur. 

Ingen har mere end DENGLER sandsynliggjort Jordbunds
forholdenes Betydning for Fyrrens og Granens Forekomstfor
hold i Nordtyskland. Han skriver (S. 20): »Granen findes in
gensteds naturlig i det nordtyske Lavland mellem Elben og 
Weichselen, mod Syd indtil Nederlausitz.» »Som det betyde
ligste Skovtræ optræder som bekendt Fyrren paa Sandjorderne 
i det nordtyske Diluvium og Alluvium. Her er den saa at sige 
blevet det ingensteds manglende Karaktertræ i dette Landskabs 
Skove, ja paa den mere fattige og tørre Bund overhovedet det 
eneste Skovtræ«3). »I Hovedsagen er det den fattige Sandbund, 
der skærmer Fyrren mod andre Træers Indtrængen og sikrer 
den Eneherredømmet paa udstrakte Arealer«4). Om Granens 
Forhold til Jordbunden oplyser DENGLER (S. 89—90), at den 
forekommer paa de forskelligste Jordbundsarter, »kun det tørre 

x) Se f. Eks. PENCK'S Kort i: Resultats scientifiques du congrés intern, 
d. Botanique Vienne 1905, Jena 1906. 

2) Se f. Eks. BERGHAUS Physikalisches Atlas, V, Pflanzenverbreitung (DRUDE) 
P. GRAEBNER, Handb. d. Heidekultur, Leipzig 1904, Kort. 

3) A. DENGLER, Die Horizontalverbreitung der Kiefer (Pinus silvestris L.) 
Neudamm 1904, S. 102. 

4) Ibid. S. 107. 
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og fattige Diluvialsand . . . synes ikke at byde den noget na
turligt Voksested«. DENGLER erkender altsaa andre Aarsager 
til Grænsen mellem Granens og Fyrrens Udbredelse i den øst
lige Del af det nordtyske Lavland end de klimatiske. 

Men ogsaa vegetationshistoriske Forhold tillægger DENGLER 

andre Steder Betydning for Træernes Udbredelse; »ikke enhver 
indenlandsk Træart har erobret det Areal, hvis klimatiske Be
skaffenhed gør dets Udvikling mulig« J), og ved en tidligere 
Lejlighed har DENGLER anført dette Moments Betydning for 
Granens Udbredelse i Nordtyskland. Ved det fjerde internatio
nale Møde af forstlige Forsøgsanstalter udtalte han nemlig: 
»Granen forekommer naturligt i Nordvesttyskland og i Nordøst
tyskland, men mangler i det mellemliggende Nordtyskland 
(Mark og Pommern), uagtet dette Gebet i klimatisk Henseende 
ligger mellem begge. Maaske er netop meget i dette Forekomst
forhold at forklare rent udviklingshistorisk (sen og ufuldkom
men Indvandring)«2). 

Naar den ærede Forfatter i sit her omhandlede Arbejde 
har forladt denne Anskuelse, saa ses Aarsagen at være den 
S. 387 gengivne Opfattelse af Forholdet mellem Granens Vest
grænse i Nordøsttyskland og den atlantiske Floras Østgrænse, 
der skulde falde sammen med en Bugt i modsat Retning. Vi 
saa, hvor lidet denne Opfattelse stemmer med Virkeligheden 
i Landene nord for Østersøen, naar Grangrænsen sammenlignes 
med Ilex og Erica tetralix; men bedre er Overensstemmelsen 
ikke i Nordtyskland; thi der ligger store Landskaber mellem 
begge Grænser, og deres Forløb er ganske forskelligt. Klokke
lyngen findes nemlig kun paa en smal Kyststrækning langs 
Østersøen3), og Kristtornens Grænse gaar fra Rygen mod Sydvest 
til Harzen og derfra videre i sydvestlig Retning (DENGLER, S. 105). 

Mellem disse til Atlanterhavsfloraen hørende Planters Øst
grænse og den af DENGLER paaviste Vestgrænse for Granens na
turlige Forekomst ligger, som anført, store Landstrækninger 
med en Vintertemperatur under O04), hvor altsaa Træet skulde 
kunne findes naturligt. 

*) Horizontalverbreitung der Kiefer, S. 23. 
2) Vierte Versamlung des internationales Verbandes forstlicher Versuchs

anstalten zu Mariabrunn, 1903, Mariabrunn 1903, S. 56. 
8) P. GRAEBNER, 1. c. Kort. 
4) P. GRAEBNER, 1. c. S. 212. 
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DENGLER har ogsaa været opmærksom paa dette svage 
Punkt i sin Argumentation og udtaler herom følgende (S. 109): 
»Her kommer aabenbart endnu et andet Moment til, som for
rykker Grænsen. Hele det her omhandlede Gebet, fra hvilket 
Granen er udelukket, er nemlig et udpræget tørt Gebet med 
mindre end 600 mm aarligt Nedslag, hvis Kerne ligger i Posen 
og Vestpreussen, hvor der endog falder under 500 mm. At et 
saadant Landskab ikke byder Granen Mulighed for videre Ud
bredelse, vil være indlysende for enhver, der er nogenlunde for
trolig med dens Fordringer til Fugtighed«. 

Det er dog vanskeligt at forstaa denne Henvisning til Umu
ligheden af Granens Forekomst ved en Aarsnedbør under 600 
mm, naar man ser hen til Udstrækningen af dens Vækst-
omraade mod Øst og Nord. I Rusland har Granen sin store Ud
bredelse ved en Aarsnedbør, der i Almindelighed er mindre 
end 600 mm og paa store Strækninger imod Øst ved betydeligt 
lavere Nedbør1). Hele Sverrigs Middelnedbør er kun 500 mm 2 ) . 
Mellem Hernøsand og Trondhjem strækker Granens Forekomst 
sig tværs over den skandinaviske Halvø fra Hav til Hav med en 
Aarsnedbør i Øst af 400 mm 3 ) og i Vest af over 900 mm 4 ) . 
Over Halvdelen af det østlige Sydsverrig, som Granen har under
lagt sig, har en Aarsnedbør, der ligger mellem 400 og 600 mm 5 ) . 
Ved Carlshamn paa Sverrigs Sydkyst, som Granen her naar6) , 
findes en Middeltemperatur for Februar af - j - 0.6°7) og en Aars
nedbør af 489 mm8) , skønt begge disse klimatiske Forhold ifølge 
DENGLER skulde udelukke Granen; men i Posen, der ligger i 
den centrale Del af Østpreussens tørre Strækning, findes ved en 
Vintertemperatur af -4-1.2° 9), der skulde tillade den at vokse, 
en Aarsnedbør af 498 mm1 0), der skulde udelukke den, uagtet 
den i ethvert Fald ikke er mindre end ved Carlshamn. 

Da, som ovenfor anført, Granen i Nordtyskland langtfra 
naar Østgrænsen for de af DENGLER nævnte »atlantiske« Karak-

*) Se BERGHADS' Physikaliches Atlas III og V; jfr. H. WILD, Die Regen
verhältnisse des Russischen Reiches, V. Suppl. zum Repertorium f. Meteorologie, 
St. Petersb. 1887, S. 90 ff. 

2) HAMBERG, 1. c. S. 26. 3) Ibid. S. 28. 
4) Nedbørsiagttagelser i Norge, udg. af d. norske meteorol. Institut, 1908. 
5) HAMRERG, 1. c. S. 28. 
6) HESSELMAN O. SCHOTTE, 1. c. Kort. 

' ) HAMRERG, 1. c. S. 46. 8) Ibid. S. 65. 
9) GRAEBNER, 1. c. S. 212. ">) Ibid. S. 203. 
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terplanter, og da han, naar Hensyn tages til dens Forekomst i 
tilgrænsende Lande, ikke har kunnet gøre det sandsynligt, at 
det er manglende Nedbør, der har standset dens Fremtrængen, 
skønner jeg ikke rettere end, at man, saa længe ikke andre Vid
nesbyrd foreligger, ikke kan slutte sig til hans Teori om, at det 
er klimatiske Forhold, som direkte har afstukket Granens Vest
grænse i det nordtyske Lavland. 

Vi vender os dernæst til Granens Nordgrænse i den vestlige 
Del af det nordtyske Lavland, angaaende hvilken DENGLER selv 
erkender, at hans Teori om, at Granen udelukkes af en Februar
temperatur omkring 0 °, ikke passer, idet Træet forekommer na
turligt under langt mildere Vintertemperaturer, end det efter hans 
Teori vilde være muligt, og i ethvert Fald under et mildere 
Vinterklima end i Midtjyllands Hedeegne. Forklaringen dertil 
maa derfor søges i andre Forhold, og DENGLER mener at finde 
disse i Træets Forhistorie paa dets nuværende Vækstomraade i 
den sydlige Del af Lüneburger-Heide. Til denne Granlokalitet 
hører de Voksesteder, som anførtes af mig i Afhandlingen om 
Rødgranens Vækstforhold ' i dette Tidsskrift S. 245 efter Med
delelser især af CONWENTZ og WEBER. Jeg troede i Granens 
Forekomst her at kunne se Analogier til den i Sverrig paaviste 
»Pionerzone« uden for Grænserne af Granens samlede Frem
trængen, der fra Syd kun er naaet til Harzen. DENGLER tyder 
derimod denne Granforekomst omvendt, nemlig som »Rester 
af et fordums større Grangebet, i visse Maader som Tilbage-
gangsposter i Kampen mod den overlegne nye Konkurrent, 
Bøgen« (S. 110). Da efter WEBERS nyeste Undersøgelser Granen 
skulde være kommen til Nordtyskland før Bøgen, ikke, som jeg 
efter en anden Kilde har anført, efter denne, og da der »med Bø
getiden i Nordtyskland indfandt sig en mildere, atlantisk Peri
ode, maaske endnu mere udpræget end nutildags, saa er Rød
granens Tilbagegang her og dens nuværende isolerede og spo
radiske Forekomst forstaaelig ud fra samme Synspunkt, som 
ogsaa har vejledet os paa de øvrige Dele af dens Grænse« (S. 
110). 

Om Granen paa denne lüneburgske Lokalitet findes som 
Relikt eller som Nybygger, er et Spørgsmaal, som ikke her skal 
optages til Drøftelse. Den plantegeografiske Litteratur viser, at 
Afgørelsen af denne Art Spørgsmaal for konkrete Forhold er 
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meget vanskelig og ofte deler Fagmændene i forskellige Lejre. 
Dette Spørgsmaal kan saa meget mere forbigaas her, som det 
synes uden Interesse for vort Hovedspørgsmaal, Granens Ude
lukkelse af en Februartemperatur omkring 0°, der vil afhænge 
af, om DENGLER har Ret i »at der med Bøgens Indvandring 
i Slutningen af Egeperioden fulgte en varmere Tid efter en for-
udgaaende koldere« (DENGLER S. 114). Til Bøgens og Granens 
indbyrdes Forhold skal vi komme tilbage nedenfor, og angaa-
énde Temperaturforholdene i Postglacialtiden især henvise til 
det i Anledning af den 11. Geologkongres om dette Æmne ud
givne store Samleværk J ) , der indholder Materiale til Spørgs-
maalets Belysning. 

Det fremgaar af Fremstillingerne i dette Værk, at det fra 
alle Sider erkendes, støttet paa en stor Række Forekomster af 
sydligere voksende Planter i Danmark, Norge, Sverrig og Fin
land, at Klimaet i Egeperioden har været varmere end nu i 
Landene Nord for Østersøen. »For Nordtyskland synes Spo
rene af denne varmere Periode langt usikrere og vanskeligere at 
tyde end længere nordpaa« (S. XXX., GUNNAR ANDERSSON) ; men 
de fleste Forskere mener dog at maatte antage et saadant Varme
optimum i Egetiden eller i det mindste samme Temperaturfor
hold som i Nutiden (STOLLER). Derimod synes der at herske 
Enighed om, at der i Egetiden har været et tørt Afsnit, medens 
denne Periode ellers udmærker sig ved et fugtigt-varmt Klima. 
Egetidens Tørkeperiode, der kan læses ud af Tørvemosernes 
Bygning, henlægges til noget forskellige Afsnit af denne Periode. 
Men af en koldere Tid, efter at Egeskoven først har udbredt 
sig i Landene omkring Østersøen og, saaledes som DENGLER for
udsætter, umiddelbart før Bøgens Indvandring, dertil synes ingen 
af de talrige Forfattere, der har beskæftiget sig med dette 
Spørgsmaal, at have fundet noget Spor. 

Henvender vi os endvidere i den store Litteratur til WEBER, 

hvis Undersøgelser DENGLER med Rette tillægger megen Vægt, 
saa kan hans, for Granens Forhold til Klimaet i den postglaci
ale Tid væsentlige Anskuelser gengives ved nedenstaaende Ud
drag af hans Fremstilling i 19052). 

') Die Veränderungen des Klimas seit dem Maximum der letzten Eiszeit. 
Eine Sammlung von Berichten, herausgeg. v. d. Exekutivkomitee des 11. In
tern. Geologenkongresses, Stockholm 1910. 

2) C. A. WEBER, Die Geschichte der Pflanzenwelt des nordd. Tiefl. seit d. 
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»Den ved Egens (Q. ped.) Herredømme karakteriserede Pe
riode omfatter, saa vidt mine hidtil udførte Undersøgelser lader 
erkende, det største Tidsafsnit i vort Lands postdiluviale Peri
ode. I denne Tid foregik . . . Ancylussøens . . . gradvise Om
dannelse til Littorinahavet. Granen (Picea excelsa) vandrede i 
denne Tid ind i den sydlige Del af Lüneburger-Heide. . . . I 
den sidste Halvdel af Egeperioden levede det ældre Stenalder
folk ved Traven og Kieler Bugt. Klimaet var i den største Del 
af Egetiden mildt og fugtigt i det nordtyske Lavland. Ved 
Slutningen af Egeperioden blev Klimaet tørrere. Først ved Slut
ningen af denne tørre Periode indvandrede Bøgen . . . . Vi 
mangler Oplysning om, hvor vidt i vort Landomraade, saaledes 
som i Sverrig, Aarstemperaturen i denne Periode en lang Tid 
har været højere end nu.« 

Ifølge WEBER skal altsaa Granen paa den omhandlede Lo
kalitet have gennemlevet en lang, fugtig-mild Periode, hvad 
der strider mod DENGLERS Antagelse om Nødvendigheden af en 
lav Vintertemperatur for dette Træs naturlige Forekomst. Om 
noget Tidsrum med koldere Klima, der skulde have begunstiget 
Granens Indvandring, melder WEBER intet, og at den varme 
Periode skulde være begyndt med Bøgens sene Indvandring, 
saaledes som DENGLER har opfattet Forholdet, strider ligeledes 
baade imod WEBERS og andre Forskeres Anskuelser. 

Det forekommer mig derfor, at man ikke kan anse DENG

LERS Forklaring af Granens Optræden i den sydlige Del af 
Lüneburger-Heide for at være i Overensstemmelse med hans 
Teori om, at en Februartemperatur omkring 0° umuliggør Gra
nens naturlige Forekomst. 

Endelig finder DENGLER Støtte for sin Kritik af min Op
fattelse af det her omhandlede plantegeografiske Spørgsmaal i 
Granens Forhold til Bøgen i Tilværelseskampen. Han skriver 
(S. 102): 

»P. E. MÜLLERS Hypotese gaar ud fra den Forudsætning, 
at hos os ligesom i Skandinavien, hvor det med Sikkerhed er 
paavist, at Granen efter Istiden er indvandret som det sidste 
Skovtræ, saaledes er den ogsaa hos os indvandret efter Bøgen. 

Tertiärzeit, S. 109 (Resultats se. d. Congrés intern, d. Botaniqne Vienne 1905, 
Jena 1906). 
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Granen mødte altsaa, saaledes siger han, Bøgen som en jævn
byrdig Rival, der holdt alle Jorder af Mellembonitet i hele det 
nordtyske Lavland besat . . . Saaledes maatte Granen udeluk
kende kæmpe med Bøgen om de for den passende Vækstlokali
teter, og da de biologiske Undersøgelser i Sverrig har vist, at 
Bøgen ydede Granen den betydeligste Modstand, saa kunde denne 
ikke trænge frem i det nordtyske Lavland, men omgik Kamp
gebetet, idet den besatte de mod Syd omgivende Bjærge, hvis 
nordlige Udløbere er Harzen. De mod Nordvesttyskland frem
skudte Poster af Granen i det Lüneburg'ske betragter MÜLLER 

som en Pionerzone, analog med den i Sverrig paaviste . . . P. 
E. MÜLLERS hele Anskuelse staar og falder med den Forudsæt
ning, at Granen hos os er indvandret efter Bøgen« osv. 

Hertil maa bemærkes, at dette Referat af min Tekst er 
ganske urigtigt; thi det eneste, der i den omhandlede Afhand
ling siges herom, er følgende (S. 224): »At Granen paa de bedre 
Jorder i det nordtyske Sletteland ikke er naaet saa langt imod 
Vest som i Sverrig og Norge, deri har altsaa sandsynligvis, naar 
man erindrer Iagttagelserne over disse to Træers indbyrdes 
Kamp i Sydsverrig, Bøgen en væsentlig Del.« At Bøgen paa 
Tidspunktet for Granens Indvandring »holdt alle Jorder af Mel
lembonitet i hele det tyske Lavland besat« og at »Granen saa
ledes udelukkende maatte kæmpe med Bøgen om passende 
Vækstpladser«, disse for en Forsker med nogenlunde Kendskab 
til de her omhandlede Spørgsmaal ganske urimelige Anskuelser, 
er DENGLERS frie Tillæg til min Fremstilling. At saadanne An
skuelser ikke havde burdet tillægges mig, fremgaar yderligere 
af min Henvisning (S. 242) til GUNNAR ANDERSSONS Kort over 
Bøgens Udbredelse i Sydsverrig, der giver et ganske andet Bil
lede af disse to Træers Forekomst i et udstrakt Landskab un
der indbyrdes Kamp om Herredømmet. Man har ikke af min 
Fremstilling været berettiget til at slutte andet end, at Bøgen 
vil kunne yde Granens Fremtrængen en væsentlig Hindring1) i 
Sammenligning med de Skove af Fyr og Birk, i hvilke Granen 
er vandret ind i store Strækninger af den skandinaviske Halvø. 
Der er derfor heller ikke Grund til med DENGLER at antage, at 
min Anskuelse staar og falder med Spørgsmaalet om Tids
punktet for Granens Indvandring i Nordtyskland. 

') Se f. Eks. HAUCH og OPPEKMANN, Haandbog, S. 404. 

Det forstlige Forsøgsvæsen. III 9..Iunil913. 26 
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Men i et Punkt beholder DENGLER Ret: Jeg har i den store 
gennemgaaede Litteratur overset den ovenfor anførte Udtalelse 
i 1905 af WEBER, at Bøgen rimeligvis er kommen efter Gra
nen i Nordtyskland, og har holdt mig til en samtidig Angivelse 
af RAMANN, der sætter Indvandringsordenen omvendt. Hvor 
meget man kan bygge paa WEBERS med beskedent Forbehold 
udtalte Anskuelse om Indvandringstiden for Granen, er dog ret 
usikkert. Den Art Spørgsmaal ere vanskelige at afgøre — man 
behøver kun at mindes de meget divergerende Anskuelser om 
Tidspunktet for Bøgens Indvandring i Danmark. Ifølge WEBER ere 
begge Træarter indvandrede i Egetiden, men i forskellige Tids
afsnit, medens en anden tysk Autoritet paa disse Omraader, WAHN-

SCHAFFE, i 1910 herom udtaler sig saaledes1): Han slutter sig til 
WEBER i Antagelsen af en tør Periode, »der muligvis falder sam
men med Slutningen af Littorinatidens ringe Landhævning . . . 
Denne Periode er betegnet som Myaperioden. I den bredte sig 
paa Fastlandet Bøg, Æl og Gran«. Overhovedet maa man skelne 
mellem Træets første Indvandring og Perioden for dets domi
nerende Udbredelse i Landets Skove. Disse Tidspunkter kan 
være meget forskellige, hvorpaa rimeligvis Bøgen i Danmark 
afgiver et Eksempel. 

Naar endelig DENGLER antager, at det er Bøgen, der har 
fortrængt Granen fra de nordligere magre og tørre Jorder i 
Lüneburger-Heide og andre tilgrænsende Landstrækninger, da 
strider denne Antagelse saa stærkt imod, hvad man nutildags 
kan iagttage om disse to Træers indbyrdes Forhold, at DENG
LER vistnok vanskeligt vil finde Tilslutning til denne Anskuelse. 

Det forekommer mig altsaa, at DENGLER ikke i sit Arbejde 
»Die Horizontalverbreitung der Fichte« har gjort det sandsyn
ligt, at Granens Udbredelse i Landene omkring Østersøen er 
direkte begrænset af en Februartemperatur noget under 0° og 
en Aarsnedbør af mindst 600 mm. Det er en anden Opfattelse 
af de Faktorer, der bestemmer de plantegeografiske Grænse
linier, som ligger til Grund for det af mig fremsatte Forsøg til 
en Forklaring af Granens naturlige Forekomst i denne Del af 
Europa. 

At Klimaet betinger Zoner for de forskellige Vækstsamfunds 

l) Die Veränderungen des Klimas o. s. v. S. 21. 
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Udbredelse i vertikal Retning, er en af Plantegeografiens ældste 
Læresætninger, og at der til Højdezonerne svarer horisontale 
Bælter i Retning mod Polerne, er lige saa ubestrideligt. Men 
saa snart man vil anvende disse Hovedtræk af Plantegeografien 
paa de enkelte Arters Begrænsning i bestemte Landsdele, støder 
man paa andre Faktorer, der ikke er direkte afhængige af Kli
maet, dels de øvrige økologiske Faktorer, der møder Plante
arten under dens Bestræbelse for at udvide sit Vækstomraade, 
dels Eksistenskampen mellem Plantesamfundene, dels endelig 
Vegetationshistorien. E. WARMING har i sit bekendte, grund
læggende Arbejde, Den økologiske Plantegeografi1), overordent
ligt lærerigt fremstillet disse Forhold. 

Blikket for deres Betydning for Udviklingen af en Plante
arts Vækstgrænse paa bestemte Steder af dens Udbrednings-
omraade udvides stedse mere og mere; for den Forsker, der 
beskæftiger sig med Skovtræernes plantegeografiske Forhold, 
synes de økologiske Faktorers Indflydelse paa Træets Udbredelse 
forholdsvis let tilgængelige for Iagttagelsen, og Eksistenskampens 
Forløb og Udfald lader sig umiddelbart opfatte. Forf. har for
søgt at anvende denne Anskuelse om Begrænsningen af Skov
træernes Udbredelse i sin Monografi over Bjærgfyrren2). 

Afvejningen af den Rolle, som paa den ene Side de direkte 
klimatiske Indflydelser, paa den anden Side de øvrige herskende 
økologiske Faktorer spiller for en Træarts Udbredelse, er inter
essant udtrykt af HEINRICH MAYR3) saaledes: »For enhver 
Plante kan man inden for dens Vækstomraade paavise et cen
tralt Parti, i hvilket den befinder sig i Optimum. Det har nu 
vist sig, at inden for dette Optimalomraade kan de fleste Træ
arter finde Vækstbetingelser, idet dog selvfølgelig deres Vækst
ydelse varierer efter Lokalitetens Godhed. Men uden for dens 
Optimalomraade er hver Træart bunden til en bestemt Beskaf
fenhed af Lokaliteten«. 

Denne Synsmaade har E. RAMANN yderligere præciseret i 
følgende Sætning: »I en Plantearts Udbredningscentrum er de 
klimatiske Forhold overvejende bestemmende for dens Fore-

') EUG. WAHMING, Plantesamfund, Grundtræk af den økologiske Plante
geografi, Kbhvn., 1895. 

2) Tidsskr. f. Skovbrug, Bd. VIII, IX, XI, 1886-89. 
8) HEINRICH MAYR, Die Waldungen von Nordamerika, München, 1890, 

S. 87—88. 

26* 
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komst, ved Grænserne de stedlige Indflydelser, især Jordbundens 
Beskaffenhed«1). 

Opfatter man Udtrykket, »de stedlige Indflydelser, især 
Jordbunden« som det Kompleks af Faktorer, der betinger Ud
faldet af Artens Eksistenskamp med Rivalerne, derunder ogsaa 
det lokale Klima, saa forekommer det mig, atRAMANNS Formel, 
trods dens definitionsmæssige Knaphed, maa erkendes for rigtig 
og i Almindelighed vil kunne forklare Artsudbredelsens Grænse
linier i større Træk. Forskere som E. WARMING2), A. F. W. 
SCHIMPER3) og C. RAUNKIÆR*) synes at dele denne Opfattelse. 

Men man vil nu se, al nærv. Forf.s Forsøg til en Forkla
ring af Granens Udbredelse i Nordtyskland ganske passer som 
et Eksempel paa RAMANNS Sætning: Det er Fyrrearealets magre 
og tørre Sandjorder, der i Nordøsttyskland standser Granen, og 
det er den gamle, udvadskede Hedebund med de for denne 
karakteristiske biologiske Forhold under et ret fugtigt Klima, 
der har forhindret den i at trænge frem mod Nord i Nordvest
tyskland. 

Denne Opfattelse af de Forhold, der bestemmer de plante
geografiske Vækstliniers Forløb, er imidlertid nøje knyttet til 
Forestillingen dels om Artens uafbrudte Stræben efter at udvide 

I sit Vækstomraade, dels om at en given Grænselinie repræsen
terer et Stadium i Artens Emigrationshistorie, naar ikke abso
lutte Hindringer stopper Fremmarchen. 

At saadan absolut Hindring i Nordøsttyskland skulde være 
en Aarsnedbør af mindre end 600 mm, er for Granen med sin 
store Udbredelse i nedbørsfattige Nabolande, som foran anført, 
meget usandsynlig. Men tager man tillige i Betragtning Gra
nens enorme Vækstomraade og dens ogsaa af DENGLER (S. 99) 
fremhævede store Evne til Tilpasning til forskellige klimatiske 
Forhold, saa leder Billedet af dens Optræden i de nordtyske 
Grænseegne heller ikke Tanken hen paa, at det udelukkende 
er klimatiske Faktorer, der standser den. Thi hvor den fore
kommer i Grænseegnene, udvikles den til smukke og anselige 

') Bodenkunde, 1911, S. 569. 
2) Den danske Planteverdens Historie, 1904, S. 104; Oecology of Plants, 

Oxford 1909, S. 15. 
3) Pflanzen-Geographie auf physiologischer Grundlage, Jena 1898, S. 191 ff. 
4) Formationsundersøgelse og Formationsstatistik i Bot. Tidsskr., Bd. 30, 

1909, S. 21, 41—43. 



[133] 403 

Bevoksninger, (hvad man kan slutte af DENGLERS Meddelelse 
S. 86—90), og der mangler her det Bælte af mere eller mindre 
forkrøblede Individer, der lider af et Klima, som ikke er gun
stigt for Arten, og som vi finder i alle rent klimatiske Vækst
grænser, saaledes mod Nord og paa Bjærgene. En saadan Zone 
har ikke kunnet udvikle sig, fordi den er tilintetgjort i Eksistens
kampen med rivaliserende Samfund, for hvilke »de stedlige Ind
flydelser, især Jordbundens Beskaffenhed« passede bedre. 

Om Granens Vest- og Nordgrænse i Nordtyskland tillige er 
paavirket af dens Indvandringshistorie, maa, efter den for Øje
blikket foreliggende Kundskab herom, henstaa som et uafgjort 
Spørgsmaal. Men det maa dog, som foran anført, erindres, at 
baade Bøgen og Granen er forholdsvis unge Medlemmer af den 
nordtyske Planteverden, idet de begge er indvandrede i Ege-
tiden, da disse Landstrækninger allerede besad en meget væsent
lig Del af deres nuværende Plantesamfund. Men tillige maa 
der i denne Sammenhæng mindes om Plantevandringernes store 
Langsomhed1), naar Talen er om Træer, som maa opnaa 
en vis ikke ringe Alder, førend Individerne bliver forplantnings
dygtige. 

Endelig maa der ved Overvejelserne over disse Forhold 
mindes om den Vanskelighed, som Træerne har ved at vandre 
over ugunstige Landstrækninger, og som er saa overbevisende 
fremstillet af HEINRICH MAYR2) . Det maa saaledes anses for 
sandsynligt, at det Fænomen, at Midt- og Vestjyllands Skov
rester endnu bærer saa stærke Minder om Stenalderfolkets (Lit-
torinatidens) Egeskove med Smaabladet Lind, uden at disse 
Træer som i østligere Egne er fortrængte af den sent indvan
drede Bøg, i væsentlig Grad skyldes denne Vanskelighed ved 
Emigration over Jyllands ældgamle Heder. Jeg nærer den Op
fattelse, at tilsvarende Forhold har været medvirkende til at 
forhindre Granens Fremtrængen mod Nord over Lüneburger-
Heide. 

J) WARMING, Plantesamfund, S. 309. 
2) 1. c. S. 16; se ogsaa WARMING, Plantesamfund, S. 309. 
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