
A. OPPERMANN: 

OVERVINTRING AF AGERN. 
(Überwinterung von Eicheln). 

(Særtryk af Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, IV) 
MCMXUJ 



OVERVINTRING AF AGERN. 
Ved 

A. OPPERMANN. 

x \ a r e t 1911 gav en rig Høst af Agern, som kunde anvendes 
ved Forsøg over Arvelighedsforhold hos Eg (Quercus pedanculata), 
og i Løbet af Efteraaret blev der indsamlet en Mængde Prøver, 
dels fra enkelte Træer, dels fra hele Bevoksninger, som det 
gjaldt om at overvintre paa bedste Maade. Ved Opbevaringen 
byggede jeg dels paa de Forsøg og Erfaringer, der foreligger i 
den nyere danske Litteratur *), dels paa hvad jeg havde lært 
ved at overvintre Prøver af Bøgeolden i Vinteren 1909/10. 

De Smaapartier af Agern, om hvilke her er Tale, maa i 
samme Grad som større Frømængder vogtes for Frost, Varme 
og frøædende Dyr, men lige saa vigtigt og vanskeligt er det at 
værne dem mod stærk Udtørring, naar Opbevaringen skal til
fredsstille den fjerde Fordring, at Prøverne maa være let til
gængelige og skarpt adskilte. Som Opbevaringsrum blev an
vendt en Tærskelo i Skovløberstedet ved Lyngby Skov, syd for 
Frederiksværk; Huset er af Bindingsværk med Straatag; Loen 
ligger i den sydlige Gavl og har Lergulv. Herhen blev alle 
Prøver sendte i November—December 1911, de fleste fra Køben
havn, men enkelte direkte. 

Fælles for Prøverne var det, at de blev blandede med fint 
Bakkesand, men medens de største Prøver, paa 1j2—1 hl, laa 

*) HAUCH: Agerns Opbevaring (Tidsskrift for Skovvæsen 1893 B, Side 74); 
Om Opbevaring af Agern, Kbhv. 1897. HAUCH og OPPERMANN: Haandbog i 
Skovbrug, 1898—1902, S. 70, 289—292. Af ældre Tiders Forfattere fremhæver 
G. SARAUW (Ueber die Eichensaat, Kiel, 1802, S. 7, 9), at Agern maa skærmes 
mod Frost. 
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paa selve Gulvet, blev Prøver af Middelstørrelse opbevarede i 
Pakkasser, hvoraf nogle var afdelte i Rnm; og de fleste Partier 
Agern var saa smaa, at de kunde rummes i cylindriske Behol
dere af galvaniseret Traadvæv (Fig. l b ) . I '1909 havde For
søgsvæsenet til Brug ved Opbevaring af Bøgeolden ladet lave 
et stort Antal saadanne Traadvævs-Daaser i Størrelserne 10, 5, 
2, 1 og 1i2 Liter, som nu paany blev benyttede. Beholderen, 

Fig. 1. Beholdere til Opbevaring af Skovfrø, a Net til Opbevaring af Agern 
der skal udsættes for Frost; Maskevidden 5 mm. Maalestok 1:5. b Daase 
med Bøgeolden af galvaniseret Traadvæv, c. 2 Liter stor; Maskevidden 5 m m ; 

Nummeret paa Daasens Laag af Aluminium. 
Behälter zur Aufbewahrung von Holzsamen: a Netzbeutel, b Dose. 

hvis Traadvæv er saa fint, at det værner mod Mus, kan lukkes 
med Jærntraad eller Sejlgarn og derefter plomberes; man bør 
ikke fylde den helt med Frø, men lade saa meget Rum frit, at 
man kan »røre« Partiet, idet man ryster Daasen. Inden Lag
ringen øser og gnider man Sand ind fra alle Sider, saaledes at 
det udfylder Hulrummene, og derefter lægger man Beholderne 
lagvis ned i Sand, langs den Væg i Loen der byder størst Sik
kerhed mod Vinterkulden. 

Som bekendt blev Vinteren 19u/i2 ualmindelig streng. I over 
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en Maaned, fra 6. Januar til 6. Februar, havde vi en næsten 
uafbrudt Kuldeperiode; særlig kolde var 7.—11., 27. og 30. Ja
nuar samt 1.—6. Februar; ved Landbohøjskolen var Middel
temperaturen 3. Februar -H 15.6° og Minimum -=- 19.2°; flere 
Steder i Nordsjælland ses Kulden at have været fuldt saa streng, 
og i Midtsjælland gik Termometeret ned til -=- 24.6°; vi kan da 
antage, at der i Lyngby Skov har været indtil 20° Frost d. 3. 
Februar 1912. 

Under disse Forhold maatte jeg med nogen Bekymring 
imødese Virkningen af den langvarige og strenge Kulde, som 
næppe havde kunnet holdes ude fra Opbevaringsrummet. Forsøg, 
som O. ROSTRUP paa Foranledning af HAUCH og OPPERMANN 

havde anstillet i Slutningen af Vinteren 1896/97, viste, at c. 7° 
Kulde kunde være farlig for Spireevnen1); nogle Smaaforsøg, som 
Forfatteren 1 de følgende Aar anstillede sammen med Professor 
W. JOHANNSEN, tydede snarest paa, at den farlige Grænse laa 
omkring ved ~- 10°. Det kom mig derfor ikke overraskende, 
at nogle Prøver, da vi 21. Marts 1912 fremtog dem til Udsaa-
ning, viste sig at have taget betydelig Skade, saaledes at Tvær
snit af mange gennemskaarne Agern gav et Billede, som ganske 
svarede til, hvad HAUCH har fremstillet i sit Skrift om Opbe
varing af Agern2). Det saa foreløbig ud til, at en meget stor 
Del af det værdifulde Forsøgsmateriale var ødelagt. 

At tage Snitprøver af alle de mange Smaapartier havde ikke 
blot været meget omstændeligt, men det vilde ogsaa yderligere 
have formindsket Materialets Størrelse i høj Grad. Der blev 
imidlertid undersøgt et betydeligt Antal af de større Partier, 
og her viste der sig da et ganske mærkeligt Forhold. Medens 
nogle af dem var stærkt beskadigede, havde andre aldeles ikke 
taget Skade, og det var umuligt at finde nogen Sammenhæng 
mellem den Grad, i hvilken de enkelte Prøver maatte antages 
at have været udsat for Kulden, og det Omfang i hvilket de 
var beskadigede. Derimod viste det sig, at de forholdsvis faa 
Prøver, som havde taget megen Skade, og hvortil de først under
søgte hørte, alle var saadanne, som af en eller anden Grund 
havde været udtørret for stærkt, inden de blev lagte ned i Sand, 

x) HAUCH og OPPERMANN: Haandbog i Skovbrug, 1898—1902, S. 289; 
O. ROSTRUP i Aarsberetning fra Dansk Frøkontrol for 1897—98. 

2) Fig. 7 (S. 19). Figuren er senere gengivet i Haandbog i Skovbrug 
S. 70. 
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medens der var ingen eller ringe Skade at se paa de Prøver, 
hvis Indhold af Fugtighed maa antages at have været stort. — 
Ved Udsaaning i Foraaret 1912 spirede da ogsaa de fleste Prø
ver fortrinligt. 

Dette stemmer godt med Iagttagelser 1912 ude i Naturen. 
Under den gamle Egeskov laa om Vinteren en umaadelig 
Mængde Agern paa Skovbunden, ofte udsat for Kulden, uden 
noget skærmende Dække af Løv eller Sne. I Sommeren 1912 
var Jorden mange Steder i Landets forskellige Egne dækket af 
en tæt Ege-Opvækst, hvis Lige næppe er set her i Landet i de 
sidste 50 Aar. 

Det synes altsaa, som om Fugtighed til en vis Grad kan 
beskytte Agern mod Virkningen af Vinterkulde, medens Udtør
ring maa antages at formindske deres Modstandsevne, maaske 
fordi der danner sig et Hulrum mellem Skal og Kerne. 

Hvorledes Kulden virker paa Agern, som er passende fugtige, 
har der været Lejlighed til at undersøge nærmere. Ved Hen
vendelse til Hr. Forstassistent, kst. Skovfoged paa Lystskovs-
distriktet, K. BRAMSEN modtog Forsøgsvæsenet foruden flere 
værdifulde Prøver, der indgik i de ovenfor omtalte Arveligheds-
Forsøg, tillige et større Parti, og dette sidste, der var indsamlet 
i Jægersborg Dyrehave November 1911, udmærkede sig ved at 
være meget fugtigt. Ved en stor Imødekommenhed, for hvilken 
vi herved offentlig aflægger vor bedste Tak, fra Bestyreren af 
Statsanstalten Dansk Frøkontrol, Hr. K. DORPH-PETERSEN, blev 
det nu muligt at faa bestemt Spireevnen paa en Række for
skellige Prøver, udtagne af Partiet og derefter udsatte for for
skellige Kuldegrader, medens man samtidig undersøgte Tilstan
den ved Begyndelsen af hvert Forsøg paa den Maade, at man 
skar 100 Frø over og dernæst delte dem i 4 Klasser efter deres 
Sundhedstilstand, hvorved det viste sig, at gennemsnitlig omtrent 
80 pCt. var spiredygtige. Den første Prøve blev straks lagt til 
Spiring; de andre tre blev ophængt i Net (Fig. l a ) paa en 
aaben Veranda i 12—20 Dage, saaledes at Nr. 2 blev udsat for 
c. ~ 9° C , Nr. 3 for c. -H 12° og Nr. 4 for c. -f- 18°, hvorefter 
de blev lagt til Spiring. Hver Prøve bestod af 300 Frø, og der 
blev gjort Optegnelser om, hvor mange Procent der havde 
spiret efter 20, 30—40 og 60 Døgns Forløb, samt hvor mange der 
herefter var sunde, uspirede. Analyserne er udførte af Frøken 
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INGEBORG JACOBSEN. Resultaterne af disse Forsøg er sammen
stillede i nedenstaaende Tabel I. 

Ved det første Forsøg var der god Overensstemmelse mel
lem Snitprøven og Spiringsprøven; i begge Tilfælde blev 18 pCt. 
af Frøene betegnede som døde. Den Prøve, der blev udsat for 
H- 9 °, gav 24 pCt. døde, hvilket er lidt mere end i foregaaende 
Tilfælde, og mere end Snitprøven, hvis Resultat dog, som det 
fremgaar af Anmærkningen, er noget usikkert. Den tredje 
Prøve, der var mindre god, gav næsten samme Antal døde i 
Spiringsprøven og Snitprøven, 35 og 33 pCt. Det er saaledes 
ikke sandsynligt, at 9—12° Kulde har gjort nogen væsentlig 
Skade. Derimod viser den fjerde Prøve med fuld Sikkerhed, 
at -h 18° virkede dræbende, saaledes at 100 pCt. var døde, me
dens Gennemskæring af Kontrolprøvens Frø gav 18 pCt. døde, 
ganske som i det første Forsøg hvor Frosten ikke havde virket, 
hvilket tyder paa, at Frøprøverne ikke har taget Skade af Op
bevaringen paa Frøkontrollens Veranda. 

Forsøgsresultaterne taler nærmest for, at Agern, der er pas
sende fugtige, kan laale 9—12° Kulde uden at tage væsentlig 

Tabel I. Spiringsforsøg med Agern. 
Keimungsversuche mit Eicheln. 

Prøve Nr. 

S n i t p r ø v e n viste følgende: 
Helt sunde, pCt 
Kimen god, en Del af Fr. daarligt, pCt. 

» » nogle sorte Pletter, pCt.. . 
I alt spiredygtige Frø, pCt 
Døde, pCt 
P r ø v e l a g t t i l S p i r i n g 
Udsat for Kulde, Grader C 
Spirede efter 20 Døgn, pCt 

» » 30-40 » » 
» » 60 » » 

Sunde, uspirede Frø, pCt 
I alt spirede -f- sunde uspirede, pCt. . . 
Døde. pCt 

1 

58 
4 

20 
82 
18 

'I1 

21 
51 
76 

6 
82 
18 

Fi f i l 61) 
6 

25 
87 
13 
27t 

H- 9 
8 

57 
69 

7 
76 
24 

42 !) 
11 
14 
67 
33 3) 

87i 
-12 

10 
46 
59 

6 
65 
35 

62 2) 
7 

13 
82 
18 
4/2 

-M8 
0 
0 
0 
0 
0 

100 
x) Nogle heraf havde en stærk gul Farve (maaske døende?), ellers sunde 

og friske. 
2) De fleste heraf havde en stærk gul Farve med noget mørk Kim, men 

var ellers tilsyneladende sunde og friske; under Arbejdet blev de bløde og 
fugtige og noget klare. 

3) Det store Antal »døde« skyldes næppe Frosten, men snarere en Til
fældighed ved Prøveudtagningen; kun enkelte saa ud til at være frostdøde. 



132 [6] 

Skade, medens de ødelægges fuldstændigt af -=- 18°, en Tempe
ratur som vel de fleste Vintre forekommer hos os i fri Luft, 
men som selvfølgelig langt sjældnere optræder i de Rum, der 
bruges til Opbevaringssted for Agern. 

Efter at det ovenfor beskrevne Forsøg var iværksat, modtog 
Forsøgsvæsenet fra Hr. Jægermester HAUCH to Agernprøver, af 
hvilke den ene havde ligget i fri Luft, altsaa paavirket af Vin
terens Frost, medens den anden var opbevaret i Agernhytte. 
Prøverne blev lagt til Spiring 17. Februar, og Spiringsprocenten 
for den sidstnævnte Prøve var 3, 29, 58, henholdsvis efter 20, 
40 og 60 Døgn, medens der herefter fandtes 21 pCt. sunde 
uspirede Frø; flere af disse sidste var ganske vist sortplettede, 
men det samme gælder om flere af de spirede. Denne Prøve 
havde altsaa spiret nogenlunde godt, men dog hverken saa 
hurtigt eller saa stærkt som den tidligere omtalte, der blev lagt 
til Spiring 15. Januar og gav Tallene 21, 51, 76 pCt. spirede 
Frø, medens 6 pCt. var sunde, uspirede. — I den Prøve, der 
havde været frossen, fandtes efter 60 Døgns Forløb hverken 
spirede Frø eller sunde, uspirede Frø. Ganske vist bestod denne 
Prøve kun af 40 Agern, da man havde benyttet 50 Stkr. af hvert 
Parti til en Snitprøve, som gav følgende Resultat: 

Frosne Agern. 
Ubeskadigede 0 pCt. 
Mørk Randtone 14 » 
Mørk Randtone og Midtlinie 52 » 
Helt frosne 26 » 
Tillige beskadigede paa anden Maade 8 » 

I alt 100 pCt. 

Agern fra Hytte. 
Ubeskadigede 50 pCt. 
Smaa mørke Pletter 24 » 
Større mørke Pletter 12 » 
Helt ødelagte 14 > 

I alt 100 pCt. 

Det hele Spørgsmaal om, hvor stærk en Kulde Agern kan 
taale, synes saaledes at være mere indviklet, end man en Tid 
har antaget; der viser sig at være Trang til en større Under
søgelse, ved hvilken man ikke blot varierer Kuldegraden, men 



[7] 133 

ogsaa Frøets Fugtighedsgrad, og endelig maaske Længden af 
det Tidsrum, i hvilket Kulden virker. Desværre kan man jo 
ikke hver Vinter gøre Regning paa saa gunstige Forhold som i 
1912, hvor Frosten tiltog fra Uge til Uge, og hvis man ikke vil 
vente, til et saadant Tilfælde atter indtræffer, maa man anvende 
kunstig Afkøling. Under alle Omstændigheder vil Udførelsen 
af Spiringsforsøgene kræve et meget betydeligt Arbejde, som i 
det her beskrevne Forsøg er udført vederlagsfrit af Dansk Frø
kontrol. 

Indtil nye Undersøgelser foreligger, vil det være rigtigt at 
følge den af HAUCH givne Anvisning: at værne de Agern, der 
bliver overvintrede, mod Frost og Udtørring, men særlig bør 
man vogte dem for at paavirkes af begge Onder, da en saadan 
Forening synes at forstærke Kuldens Virkning. 

ÜBERWINTERUNG VON EICHELN. 

Zur Aufbewahrung einer Menge kleiner Proben von Eicheln, 
die das Material zu Vererbungsversuchen abgaben, wurden Dosen 
(Fig. l ,b ) aus galvanisiertem Draht augewendet, die mit Aluminiums
nummern versehen und plombiert waren. Der Samen wird mit 
Sand vermischt, und die Dose wird in einen Sandhaufen gelegt, 
so dass man die Proben stets besichtigen kann, ohne die Dosen zu 
öffnen. 

Unter gewöhnlichen Verhältnissen wird der Sand gut vor Frost 
schützen, aber bei der strengen Kälte vom 6. Januar—6. Februar 
1912, wo die Temperatur in Nordseeland bis auf ~- 20° C fiel, 
wurden mehrere der eingesammelten Proben durch den Frost be
schädigt, obgleich sie auf einer Dreschdiele an der Südgiebelseite 
eines Wirtschaftsgebäudes gelagert waren. Es war unmöglich, einen 
Zusammenhang festzustellen zwischen dem Grad, in welchem die 
einzelnen Proben annehmbar der Kälte ausgesetzt gewesen waren, 
und dem Umfang, in welchem sie beschädigt waren. Dagegen zeigte 
es sich, dasz die am meisten beschädigten Proben * sämtlich aus 
irgend einem Grunde zu stark ausgetrocknet gewesen waren, bevor 
sie in den Sand gelegt wurden. Es scheint, dasz Feuchte bis zu 
einem gewissen Grad imstande ist, Eicheln gegen Winterkälte zu 
schützen, während eine Austrocknung deren Widerstandsfähigkeit 
annehmbar vermindert, vielleicht weil sich zwischen Schale und 
Kern ein hohler Raum bildet. In der freien Natur, wo der Same 
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nicht ausgetrocknet wird, enstanden 1912 eine Menge junge Pflanzen 
an Orten, wo man annehmen musz, das die herabgefallenen Eicheln 
den Winter hindurch fast ohne jegliche beschützende Decke von 
Laub oder Schnee gelegen haben. 

Nachdem L. A. HAUCH (Tidsskrift for Skovvæsen 1893 B, S. 74) 
die dänischen Waldwirte darauf aufmerksam gemacht hatte, dass 
man die Eicheln vor Frost schützen muss, wurden Keimungsver
suche mit gefrorenen Eicheln angestellt, die das Resultat ergaben, 
dass der Schaden bereits bei -f- 7° beträchtlich sei. Spätere Ver
suche deuteten auf -=- 10° als die gefährliche Temperatur. Es sind 
nun im Jahre 1912 von der Dänischen Staats-Samenkontrollanstalt 
eine Reihe Keimungsversuche mit Eicheln ausgeführt worden, die im 
späten Herbst gesammelt worden und deshalb feuchter waren als 
die früher angewandten Proben. Die Samen wurden in einer offenen 
Veranda in Netzbeuteln (Fig. l,a) aufgehängt und dem immer zu
nehmenden Frost ausgesetzt. So oft eine Probe zur Keimung herein
genommen wurde, fand zur Kontrolle eine Schnittprobe statt. Während 
die Proben ursprünglich 18 pCt. tote und 6 pCt. gesunde, ungekeimte 
Eicheln hatten, ergab das Gefrieren folgendes Verhältnis (Tab. I): 

Niedrigste Temperatur -f- 9° - ^ 1 2 ° — 1 8 ° 
Gekeimt, nach 60 Tagen. . . 69 59 0 pCt. 
Gesund, ungekeimt 7 6 0 » 
Gestorben 24 35 100 » 

Die Steigerung von 24 auf 35 pCt. beruht zudem vielleicht nicht auf 
dem Frost, sondern auf einem besonderen Missstand. Die Versuche 
deuten in derselben Richtung wie die obengenannten Beobachtungen 
aus dem Walde. 

Zwei Proben, eine gefrorene und eine frostfreie, die L. A. HAUCH 
später einsandte, ergaben eine etwas langsamere Keimung, übrigens 
aber ein entsprechendes Resultat, indem von den gefrorenen Eicheln 
100 pCt. gestorben waren, während von der vor Frost beschützen 
Probe 76 pCt. gekeimt hatten und 6 pCt. gesund und ungekeimt 
waren. 

t 


