
J f * 
JOHS. HELMS: 

FORSØG MED LYSTRÆER 
PAA FELDBORG SKOVDISTRIKT. II. 

(Versuche mit Lichthölzern auf Heideboden). 

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



FORSØG MED L Y S T R Æ E R 
PAA 

FELDBORG SKOVDISTRIKT. II. 

Af 

JOHS. HELMS. 

v J m de Forsøg med Lystræer, der er udførte paa Feld
borg Skovdistrikt siden Foraaret 1902, er der givet Beretning 
i »Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark«, Bind II, 1909. Be
retningen giver Oplysninger om Forsøgenes Anlæg og om Kul
turernes Udvikling til Udgangen af 1907. Da der nu er for
løbet seks Aar siden Beretningen blev udarbejdet, og disse Aar 
har været begivenhedsrige for flere af Kulturerne, skal nedenfor 
gives Oplysninger om Udviklingen i Tiden fra Efteraaret 1907 
til Efteraaret 1913. 

Vejrforhold. 
Vinteren 1907—08 var usædvanlig mild, uden stærk Frost 

og med kun lidt Sne. Foraaret 1908 var koldt indtil 28. Maj, 
men uden Foraarsnattefrost. 

Vinteren 1908—09 gav usædvanlig lidt Sne. Frosten var 
ingen Sinde haard, men varede ved til et Stykke ind i April 
Maaned. Sommeren 1909 var kold og gav rigelig Nedbør. 

Vinteren 1909—10 begyndte meget tidligt, og Temperaturen 
var flere Gange meget lav. Midt i November faldt der megen 
Sne, og derefter frøs det 14° R. Foraaret 1910 var gunstigt 
for Vegetationen, uden Nattefrost og med passende Nedbør. 
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Sommeren var meget varm, men da der faldt Regn af og til, 
gjorde Varmen ikke kendelig Skade paa Vegetationen. 

Vinteren 1910—11 var mild. Sidst i Maj Maaned 1911 
var der gentagne Gange Nattefrost. Sommeren var usædvan
lig varm og tør. 

Vinteren 1911—12 var haard, Temperaturen var flere Gange 
nede paa -f- 12—15° R. Foraaret 1912 var køligt og fugtigt 
uden Nattefrost, Sommeren var gunstig for Vegetationen, ret 
varm og rigelig fugtig. 

Vinteren 1912—13 var mild og Foraaret gunstigt for Ve
getationen, men der indtraf flere Gange Nattefrost i Slutningen 
af Maj og omkring Midten af Juni Maaned. 

I den seksaarige Periode var der altsaa to strenge Vintre: 
1909—10 og 1911—12; i Foraarene 1911 og 1913 indtraf For
aarsnattefrost; i 1908, 1909 og 1912 varede Vinteren længe 
ved. Ingen af Somrene har været af en saadan Karakter, at 
de har kunnet hæmme Kulturernes Udvikling i væsentlig Grad. 

Kulturernes Udvikling. 
V i n t e r e g , (Quercus sessiliflora). 

S t i l k e g , (Quercus pedunculata). 

Indtil Udgangen af 1907 havde Udviklingen været ret til
fredsstillende, selv om Planterne gentagne Gange var blevne 
beskadigede af Foraarsnattefrost; den senere Udvikling har 
derimod ikke været god. 

Hvert Efteraar er der blevet pløjet mellem Planterækkerne, 
hvilket kun i ringe Grad synes at have indvirket paa Plan
ternes Vækst, men det har bidraget til at holde Lyngen borte. 

I Periodens første Aar skete der ikke Frostskade, og der 
var ikke fremtrædende Angreb af Svampe eller Insekter, selv 
om der nok fandtes enkelte tørre Grenespidser, men Væksten 
var alligevel meget langsom. 

I Foraarene 1911 og 1913 har Planterne lidt overordentlig 
meget af Foraarsnattefrost, mindst i Parcellerne 1, mest i Par
cellerne 4, fordi Terrainet falder jævnt fra 1 til 4. Vinteregen 
har lidt mere af Frosten end Stilkegen, fordi dens Udspring 
falder tidligst. 
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I Efteraaret 1913 blev udført 
Højdemaalinger paa: E. 1907. 6 Aars 

Vintereg. Parcel 1. Alder 12 Aar. Alder 6 Aar. Højdetilv. 
Hal landsLän. indtil 2.10m, gsl. 0.98 m 0.78m 0.20m 
Södermanland » 1.55 m, » 0.89 m 0.56 m 0.33 m 
Grimstad » 1.60 m, » 0.88 m 0.56 m 0.32 m 
Farsund » 1.45 m, » 0.75 m 0.63 m 0.12 m 
Stordø » 1.20 m, » 0.83 m 0.63 m 0.20 m 

Da Spredningstallet paa Højden er meget stort, er det van
skeligt at faa rigtige Gennemsnitstal for Højden, og ovenstaa-
ende Maalinger kan derfor ikke tillægges megen Værdi, men 
de kan i hvert Fald vise, at Højderne er meget smaa i For
hold til Alderen, og at Tilvæksten har været meget ringe. 

E. 1907. 6 Aars 
Vintereg. Alder 10 Aar. Alder 4 Aar. Højdetilv. 

Parcel 2 indtil 0.75 m, gsl. 0.47 m 0.25 m 0.22 m 
» 3 » . 0.85 m, » 0.42 m 0.22 m 0.20 m 
»• 4 » 0.75m, » 0.51m 0.19m 0.32m 

E. 1907. 6 Aars 
Stilkeg. Alder 10 Aar. Alder 4 Aar. Højdetilv. 

Parcel 1 indtil 1.25 m, gsl. 0.77 m 0.31 m 0.46 m 
» 2 » 1.30m, » 0.71m 0.31 m 0.41 m 
» 3 » 1.15m, » 0.66m 0.28m 0.38m 
» 4 » 0.80 m, » 0.55 m 0.25 m 0.30 m 

Forsøgene viser, at de to Egearter vel formaar at leve paa 
den foreliggende Lokalitet, men de vokser overordentlig lang
somt. Det vil derfor ikke kunne betale sig at dyrke dem i 
større Bevoksninger, men højst i Læbælter. 

B æ v r e a s p , (Populus tremula). 
Ved Udgangen af 1907 var alle Forsøgsplanterne, saavel 

de, der stammer fra Tisvilde, som de, der er hentede i selve 
Borbjerg Plantage, smaa og svage, stærkt angrebne af Rust 
paa Bladene; tillige havde Tisvilde-Planterne mange tørre 
Grenespidser. Det var allerede den Gang tydeligt, at Planterne 
efterhaanden vil forme sig som de spredte, lave Purrer, man 
træffer i Heden. 
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Senere er Udviklingen fortsat i samme Retning. 
Tisvilde-Planterne er tilsyneladende gaaet ud, men der 

findes mange spredte, smaa Rodskud. Borbjerg-Planterne er 
vel levende, men med udgaaede Grenespidser og ganske lave, 
ikke over 60 cm høje, og de ligger hen ad Jorden hældende 
fra Vest til Øst. 

Fig. 1 viser Tisvilde-Planternes Udseende i September 1909. 

Fig. 1. Bævreasp. September 1909. 
Zitterpappeln. September 1909. 

Saaledes som Udseendet er nu, vil det formentlig vedblive 
at være, da det svarer ganske til Udseendet af de i de omlig
gende Heder forekommende smaa Bævreasp-Holme, hvis ældre 
Planter er toptørre, tilsyneladende udgaaede, men Roden lever 
og sender talrige Rodskud tilvejrs. Rodskuddene ser i de 
første Aar helt lovende ud, men efterhaanden som de vokser op 
over den skærmende Lyngvegetation, sygner de og bliver toptørre. 

Det er tydeligt, at Stedets klimatiske Forhold har været 
for ugunstige, og Jordbunden maaske ogsaa for ringe til at 
give Bævreaspen tilfredsstillende Vækst. 
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G r a a p o p p e l , (Populus canescens). 

Ved Udgangen af 1907 saa Kulturen elendig ud, hvilket 
man antog maatte tilskrives de hyppige Frostbeskadigelser. 
I de nærmest følgende Aar bedredes Tilstanden noget; de 
endnu levende Planter havde veludviklede Blade, og der fandtes 
mange sunde Rodskud, men efter at Planterne har været ud
satte for Foraarsnattefrost i 1911 og 1913, er der i den lavere, 
vestlige Del af Stykket ikke levende Planter tilbage, og i den 
højere, østlige Del findes kun spredte levende Planter. 

Efter det Udfald, som Forsøgene med denne Træart har 
faaet, maa det fraraades at gøre yderligere Forsøg paa tilsva
rende Voksesteder. 

F r a n s k Bjærgfyr . 

I Afd. 47 havde Planterne af Feldborg Avl udviklet sig 
tilfredsstillende i de første Aar, saa Gennemsnitshøjden af de 
seksaarige Planter ved Udgangen af 1907 var 0.38 m. I de 
følgende Aar har Væksten ligeledes været god, og en Del af 
Planterne viser sig at være eenstammede og retstammede, men 
gennemgaaende er Formen ringere end for Planter af ind
ført Frø. 

I September 1913 var Højden for de nu tolvaarige Planter 
gsl. 1.63 m, indtil 2.00 m. Højdetilvæksten har i de sidste 6 
Aar været 0.21 m om Aaret. 

I Afd. 53 havde Planterne af indført Frø og af Feldborg 
Avl udviklet sig ganske ens til Udgangen af 1907, dog havde 
de sidste efterhaanden faaet størst Højde. Gennemsnitshøj
derne var henholdsvis 0.28 m og 0.38 m. Senere har der vist 
sig tydelig Forskel paa Planterne efter deres Herkomst. Plan
terne af indført Frø er gennemgaaende eenstammede og rette, 
og Naalene har en meget mørk grøn Farve. Planterne af 
Feldborg Avl har lysere Naale; der findes vel en Del eenstam
mede og rette Planter, men endnu flere, der har vor alminde
lige Bjærgfyrs Udseende med flere Stammer, som har en Bugt 
ved Jorden. I September 1913 var Højden for de nu tolv
aarige Planter af: 

indført Frø . . . indtil 1.95m, gsl. 1.59m 
Feldborg Avl . . » 2.30 m, gsl. 1.65 m 

Højdetilvæksten har i de sidste 6 Aar været henholdsvis 
0.22 m og 0.21 m om Aaret. 
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I Afd. 5 har Væksten ikke været saa stærk som i de to 
andre Afdelinger, rimeligvis fordi der er plantet i Huller gra
vede i den raa Hede. Udviklingen har ellers været tilfreds
stillende, og Planterne er sunde. Planterne af indført Frø er 
gennemgaaende eenstammede og rette og har mørk Farve; i 
de gamle Grusgrave har Væksten været udmærket, der findes 
Planter af indtil 2.40 m Højde. Planterne af Feldborg Avl har 
betydelig ringere Form, men der findes dog flere eenstammede 
og retstammede Træer end i almindelige Bjærgfyrkulturer. 

Fig. 2. Fransk Bjærgfyr; til højre af indført Frø, 13 Aar gamle; til venstre 
af Feldborg Avl, 12 Aar gamle. 

Französische Bergkiefern; rechts aus eingeführtem Samen, 13 Jahre alt; 
links Feldborger Zucht, 12 Jahre alt. 

Billedet Fig. 2 viser Planterne af Fransk Bjærgfyr i Afd. 
5, til højre af indført Frø, 13 Aar gamle, til venstre af Feld
borg Avl, 12 Aar gamle. 

Højdemaalingerne fra September 1907 og September 1913 
er sammenstillede nedenfor. 

E. 1913 Aarlig 
Alder E. 1907 Højdetv. 

indførtFrø: 13Aarindtil 1.40 m, gsl. 0 .96mgsl . 0 . 2 8 m 0 . 1 1 m 
FeldborgAvl: 12 » » 1.15 m, » 0.93m »' 0 . 2 2 m 0 . 1 2 m 
Feldborg Avl: 11 » » 1.15 m, » 0.76 m » 0.13 m 0.11 m 
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Forsøgene har vist, at de Planter, vi frembringer af hjem-
meavlet Frø af Fransk Bjærgfyr, har en betydelig ringere Form 
end de Planter, der fremkommer af indført Frø, hvilket vel 
maa tilskrives, at der i vore Plantager har fundet Krydsbe
støvning Sted. Da de ældste Bevoksninger af Fransk Bjærgfyr 
i Hederne i de senere Aar har lidt meget under Svampeangreb, 
saa nogle af de angrebne Bevoksninger endog er bleven ganske 
ødelagte, har det Interesse fremdeles at følge den opstaaede 
Mellemforms Udvikling, for at se, om den muligvis har større 
Modstandsevne. Det vil ogsaa først senere kunne fastslaaes, i 
hvor høj Grad Mellemformen nærmer sig til de to Yderformer, 
af hvilke den er opstaaet. 

S k o t s k Skovfyr . 

Ved Udgangen af 1907 havde Planterne i Afd. 47, der 
stammede fra to forskellige Avissteder, udviklet sig tilsynela
dende ganske ens, og saa godt som alle var angrebne af 
Knækkesyge, de fleste endog i meget høj Grad. Selv om man 
ellers kunde have paavist Forskel paa Vækst og Udseende 
efter Avisstedet, saa vil en saadan Forskel ganske udviskes 
af Svampeangrebet, og der findes derfor ikke Grund til at om
tale de to Forsøgsstykker hver for sig. Gennemsnitshøjden 
var for Stykke I 0.85 m, for Stykke II 0.78 m. 

Næsten hvert Aar har Planterne taget nogen Skade af for 
stærk Fordampning i Foraarstiden, der har bevirket, at Naa-
lene paa Topskuddet og de øverste Sidegrene er blevet affar
vede, hvorefter de snart er faldne af, saa de paagældende Dele 
af Planterne i Sommertiden kun har haft Naale paa sidste 
Aarsskud. Væksten har i øvrigt været god, og Knækkesyge-
angrebene, der var paa det højeste i 1907, er efterhaanden 
taget af, saa Sundhedstilstanden nu er god, men Træernes 
Form er selvfølgelig stærkt præget af det overstaaede Angreb. 

I September 1913 var Højden for de nu tolvaarige Planter: 
Skotsk Skovfyr I, Sydsiden indtil 3.00 m gsl. 2.11 m 

— II, Vestsiden » 2.95 m » 2.08 m 
— II, Nordsiden » 2.45 m » 1.89 m 

Højdevæksten i de sidste 6 Aar har været for Stykke I 
0.21 m og for Stykke II 0.22 m aarlig. 
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Fig. 3. Skotsk Skovfyr, 8 Aar gammel. 
Schottische Gemeine Kiefern, S Jahre alt. 

Fig. 4. Skotsk Skovfyr, 10 Aar gammel, 
Schottische Gemeine Kiefern, 10 Jahre alt. 
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I Afd. 53 havde Planterne indtil Udgangen af 1907 ud
viklet sig særdeles tilfredsstillende, til Trods for lidt Angreb af 
Knækkesyge og Barklus og til Trods for noget Vildtbid. Højden 
var gennemsnitlig 0.63 m. 

Den gode Udvikling er fortsat i de følgende Aar; lidt Be
skadigelse i Foraarstiden er dog ogsaa forekommet i denne 
Afdeling, navnlig i Nordsiden, hvor Læstriberne af Bjærgfyr 
ikke naar lige saa langt frem som Rækkerne af Skovfyr. 
Udseendet er fortræffeligt, Sundhedstilstanden god og For
men god. 

I September 1913 var Højden indtil 3.20 m, gennemsnitlig 
2.45 m. Højdetilvæksten i de sidste 6 Aar har været 0.30 m 
aarligt. 

Fig. 3 viser Kulturen i September 1909, da Planterne var 
8 Aar gamle; Fig. 4 i Maj 1912, da Planterne var 10 Aar 
gamle. 

At Væksten har været stærkest i denne Afdeling skyldes 
dels de bedre Læforhold, og dels at Planterne her ikke har lidt 
saa meget som i Afd. 47 under Angreb af Knækkesyge. 

Efter det gunstige Udfald, som Forsøgene med Skotsk 
Skovfyr hidtil har haft, trods Sygdom og barske Vindforhold, 
tør man formentlig anbefale den til Anvendelse paa nogen
lunde god Hedebund, navnlig under gunstige Læforhold, saa-
ledes paa afdrevne Arealer i de gamle Statsplantager paa 
Heden. 

Pinus Murrayana var. Sargenti Mayr. 

Af første Beretning fremgaar det, at Frøet, der efter Op
givelse af Frøhandleren, Hr. J O H S . RAFN, stammede fra Colo 
rado, spirede godt i Planteskolen og udviklede sig til kraftige 
Planter, som stedse bevarede den friske grønne Farve. Plan
terne blev anvendte dels i Afd. 47 under ugunstige Læforhold, 
dels i Afd. 53, hvor Læforholdene er gode. Begge Steder ud
viklede Planterne sig tilfredsstillende; de voksede vel ikke 
særlig stærkt, men bevarede Aaret om en frisk grøn Farve. I 
Efteraaret 1907, da Planterne var 6 Aar gamle, var Gennem
snitshøjden i Afd. 47 0.66 m og i Afd. 53 0.50 m. 

I de følgende Aar vedblev den gode Udvikling, og Sund
hedstilstanden var en Tid fuldt ud tilfredsstillende, men der 
er nu en tydelig Tilbagegang. 
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Fig. 5. Topskud af Pinus Murrayana. 
Maalestok c. Vs>. 

Gipfeltrieb von Pinus Murrayana. 
Masstab c. Vs. 

Efter den strenge Vinter 
1909—10 kunde der findes 
enkelte Planter med dræbte 
Sideskud, og efter Vinteren 
1911—12, der ligeledes var 
streng, fandtes en Del syge 
og enkelte dræbte Planter, 
dog overvejende af de mind
ste, til Dels undertrykte. 

Ved Eftersynet i Efter-
aaret 1913 viste det sig, at 
der fandtes mange Barksaar 
med Harpiksudsvedning, 
saavel paa Stammer som 
paa Grene. Beskadigelserne 
havde tydeligvis svækket de 
angrebne Planter, og naar 
Saaret var meget stort, var 
Træet eller Grenen bleven 
dræbt. 

Fig. 6. Knopper af Pin us Murray
ana til venstre og af P. contorta 

til højre. Maalestok c. Vs. 
Links Knospen von Pinus Mur

rayana; rechts Knospen von P. 
contorta. Masstab c. VJ. 

Fig. 7. Kogler af Pinus Murrayana. 
Maalestok c. V». 

Zapfen von Pinus Murrayana. 
Masstab c. Vs. 
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Materiale af de syge Træer blev i November 1913 ind
sendt til Landbohøjskolen, hvor det blev undersøgt af Profes
sorerne BOAS og KØLPIN RAVN. Der kunde ikke paavises noget 
Dyr eller nogen Svamp som Aarsag til Sygeligheden, der for
mentlig maa skyldes rent fysiologiske Aarsager, maaske Frost. 

I September 1913 var Højden i : 
Afd. 47 indtil 3.15 m, gsl. 2.40 m 
Afd. 53 » 2.75 m, » 2.22 m 

Højdevæksten i de sidste 6 Aar var begge Steder 0.29 m aarlig. 

Fig. 8. Pinus Murrayana, 10 Aar gamle. 
Pinus Murrayana, 10 Jahre alt. 

De unge Planters ydre Form fremgaar tydeligt af Billedet 
i Beretningen fra 1909 (Fig. 6). Topskuddet og mange af Side
grenene er ofte forsynede med Sideskud. Fig. 5 viser et karak
teristisk grenet Topskud. I Spidsen af Topskuddet sidder 
der en lang Endeknop, omgivet af nogle næsten lige saa lange 
Sideknopper, saaledes som det fremgaar af Billedet til venstre 
i Fig. 6. Billedet til højre viser Knopperne, hos en Pinus 
contorta. 

Naalene er lyst grønne (gulgrønne) og blanke, deres Længde 
varierer en Del, men er gennemsnitlig 65 mm, Bredden er gen-

Det forstlige Forsøgsvæsen. IV. 30. Maj 1014. 19 
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nemsnitlig 1.6 mm. Ved Afplukning af Naalene fremkommer 
der en stærk, noget vammel Lugt, navnlig i Sommertiden. 
Naalene sidder mere »udspærret« end hos P. contorta og sidder 
bedre fast. Træet begynder fra 8 Aars Alderen at bære Kogler, 
der er gennemsnitlig 4.0 cm lange og 2.6 cm tykke, forsynede 
med spidse, men ret bløde Torne paa Skjoldene. Fig. 7. 

Fig. 8 viser den 10 Aar gamle Bevoksning i Afd. 53. Bil
ledet er taget i Maj 1912. 

Da Planterne har vokset godt og vist sig nøjsomme og 
vindstærke, bør man ikke af de sidste Aars Sygelighed, der 
formentlig skyldes Frost, lade sig afholde fra at gøre Forsøg 
med denne Træart paa andre Lokaliteter; derimod bør man 
ikke nu anlægge større Bevoksninger. 

Pinus Banksiana Lambert. 
Frøet spirede godt. I Priklebedene antog Planterne et 

violet Skær ved Vinterens Begyndelse, og den samme Affarv
ning viste sig ogsaa i de første Aar i Kulturerne, dog uden at 
volde kendelig Skade. I Vinteren 1906—07 blev en Del Naale 
affarvede paa en anden Maade, idet Naalene blev røde, hvor
efter de snart faldt af. Væksten var dog alligevel særdeles 
god, men de fleste Stammer var bugtede. I September 1907 
var Gennemsnitshøjden i Afd. 47 0.94 m og i Afd. 53 0.97 m; 
der fandtes enkelte Kogler. 

I de følgende Aar var Væksten fremdeles særdeles tilfreds
stillende og Sundhedstilstanden god, men hvert Foraar affarve
des en Del Naale navnlig paa Topskuddet og de øverste Side
grene, og mere i Vindsiden end i Læsiden. De affarvede Naale 
falder snart af. 

Affarvningen svarer sikkert ganske til den hos Skovfyr 
forekommende, og maa antages at skyldes for stærk Fordamp
ning i Foraarstiden. Vinden ægger Naalene til et Vandfor
brug, der ikke kan dækkes ved Rodvirksomheden, som endnu 
ikke kan foregaa i fuldt Omfang, fordi Jorden er frossen eller 
i hvert Fald kold. 

Ogsaa paa anden Maade skades Træerne af Vinden, hvil
ket viser sig ved, at Stammerne bliver skæve, hældende fra 
Vest til Øst. Under Sommerens Vækst søger Stammen igen 
at rette sig, og Følgen bliver, at alle Stammerne bliver bug-
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tede, saaledes som det fremgaar af Bevoksningsbilledet Fig. 9, 
der er taget i Maj 1912, da Træerne var 10 Aar gamle. 

Fig. 9 Pinus Banksiana, 10 Aar gamle. 
Pinus Banksiana, 10 Jahre alt. 

Koglebæringen begynder fra det sjette Aar, og Træerne blom
strer derefter næsten hvert Aar. Koglerne er meget skæve, mec! 
en Pukkel ved den ene Sides Grund. Fig. 10. Aarsskuddene er 

19* 
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oftest grenede. Træerne er meget udsatte for at tage Skade 
ved Fejning og Snetryk. 

I September 1913 var Højden i: 
Afd. 47 indtil 3.60 m, gsl. 3.08 m 
Afd. 53 » 3.80 m, » 3.22 m 

Højdevæksten i de sidste 6 Aar var henholdsvis 0.36 og 
0.38 m aarlig. 

At Højden er bleven størst i Afd. 53, skyldes utvivlsomt 
de gode Læforhold. Planterne af det fra Skovfrøkontoret 

købte og det fra Mr. GASKILL 

modtagne Frø har udviklet sig 
ganske ens. 

Forsøgene har vist, at Pinus 
Banksiana formaar at vokse til
fredsstillende paa Hedebunden, 
selv om den lider noget under 
de barske Vindforhold. Den er 
i de senere Aar blevet prøvet 
en Del ogsaa i mildere Egne af 
Jylland, og der er næppe Grund 
til at gøre yderligere Forsøg, 
før man har set, hvorledes de 
allerede frembragte Bevoksninger 
udvikler sig i Fremtiden. Det 
vil navnlig have Interesse at 
undersøge Stammeformen og 
Højdevækstens Gang. 

Fig. 10. Kogler af Pinus Banksiana. 
Maalestok c. V». 

Zapfen von Pinus Banksiana. 
Masstab c. 1/s. 

Pinus rigida Miller. 

Frøet spirede godt i Planteskolen; de unge Planter viste 
Tilbøjelighed til at faa lyse Naale, navnlig saaledes at Naale-
nes Spidser blev affarvede. Efter Udplantningen gik en Del 
Planter bort, formodentlig fordi de havde staaet for tæt i Frø
bedet, men Væksten var i øvrigt tilfredsstillende. Planterne 
viste Tilbøjelighed til at vælte, men rettede sig igen op, hvor
ved Stammen blev bugtet paa adskillige af Planterne. I Efter-
aaret 1907 var Højden i Afd. 47 gsl. 0.75 m og i Afd. 53 
gsl. 0.85 m. 

I de to følgende Aar udviklede Planterne sig tilfredsstil
lende, men en Del Naale tog dog Skade i Foraarstiden, enten 
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saaledes, at de blev helt affarvede, eller saaledes, at de kun 
fik gule Spidser. Foruden denne Beskadigelse, der formentlig 
skyldes for stærk Fordampning i Foraarstiden, har der i de 
sidste Aar vist sig en anden, der bestaar i, at talrige Skud 
faar fuldstændig affarvede Naale, og nogle Planter staar i For
aarstiden med affarvede Naale fra Rod til Top. 

Da Beskadigelsen indtraf saavel efter 1909—40, der gav 
stærk Vinterfrost, men ikke Foraarsnattefrost, som efter 1912 
—13, hvor det omvendte var Tilfældet, maa det antages, at 
Skaden kan bevir
kes af begge Arter 
af Frost. I en græs
klædt Lavning i 
Afd. 47 er Beska
digelsen størst, hvil
ket formentlig rø
ber Virkning af For
aarsnattefrost. At 
det er klimatiske 
Forhold og ikke 
Sygdom, der har 
paavirket Planter
ne, fremgaar af, at 
selv Planter, der 

Fig. 11. Vandris paa en Gren af Pinus rigida. 
ikke har en .grøn Ast von pinus rigida mit WasseTreisern. 
Naal, har bevaret 
Livet og skyder talrige Vandris fra Stamme og Grene, hvilket 
kan ses paa Fig. 11. 

I Efteraaret 1913 var Højden af de nu tolvaarige Planter i: 
Afd. 47 indtil 2.75 m, gsl. 2.03 m 
Afd. 53 » 3.05 m, » 2.48 m 

Højdetilvæksten i de sidste seks Aar har været henholds
vis 0.21 og 0.27 m aarlig. At Højden er bleven størst i Afd. 
53, maa skyldes de gode Læforhold. 

Billedet Fig. 12 viser Udseendet af Bevoksningen i Afd. 
53 i Maj 1912, da Planterne var ti Aar gamle. 

Af Billedet kan man se, at Stammerne oftest er bugtede, 
og at Sidegrenenes Vækst ofte er uregelmæssig, hvilket er 
fremkommet som Følge af de indtrufne Beskadigelser. 

Træerne bar Kogler i det syvende Aar og flere Gange 
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senere. Koglerne er omtrent symmetriske og forsynede med 
stive Pigge paa Skjoldene. Fig. 13. 

Planterne af det fra Skovfrøkontoret købte Frø og det fra 
Mr. GASKILL modtagne har udviklet sig ganske ens. 

Da Pinus rigida har kunnet udvikle sig ret tilfredsstillende 
under de ugunstige Forhold i Borbjerg Plantage, er der næppe 
Tvivl om, at den vil kunne trives her i Landet paa lidt min
dre udsatte Lokaliteter, selv med tarvelig Bund, og det kan 

Fig. 12. Pinus rigida, 10 Aar gamle. 
Pinus rigida, 10 Jahre alt. 

derfor anbefales at prøve den ogsaa paa saadanne Steder, men 
Forventningerne til det Udbytte, den kan give, maa ikke sættes 
højt, og der er næppe Grund til at dyrke den i større Stil. 

Pinus contorta Douglas. 

Frøet, om hvis Afstamning der ikke kan gives Oplysning, 
spirede godt i Planteskolen. De toaarige Frøbedsplanter havde 
en meget lille Rod, og en Del gik ud efter Udplantningen. 

I de første Aar tog Planterne ofte Skade af Vinterfrost, 
men kun faa blev helt dræbt; oftest bevarede de nederste 
Grene Livet og voksede videre, men forandrede Retning, saa 
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de nu voksede mere stejlt opad. Væksten var i øvrigt sær
deles kraftig, saa Højden ved Udgangen af 1907 var indtil 
1.25 m. 

Allerede i Kulturens første Leveaar var der paafaldende 
Forskel paa Planterne, nogle havde grenede Topskud, andre 
ikke, og de første havde desuden lysere Farve, mindre stærk 
Vækst, og beskadigedes ikke af Frost. Senere viste det sig 
tydeligt, at Kulturen bestod af to Slags Planter, idet nogle 
svarede ganske til 
Planterne i Kulturen 
med Pinus Murrayana, 
nemlig de der havde 
grenede Topskud, ly
sere Farve, mindre 
kraftig Vækst og stor 
Modstandsevne mod 
Frost, medens Resten 
maa anses for virke
lig at være Pinus con-
torta. Billederne i Be
retningen fra 1909 
viser typiske Eksem
plarer af P. contorta. 

De sidste Aars Op
tegnelser om Kulturen 
lyder saaledes: 
4. Juni 1908. Enkelte 

dræbte Skud, men 
Naalene har ellers 
normal Farve. Det 
er tydeligvis saa
ledes, at denne Art 
beskadiges af Frosten om Vinteren, men derimod ikke af 
stærk Fordampning i Foraarstiden. Den forholder sig 
altsaa i denne Henseende modsat P. silvestris og P. Bank-
siana. 

11. Juni 1909. Mange Planter er beskadigede af Frosten, en
kelte helt dræbte. 

18. Juli 1910. Forsøgsstykket er ganske ødelagt af Frost, 
mange Planter er helt dræbte, andre har bevaret de ne-

Fig. 13. Kogler af Pinus rigida; øverst efter 
første Aar, i Midten efter andet Aar, nederst 

ældre Kogler. Maalestok c. Vs. 
Zapfen von Pinus rigida; oben nach dem ersten 
Jahre, in der Mitte nach dem zweiten Jahre, 

unten ältere Zapfen. Masstab c. 1/s. 
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ders te Grene levende. De i n d b l a n d e d e P. Murrayana er. 

friske m e d gode Skud . 

16. Maj 1912. Af de i Vinteren 1909—10 ødelagte P l an t e r 

h a r en Del sendt lave Grene t i lvejrs. E n Del af disse h a r 

god F a r v e , m e n en Del er a t te r i sidste Vinter blevet be

skadigede af F ros t en . 

12. Juli 1913. Der er ikke sket Frostskade i sidste Vinter, 
hvilket tydeligt viser, at tidligere Aars Beskadigelser skyldes 

Vinterfrosten og ikke for 
stærk Fordampning i For-
aarstiden eller Foraarsnatte-
frost. Planterne har efter-
haanden faaet Lighed med 
Bjærgfyrbuske, fordi de gen
tagne Gange er bleven frost
svedne, men har skudt lave 
Sidegrene tilvejrs. De ind
blandede P. Murraijana er i 
god Vækst og kan nok vokse 
sammen og danne Bevoks
ning. 

Ved Maaling i Septem
ber 1913 fandtes Træer af 
2.40 m Højde, og Gennem
snitshøjden for en Del af 
de større Træervar 2.06 m. 
Der fandtes enkelte Kogler Fig. 14. Topskud af Pinus contorta. 

Maalestok c. Ve. 
Gipfeltrieb von Pinus contorta. 

Masstab c. Vs>. 

. fra Blomstringen i 1912. 
De unge Planters ydre 

Form afviger ret væsenligt fra 
Formen af P. Murraijana, saaledes som den foran er beskre
vet. Topskuddet er altid ugrenet, som paa Fig. 11 i Beret
ningen fra 1909, og som paa hosstaaende Billede, Fig. 14, del
er meget karakteristisk. I Spidsen af Topskuddet sidder der 
en kraftig kort Endeknop, omgivet af en Del meget mindre 
Sideknopper, jvf. Fig. 6. Topskuddet har for øvrigt Form som 
en Rævehale, hvilket Ydre fremkommer ved, at Naalene er 
»tiltrykte« til Aksen, og slutter skærmende sammen om Ende
knoppen, der slet ikke kan ses, naar Skuddet betragtes fra 
Siden. Naalene sidder meget løst, de er mørkegrønne og matte, 
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deres Længde varierer en Del og er gennemsnitlig 62 mm, 
altsaa lidt kortere end hos P. Murrayana, Bredden er gsl. 
1.4 mm, altsaa mindre end hos P. Murrayana. Naar Naalene 

\ / » ' 
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Fig. 15. Til højre en P. contorta, dræbt af Frost; til venstre 
to P. Murrayana. 

Rechts eine vom Frost getötete Pinus contorta; links zwei 
P. Murrayana. 

plukkes af, mærkes en ret stærk Lugt, der dog langtfra er saa 
stærk som hos P. Murrayana og ikke vammel. 

Fig. 15 viser til højre en P. contorta, der har vokset for
træffeligt med lange, ugrenede Aarsskud, men nu er dræbt af 
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Frost; de to Træer til venstre er P. Marrayana. Fig. 16 viser 
til højre en P. contorta, hvis Topskud (midt for Manden) er 
dræbt af Frost for flere Aar siden, men et lavt Sideskud, som 

Fig. 16. Til højre en P. contorta, hvis Top er dræbt af Frost, 
et lavt Sideskud er vokset tilvejrs; til venstre en P. Murrayana. 
Rechts eine Pinus contorta, an der der Gipfel vom Frost getötet und 
ein niedriger Seitenast emporgewachsen ist; links eine P. Murrayana. 

Manden omfatter med Armen, er vokset tilvejrs. Til venstre 
paa Billedet en P. Murrayana. 

Hvor tidligt Koglebæringen begynder, kan ikke afgøres af 
det foreliggende Materiale, der ikke er normalt udviklet; de 



[21] 289 

første Kogler blev modne i det tolvte Aar. Koglebæringen 
begynder i hvert Fald senere hos denne Art end hos P. Mur-
ragana. 

De i September 1913 hjembragte Kogler af de to Arter 
viste en karakteristisk Forskel, som det vil kunne ses af Fig. 
17. Koglerne af P. contorta er slanke og kun lidt skæve, 
Længden 44 mm, Bredden 21 mm, af P. Murrayana er de 

Fig. 17. Foroven Kogler af P. contorta, forneden af 
P. Murrayana. Maalestok c. 4/io. 

Oben Zapfen von Pinus contorta, unten Zapfen von 
P. Murrayana. Masstab c. 4/io. 

butte og meget skæve, idet der findes en Pukkel paa Koglens 
ene Side, modsat Stilken, Længden 40 mm, Bredden 26 mm. 
Paa Billedet vender samtlige Kogler Stilken nedad. 

Koglerne af P. contorta ligner meget nogle fra Forsthaven 
ved Charlottenlund hjembragte, Fig. 18, der dog er noget 
større: Længden 53 mm, Bredden 22 mm. Koglerne stammer 
fra det paa Fig. 19 viste Træ, der er fotograferet af Magister 
E. LARSEN. Ligheden mellem Koglerne fra de to Steder kan 
formentlig tjene til at bekræfte Rigtigheden af Artsangivelsen 
for begge Steder. 

Efter det ugunstige Udfald af Forsøgene med Pinus con-
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torta i Borbjerg Plantage maa det tilraades at vise Forsigtig
hed ved Dyrkning af denne Art paa Hedebund. Den har vist, 
at den kan vokse endog særdeles frodigt, til Trods for tarvelig 
Jord og barske Vindforhold, men denne Egns Vinterkulde 
taaler den aldeles ikke. Da den har saa fortræffelige Egen
skaber, som de ovenfor nævnte, bør man dog ikke opgive 
dens Dyrkning, men forsætte Forsøgene i mildere Egne1). 

Fig. 18. Kogler af P. contorta fra Forsthaven. Maalestok c. 6/io. 
Zapfen von Pinus contorta aus dem forstbotanischen Garten bei 

Charlottenlund. Masstab c. 6/io. 

Pinus ponderosa var. scopulorum Engelmann. 

De i Afd. 47 anbragte Planter havde indtil Udgangen at 
1907 vokset meget langsomt. Højden var dog indtil 0.5 m, 
gsl. 0.34 m. 

I de to følgende Aar fortsattes Væksten uforandret, men 
en Del Naale fik i Vintertiden lyse Spidser. 

I 1909—10 dræbtes nogle Planter, og paa Resten dræbtes 
enkelte Skud og mange Naale, og i Vinteren 1911—12 dræb 
tes de sidste Planter i deres 10. Aar. 

*) Jvf. S. M. STORM: Skovforhold i Nordamerika. Tidsskr. f. Skovv. Bd. 
XXIV, B. Side 113. STORM anbefaler Anvendelsen af P. contorta i Klitterne 
og P. Murrayana i Hederne. 
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Pinus Balfouriana var. arisiata Engelmann. 

Af det i Foraaret 1913 saaede Frø kom der mange gode 
Planter, der udviklede sig godt i Frøbedet, men i Priklebedet 

Fig. 19. Pinus contorta i Forsthavén. 
Pinus contorta im forstbotanischen Garten bei 

Charlottenlund. 

blev beskadigede ved Larveangreb paa Rødderne. Efter Ud
plantningen levede Planterne, men voksede meget langsomt, 
dog bevarede de deres friske grønne Farve, selv efter den 
strenge Vinter i 1909—10. I 1911 blev de noget beskadigede, 
formentlig af Foraarsfrosten, og den 12. Juli 1913 noteredes: 
»Mange Planter er dræbte og Resten ser ynkelige ud. Der er 
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fuld Naalebesætning paa de tre sidste Aarsskud og spredte 
Naale paa fjerde sidste Aarsskud. Naalene fra 1912 er grønne, 
men har hvide Harpiksstænk; de ældre Naale er røde, over-
saaede med hvide Harpiksstænk. 

At der er sket saa megen Skade i sidste Aar, maa for
mentlig tilskrives Frostnætterne i Maj og Juni Maaned. 

I September 1913 var Højden indtil 0.65 m, gsl. 0.40 m. 
Da denne Art vokser overordentlig langsomt og tillige be

skadiges stærkt af Frost, vil der næppe være Grund til at gøre 
yderligere Forsøg med den. 

B j æ r g f y r fra O d s h e r r e d . 

Indtil Udgangen af 1907 havde Planterne, der stammede 
fra Frø, udsaaet i Foraaret 1903, vokset særdeles frodigt. 
Højden var indtil 0.38 m, gsl. 0.25 m. 

Ogsaa i de følgende Aar var Væksten tilfredsstillende, men 
Formen synes ikke at være kendelig bedre end hos andre 
Bjærgfyr paa Feldborg Distrikt. Det vil dog først senere kunne 
afgøres, om der er opnaaet noget ved at plukke Kogler af 
særlig gode Modertræer. 

I September 1913 var Højden af de nu Haar ige Træer 
indtil 1.40 m, gsl. 1.10 m. Højdevæksten har i de sidste 6 
Aar været 0.14 m aar ligt. 

VERSUCHE MIT LICHTHÖLZERN 
AUF HEIDERODEN. 

Die Versuche wurden seit dem Frühjahr 1902 im Revier von 
Feldborg im nordwestlichen Jutland, zwischen Viborg und Holstebro, 
angestellt. Der Boden besteht aus gutem Heideboden ohne festen 
Ortstein (Ahl), mit einem Untergrund von schichtenförmigem Kies. Ein 
Bericht über die Anlage der Versuche und die Entwicklung der Kul
turen bis Ende 1907 findet sich in »Det forstlige Forsøgsvæsen« Bd. 
II, 1909. Gegenwärtiger Bericht teilt die bisher erzielten Resultate mit. 

Die "Wit terungsverhäl tnisse . Die sechsjährige Periode ent
hielt zwei strenge Winter: 1909—10 und 1911—12; in den Frühjahren 
1911 und 1913 trat Spätfrost ein; die Jahre 1908, 1909 und 1912 hatten 
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lange andauernden Winter. Keiner der Sommer hatte einen solchen 
Charakter, dass er das Wachstum der Pflanzen in wesentlichem Grade 
hätte hemmen können. 

Quercus sessiliflora und pedunculata. Die Entwicklung war die 
ersten Jahre eine befriedigende; später litten die Pflanzen in dem 
Grade durch den Spätfrost, dass das Wachstum sich sehr verlang
samte. Am meisten litt die Q. sessiliflora, da sie am frühesten aus
schlägt. Die beiden Eichen vermögen wohl in der in Frage stehen
den Lokalität zu leben, da sie aber ausserordentlich langsam wach
sen, lohnt es sich nicht, sie in grösseren Beständen, sondern höchstens 
in Schutzmänteln anzubauen. 

Popalus tremula. Die klimatischen Verhältnisse des Ortes waren 
zu ungünstig, der Erdboden vielleicht auch zu gering, um ein be
friedigendes Wachstum zu ergeben. 

Popalus canescens. Diese Holzart war ausserstande, den Spät
frost zu ertragen, und von ferneren Versuchen an entsprechenden 
Standorten ist somit abzuraten. 

Die F r a n z ö s i s c h e B e r g k i e f e r . Die Versuche ergaben, dass 
Pflanzen dänischer Zucht eine bedeutend geringere Form erhalten als 
die Pflanzen aus eingeführten Samen, was mutmasslich davon her
rührt , dass in unseren Plantagen Kreuzung stattgefunden hat. Die 
gewonnene Mittelform muss künftighin beobachtet werden, damit 
festgestellt werden kann, in welchem Grade sie sich den beiden extre
men Formen nähert, aus denen sie entstanden ist, und damit aufge
klärt werden kann, ob sie ein grösseres Widerstandsvermögen gegen 
Krankheit (Lophodermium pinastri) darbietet als die Pflanzen aus ein
geführten Samen. 

Die S c h o t t i s c h e G e m e i n e Kiefer . Trotz der rauhen Wind
verhältnisse, die namentlich durch die dadurch bewirkte starke Ver
dampfung im Frühjahr mit daraus folgendem Nadelabfall Schaden 
verursachten, und trotz der Anfälle von Melampsora pinitorqua haben 
die Pflanzen sich befriedigend entwickelt, und es ist somit vermeint
lich zu empfehlen, die Schottische Gemeine Kiefer auf einigermassen 
gutem Heideboden anzuwenden, namentlich bei günstigen Schutzver
hältnissen. 

Pinus Murrayana var. Sargenti Mayr. Die Pflanzen hatten bisher 
eine befriedigende Entwicklung und werden durchaus nicht durch 
die rauhen Windverhältnisse beeinflusst; die letzten Jahre ergaben 
aber viele Rindenwunden mit Harzfluss, wodurch die angegriffenen 
Pflanzen geschwächt und einzelne abgestorben sind. Es hat sich 
aber kein Tier noch Pilz als Ursache der Krankheit nachweisen las
sen, und es ist somit anzunehmen, dass diese von rein physiolo
gischen Ursachen, wahrscheinlich von der Beschädigung durch Frost 
herrührt . Es muss empfohlen werden, mit dieser Art in andern Lo
kalitäten Versuche anzustellen, ohne jedoch grössere Bestände anzulegen. 

Pinus Banksiana Lambert. Sie wächst sehr schnell, wenn sie 
auch etwas unter den rauhen Windverhältnissen leidet, die Nadelabfall 
sowie sich neigende und windende Stämme ergeben. Es liegt kaum 
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ein Grund dazu vor, fernere Versuche anzustellen, bevor man gesehen 
hat, wie die hier und an anderen Orten in Jutland erzeugten Be
stände sich künftig entwickeln. Man muss namentlich die Stammform 
und den Verlauf des Höhenwachstums beobachten. 

Pinus rigida Miller. Sie wird sowohl durch die Winterkälte als 
durch Spätfrost und zu starke Verdampfung im Frühjahr beschädigt. 
Die Stämme sind meist gewunden, Da sie sich bei den ungünstigen 
Verhältnissen an diesem Standort recht gut entwickelt hat, ist es zu 
empfehlen, sie an weniger ausgesetzten Orten zu prüfen, es liegt aber 
kaum Grund vor, sie in grösserem Umfang anzubauen. 

Pinus contorta Douglas. Das Wachstum war besonders gut, und 
die Pflanzen wurden vom Winde nicht merkbar beschädigt, ertragen 
aber durchaus nicht die Winterkälte dieser Gegend. Es ist zu emp
fehlen, die Versuche in milderen Gegenden des Landes fortzusetzen. 

Pinus ponderosa scopulorum Engelmann. Sie erträgt die Winter
kälte nicht und hat ausserdem ein sehr langsames Wachstum. 

Pinus Balfouriana var. aristata Engelmann. Sie wächst ausser
ordentlich langsam und wird durch den Spätfrost stark beschädigt. 

Die B e r g k i e f e r a u s O d s h e r r e d . Sie wächst befriedigend, 
hat aber keine besonders gute Form. Es wird erst später entschieden 
werden können, ob durch das Sammeln von Zapfen von besonders 
guten Mutterbäumen etwas gewonnen ist. 


