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PROVENIENSFORSØG MED EG. 
Af 

L. A. HAUCH. 

lVlangeaarigt Arbejde med Dyrkning af Eg har ført mig 
til at fæste min Opmærksomhed paa den Indflydelse, som 
Frøets Proveniens udøver, og dette Forhold er allerede berørt 
i Haandbog i Skovbrug1) og i forskellige Afhandlinger, saavel 
i Det forstlige Forsøgsvæsen2) som flere andre Steder. 

Det er her omtalt, hvorledes paa Bregentved Saaning af 
Agern, der er tagne af danske Egebevoksninger, og Saaning af 
Agern af fremmed Herkomst har givet Bevoksninger af højst 
forskellig Natur; at saaledes Vegetationsperioden paa Bregentved 
har vist sig af længere Varighed, jo sydligere Hjemsted Frøet stam
mer fra, og at dette giver sig til Kende ved, at Løvets Affarvning og 
Fældning indtræder paa et tidligere Tidspunkt af Efteraaret hos 
Ege af dansk Oprindelse end hos Ege, der stammer fra syd
lige Dele af Europa, og det er omtalt i den foranstaaende Af
handling om Egens Meldug8) at en Afdeling i den under Bre
gentved hørende Børsted Skov VII, 4 i Foraaret 1904—1905 
dels er tilsaaet med hollandske Agern, dels med Agern af syd
lig Herkomst, og at der her viser sig en iøjnefaldende For
skel hos Egene i den dannede Bevoksning, saaledes at Løvets 
Affarvning og til Dels Bladenes Fældning er afsluttet hos de 
hollandske Ege paa samme Tidspunkt, hvor de sydlige staar 
med friske mørkegrønne Blade og umodne Topskud, ja der 

x) L. A. HAUCH og A. OPPERMANN: Haandbog i Skovbrug, 1898—1902. 
2) Udhugning i unge Egebevoksninger (Det forstlige Forsøgsvæsen Bd. I). 
8) Se dette Bind S. 57. 

Det forstlige Forsøgsvæsen. IV 21. September 1914. 20 



Fig. 1 a—b. Egeskud af Planter med forskellig Proveniens, Børsted Skov, 
Afd. VII, 4, Vinteren 1912—13. a, af hollandske Agern, har kun Foraars-
skud med fyldige Knopper. 6, af sydlige Agern, har en Rigdom af visne 
Sommerskud med døde Knopper; Planten har lidt under et voldsomt Angreb 

af Meldug. Maalestok 1 : 8 . E. LARSEN fot. 
Eichentriebe von Pflanzen verschiedener Provenienz, Børsted Skov, Abt. VII, 4, 
Winter 1912—13. a, aus holländischen Eicheln, trägt nur Frühjahrstriebe 
mit vollen Knospen, b, aus südlichen Eicheln, trägt eine Fülle von welken 
Johannistrieben mit toten Knospen; Dis Pflanze hat durch einen heftigen An

griff von Mehltau gelitten. 



Fig. 2 a ^ b . Egeskud fra samme Sted som Fig. 1, Vinteren 1912—13. a, Eg 
af hollandsk Herkomst, har dannet Sommerskud, der er nogenlunde kraftige 
og er forsynede med modne Knopper, b, Eg af sydlig Herkomst, med mange 

visne og efter Melduggens Angreb døde Sommerskud. Maalestok 1 : 8. 
E. LARSEN fot. 

Eichentriebe von derselben Lokalität wie in Fig. 1, Winter 1912—13. a, Eiche 
holländischer Herkunft, hat Johannistriebe gebildet, die einigermassen kräftig 
und mit reifen Knospen versehen sind, b, Eiche südlicher Herkunft, mit vielen 

welken und nach dem Mehltauangriff gestorbenen Johannistrieben. 
20* 
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har været Vintre, hvor Bladene vedblev at bevare den grønne 
Farve, saaledes at man kunde se de grønne Blade paa den 
hvide Sne. 

Siden den nævnte Afhandling udkom, er der i Foraaret 
1913 taget et Fotografi af disse Ege; man ser — saaledes som 
Figur 1 udviser — til venstre en Eg af hollandsk Proveniens, 
som kun har dannet Foraarsskud med fyldige svulmende 
Knopper, til højre en Egeplante af sydlig Herkomst med en 
Rigdom af døde Sommerskud, og paa Fig. 2 igjen en Plante 
af hollandsk Afstamning, men som har dannet Sommerskud, 
og dette er blevet modent og har ret fyldig Endeknop, og 
endelig ses atter en af de sydlige Planter, fremvisende et Myl
der af visne Sommerskud. 

Og det er tillige fremhævet, at der ogsaa i Bevoksninger
nes senere Leveaar bestaar en Forskel efter den forskellige 
Proveniens: at Spredningsevnen er svagere og Stammerne ran
kere hos Ege af fremmed Oprindelse end hos de danske Ege. 

De nævnte Iagttagelser er imidlertid anstillede hos Bevoks
ninger, hvor man rent tilfældigt og ikke med den Hensigt at 
studere Afstamningens Indflydelse havde anvendt Frø af for
skellig Proveniens; jeg var ganske uforstaaende over for Pro
veniensens Betydning, foretog ganske naivt Indkøb af Agern 
uden at spørge om Frøets Hjemsted, stolende paa, at naar 
man kun kunde tilvejebringe gode Agern i den Forstand, at 
de besad en høj Spireprocent, behøvede man ikke at bekymre 
sig om Frøets Afstamning. De til Kulturerne anvendte Agern 
er saaledes ikke udsøgte med nogensomhelst Plan; i de Aar, 
hvor man kunde erholde Agern af dansk Avl, er saadanne 
benyttede, men i de Aar, hvor der ikke forekom Agern hos 
os, medens man dog gennem Frøhandlere kunde erhverve 
Agern fra Udlandet, har man tyet til disse, og dette har be
virket, at Egebevoksningerne paa Bregentved i mange Tilfælde 
er kommet til at danne en broget Blanding af Ege med dansk 
og Ege med fremmed Proveniens, »ein buntes Durcheinander, 
wie Mäusedreck und Koriander«. 

Netop dette Forhold, netop den Omstændighed at den 
iøjnefaldende Forskel, som kan iagttages paa Bregentved hos 
Ege af forskellig Proveniens, er fremstaaet rent tilfældigt, gav 
Professor ARNOLD ENGLER — som i Efteraar 1909 aflagde et 
Besøg paa Bregentved — Anledning til at udtale, at man 
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vanskelig kan finde noget bedre Indlæg i Spørgsmaalet om 
Proveniensens Indflydelse end de unge Egebevoksninger paa 
Bregentved. 

Fænomenet godtgør imidlertid kun, at Bevoksningerne af
gørende paavirkes af Frøets Proveniens, men der haves ikke 
sikre Oplysninger angaaende de fremmede Agerns Oprindelse, 
og jeg indgik derfor under 8. Marts 1907 med et Andragende 
til Det forstlige Forsøgsvæsen om at tage Spørgsmaalet op til 
nøjere Undersøgelse, hvilket Andragende i det nærmest paa
følgende Møde blev bevilget, dog, efter Forslag af Professor 
OPPERMANN, med den Tilføjelse, at »man skal sikre sig, at de 
anvendte Agern saa vidt muligt er af gode Bevoksninger, og at 
hver Prøve er af een Bevoksning«, og det blev derefter ved
taget at anstille det i det følgende angivne Forsøg. 

Forsøget er forberedt ved Forhandling med Professor A. 
CIESLAR i Wien; CIESLAR, der har anstillet en Række lignende 
Forsøg med forskellige Træarter: Rødgran, Lærk o. fl., nai
vist den her omtalte Undersøgelse sin Interesse og har tilveje
bragt en Del af de Agernprøver, der er anvendt ved Forsøget. 
Disse er imidlertid først modtagne i Efteraaret 1909, men 
allerede i Efteraaret 1908 paabegyndtes Forsøget med tre 
Prøver af danske Agern og een af hollandske, ligesom der 
ogsaa senere i Efteraar 1910 og Efteraar 1911 er anskaffet og 
de efterfølgende Foraar udsaaet Agernprøver. 

Det havde ganske vist været ønskeligere, at alle de anvendte 
Agernprøver havde været tilvejebragt samme Aar, og at Udsaaningen 
havde været udført paa samme Tidspunkt — helst paa samme Dag — 
for alle Prøvernes Vedkommende, men det har været forbunden med 
saa stor Vanskelighed at erhverve Agernprøver med fuld Garanti for 
Frøets Proveniens, at jeg har anset det for nødvendigt at benytte en
hver sig tilbydende Lejlighed til at erholde saadanne mindre Partier 
Agern fra forskellige Dele af Europa, hvor Hjemstedet og Bevoks
ningen, fra hvilken Frøet var hentet, kendtes, og Anlægget af For
søget har derfor maattet udstrække sig over flere Aar. 

Forsøget, hvis Ordning ses af Fig. 3, er henlagt til Sorø 
Akademis 1. Skovdistrikt, Vesterskovens Skovpart, Afdeling 71. 

Den udvalgte Plads har tidligere været bevokset med Bøg 
(100—150aarig), men var paa det Tidspunkt, da Forsøget an
lagdes, tilkultiveret med Eg, saaledes at Forsøgsarealet er kom-
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met til at udgøre en Del af en større Egekultur, og det gør 
Forsøgsstykkets nordlige Grænse saa kendelig, at der i den 
omgivende Egekultur langs denne er benyttet Quercus rubra. 
Terrainet er fladt, Jordbunden har været mulddækket, men 
var paa Grund af Overstandernes lyse Stilling ved Forsøgets 

i i i i i i i i ' i 
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Fig. 3. Kort over Forsøgsarealet i Sorø Vesterskov, tilsaaet med Agern af 
følgende Oprindelse: I fra Hald Egeskov, II fra Bregentved (Boholte), III fra 
Bregentved (Hasle Urne), IV fra Holland, V fra Rusland, VI fra Galizien, 
VII fra Ungarn (Selmecbånya), VIII fra Slavonien (Rajic), IX fra Mähren (Gö-

ding), X fra Bregentved (Kjederup Tykke), XI fra Østerrig (Montona), 
XII fra Hannover. Maalestok 1 : 1000. 

Karte über das Versuchsgebiet in Sorø Vesterskov, mit Eicheln folgender Her
kunft besät: I aus Hald Egeskov, II aus Bregentved (Boholte), III aus 
Bregentved (Hasle Urne), IV aus Holland, V aus Russland, VI aus Galizien, 
VII aus Ungarn (Selmecbånya), VIII aus Slavonien (Rajic), IX aus Mähren 
(Göding), X aus Bregentved (Kjederup Tykke), XI aus Oesterreich (Montona), 

XII aus Hannover). 

Anlæg noget græsklædt. Overgrunden er 30—40 cm dyb og 
hviler paa mildt Skørler. 

Den første Saaning udførtes i Foraaret 1909, og som 
nævnt anskaffede man de dertil anvendte Agern i Efteraaret 
1908. Disse Agernprøver stammer for den enes Vedkommende 
fra Hald Egeskov ved Viborg, Prøven er tilvejebragt gennem 
Dr. phil. MENTZ og modtoges i November 1908. For denne Prøves 
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Vedkommende er Krydsning med Vintereg (Quercus sessiliflora) 
mulig, medens alle de andre Prøver er Stilkeg (Q.pedunculata). 
De leverede Agern blev henlagte paa Loft, indtil de var passende 
tørre, hvorefter de henførtes til en Kule i en til Bregentved 
hørende Skov: Ulstruplund. Paa samme Maade behandledes 
to andre danske Agernprøver hentede fra Bregentved samt en 
Prøve af hollandske Agern. Overvintringen lykkedes imidler
tid ikke godt; for de tre Prøvers Vedkommende gik Antallet 
af spiredygtige Frø ned til 48, 58 og 74 pCt., medens Spire
procenten for den fjerde Prøve kun var 24. Til dette ugun
stige Resultat bidrog vel nok den Omstændighed, at Vinteren 
trak længe ud, saaledes at de nedkulede Agern først kunde 
optages af Kulerne den 20 de April, og Saaningen blev først 
udført den 23de April 1909. 

Man fulgte ved Kulturarbejdet den i Haandbog i Skovbrug 
angivne Fremgangsmaade, saaledes at der i det til Forsøget 
bestemte Areal i Vinteren 1908—1909 blev gravet 63 cm brede, 
40 cm dybe Riller med en indbyrdes Afstand af 63 cm; i 
disse Riller drog man med den i Haandbogen beskrevne Klo-
hakke en Fure langs Rillens Midte af 15 cm Brede og 5 cm 
Dybde, hvori de ovenomtalte Agernprøver udsaaedes i hver 
sin af de dertil afstukne Parceller af Forsøgsarealet; Udsædens 
Tæthed fastsattes i Forhold til Frøets Spireevne, saaledes at 
den nogenlunde kom til at svare til 15 hl pr. ha af Agern 
med 80 pCt. spiredygtigt Frø. 

De omtalte fire Agernprøver er anbragte i de paa Kortet 
Fig. 3 angivne Parceller I til IV, saaledes at der i Parcel I — 
beliggende i det samlede Forsøgsareals nordvestlige Hjørne, 
mod Nord begrænset af det omtalte med Quercus rubra be
voksede Areal, mod Øst og Syd stødende til Parcellerne II og 
III — er udsaaet de fra Hald erhvervede Agern, som under 
Overvintringen havde holdt sig bedre end de øvrige nedkulede 
Agernprøver, idet de indeholdt 74 pCt spiredygtigt Frø. 

Parcel II grænser mod Nord til Bevoksningen af Quercus 
rubra, mod Øst til Parcellerne V og IX, mod Syd til Parcel 
III og IV, mod Vest til Parcel I. Der er i denne anvendt 
Agern fra Bregentved hentede fra en udmærket Bevoksning i 
Skoven Boholte. De anvendte Agern var den Prøve, som 
havde lidt mest ved Opbevaring i Kulen, og som kun inde
holdt 24 pCt. spiredygtige Frø. 
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Parcel III danner mod Vest Forsøgsarealets Ydergrænse, 
støder mod Nord til Parcellerne I og II mod Øst til Parcel IV; 
langs den sydlige Grænse henligger et aabent Areal, disponi
belt til mulige senere Prøvesaaninger. Der er her udsaaet 
Agern fra en anden Skov under Bregentved: Hasle Urne og 
ligesom i Boholte hentet fra en Bevoksning af gode Moder-
træer. Spireprocenten var for disse Agerns Vedkommende 48. 

Parcel IV grænser mod Øst til Parcellerne VIII og X, 
mod Nord til Parcellerne II og IX, mod Vest til Parcel III, 
mod Syd til det omtalte aabne Areal. I denne Parcel er saaet 
fremmede Agern: Hjemstedet er angivet at være Holland, men 
om Modertræerne vides intet. De udsaaede Agern havde en 
Spireprocent af 58. 

I de her omtalte fire Agernsaaninger spirede de udsaaede 
Agern godt, og i Sommerens Løb blev Rillerne renholdte og 
hyppede. 

I Vinteren 1909—1910 modtoges den før omtalte gennem 
Professor CIESLAR i Wien tilvejebragte Række Agernprøver 
stammende fra forskellige Dele af Europa og alle udtagne af 
ganske bestemte Bevoksninger bestaaende af saa gode Moder
træer, som den givne Lokalitet kunde bære, der i Foraaret 
1910 udsaaedes i de nedenfor angivne Parceller af Forsøgs-
arealet i Sorø i Flugt med de i 1909 anlagte Egekulturer. 

De leverede Agernprøver, hver Prøve omfattede 25—50 kg, 
blev straks efter Modtagelsen lagt i Kasser — de sædvanlige store 
Plantekasser (se Haandbog i Skovbrug Fig. 76) — og Fragtbrevet, 
der fulgte med hver Sending, sømmet fast paa Kassen. Der blev 
dernæst over hver Kasse fastsømmet et fint Traadvæv. Kas
serne med disse Frøprøver henstilledes i en Agernhytte belig
gende i den til Bregentved hørende Østerskov, hvor der 
samme Vinter opbevaredes et stort Parti Agern, der daglig 
blev rørt, og under denne Proces rørte man tillige de frem
mede Agernprøver ved at ryste Kasserne. Resultatet af Over
vintringen var imidlertid — ligesom den foregaaende Vinters 
Opbevaring i Kuler — ikke tilfredsstillende; vel holdt en Del af 
Prøverne sig ret godt, men andre, særlig en Prøve fra Rus
land, viste stort Tab i Spireevne. 

I Modsætning til Foraar 1909 kunde man i 1910 tidlig 
foretage sine Agernsaaninger, saaledes at jeg den 4. April 1910 
kunde lade Udsaaningen af Agernprøverne gennemføre, og 
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denne foretoges paa samme Maade som i det foregaaende S. 301 
beskrevet. Der anlagdes følgende Stykker: 

Parcel V — grænsende mod Vest til II, mod Nord til 
Bevoksningen af Quercus rubra, mod Øst til VI, mod Syd til 
IX — blev tilsaaet med Prøven fra Rusland. Disse Agern hid
rører fra en Bevoksning i Gouvernementet Poltava 49° 30' 
n. B., 34° 30' 0 . L., 140—180 aarig Egebevoksning blandet 
med Lind og Ælm. Ved Overvintringen havde Agernprøven 
tabt overordentlig meget i Spireevne, saaledes at den kun inde
holdt 20—30 pCt. spiredygtige Frø, og der blev derfor saaet 
meget tæt, men denne Omstændighed har bevirket, at Par
cellen er blevet saa lille, som Kortet viser. 

Parcel VI udgør det nordøstlige Hjørne af det samlede 
Forsøgsareal og grænser i øvrigt mod Syd til VII, mod Vest 
til V. Der er her saaet Agern fra det sydøstlige Galizien, Sze-
parowie Kolomea, af en 100—110 aarig Egebevoksning med en
kelte Birk og Rødæl — Standortsbonität V, Bestückung 0.7 til 
0.8, Masse pro ha 280 til 300 m s . Disse Agern havde holdt 
sig nogenlunde, idet Spireprocenten var 60. 

Parcel VII har mod Øst Ydergrænse, støder mod Nord til 
VI, mod Syd til VIII, mod Vest til IX. I Parcellen er saaet 
Agern fra en højtliggende Skovegn i det nordlige Ungarn, 
Selmecbånya (Schemnitz) — Beskrivelse af Bevoksningen mang
ler — de havde holdt sig ret godt under Overvintringen, viste 
en Spireprocent af 70. 

Parcel VIII — mod Øst Ydergrænse, mod Nord støder 
Parcellen til VII, mod Syd til X og XI, mod Vest til IV — 
er tilsaaet med Agern fra Forstamt Rajic under Oberforstamt 
Vinkovce i Slavonien, altsaa Lavland i det sydlige Ungarn — 
her savnes ligesom ved den foregaaende Parcel Beskrivelse af 
Bevoksningen, fra hvilken de leverede Agern hidrører — de 
udsaaede Agern var komne særdeles godt over Vinterbehand
lingen, saaledes at de indeholdt 80 pCt. spiredygtige Frø. 

Parcel IX — mod Nord V, mod Vest II, mod Øst VII, mod 
Syd IV. Der er anvendt Agern fra Göding (i det sydlige Mähren) — 
48° 55' n. B., 17° 20' ø. L. Højde over Havet 200 m. 80—100 
aarig Egebevoksning — havde lidt meget ved Overvintring, 
saaledes at Spireprocenten kun var 30, og den tykke Udsæd, 
som derfor maatte anvendes, bevirkede at Parcellen kun kunde 
blive meget lille. 
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Foruden disse Parceller er endnu efter Professor A. O P -
PERMANNS Ønske anlagt Parcel X — stødende mod Nord til 
VIII, mod Vest til IV, mod Øst til XI, mod Syd til XII — 
i hvilken er saaet Agern fra Bregentved hentede fra den lille 
Skov Kjederup Tykke og tagne af slet formede vrange Ege, 
men disse Agern, der var behandlet paa lignende Maade som 
de fremmede, viste kun 20—30 pCt. spiredygtige Frø. 

Samtidig med, at man udsaaede de ovennævnte Agern
prøver, underkastede man de i 1909 tilsaaede Parceller et 
Eftersyn, og man noterede følgende: 

Parcel I (Hald). Der forefindes over hele Arealet Planter i tæt 
Stilling, Væksten er god, men Planterne temmelig smaa. 

Parcel II (Bregentved, Boholte). Planterne er kraftige, men Tæt
heden er ikke stor (kun c. 100000 pr. ha). 

Parcel III (Bregentved Hasle Urne). Stærkt forsynet med Plan
ter i kraftig og smuk Vækst. 

Parcel IV (Holland). Omtrent som III. 
I Løbet af Sommeren 1910 blev Forsøgsarealet passet med 

Lugning og Hypning, og der foretoges den 15. Juli 1910 et 
Eftersyn, som udviste, at de den 4. April 1910 udsaaede Agern 
i de fleste Parceller var spirede godt, samt at Planterne fra 
1909 stod i fortrinlig Vækst. Der noteredes angaaende de en
kelte Parceller følgende: 

Parcellerne I, III og IV er tæt bevoksede med Planter i kraftig 
Vækst. I Parcel II er Stillingen mindre tæt, men Væksten kraftig. 
Disse 4 Parceller viser stærke Angreb af Meldug. Parcellerne VI, VII, 
VIII bærer tæt og kraftig Opvækst, i IX er derimod Planterne noget 
mindre. I Parcellerne V og VI er Planterne kraftige, men de staar 
temmelig tyndt. Dette sidste er i endnu højere Grad Tilfældet med 
Parcel X, der er ganske ufuldstændig bevokset, og tillige er de enkelte 
Planter, som forefindes, smaa og forkrøblede. De i Parcellerne V—X 
udførte Saaninger har været Genstand for Efterstræbelser af Mus og 
Fugle; der er tillige et svagt Angreb af Meldug. 

I Efteraaret 1910 sendte Professor CIESLAR en Prøve Agern 
fra Montona syd for Triest, som henlagdes i Agernhytte og 
blev behandlet paa samme Maade som beskrevet S. 302. 

Den 4. April 1911 blev denne Agernprøve, der havde holdt 
sig fortrinligt under Overvintringen og viste over 80 pCt. spire
dygtige Frø, udsaaet i Parcel XI, der mod Øst danner Yder
grænse, mod Nord støder til VIII, mod Vest til X, mod Syd 
til XII. Saaningen udførtes som for de andre Parceller. 
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Samme Dag foretoges et Eftersyn af de tidligere anlagte 
Egekulturer, hvorved noteredes følgende: 

I. Meget tæt Kultur i god Vækst. 
II. Planterne er kommet noget sparsomt; Væksten ret god. 
III. Som I. 
IV. Kulturen er meget tæt, men Planterne har kun tynde Skud 

med smaa Knopper. 
V. Planterne staar tæt, men de er smaa. 
VI. Den tætte Kultur indeholder kraftige Planter i god Vækst. 
VII. Kulturen bestaar af tynde, svage Planter med smaa Knop

per. Stillingen tæt. 
VIII. Kraftige Planter i tæt Stilling. 
IX. Som VIII. 
X. Ganske ufuldstændigt bevokset med spredtstaaende — ret kraf

tige — Planter. 
Det vil sees, at denne Beskrivelse afviger meget fra, hvad 

der noteredes den 15. Juli 1910, hvilket kan hidrøre fra, at 
der er mange Agern, som først har spiret i den sidste Halv
del af Sommeren 1910, ligesom Angreb af Meldug, der i Som
meren 1910 var saa stærkt, kan have udøvet sin Indflydelse 
paa Skuddenes Bygning. 

I Vinteren 1911 til 1912 modtog jeg efter forudgaaende 
Forhandling med Geheimerat BURCKHARDT i Hannover fra 
Oberförster JUNG, Dedensen, Hannover et lille Parti Agern 
(25 kg) fra en udvalgt smuk Bevoksning. Disse Agern be
handlede jeg paa samme Maade, som de i 1909 og 1910 mod
tagne Prøver, overvintrede dem i Agernhytte, og den 19. Marts 
1912 blev de udsaaede i Forsøgsarealet i Parcel XII syd for 
X og XI. Det var særdeles gode Agern, som havde overstaaet 
Overvintringen godt. 

Samtidig foretoges et Eftersyn af de tidligere anlagte Kul
turer, hvorved det viste sig, at disse gennemgaaende stod i 
frodig Vækst og var rigt forsynede med Planter, med Undta-
tagelse af den i Foraaret 1911 anlagte Parcel XI hvor Plan
terne stod tyndt, skønt de udsaaede Agern var af saa fortrin
lig Beskaffenhed; men det var — efter de Oplysninger jeg kunde 
indhente — sandsynligt, at Skovskader havde hærget Saaningen. 

Uagtet alle Dele af Forsøgsarealet havde været noget an
grebne af Meldug, var Knopperne gennemgaaende ret vel udvik
lede; man kunde dog spore en Forskel i saa Henseende hos 
Planterne paa de forskellige Parceller. Saaledes fandtes i Parcel I 
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(Hald) Planter med fyldigere og større Knopper og tillige tyk
kere Sommerskud end i de øvrige Parceller, ligesom man her 
i videre Udstrækning fandt Individer, der kun havde udviklet 
Foraarsskud, men ingen Sommerskud; i denne Parcel fandt 
man dernæst den Ejendommelighed, at Planterne var tæt be
hængte med det gamle Løv, saaledes at den aftegner sig som 
et rødt Felt mellem de andre Parcellers i Hovedsagen blad
løse Egeplanter. I Parcellerne II og III (Bregentved) og IV 
(Holland) var Knopperne noget svagere og Skuddene tyndere, 
men især var det paafaldende, hvorledes Planter af sydlig Pro
veniens i Parcellerne VI (Galizien) og VIII (Rajic) udmærkede sig 
ved lange tynde Skud med svage Knopper, medens Planterne 
i Parcel V (Rusland) forholdt sig omtrent som Planterne fra 
Bregentved og Holland. 

Den 17. Juli 1912 foretog man atter et Eftersyn af For-
søgsarealet, hvorved dét viste sig, at Parcel XII (Hannover) 
bar en tæt og frodig Opvækst, og den 23. Juli 1912 lagdes 
med Professor A. CIESLAR — som paa dette Tidspunkt gæ
stede Danmark — en Ekskursion til Forsøgsarealet. 

Man vandt ved disse Eftersyn dog ikke nogen væsentlig 
Oplysning, fordi det rige og fyldige Bladhang skjulte Forskellen 
i Planternes Udvikling; men ved en Undersøgelse, som fore
toges den 9. September, og en senere i Forening med Pro
fessor KØLPIN RAVN for at studere Melduggens Angreb den 4. 
Oktober 1912 fandt man, at Planterne i Parcel I var svagere 
angrebne af Meldug end Planterne i II og III, og at de tre 
Parceller I—III med Ege af dansk Proveniens var svagere an
grebne end Planterne i Parcel IV, Holland. Ligeledes kunde 
man iagttage, at Bladenes Affarvning var noget stærkere hos 
de danske Ege end hos Planterne i Parcel IV, men i øvrigt 
kunde de stærke Svingninger i Løvets Farve, som er omtalte 
hos Egene paa Bregentved, ikke iagttages, snarere maa det 
siges, at Bladene hos Egene i de forskellige Forsøgsstykker 
stod nogenlunde paa samme Trin med Hensyn til Affarvning, 
hvilket maaske — som af Professor KØLPIN RAVN forklaret — 
kan føres tilbage til, at de anvendte fremmede Agern stammer 
fra Egne i Europa, hvor Vinteren indtræder nogenlunde lige 
saa tidligt som i Danmark, medens de paa Bregentved an
vendte fremmede Agern kan stamme fra sydvestlige Egne af 
Europa. 
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Medens jeg saaledes ikke har fundet den Variation i Lø
vets Affarvning om Efteraaret som paa Bregentved, mener jeg 
derimod i Forsøgsarealet i Sorø at spore en Forskel efter den 
forskellige Proveniens — som ikke har vist sig paa Bregentved 
— med Hensyn til Tidspunktet for Knoppernes Udfoldelse 
om Foraaret. 

ARNOLD ENGLER nævner, at Planter af Frø, der hidrører 
fra Rødgran i Højbjærgene, saavel naar de dyrkes i Lav
landet som i højere Egne, springer tidligere ud, end Planter 
efter Rødgraner fra Dalen, men omvendt at Ahorn fra 
lavere Egne udfolder Knopperne 7—20 Dage før end Ahorn fra 
Højbjærgene1). Der kan altsaa bestaa en Forskel i Tidspunktet 
for Løvspringets Indtrædelse, som er afhængig af Frøets Oprin
delse, men jeg har hos Egene paa Bregentved ikke kunnet 
finde en saadan til den forskellige Proveniens bunden Forskel 
ved Løvspringet, det var mig derfor paafaldende under et Be
søg til Forsøgsarealet i Sorø den 28. April 1913, at der viste 
sig Forskel i saa Henseende hos Planterne af forskellig Pro
veniens. Denne Undersøgelse af Forsøgsstykket faldt for saa 
vidt paa et gunstigt Tidspunkt, som Egens Løvspring netop 
var i sin første Begyndelse, og det viste sig, at der bestod en 
umiskendelig Forskel paa dette Punkt hos Planterne i de for
skellige Parceller, saaledes at Løvspringet nogle Steder var 
stærkt fremskredet, i andre Parceller kun svagt eller slet ikke 
begyndt; det var vidt fremskredet i Parcellerne V Rusland, 
VII Ungarn og IX Mähren, medens det i de andre Parceller i 
de fleste Tilfælde ikke var begyndt. 

Man traf dernæst ved denne Undersøgelse d. 28. April 1913 
det samme som er omtalt ved Eftersyn d. 19. Marts 1912, at Plan
terne i Parcel I bevarer det gamle Løv, og nu, da Planterne 
var blevne større, viste Fænomenet sig endnu mere iøjnefal
dende; det giver et ejendommeligt Billede at se Planterne i 
denne Parcel tæt behængte med forrige Aars Blade, medens 
de øvrige Parceller staar omtrent eller fuldkommen bladløse. 

Udviklingen af Sommerskuddene var gennemgaaende ret 
god — hvilket er i Overensstemmelse med, at Meldugangre
bet i 1912 har været mindre stærkt end i 1911 og især end 

') Einfluss der Provenienz des Samens auf die Eigenschaften der forst
lichen Holzgewächse (Mitteilungen der Schweizerischen Centralanstalt für das 
forstliche Versuchswesen, Bd. VIII, 1905), S. 103, 153. 
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i 1909 og 1910 — men der bestod en Forskel saavel paa 
Sommerskuddenes' Udvikling i de forskellige Parceller som med 
Hensyn til hvor vidt alle Individer overhovedet havde dannet 
Sommerskud, eller om et større eller mindre Antal kun havde 
dannet Foraarsskud og ingen Sommerskud; saaledes fandt man 
i Parcellerne V—IX, at saa godt som alle Planter havde dannet 
Sommerskud, medens man i Parcel I kunde finde et ikke 
ganske ubetydeligt Antal Individer, der kun havde dannet 
tykke robuste Foraarsskud med svulmende Knopper, og i 
Parcel II og III kunde man ogsaa finde Planter — om end 
færre end i Parcel I — der kun havde dannet Foraarsskud, i 
Parcel IV fandtes derimod kun ganske undtagelsesvis Individer, 
som ikke havde udviklet Sommerskud, og i Parcellerne VI—IX 
var det mig ikke muligt at opdage Planter uden Sommerskud, 
medens igen Parcel X saavel viste Planter, der havde dannet 
Sommerskud, som saadanne der kun havde dannet Foraars
skud. For Parcellerne XI og XII — de sidste anlagte Kul
turer — var dette Forhold mindre tydeligt. 

Der bemærkedes dernæst en iøjnefaldende Forskel paa 
Sommerskuddenes Bygning: Sommerskuddene var tykkest i 
Parcellerne med Ege af dansk Herkomst I—III, derefter kom 
Parcel IV Holland; de tyndeste og længste Sommerskud 
med svage Knopper fandtes i Parcellerne VI—IX med Planter 
fra Østerrig og Ungarn. Med den stærkere Udvikling af Som
merskud følger en større indbyrdes Lighed mellem Individerne 
o: svagere Spredningsevne, og skønt Kulturen er saa ung, kunde 
man dog se, hvorledes Spredningsevnen paavirkes af Prove
niensen, er svagest i Parcellerne, hvor man har anvendt Agern 
fra Sydeuropa, stærkest i de Parceller, hvor der er benyttet 
Agern af dansk Avl, medens Parcel V med russiske Agern 
viser et Mellemstandpunkt. For de enkelte Parceller blev no
teret følgende: 

I. Planterne staar tæt og er i kraftig Vækst og som i 1912 be
hængte med forrige Aars Blade, en Del Individer har ikke udviklet 
Sommerskud, men kun Foraarsskud med meget fyldige Knopper. Hos 
den overvejende Andel af Planterne findes dog Sommerskud, og disse 
har som Regel ret gode Knopper; man kan imidlertid ogsaa finde 
Planter med tynde Sommerskud, der er besatte med svage eller døde 
Knopper. Løvspring er ikke begyndt. 

II. Kulturen er ikke tæt, men Planterne er i god Vækst; som i 
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foregaaende Parcel har nogle Planter kun Foraarsskud, medens de 
fleste dog har dannet Sommerskud, der gennemgaaende ha r nogen
lunde fyldige Endeknopper, om der end som i Parcel I ogsaa findes 
Individer med svage Skud og visne Knopper. Løvspring er ikke 
begyndt. 

III. Tæt Kultur, i øvrigt som II. 
IV. Væksten er meget kraftig, stor Tæthed. Kun undtagelsesvis 

kan man finde Planter, der ikke har Sommerskud, disse er tyndere 
og Knopperne mere svage end i de foregaaende Parceller. Løvspring 
er ikke begyndt. 

V. De fleste Individer ha r Sommerskud, der gennemgaaende er 
ret vel udviklede med fyldige Knopper. Løvspring er meget stærkt 
fremskredet, saaledes at mange Planter ha r grønne Skud paa 2 cm 
Længde. 

VI. Kulturen i denne Parcel som i det hele Kulturerne i Par
cellerne VI—IX udmærker sig ved stor Tæthed, lange Sommerskud, 
svag Spredningsevne. Planterne er ejendommelig ensartet udviklede, 
og alle er forsynede med lange, tynde og svage Sommerskud. Løv
spring er svagt begyndt, men det staar langt tilbage for, hvorledes 
det stiller sig i Parcel V. 

VII. Alle Individer har dannet Sommerskud. Disse er temmelig 
tynde, men dog kraftigere end i Parcel VI. Løvspringet er vidt frem
skredet, endnu stærkere end i Parcel V. 

VIII. Alle Planterne har Sommerskud, tynde med svage Knop
per. Planterne er højere, men i øvrigt er Udviklingen omtrent som i 
Parcel VI. Løvspring er imidlertid her slet ikke begyndt, det staar 
lige saa langt tilbage som Løvspringet i Parcellerne I—IV. 

IX. Alle Planter har dannet Sommerskud, kraftige med gode 
Knopper. Løvspring er langt tilbage. 

X. Kulturen er meget plantefattig; en Del Planter har kun dan
net Foraarsskud. Planterne er lave, men kraftige, med fyldige Knop
per. Løvspring er ikke begyndt. 

XI. Parcellen er som den foregaaende plantefattig. Planterne 
er lave, ofte med visne Topskud. Løvspring er stærkt fremskredet. 

XII. Kulturen er vellykket, saaledes at Parcellen bærer et tæt 
Plantedække; vistnok alle Planter har dannet Sommerskud. Løv
spring er paabegyndt. 

Der fandt i k k e som foregaaende Aar noget Eftersyn Sted 

i Løbe t af S o m m e r e n , m e n et s a a d a n t b lev u d s k u d t til den 

2 3 . O k t o b e r 1913 . Derved s a a m a n — s o m i Efteraaret 1912 

— vel nogen Fo r ske l paa Løve t s Affarvning i de forskellige 

Parce l le r , m e n dog langtfra en saa s t æ r k og udpræge t s o m 

den , der ér omta l t hos Egene paa Bregen tved ; i sin He lhed 
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kunde man nok spore, at Planterne af fremmed Proveniens 
var noget længere tilbage med Affarvning af Bladene end de 
danske, men i alle Parceller var Løvet dog begyndt at gulne, 
man fandt ikke Planter med det mørkegrønne Løv, som er 
omtalt i Børsted Skov VII, 41). 

Det oplystes ved denne Undersøgelse af Forsøgsarealet, 

Fig. 4. Skud af 5aarige Ege fra Parcel I (Hald), tagne 24. Febr. 1914. 
Skuddene er tæt besat med Blade og har fyldige Knopper. Maalestok c. 1 : 6. 

E. LÅRSEN fot. 

Triebe von 5 jährigen Eichen aus Parzelle I (Hald) genommen am 24. Febr. 
1914. Die Triebe sind dicht mit Blättern besetzt und tragen volle Knospen. 

at der i den første Halvdel af Maj var indtruffet Nattefrost, 
som i de fleste af de Parceller, der bærer en Opvækst af frem
mede Ege, synes at have anrettet en Skade af indgribende Be
tydning, medens Parcellerne I til IV — de fire ældste — ikke 
kan spores at have været berørte af Frosten. I Parcellerne 
V—IX og i XI synes derimod den omtalte Frost ganske at 
have forrykket Planternes Udvikling, saaledes at Skuddenes 

') Det forstlige Forsøgsvæsen i Danmark, Bd. IV, S. 73. 
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Bygning er bleven en helt anden end tidligere. Fænomenet 
lod sig imidlertid ikke ret undersøge paa det givne Tidspunkt, 
fordi Planterne var behængte med Blade, og derfor foretog jeg 
i Februar 1914 en fornyet Undersøgelse deraf, hvorom en Be
retning nedenfor følger, og hvori der nærmere gøres Rede fol
den indtrufne Forstyrrelse. 

Paa dette Sted skal kun endnu nævnes, at Planterne i 

Fig. 5. Skud af 5 aarige Ege fra Parcel III (Hasle Urne, Bregentved), tagne 
24. Febr. 1914. Løvet er faldet, Knopperne fyldige. Maalestok c. 1 : 6. 

E. LARSEN fot. 

Triebe von 5jährigen Eichen aus Parzelle III (Hasle Urne, Bregentved), 
genommen am 24. Febr. i91i. Das Laub ist abgefallen, die Knospen voll. 

Parcel V i særlig Grad menes at have været Offer for dette 
Naturonde, hvilket jo kan staa i god Samklang med, at Knop
perne var saa tidlig udfoldede. 

Planterne i denne Parcel havde i sin Helhed et sygeligt 
Udseende, Løvet var helt affarvet og dets Fældning vidt frem
skreden. Noget lignende kunde imidlertid ogsaa iagttages i en 
af de med danske Agern tilsaaede Parceller II, hvor ligeledes 
Fældningen af Bladene var stærkt begyndt. 

I de øvrige Parceller var derimod Fældningen af Løvet 
Det forstlige Forsøgsvæsen. IV. 22. September 1914. 21 
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langt tilbage og Affarvningen som nævnt svagere hos Egene 
af fremmed Herkomst, særlig stod den tilbage i Parcellerne 
IX og XI. 

Meldug har vel været til Stede, men Angrebet har kun 

Fig. 6. Skud af 5aarige Ege fra Parcel IV (Holland), tagne 24. Febr. 1914. 
Skuddene tyndere og Knopperne mindre end hos de danske Ege. 

Maalestok c. 1 : 6. E. LARSEN fot. 

Triebe von 5 jährigen Eichen aus Parzelle IV (Holland), genommen am 
2i. Febr. 191 i. Die Triebe dünner und die Knospen kleiner als die der 

dänischen Eichen. 

været svagt; det blev af den lokale Forstmand, kgl. Skovfoged 
GELEFF, meddelt, at Parcellerne VI og XI havde været stærkest 
angrebne af Svampen, og i hvert Fald i Parcel XI viste Sommer
skuddene sig særlig svage og bløde og var endnu grønne. 
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For nøjere at studere de Forhold, der under Eftersynet i 
Oktober 1913 ikke tilfulde kunde opklares, foretog jeg som 
omtalt den 24. Februar 1914 en Udflugt til Forsøgsstykket. 
Ved denne Lejlighed fandt man en paafaldende Forskel paa 
Udviklingen af Planterne i Parcellerne I—IV og X og Plan
ternes Tilstand i de øvrige Parceller, dög Parcel XII undtagen. 

Egene i Parcel I viste det sædvanlige Forhold, at de var 
tæt besatte med det gamle Løv, Planterne i denne saavel som 
i Parcellerne II, III og IV var prægede af kraftig Vækst, som 
ikke i noget Punkt synes at have lidt Afbræk, og i Parcel X 
var Planterne ganske vist smaa, men de var kraftige og viste 
ikke Tegn til at have lidt nogen Skade. Der noteredes an-
gaaende de nævnte Parceller følgende: 

I. Kraftig Vækst, tæt Kultur. Alle Planterne er tæt behængte 
med forrige Aars Blade. Mange Individer har kun dannet Foraars-
skud med kraftige Knopper. Naar der er dannet Sommerskud, er 
disse som oftest vel udviklede og har modne Knopper; der findes dog 
ogsaa en Del Individer med svage Sommerskud. 

II. Kulturen er noget plantefattig, Væksten er kraftig, men der 
er mange Planter med daarlig Form. Knopudviklingen er gennem-
gaaende god, mange Planter har kun dannet Foraarsskud. 

III. Tæt Kultur med smuk og ensartet Vækst. Knopperne er 
mindre end i I og II. De fleste Planter har dannet Sommerskud, der 
som oftest har ret gode Knopper. 

IV. Kulturen er tæt og staar i meget smuk og kraftig Vækst; 
de fleste Planter har dannet Sommerskud, disse er gennemgaaende 
tyndere og Knopperne er mindre fyldige end i I, Il og III. 

X. Ganske ufuldstændig Bevoksning af smaa, men kraftige 
Planter med som Regel gode Knopper. Planternes Form er daarlig 
(vrange). 

Tilstanden i de nævnte fem Parceller var saaledes omtrent 
som i Foraaret 1913, men gaar vi dernæst over til Parcellerne 
V—IX samt XI, da viste det sig, at Skuddenes Bygning var 
en ganske anden end tidligere, hvor man hos Planterne i 
disse Parceller fandt kraftig Udvikling, alle Planter dannede 
Sommerskud, lange, ofte noget tynde, ensartet udviklede, ranke, 
udelte Skud, medens det ved nærværende Undersøgelse kunde 
iagttages, at i Vækstaaret 1913 havde Udviklingen været kum
merlig, mange Planter havde kun udviklet et lille svagt For
aarsskud, de fleste havde dog udviklet Sommerskud, men disse 

21* 
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var ganske smaa, korte og tynde og med svage _ eller døde 
Knopper; i mange Tilfælde havde der ikke udviklet sig et 
enkelt, men flere saadanne spæde, forkrøblede Skud. Plan
terne fik derved — modsat af hvad der tidligere, da de netop 

a b c 
Fig. 7 a—c. Skud fra Parcellerne IV, I og III. a Holland, b Hald, 

c Bregentved. Maalestok c. 6 : 1 0 . E. LARSEN fot. 
Triebe aus den Parzellen IV, I und III. a Holland, b Hald, 

c Bregentved. 

udmærkede sig ved de lange ranke Sommerskud, var Tilfældet 
— et krøllet Udseende; de havde faaet netop det samme 
krøllede Præg, som jeg har omtalt hos Bøg1), og som jeg 

' *) Nattefrostens Virkning paa ung Bøgeskov. (Det forstlige Forsøgsvæsen 
i Danmark Bd. II, S. 1). 
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ogsaa kender hos Egen, naar de unge Planter rammes af 
Nattefrost. 

Dette i Forening med Skovfoged GELEFFS saavel i Efter-
aaret fremsatte, som nu ved denne Lejlighed gentagne Beret
ning om den stærke Nattefrost, der rammede Forsøgsarealet 
den 8. Maj og efterfølgende Nætter, bevirker, at det næppe kan 

Fig. 8 a—c. Toppen af de paa Fig. 7 afbildede Skud. Maalestok c. 5 : 3. 
E. LARSEN fot. 

Die Gipfel der Fig. 7 abgebildeten Triebe. 

være Tvivl underkastet, at den abnorme Skuddannelse hos de 
fremmede Ege skyldes dette Naturonde. Naar derimod Plan
terne i Parcellerne I—IV har undgaaet Frosten, kan det ligge 
i, at de er saa høje, at Toppen ikke er berørt. 

Endnu staar tilbage at omtale Parcel XII, hvor Planterne 
ikke ser ud til at være berørte af Frosten, sandsynligvis fordi 
der her er stærkere Overskygge. 

Den indtrufne Frostskade har i nogen Maade svækket Ind
trykket af den udprægede Forskel mellem de danske og de 
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sydeuropæiske Ege, thi jeg har fundet — vel nok mest hos 
Bøg, men dog ogsaa hos Eg — at en Bevoksning, der har 
været Genstand for et stærkt Angreb af Nattefrost, ligesom 
faar stærkere Spredningsevne, der bliver større Ulighed mellem 
Bevoksningens enkelte Individer; dette mærkes ogsaa i nær
værende Tilfælde, saaledes at man ikke har det samme smukke 
Billede i Foraar 1914 som i 1913 af den ranke Form, den 
svage Spredningsevne hos Egene fra Sydeuropa. 

Figurerne 4—8 viser nogle Skud og Knopper fra de en
kelte Parceller. Man ser, at Egene fra Hald (Fig. 4 a—b) har 
bevaret Løvet Vinteren over, og at det sidder saa godt fast, at 
kun et enkelt Skud (4 c) og lidt af et andet (4 a) har mistet 
Bladene ved Forsendelsen fra Sorø til København. Tillige ser 
man de fulde og kraftige Knopper. Fig. 5 viser Ege fra Bre
gentved, Skuddene er bladløse men kraftige og med modne 
Knopper, medens Skud af hollandske Ege (Fig. 6) er spidse 
og tynde med mindre vel udviklede Knopper. Tydeligere 
fremtræder Forskellighederne paa Fig. 7, der kun medtager 
det sidste Aarsskud og lidt af det foregaaende, men endnu 
skarpere ser man Proveniensens Virkning paa Skuddannelsen 
og Knoppernes Udvikling paa Fig. 8, der i forstørret Maale-
stok gengiver de øverste 4 cm af Skuddene fra Fig. 7. 

I Modsætning til, hvad der var Tilfældet i 1913, indtraf 
Løvspringet hos Eg først sent i 1914, saaledes at det i For-
søgsarealet henimod Midten af Maj endnu ikke var begyndt 
for de øvrige Parcellers Vedkommende, men ifølge en Medde-; 
lelse fra Distriktets Skovrider viste et Eftersyn den 13. Maj, 
at de samme to Parceller, som i 1913 var ejendommelige ved 
det tidlige Løvspring: Parcel V med Ege fra Rusland og VII 
Selmecbånya, ogsaa i 1914 vise sig som grønne Enklaver mel
lem de i øvrigt ikke udsprungne Parceller. 
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PROVENIENZVERSUCHE MIT EICHE. 
Das forstliche Versuchswesen hat einen Versuch veranstaltet, um 

die Wirkungen der verschiedenen Provenienz an der Eiche zu unter
suchen. Der Versuch wurde im 1. Revier von Sorø Akademie ange
stellt; die Karte Fig. 3 veranschaulicht die Anlage. In die Parzelle I 
wurden Eicheln gesät aus Hald Egeskov (Jutland), in II und III aus 
Bregentved (Seeland), IV aus Holland, V aus Russland, Gouvernement 
Poltava, VI aus Galizien, Szeparowie Kalomea, VII aus Ungarn, Sel-
mecbånya, VIII aus Slavonien, Oberforstamt Vinkovce, Forstamt Rajic, 
IX aus Mähren, Göding, X aus Bregentved (renke Mutterbäume), XI 
aus Montona bei Triest, XII aus Hannover. Jede Probe ist von einem 
einzelnen guten Bestand gesammelt worden; nur die Probe X bildet 
hier eine Ausnahme. 

Die Aussaat geschah auf den Parzellen I—IV im Frühjahr 1909, 
V—X im Frühjahr 1910, XI im Frühjahr 1911, XII im Frühjahr 1912. 

Man verfolgte die Entwicklung der Kulturen durch Besichtigung 
in jedem FYühjahr und bei verschiedenen sonstigen Gelegenheiten; so 
unternahmen bei einem Besuch in Dänemark Professor, Dr. A. CIESLAR 
und Hofrat, Dr. PETRASCHEK eine Exkursion in das Versuchsgebiet, wie 
es auch im Herbst 1912 und 1913 einer Untersuchung unterzogen 
wurde. 

Diese Besichtigungen ergaben, dags die Versuchsfläche im ganzen 
mit einer dichten Pflanzendecke versehen ist; in den meisten Parzel
len betrug die Pflanzenzahl im Sommer nach der Aussaat ca. 200 000 
pro Hektar; davon sind jedoch Parzelle X auszuschalten, wo der Sa
men nur spärlich keimte, und XI, wo Eichelhäher die Aussaat heim
gesucht hatten. Die Pflanzen verschiedener Provenienz weisen aber 
auffällige Verschiedenheiten auf; so fand man bei den genannten Früh
jahrsbesichtigungen, und namentlich im Frühjahr 1913 in den ver
schiedenen Parzellen Unterschiede, sowohl in der Entwicklung der 
Johannistriebe als in bezug darauf, ob sich überhaupt Johannistriebe 
gebildet hatten. In den Parzellen V—IX hatten so gut wie alle Pflan
zen Johannistriebe gebildet, während sich in Parzelle I viele Pflanzen 
fanden, die nur Frühjahrstriebe mit kräftigen Knospen gebildet hatten; 
gleichfalls konnte man in den Parzellen II und III Pflanzen finden, 
die nur Frühjahrstriebe hatten, jedoch nicht so viele Planzen wie in 
I. Die Pflanzen der Parzelle X verhielten sich ungefähr wie die in 
II und III. Die Johannistriebe waren am dicksten bei den Eichen 
dänischer Provenienz: I—III, darauf folgten die Eichen in Parzelle 
IV, Holland; die dünnsten, schwächsten und zugleich die längsten 
Johannistriebe fanden sich in den Parzellen VI—IX, Oesterreich und 
Ungarn. Mit den langen und dünnen Johannistrieben folgt ein 
schwächeres Ausbreitungsvermögen. Parzelle I weist die Eigentüm
lichkeit auf, dass die Pflanzen das alte Laub während des Winters 
behalten. 
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Es war ferner ein Unterschied am Laubausbruch zu beobachten; 
dieser war am 28. April 1913 weit vorgeschritten in den Parzellen V, 
VII und XI, hatte in den übrigen Parzellen aber meist noch nicht 
begonnen. 

Während also in betreff des Baues der Triebe, der Entwicklung 
der Knospen und des Laubausbruchs im Frühjahr ein so merkbarer 
Unterschied zwischen den Eichen verschiedener Provenienz vor
herrscht, findet man im Herbst nicht den ausgeprägten Unterschied 
in der Entfärbung und Entlaubung wie zu Bregentved, siehe »Buchen-
und Eichenkultur in Bregentved« (Centralblatt für das gesamte Forst-
Wesen 1913 H.4—5). Man findet allerdings einigen Unterschied in der 
Entfärbung des Laubes; so zeigte es sich am 23. Oktober 1913, dass 
die Pflanzen fremder Provenienz in der Beziehung viel weiter zurück 
waren als die dänischen; in allen Parzellen hatte aber das Laub an
gefangen, gelb zu werden, man fand nicht das dunkelgrüne Laub, 
wie man es bei Eichen fremder Abstammung zu Bregentved antreffen 
kann. Dies erklärt Prof. Dr. KÖLPIN RAVN daraus, dass die in Sorø 
gesäten Eichelproben aus Südosteuropa, also aus Gegenden stammen, 
wo der Winter ebenso früh eintritt wie in Dänemark, während man 
zu Bregentved Eicheln aus südwestlichen Teilen von Europa erhalten 
haben mag. 

Der Mehltau hat namentlich 1910 die Eichen angegriffen, im gan
zen genommen war aber der Angriff nicht so heftig wie zu Bregen
tved, und die Stärke des Angriffs offentbart auch bei den Pflanzen 
verschiedener Provenienz keinen so ausgeprägten Unterschied; zwar 
sind die fremden Eichen etwas stärker durch den Angriff des Pilzes 
gekennzeichnet worden, aber man trifft nichts der Fig. 1 ent
sprechendes. 

Bei einer Besichtigung am 24. Februar 1914 ergab sich in den 
Parzellen V—IX eine auffällige Veränderung des Baues der Triebe 
von dem, was man in den vorhergehenden Jahren beobachtet hatte. 
Die Entwicklung der Eichen dieser Parzellen war 1913 eine ganz an
dere als früher, wo die Pflanzen die erwähnten langen, schlanken, 
ungeteilten Triebe bildeten, während bei dieser Besichtigung viele 
Pflanzen nur einen kleinen, schwachen Frühjahrstrieb, die meisten 
aber kleine, kurze und dünne Johannistriebe entwickelt hatten und 
man oft nicht einen einzelnen, sondern mehrere derartige zarte und 
verkrüppelte Triebe antraf; sie hatten eben dasselbe zerknitterte Aus
sehen, das ich bei den Buchen besprochen habe, und das ich auch 
von Eichen her kenne, die vom Spätfrost befallen waren. 

Dies scheint eben hier der Fall zu sein, indem die Kultur am 
8. Mai 1913 und in den darauf folgenden Nächten durch Frost gelitten 
hat. 


