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INDLEDNING

Allerede for omkring 30 år siden blev det påvist, at skovfyrstødflader 

i en kortere periode efter deres frembringelse kan blive inficeret med rod

fordærversvampen, Fomes annosus (Fr.) Cke., ved hjæ lp af dens luftbårne 

sporer, samt at svampens mycelium derefter kan brede sig til nabotræerne 

gennem rodsammenvoksninger og rodberøringer (Rishbeth 1950 & 1951).

Det er senere påvist, at også rødgranstødflader kan blive inficeret på 

den nævnte måde, men andelen af således inficerede stød i en hugst varie

rede med årstiden og var slørst om efteråret og m indst om vinteren (Yde- 

Andersen 1961). Infektionerne finder dog kun sted indenfor et tidsrum af 

mindre end en måned efter stødenes frembringelse (Yde-Andersen 1961, 

Schönhar 1979). Det er ligeledes iagttaget, at svampen breder sig fra de 

inficerede rødgranstød til omkringstående rødgraner gennem rodsammen- 

voksninger og rodberøringer (Due & Yde-Andersen 1960), og sygdommens 

hærgen i en tidligere sund rødgranbevoksning som følge af en sådan infek

tion er belyst (Pnludan  1966).

Infektion af skovfyrstød ved hjæ lp af luftbårne F. annosus-sporer kan 

undgås ved um iddelbart efter hugst at påføre stødfladerne stoffer, der i en 

periode helt hindrer, at stødene bliver invaderet af mikroorganismer. An

vendelsen af sådanne stoffer vil ofte medføre, at stødene holdes levende 

længere end normalt, og hvis det påførte beskyttende lag eller barken 

beskadiges, opstår der ig'en risiko for F. annosus infektion; stenkultjære- 

olie er et middel af denne art (Rishbeth 1959a).

Infektioner kan også undgås ved at påføre stoffer, som hindrer F. anno- 

sus-sporernes spiring og myceliets videre vækst, medens andre svampes 

vækst lcun hæmmes svagt, er upåvirket eller fremmes. Nogle af disse stoffer 

forårsager tillige, at stødene dør hurtigere end normalt, hvorved andre 

mikroorganismers vækst fremmes, og risikoen for F. emnosus-infektioner 

ved såring af stødene elimineres. Beskyttelsen er i disse tilfælde således 

først af kemisk natur og derefter biologisk. Natrium nitrit og urea er midler 

af denne art, det førstnævnte fremmer væksten af bl. a. Trichoderma spp. 

og Penicillium  spp. og det sidstnævnte af bl. a. Ophionectria cylindrospora 

(SoLlm.) Berl. et Vogl., svampe der i større eller m indre grad hæmmer 

F. annosus’ vækst (Rishbeth 1959b, Gundersen 1967).

Endelig kan infektioner af skovfyrstød undgås ved at påføre stødfla

derne en vandig suspension af oidier fra Peniophora gigantea (Fr.) Massee,

l)et forstlige Forsøgsvæsen. XXXVIII. H. 3. 14. december 1982. 1
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idet denne svamp ved sin tilstedeværelse hindrer F. annosus i at vinde fod

fæste (Rishbeth 1959b & 1963).

Udover de nævnte stoffer er der afprøvet flere andre, fortrinsvis i Stor

britannien og De forenede Stater og fortrinsvis med henblik på deres anven

delse på fyrrestødflader eller stødflader fra andre nålelræarter end rødgran.

Her i landet er det påvist, at behandling af rødgranstødflader med sten- 

k u lt jæreolie nedsætter infektionshyppigheden i bevoksningerne (Paludan  

1966), men behandling med en 10 pct. vandig opløsning af natrium nitrit 

er at foretrække ( Yde-Andersen 1966). Natrium nitrit er tillige blevet af

prøvet på rødgranstødflader i Den tyske Forbundsrepublik med et fuldt 

tilfredsstillende resultat (Schönhar 1977), medens resultaterne af et forsøg 

i F in land med behandling af rødgranstødflader med urea (Hallaksela & 

Nevalainen 1981) unddrager sig bedømmelse.

Behandling af stødflader fra andre nåletræarter end fyr med P. gigantea 

har ikke vist sig helt effektiv i England (Rishbeth 1963), men synes at 

virke tilfredsstillende i rødgranbevoksninger i F inland (Kallio 1971); be

handling med en suspension af Trichoderma spp. er angivet som en m ulig

hed (Ricard  1970).

Formålet med de i det følgende beskrevne undersøgelser er at efter

prøve, om der udover natrium nitrit blandt tidligere afprøvede stoffer findes 

nogle, som ved påføring på rødgranstødflader kan hindre infektioner med 

luftbårne F. annosus-sporer, og som tillige kun frembyder ringe sundheds

fare og gener for brugerne.

M IDLERNE

Afprøvningen omfattede de 4 efternævnte m idler:

Natrium nitrit (N aN 02) anvendes indenfor planteavlen udelukkende som 

stødfladebeskyttelsesmiddel.

Natrium nitrit er henført til fareklasse T, der omfatter giftige midler, 

og svarende omtrent til gammel fareklasse A; den dødelige dosis for men

nesker er angivet til 4 g (Moeschlin 1972), og den dødelige dosis for husdyr 

angives at være 90— 100 mg pr. kg legemsvægt (Lanier et al. 1976).

I levnedsmiddelindustrien anvendes natrium nitrit som konserverings

m iddel i kødvarer med en maksimal dosering på 175 m g/kg (A non 1980) 

for at hindre vækst af blandt andet pølseforgiftningsbakterier, Clostridium  

botulinum  van Ermengen.

Urinstof (Urea, carbamid, CO (NH2)2) anvendes bl. a. som kunstgødning og 

i små mængder soin tilsætning til foderstoffer.

Urinstof er ikke placeret i fareklasse, d.v.s. anses for ufarligt, og det 

kan nævnes, at menneskeurin indeholder ca. 2,4 pct. urinstof (Biilmann
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1948). Det nedbrydes i naturen til ammoniak, der heller ikke er henført til 

fareklasse, men angives at være lokalt irriterende.

Reglone® (31 pct. diquat-dibromid) er godkendt af Statens Planteavlsfor- 

søg til ukrudtsbekæmpelse samt til nedvisning af kartoffeltop, frøafgrøder, 

raps og lup in ; det frarådes at opfodre halmen af sprøjtede frøafgrøder 

(Anon 1982).

Reglone er henført til fareklasse Xn, del- omfatter sundhedsskadelige 

stoffer og næsten svarer til den gamle fareklasse B.

Trichoderma polysporum  R ifa i forekommer alm indeligt på organisk mate

riale i naturen og er antagonistisk overfor en række plantepatogene svampe; 

den her anvendte kultur er stillet til rådighed af dr. J. Ricard.

T. polysporum  m å anses for uskadelig overfor mennesker og dyr.

FORSØGSAREALER

Forsøgene blev udført i to rødgranbevoksninger, afd. 146 og afd. 174, 

Løvenholm skovdistrikt.

Begge bevoksninger var plantet på tidligere agerjord med 2/2 planter 

og med en række- og' planteafstand på 1% m, og før forsøgene blev anlagt, 

havde der ikke været foretaget hugster i bevoksningerne. Det kunne således 

udelukkes, at der skulle forekomme angreb af F. annosus, inden forsøgene 

blev iværksat ( Yde-Andersen 1964, Paludan  1966).

I begge bevoksninger forekom der im idletid træer med kronvildtskræl

ninger, og en del af sårene var inficerede med blødende lædersvamp, Ste- 

reum sangiiinolentum  Alb. et Schw. ex Fr. eller Tyromijces caesius (Schrad. 

ex Fr.) Murr. (Polyporus caesius Schrad. ex Fr.), sådanne træer blev im id 

lertid ikke anvendt ved forsøgene.

BEHANDLING

I begge bevoksninger blev hver 5. række skåret ned med motorsav. Stød

fladernes diameter var 10— 30 cm, og stødhøjden var ca. 20 cm; grene, 

kviste og nåle blev fjernet fra stødfladerne.

I afd. 174 blev skovningen foretaget sidst i oktober og først i november 

1972; klimaet i perioden var i hovedsagen tørt og blæsende med tåge i nat- 

og morgentimerne og temperaturer over frysepunktet. Der blev ia lt fældet 

1 414 rødgraner, og omkring en fjerdedel af stødfladerne forblev ubehand

lede, medens omkring en fjerdedel blev behandlet um iddelbart efter hugst 

med enten en 10 pct. vandig opløsning af natrium nitrit, en 20 pct. vandig 

opløsning af urea eller en vandig suspension af Trichoderma-sporer, 800 g 

inoku lum  pr. 5 1 vand.
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T a b e l  1. Stød inficeret med Fomes annosus ved rækkehugster i rødgranbevoks
ninger på Løvenholm skovdistrikt i efterårene 1972 og 1980, hvor stødfladerne 
enten forblev ubehandlede eller umiddelbart efter hugst blev behandlet med enten
10 pct. vandig opløsning af natriumnitrit, 20 pct. vandig opløsning af urea, 6 pct. 
vandig opløsning af Reglone eller en vandig suspension af Trichoderma poly

sporum.
T a b l e  1. Norway spruce stumps infected with Fomes annosus in fellings in the 
autumn 1972 and 1980 in Løvenholm. The stump surfaces were either left un
treated or were treated immediately after cutting with either a 10 per cent, 
aqueous solution of sodium nitrite, a 20 per cent, aqueous solution of urea, a 
(S per cent, aqueous solution of Reglone or an aqueous suspension of Trichoderma

polysporum.

Forsøgsareal Antal stød Behandling Prø veudtagn ing Antal stød med F. annosus

og hugstdato stk. dato stk. pct.

Compartment Total Treatment Date of Stumps with F. annosus

and date of number of stumps sampling no. per cent.

felling of stumps

afd. 17k

26.10. 72 39 ingen 18.1. 73 15 38.5
45 trichoderma 26. 2. 73 4 8.9
44 urea 13. 4. 73 0 0.0
44 nitrit 23. 5. 73 0 0.0

27. 10. 72 50 ingen 18. 1. 73 19 38.0
45 trichoderma 26. 2. 73 1 2 2

45 urea 13. 4. 73 0 o!o
49 nitrit 23. 5. 73 0 0.0

30.10. 72 42 ingen 18.1. 73 7 16.7
58 trichoderma 26. 2. 73 18 31.0
63 urea 13.4. 73 0 0.0
33 nitrit 23. 5. 73 0 0.0

1. I I .  72 29 ingen 18.1. 73 19 65.5
37 trichoderma 26. 2. 73 2 5.4
45 urea 13. 4. 73 Ö 0.0
36 nitrit 23. 5. 73 0 0.0

2. I I .  72 48 ingen 18.1. 73 23 47.9
51 trichoderma 26. 2. 73 1 2.0
50 ■ urea 13. 4. 73 0 0.0
47 nitrit 23. 5. 73 0 0.0

3. I I .  72 42 ingen 18.1. 73 29 69.0
42 trichoderma 26. 2. 73 0 0.0
47 urea 13. 4. 73 0 0.0
42 nitrit 23. 5. 73 0 0.0

6. I I .  73 44 in gen 18.1. 73 25 56.8
47 trichoderma 26. 2. 73 0 0.0
45 urea 13.4.73 0 0.0
50 nitrit 23. 5. 73 0 0.0

8. I I .  72 47 ingen 18.1. 73 27 57.4
43 trichoderma 26. 2. 73 0 0.0
37 urea 13.4. 73 0 0.0
28 nitrit 23. 5. 73 0 0.0

Summa 341 ingen 164 48.1
368 trichoderma 26 7.1
376 urea 0 0.0
329 nitrit 0 0.0

1 414
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T a b e l  1 ( fortsat) . 
T a b l e  1 (continued).

Forsøgsareal Antal stød Behandling Prøveudtagning Antal stød med F. annosus
og hugstdato stk. dato stk. pct.
Compartment Total Treatment Date of Stumps with F. annosus
and date of number of stumps sampling no. per cent.
felling of stumps

afd. 146

16.10. 80 20 ingen 3. 2. 81 2 10.0
20 Reglone 23. 3. 81 0 0.0
20 urea 23. 3. 81 0 0.0
20 nitrit 23. 3. 81 0 0.0

20.10. 80 20 ingen 3. 2. 81 3 15.0
20 Reglone 23. 3. 81 0 0.0
20 urea 23. 3. 81 0 0.0
20 nitrit 23. 3. 81 0 0.0

20 ingen 3. 2. 81 3 15.0
20 Reglone 23. 3. 81 0 0.0
20 urea 23. 3. 81 0 0.0
20 nitrit 23. 3. 81 0 0.0

21.10. 80 20 ingen 3. 2. 81 6 30.0
20 Reglone 23. 3. 81 0 0.0
20 urea 23. 3. 81 0 0.0
20 nitrit 23. 3. 81 0 0.0

22. 10. 80 20 ingen 3. 2. 81 1 5.0
20 Reglone 13. 4. 81 0 0.0
20' urea 13. 4. 81 0 0.0
20 nitrit 13. 4. 81 0 0.0

24. 10. 80 20 ingen 3. 2. 81 7 35.0
20 Reglone 13.4. 81 0 0.0
20 urea 13.4. 81 0 0.0
20 nitrit 13. 4. 81 0 0.0

20 ingen 3. 2. 81 0 0.0
20 Reglone II .  5. 81 0 0.0
20 urea II .  5. 81 0 0.0
20 nitrit I I .  5. 81 0 0.0

20 ingen 3. 2. 81 0 0.0
20 Reglone II .  5. 81 0 0.0
20 urea I I .  5. 81 0 0.0
20 nitrit 11.5. 81 0 0.0

Summa 160 ingen 22 13.8
160 Reglone 0 0.0
160 urea 0 0.0
160 nitrit 0 0.0

640
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I afd. 146 blev skovningen foretaget i sidste halvdel af oktober 1980; 

klimaet i perioden var bygevejr med temperaturer over frysepunktet. Der 

blev ialt fældet 640 rødgraner, og en fjerdedel af stødfladerne forblev i 

ubehandlede, medens en fjerdedel blev behandlet um iddelbart efter hugst 

med enten en 10 pct. vandig opløsning af natriumnitrit, en 20 pct. vandig 

opløsning af urea eller en 6 pct. vandig opløsning af Reglone.

I det første forsøg blev midlerne påført med kost og i det andet med 

håndsprøjte; væskeforbruget var i begge tilfælde ca. 1% 1 pr. m 2 stødflade.

Nøjere tidspunkter for hugst og behandlingens art fremgår af tabel 1.

UNDERSØGELSER

Tidligst omkring 2 måneder og senest omkring 6 måneder efter hugst 

blev der med motorsav skåret en ca. 1 cm tyk skive af samtlige stød.

Skiverne blev liden at komme i berøring med skovbunden enkeltvis op

samlet i papirposer og bragt til laboratoriet. Her blev skiverne i poserne 

indpakket i  fugtigt avispapir og henstillet ved stuetemperatur i m indst 

14 dage.

Efter inkubationen blev skiverne undersøgt under stereomikroskop 

(X 100— 200) for forekomst af F. a/jnosus-konidiebærere.

RESULTATER

Samtlige resultater er anført i tabel 1, hvoraf fremgår: 

af der ca. 2 måneder efter hugst blandt de ubehandlede stød i 1972 i gen

nemsnit fandtes ca. 48 pct. angrebet af F. annosus dog varierende mellem 

ca. 69 og ca. 17 pct. i de enkelte hugster og i 1980 ca. 14 pct. med variation 

mellem 0 og 35 pct.

at der ca. 4 måneder efter hugst i 1972 blandt stødene behandlet med Tri- 

choderma-sporer fandtes ca. 5 pct. angrebet af F. annosus. 

at der i en periode på ca. 5— 7 måneder efter hugst blandt stødene behandlet 

med enten nitrit-opløsning eller urea-opløsning hverken i 1972 eller i 1980 

fandtes nogle angrebne af F. annosus.

at der i en periode på ca. 5— 7 måneder efter hugst blandt stødene behandlet 

med Reglone i 1980 ikke fandtes nogle angrebne af F. annosus.

KONKLUSION

De blandt stødene i begge forsøg konstaterede forekomster af F. annosus 

kan, som anført, på grund af bevoksningernes forhistorie kun skyldes infek

tioner ved hjæ lp af svampens luftbårne sporer.

Prøverne fra de ubehandlede stød blev alle udtaget omkring 2 måneder 

efter hugst, og infektioner af ubehandlede rødgranstødflader med luftbårne
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F. annosiis-sporer finder, som anført, kun sted indenfor den første måned 

efter hugst. Det kan derfor ikke forventes, at der skulle være opstået yder

ligere infektioner, hvis stødene var forblevet urørte, hvorimod det ikke kan 

afvises, at F. annosus ville være blevet fortrængt af andre svampe i enkelte 

stød. De konstaterede forekomster af F. annosus blandt de ubehandlede 

stød er derfor udtryk for den i de to forsøgsperioder og på de to forsøgs- 

arealer forekommende infektion af rødgranstødflader med luftbårrie F. an- 

nosus-sporer.

Prøverne fra stød behandlet enten med natrium nitrit, Reglone eller urea 

blev udtaget 5— 7 måneder efter hugst, og der kunne ikke påvises F. anno

sus i prøverne. De nævnte stoffer har således ydet beskyttelse af rødgran- 

stødfladerne i den første kritiske måned efter hugst, og der er heller ikke 

opstået infektioner i den følgende periode på 4— 6 måneder. Ved prøve

udtagningen var barken på alle de nævnte stød død, og der optrådte andre 

svampe både i ved og bark, og muligheden for senere infektioner med 

F. annosus synes derfor helt udelukket. Prøverne fra de med T. polysporum  

behandlede stød indeholdt i nogle tilfælde F. annosus.

Stødfladeinfektioner hos rødgran og deres følger kan således hindres 

ved at behandle stødfladerne enten med en 10 pct. vandig opløsning af 

natrium nitrit, en 6 pct. vandig opløsning af Reglone eller en 20 pct. vandig 

opløsning af urea, men ikke ved behandling med T. polysporum.

Forudsætningerne for et tilfredsstillende resultat er im idlertid, at nåle 

og kviste fjernes fra stødfladerne inden et af de 3 nævnte m idler påføres, 

samt at påføringen sker helst umiddelbart og skønsvis senest 4 timer efter 

hugst.

Der skal anvendes m indst ca. 1^4 1 væske pr. m 2 stødflade, og hele stød

fladen samt eventuelle barksår skal dækkes med væsken.

A f hensyn til virkningen er det ligegyldigt om væsken påføres med kost 

eller påsprøjtes, men af hensyn til brugerne vil anvendelse af kost sand

synligvis være at foretrække, idet indånding af midlerne i det store hele 

undgås.

Ved valg af plantebeskyttelsesmidler bør —  alt andet lige —  det benyt

tes, der frembyder m indst gener og fare for brugeren; i denne sammenhæng 

synes urea at være at foretrække.

RESUMÉ

I efterårene 1972 og 1980 blev der foretaget hugst af hver 5. række i 2 rød
granbevoksninger på Løvenholm skovdistrikt.

Begge bevoksninger var plantet på tidligere agerjord, og der var ikke tidligere 

foretaget hugster i bevoksningerne, hvorfor der ikke forekom angreb af Fomes 
annosus.

Ved liver hugst blev ca. % af stødfladerne ladet ubehandlede og % blev 
umiddelbart efter hugst behandlet med enten en 10 pct. vandig opløsning af
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natriumnitrit, en 20 pct. vandig opløsning af urea, en 6 pct. vandig opløsning af 
Reglone (31 pct. diquatdibromid) eller en vandig suspension af Trichoderma 
polysporum.

Omkring 2 måneder efter hugst blev der udtaget prøver af de ubehandlede 

stød, og ca. 48 pct. af de i 1972 frembragte stød fandtes at være inficeret med 
F. aniiosus og ca. 14 pct. af de i 1980 frembragte stød fandtes ligeledes inficerede.

Omkring 4 måneder efter hugst blev der udtaget prøver af de med Tricho

derma behandlede stød og ca. 7 pct. fandtes inficerede med F. annosus.
5— 7 måneder efter hugst blev der udtaget prøver fra stødene behandlet enten 

med nitrit, Reglone eller urea, og i intet tilfælde kunne der påvises F. annosus.

De 3 sidstnævnte stoffer yder således beskyttelse af rødgranstødflader mod 
infektioner ved lijælp af luftbårne F. annosus-sporer, og det anbefales at anvende 

urea, idet urea er helt uskadeligt for mennesker og dyr.

SUMMARY

In the autumn 1972 and 1980 felling of every 5. row in 2 Norway spruce 

stands were performed.
The stands were planted on former agricultural land and no cuttings had 

been done, consequently there were no attack of Fomes annosus.

About one quarter of the stumps were left untreated and a quarter were 
treated immediately after cutting with either a 10 per cent, aqueous solution of 

sodium nitrite, a 20 per cent, aqueous solution of urea, a 6 per cent, aqueous 

solution of Reglone (31 per cent, diquat-dibromide) or an aqueous suspension of 

Trichoderma polysporum.
About 2 months after cutting samples were taken from the untreated stumps 

in the two stands and respectively 48 per cent, and 14 per cent, of the stumps 
were found to be infected with F. annosus.

About 4 months after cutting samples were taken in the one stand from the 

stumps treated with Trichoderma-suspension and 7 per cent, were found to be 

infected with F. annosus.

5—7 months after cutting samples were taken from stumps treated with 
sodium nitrite or urea in both stands and with Reglone in one stand. In no stumps 

F. annosus was found.
The three last mentioned substances are thus considered effective as a means 

to prevent infections of Norway spruce stumps caused by airborne F. annosus 

spores.
The use of urea is recommended because of its harmlessness to man and 

animal.
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