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Professor K. Gram in memoriam 

Kun faa udenfor Fagfællernes snævre Kreds vil have er
faret, at Landbohøjskolens Professor i Botanik gennem 
mange Aar, Dr. phil. KAI GRAM, døde efter en Operation d. 
25. Juni d. A., 64 Aar gammel. 

Hans Fader, Lægen Professor CHR. GRAM og hans Onkel, 
Juristen JULIUS LASSEN, var begge stærkt botanisk interesse
rede og vakte hos ham allerede i Opvækstaarene den Inter
esse for Planterne og deres Studium, som skulde blive hans 
faglige Livsindhold. 

Efter at have afsluttet Botanikstudiet ved Københavns 
Universitet med Magisterkonferens i 1921, gjorde Kai Gram 
i nogle Aar Tjeneste som Deltidsassistent ved Botanisk 
Museum og Farmaceutisk Læreanstalt, indtil han i 1929 
blev ansat som videnskabelig Assistent ved Universitetets 
botaniske Laboratorium. Han virkede i denne Stilling i 
næsten en halv Snes Aar, indtil han udnævntes til Professor 
i Botanik ved Landbohøjskolen i 1938. 

I Grams første Botanikerperiode var hans videnskabelige 
Arbejde spredt over saa forskellige Omraader som 0rken
vegetationen i Centralsahara (Doktordisputats 1935), Stu
dier over Kvellerformerne ved de danske Kyster og Veget a-
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tionsforholdene paa Maglemose i Grib Skov. - Til disse 
Arbejder slutter slig en Undersøgelse over Græssernes Blom
sterstand fra hans allerseneste Aar (1961). 

Men fra Midten af Trediverne begynder den Emnekreds 
at dukke frem, til hvilken hans Manddomsgerning væsentlig 
er knyttet: Forstbotanikken og Dendrologien. - Hertil hører 
Afsnittene om »Træets Struktur« og om »Træsorter« i 
Haandværkets Bog (1935, sm.m. H. E. PETERSEN); den meget 
anvendte og smukt illustrerede »Træer og Buske i Vintertil
stand« (1936, 1945, 1960, sm.m. KNUD JESSEN) ; Alnus-Studies 
(1941, sm.m. MUHLE-LARSEN, SYRACH LARSEN og M. WESTER
GAARD); det store Arbejde »De jydske Egekrat« (1943, sm.m. 
C. A. JØRGENSEN og M. KølE); Mørk Kærne hos Ask (1951, 
sm.m. CARL MAR :MØLLER); Forstbotaniske Indtryk fra 
Britisk Columbia, Washington og Oregon (1954); Løvsprin
gets Tidspunkt og Forløb hos nogle af vore Skovtræer 
(1955); The Flowering of Teak (Tectona grandis) in 
Aspects of Tree-Breeding (1958, sm.m. SYRACH LARSEN). 

Imidlertid hørte Profes'sor Gram ikke til de meget skriven
de, og de foranstaaende Linjer giver derf'or ikke noget kor
rekt Indtryk af hans Betydning for Botanikerne, dette sidste 
Ord taget i videste Betydning som omfattende alle, der har 
faaet botanisk Undervisning udover Skoletidens. - Gram 
var en uforlignelig Lærer, saavel i Samværet med sine 
yngre Kolleger paa Afdelingen som i Auditoriet og paa Eks
kursioner. Han forenede i sin Person i en sjælden Grad om
fattende Kundskaber paa næsten alle Botanikkens Omraa
der med en udpræget Evne til at fremstille Tingene klart og 
en aldrig trættet Lyst til at lære fra sig. Det er en meget 
talrig Skare af unge og ældre Elever, der gennem Aarene er 
blevet fagligt og menneskeligt beriget ved hans Undervis
ning: Botanikstuderende ved Universitetet, Lærere fra Dan
marks Lærerhøjskole og Landbohøjskolens Elever, blandt 
disse i særlig Grad de Forststuderende. - Ikke mindst paa 
Ekskursionerne ydede han sit bedste, inciterende og opmun
trende, ivrig for at alle Deltagerne skulde faa Udbytte af 
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Turene, og fuld af kvikke Bemærkninger om baade de fag
lige og Dagens Problemer. 

I nær Tilslutning til Professor Grams Lærervirksomhed 
ligger hans Medarbejderskab ved Bogen »Nytteplanter« 
(1937, sm.m. HJALMAR JENSEN og A. MENTZ) og det store Ar
bejde, han nedlagde i Teksten til de forskellige Udgaver af 
det prægtige botaniske Billedværk » Vilde Planter i Norden« 
(1936-40, 1950, 1957-59, sm.m. KNUD JESSEN) . 

Et varigt minde om sin Interesse for Forstbotanikken og 
Dendrologien har Gram sat sig som Medstifter af »Dansk 
dendrologisk Forening«. Han var dens Formand og drivende 
Kraft lige fra Stiftelsen i 1949, og man kan med Rette sige, 
at denne Forening og dens Virksomhed siden da var hans 
Hjertebarn. Han planlagde dens møder, var ofte Foredrags
holder selv og han ledede de fleste af Ekskursionerne. 

Professor Gram var med Hensyn til egen Person et meget 
beskedent Menneske, men ikke af den Grund tavs eller til
bageholdende. Tværtimod, naar det drejede sig om faglige 
Interesser, om ha'ns Afdeling og hans Medarbejdere eller om 
Landbohøjskolen eller Arboretet, engagerede han sig øje
blikkeligt og dybt personligt i Sagerne, altid fægtende med 
aaben Pande og udstraalende en Aura af lys, menneskelig 
Ivrighed. 

C. A. Jørgensen. 
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KEMISK UKRUDTSBEKÆMPELSE 

ISKOVKULTURER 

Af forstkandidat JØRGEN NECKELMANN 

Indledning 

Under indtryk af en stigende interesse for mulighederne 
for en kemisk bekæmpelse af ukrudtsvegetationen i vore 
hjemlige skovkulturer skal forfatteren af nærværende artikel 
forsøge at give en indføring i denne for dansk skovbrug ret 
nye metodik. 

En yderligere tilskyndelse til denne artikel har været læs
ningen af faglitteratur og fagtidsskrifter fra flere lande, samt 
samtaler med skovbrugere, som har haft lejlighed til i ud
landet at se disse metoder anvendt i stor målestok. 

Alt tyder på, at en ny teknik med dens fordele og ulemper 
er ved at vinde indpas sideløbende med en konventionel me
kanisk ukrudtsbekæmpelse, som, hvad alle er enige om, ikke 
vil blive overflødiggjort. 

Da en kemisk ukrudtsbekæmpelse ofte betjener sig af stof
fer og en teknik, som endnu ikke er forsøgsmæssigt afprø
vede herhjemme, skal det straks gøres klart, at nedenstående 
for en stor del kun skal tjene som orientering om inden for 
hvilke rammer, man skal søge de for skovbruget bedste 
fremgangsmåder . 

Anvendelse af de forskellige kemikalier og udbringnings
metoder er nemlig afhængige af stærkt varierende forhold 
som klima, jordbund, florasammensætning og kulturteknik. 
Derfor kan resultater opnået på eet distrikt, eller i een kul
tur, ikke umiddelbart blive retningsgivende for den kemiske 
ukrudtsbekæmpelse andetsteds 
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Almindeligt om herbicider 

Betegnelsen herbicid *) benyttes om en gruppe stoffer, 
som har den fælles egenskab, at de dræber eller hæmmer 
planter i deres vækst. Afgørende for den dræbende eller 
hæmmende virkning er både stoffets kemiske sammensæt
ning og den koncentration, hvori stoffet tilsættes. 

Herbicider inddeles i almindelighed groft i to grupper: 

1) selektive herbicider: stoffer som angriber ukrudtet, 
men ikke kulturplanterne, 

2) ikke selektive eller totale herbicider: stoffer som bru
ges til total udryddelse af al plantevækst. 

Det ville måske være rigtigere at tale om en selektiv, re
spektive ikke selektiv anvendelse af stofferne, da mange se
lektive herbicider i tilpas store koncentrationer kan virke 
som totale, og totale herbicider i små doser kan virke som 
selektive. 

Efter deres virkning på planterne kan herbiciderne end
videre inddeles i: 

1) kontakt-herbicider: stoffer som tilføres plantens over
jordiske del, og som virker dræbende ved den blotte 
berøring uden at blive ført rundt i planten, 

2) systemiske herbicider: stoffer som tilføres enten 
plantens overjordiske dele eller rødderne, og som her
igennem optages og føres rundt i hele planten og på 
denne måde virker dræbende. 

Heller ikke denne inddeling er streng, da et herbicid kan 
have egenskaber, som kan berettige det opført under flere 
af grupperne . 

*) (herba = vækst, urt; -cidus = dræbende) 
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-l Systemiske herbicider, 

Kontakt-herbicider I som optages af planternes 
I I overjordiske dele I rødder 

-(N- a- t-ri-um- kl-o-ra- t)- "-· -I (Natriumklora-t)--- I- Natriumklorat 
(Kaliumklorat) (Kaliumklorat) Kaliumklorat 

Ammoniumsulfamat 
2,4- D syre I 
2,4,5 - T syre I 
Dalapon (Dalapon) 
(TCA) TCA 
Aminolriazol . 
((Simazin» Simazin 

De enkelte herbicider 

A. Uorganiske herbicider 

Natriumklorat (NaCIOs). Fareklasse B. 

En meget stærk plantegift, som først og fremmest virker 
ved optagelse gennem rødderne, og som hurtigt efter be
handlingen forårsager stærkt vandtab, stigende ånding og 
deraf følgende tab af kulhydrater. Ofte kan også en svid
ning af bladene iagttages. De første svækkelsessymptomer 
viser sig allerede efter et par dages forløb. 

Klorater er kraftige herbicider med ringe selektiv virk
ning, og kun planter med dybe rodsystemer er ret mod
standsdygtige. 

Natriumkloratets virkning i jorden bevares i ca. 6 må
neder, men afhænger iøvrigt af koncentrationen, jordens 
humusindhold og nedbørens størrelse, da kloratet forholds
vis let udvaskes. Nedsat giftvirkning er i Tyskland iagt
taget på iltfattige og nitratrige jorder (BURSCHEL og ROI-lRIG, 

1960) . 
Natriumklorat er letopløseligt i vand (73 g i 100 cm3 ), og 

er derfor velegnet til at udbringes ved sprøjtning. Ved be
kæmpelse af rodukrudt og buskagtig vegetation bruges nOl"-

*) Navne i parenteser angiver herbicider, som sekundært hører hjemme 
i den pågældende gruppe. 
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malt fra 50-150 kg v.s.*) pr. ha, alt efter ukrudtets art og 
den ønskede varighed af virkningen. Væskemængde ved 
brug af almind elig lavtryksprøjte ca . 1000 l/ha. Ved sprøjt
ning på bladene (stødskud, mindre buske o. lign.) bør bru
ges højtryksprøjte med ca. 200 l væske pr. ha . 

Natriumklorat kan også udbringes i fast form, men dette 
må frarådes , da denne fremgangsmåde forhøjer brandfaren 
(se nedenfor) unødigt. 

Udbringning sker bedst i det tidlige efterår, men kan dog 
finde sted fra maj til oktober. 

Natriumklorat er meget brandfarligt, og brug af åben ild 
i nærheden af lager og under arbejdet må forbydes. Ansigt 
og hænder må omhyggeligt vaskes efter endt arbejde . 

r stedet for det stærkt brandbare natriumklorat kan an
vendes kalium klo rat (KCI03) , som er mindre brandfarligt, 
men også mindre virksomt. For at mindske brandfaren ved 
brugen af natriumklorat er ofte tilsat stoffer som NaCl , 
CaCb, MgCh og NaC03. Endvidere kan bruges bOTater som 
tilsætning, hvilket yderligere har den fordel, at boratet i sig 
selv er et herbicid. 

Natriumklorat bør formentlig kun benyttes til rensning af 
kulturpladser, som derefter tidligst bør tilplantes 6 måneder 
senere. 

Natriumklorat virker let corroderende overfor zink og 
blødt stål ved længere tids henstand. 

Af andre uorganiske herbicider kan nævnes ammonium
sulfamat ((NH4)0 . S02 . NH2) som velegnet til udryddelse 
af busk- og træagtig opvækst, ved sprøjtning med en 10 % 

vandig opløsning på bladene. Det kan også i fast form til
føres ringede træer samt stød med 25-100 g pr. træ, eller 
som en koncentreret vandopløsning af 350-600 g ammo
niumsulfamat i 1 I vand. 

Virker corroderende overfor messing. 

"') v.s. = virksomt stof = handelspræparat ~- fyldstofTer, sprede- og emul 
geringsmidler. 
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B. Organiske herbicider 
Syntetiske vækststoffer (»hormoner«). 

1) 2,4-diklorfenoxyeddikesyre (2,4-D). Fareklasse C. 

Ved fremkomsten af de syntetiske vækststoffer, hvoraf 
2,4-D »hormonet« var det første, fik man en særdeles vig
tig gruppe herbicider i hænde. Denne gruppe af stoffer er 
typisk selektive i deres virkning, idet de overvejende angri
ber tokimbladede og karsporeplanter, mens de kun forvol
der ringe eller slet ingen skade på eenkimbladede planter. 
Nøgenfrøede kan, hvis skudene ikke er modnede, skades 
stærkt ved direkte sprøjtning. 2,4-D syre forhandles her i 
landet både som amin- og natriumsalt af syren samt som 
esterforbindelse i blanding med 2,4,5-T syre (se nedenfor). 
I England (British Weed Control Council, 1960) og Tysk
land (BURSCHEL og ROHRIG, 1960) angives kun aminsaItene 
og især esterforbindelserne at være af betydning for bru
gen i skoven. Også herhjemme mener man, at saltene er 
for milde til at have betydning i skoven. 

2,4-D syren er knap så specifik i sit virkeområde og hel
ler ikke så stærkt virkende som 

2) 2,4,S-triklorfenoxyeddikesyre (2,4,5-T). Fareklasse C. 

Også handelspræparater af denne syre er salte, aminer el
ler esterforbindelser af syren. Virkningen af dette stof er i 
modsætning til 2,4-D syren noget ringere overfor mange 
urteagtige ukrudtsplanter, men til gengæld en del stærkere 
overfor træ- og buskagtig vegetation. 

På grund af begge stoffers begrænsede virkeområde, må 
det anbefales - også af økonomiske grunde, da brugen af 
rene stoffer er dyrere - kun at bruge dem i blanding (Her
batox-DT 45), hvilket giver en sikrere virkning overfor en 
artsrig ukrudtsvegetation. 

De to forannævnte syrer optages hurtigt af plantens over
jordiske dele (kun lidt af rødderne) og føres hastigt med 
assimilationsstrømmen rundt i hele planten. I træ- og busk
agtig vegetation når stofferne i ringe grad ned i roden, hvil
ket kan medføre stød- og rodskudsdannelser, efter at top-
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pen er dræbt. Hele plantens vækstbalance forstyrres, og der 
optræder abnorme dannelser som følge af forøget vækst for 
nogle dele af planten, mens andre deles vækst går helt i 
stå. Også assimilationen og næringsstofoptagelsen fra jorden 
forstyrres. 

Hormonpræparaterne har endvidere en kortvarig spirings
hæmmende virkning i jorden (1-2 måneder), således at så
ning og måske også plantning må frarådes i dette tidsrum . 
Hormonpræparaterne nedbrydes hurtigt (1-2 måneder) af 
mikroorganismer i jorden, dog afhængigt af jordbundstype, 
humusindhold, porevolumen samt jordens varme og fug
tighed. 

r. Bladbehandling. (Unge træer, buske og stødskud) . 

Da erfaringer fra Norge (LUND HØIE, 1961) synes at tyde 
på, at benyttelsen af 2,4-D ester alene kan give en ret kraf
tig langtidsskadevirkning i nåletrækulturer, bør man nok 
kun bruge en blanding af de to estere til bekæmpelse af 
uønsket vegetation i nåletrækulturer. Esterforbindelserne er 
uopløselige i vand, og der er til handelspræparatet tilsat en 
emulgator, således at blandingen fremstår som en mælke
agtig emulsion. 

Da sprøjtevæsken let driver for vinden, må man være 
yderst agtpågivende overfor følsomme kulturer i nærheden. 
I det hele taget bør man, i alt fald ved bladbehandling ind
skrænke denne brug af hormonpræparater til utilplantede 
arealer og nåletrækulturer. Man må da vælge et behandlings
tidspunkt, hvor nåletræernes højdevækst er afsluttet, og top
knoppen er modnet (august, september), og på denne måde 
nedbringe skadevirkningen på kulturplanter til et minimum. 

a . Sommersprøjtning. 
Virkningen af hormonpræparaterne er normalt stærkest 

på et tidspunkt af året, hvor planterne endnu er i fuld vækst, 
og på dage, hvor varme og fugtighed bevirker en særlig stor 
aktivitet i planten . Dårligt vejr med regn og kulde kan ud
skyde og i nogle tilfælde nedsætte virkningen af behand
lingen. 
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Drejer det sig om bekæmpelse af uønsket vækst under en 
ældre bevoksning, kan hormonpræparaterne anvendes med 
forsigtighed såvel under løv- som nåletræ. Specielt bør man 
undgå at sprøjte direkte på stammerne og desuden begrænse 
drift med vinden op i kronerne mest muligt. Ældre træer 
dør vel sjældent ved kontakt med mindre doser, men kan 
dog skades alvorligt med nedsat tilvækst som følge . 

Sprøjtningen foretages bedst med en højtryksprøjte, og 
hele planten skal være grundigt vædet. 

Af Herbatox-DT 45 benyttes 10-20 cm3 handelspræparat 
(45 %) pr. liter vand (= 4,5-9,0 g v.s. pr. l). 

b . Efterårssprøjtning. 
Denne har givet gode resultater; men der har dog ofte 

været nogen fremspiring igen om foråret. En efterbehand
ling kan derfor være på sin plads, og en sprøjtning kort 
før løvspring har vist sig at være af god virkning, da de 
overvintrede knopper, der da er udviklet, dræbes. 

Hvor hensynet til følsomme kulturer ikke forhindrer det, 
kan sprøjtning foretages hele vækstsæsonen, men som oven
for nævnt bliver resultatet dog bedst på den tid, hvor væk
sten er kraftigst, med en eventuel efterbehandling et par må
neder senere samme år. 

Endvidere kan hormonpræparaterne bruges til bekæm
pelse af vanris på eg ved sprøjtning med koncentrationer 
som ovenfor. Sprøjtetidspunkt: lige efter at Set. Hans-skud
dene er brudt. 

I tilfælde af en meget sejglivet vegetation er en opløsning 
af hormonpræparaterne i dieselolie en yderst virkningsfuld, 
men selvfølgelig også ret dyr metode. Opløst i olie har stof
ferne vist sig at have betydelig større indtrængningsevne. 
Koncentration: 4,5-9,0 g v.s. pr. liter olie for Herbatox
DT 45. 

Faren for skader på kulturplanterne stiger stærkt ved brug 
af olieopløsninger. 

II. Basalsprøjtning og stødbehandling med en blanding af 
2,4-D ester og 2,4,5-T ester (større træer og buske) . 
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Når den uønskede træ- og buskvegetation når over en vis 
højde (2-3 m) begynder det at blive praktisk uoverkomme
ligt at bekæmpe den tilfredsstillende ved sprøjtning af hele 
planten. 

Fremgangsmåden vil for træer med diameter (10-15 cm 
være enten at behandle stammens nederste 50 cm med en 
ca. 3 Ofo opløsning i dieselolie for at få en tilfredsstillende 
gennemtrængning af barken, eller ved omhugning med ef
terfølgende stødbehandling med det koncentrerede præpa
rat eller en 3 % opløsning af virksomt stof i dieselolie. 

Ved basalsprøjtning vil det være en fordel at bruge en 
lavtryksprøjte med fladsprederdyse for at mindske tab ved 
forstøvning, og der skal tilføres så meget væske, at det be
gynder at løbe af. Behandlingen skal gennemføres helt ned 
til jorden og ud på roddele beliggende over jorden. 

Bedste tidspunkt for basalsprøjtning synes efter engelske 
angivelser at være fra januar til tidligt i april i tørt vejr og 
på tørre stammer. Behandlingen kan dog foretages hele året. 
Fra Norge angives det (LUND Høm, 1961), at evnen til at 
sætte nye skud nedsættes noget ved behandling i vækst
sæsonen. 

Ved stødbehandling kan bruges både lavtryksprøjte og 
pensel. Stødbehandlingen skal også omfatte barken indtil 
jordoverfladen samt roddele over jorden. 

Stødbehandling kan foretages hele året på friske stød, se
nest 4 uger efter fældningen. 

III. Behandling ved ringning med 2,4-D ester + 2,4,5-T 

ester. 

Denne metode, som kun er aktuel overfor større træer 
med kraftig bark ( > 15 cm b.h.), består i en direkte indfø
ring af præparaterne i barken og veddet gennem kunstigt 
frembragte sår. 

Et sikkert resultat opnås, hvis man med øksen ved skråt 
nedadrettede hug i bark og ved danner en ring af »}ommer«, 
som griber over hinanden. Man danner på denne måde en 
rende rundt omkring træet, som forhindrer præparaterne i 
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at løbe af. Denne rende fyldes med en 3 % opløsning af 
virksomt stof i dieselolie. 

Disse metoder er ret effektive og for store træer tillige 
præpara tbesparende. 

IV. Behandling af bredbladet ukrudt. 

Hormonpræparaterne 2,4-D og 2,4,5-T syre har en effek
tiv virkning på mange bredbladede ukrudtsplanter f. eks . 
stor brændenælde, skvalderkål o. a. , men da unge såvel løv
som nåletræplanter er meget ømfindtlige overfor stofferne, 
må brugen indtil videre frarådes i etablerede kulturer, ind
til man har fundet frem til sikre udbringningsmetoder i form 
af en effektiv afskærmning. Selv i stille, men varmt vejr er 
brugen af hormonpræparater farlig, da støv kan drive over 
på kulturplanterne og forvolde betragtelige skader. (HElD, 

1961) . 
Ved brug af præparaterne på steder, hvor forholdene til

lader det, f. eks. ved rensning af kulturpladser forud for 
plantning, bør disse stoffer ikke benyttes alene. Thi en en
sidig udryddelse af bredbladet ukrudt eller træ- og busk
vegetation kan fremme udviklingen af en græspels , som stof
ferne ingen eller kun ringe virkning har overfor. Hormo
nerne bør i sådanne tilfælde kun benyttes i blanding med 
nogle af de nedenfor nævnte herbicider, som er virksomme 
overfor græsser. Dette vil ikke volde nogen tekniske vansl{e
ligheder, da alle de her omtalte herbicider er umiddelbart 
blandbare. 

Endelig er det vel også mange steder ønskeligt at bevare 
en del af den bredbladede urtevegetation til beskygning af 
jorden. Konklusionen må derfor blive, at brugen af hormon
præparaterne i hovedsagen bør indskrænkes til bekæmpelse 
af træ- og buskagtig vegetation samt lyng, brombær, hind
bær 0.1., og kun i særlige tilfælde mod overhåndtagende 
urtevegetation. 

2,2-diklorpl'opiol1SYl'e (Dalapon). Fareklasse C. 

Dette herbicid fås i handelen som et natriumsalt af syren 
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og benyttes i første række som et middel mod græsser. 
Stoffet optages både af plantens blade og rødder, men op

tagelsen gennem bladene er den væsentligste og foregår des 
stærkere, jo stærkere væksten er (kort før skridning). 

Efter optagelsen føres stofferne rundt i planten og med
fører forstyrrelser i væksten og opbygningen af vigtige ami
nosyrer, ofte med døden til følge . 

Der har vist sig at være stor forskel på græs arternes, ja 
selv på forskellige græskioners følsomhed overfor dalapon, 
således at de både i udlandet og herhjemme opnåede resul
tater har været noget svingende. Dette skyldes sikkert for 
en stor del forskellig sammensætning af ukrudtsfloraen. Do
seringen må da rette sig efter de mest resistente arter og 
bør aldrig være for kneben. 

Også tokimbladede og nøgenfrøede beskadiges. Unge nåle
træer skades så stærkt, at bekæmpelse i vegetationstiden må
ske bør frarådes eller i det mindste foregå i forbindelse med 
en effektiv afskærmning af kulturplanten. Fra dansk og tysk 
(STOHCH og DEPPENMEIER, 1961) side angives, at lærk og 
fyr er særlig følsomme overfor dalapon. 

Unge løvtræer skades betydelig mindre, selv ved brug af 
ret høje doser (30 kg pr. ha i eg!). Med en god afskærm
ning skulle gode resultater kunne nås selv i vækstsæsonen; 
men også her vil behandling uden for denne måske være 
sikrest, men desværre også af ringere virkning. Endvidere 
skal det nævnes, at nordmændene (LUND HørE, 1961) fra
råder brug på forsumpede arealer. (Frygt fnr rodoptagelse 
hos kulturplanterne?). 

Dalapon inaktiveres i jorden i nogen grad ved udvaskning, 
men især ved mikrobiologisk virksomhed, hurtigere eller 
langsommere alt efter jordbundens humusindhold, varme-, 
fugtigheds- og udluftningsforhold. 

Allerede kort efter udbringning af dalapon kan man kon
statere en tiltagen af bakterier og actinomyseter, som ned
bryder stoffet, og denne ophobning er sikkert skyld i, at en 
andengangs udbringning få måneder senere hurtigere ned
brydes med en ringere virkning som følge. 

54* 
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a. Brug af dalapon på renafdrifter og ældre bevoks
ninger. 

Ved udbringning forår eller sommer kan der kultiveres 
6-12 uger senere, alt efter vejrlig og jordbundsforhold. 

Som dosering på kulturarealer før plantning kan anbe
fales 8,5-12,7 kg v.s. pr. ha opløst i 2-300 l vand og udbragt 
med højtryksprøjte. 

b. Brug af dalapon i etablerede kulturer. 

Ved behandling af græsserne på det gunstigste tidspunkt 
(juni) må der indtil videre udvises megen forsigtighed og 
ikke benyttes doser større end 4-5 kg v.s. pr. ha, indtil for
søg med afskærnming har vist, om brugen af større doser 
f. eks. 8,5 kg V.s . pr. ha er sikker. Stoffet udbringes opløst 
i 2-300 l vand med højtryksprøjte. 

Man bør muligvis også forsøge en sprøjtning i det tidlige 
forår i slutningen af april, hvor græsserne, men ikke plan
terne har brudt, eller først på efteråret, hvor ialtfald nåle
træernes skud er modnet. 

Især lover den tidlige efterårsbehandling herhjemme godt, 
muligvis bedst i kombination med en efterfølgende forårs
behandling, hvor der gives den halve mængde om efteråret 
og den anden halvdel om foråret. 

3-amino-2,2,4-triazol (aminotriazol). Fareklasse C. 

Stoffet er i handelen som en væske indeholdende 21.3 % 

V.S pr. l, og kan benyttes mod såvel bredbladet ukrudt som 
græsser. 

Endvidere er de bedste resultater ved bekæmpelse af breg
ner foreløbig opnået med aminotriazol i store doser (10-15 
kg v.s. pr. ha). Stoffet optages let af de fleste planters grønne 
blade og stængler, men kun i ringe grad gennem rødderne, 
og fordeler sig hurtigt med assimilationsstrømmen over hele 
planten. 

Stoffet kan i store koncentrationer virke nedbrydende på 
bestående klorofyl, men allerede små koncentrationer for-
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styrrer opbyggelsen af nyt klorofyl. Disse forstyrrelser over
vindes ofte hurtigt af mange plantearter, således at virk
ningen for disse er kortvarig. 

Planter med stærkt kødede rødder eller rhizomer, som er 
i stand til at akkumulere større mængder af stoffet, er sær
lig følsomme, da den større koncentration betinger en større 
dødelighed. 

Stoffet nedbrydes hurtigt i jorden, hurtigst på humusrige 
jorder og i varmt vejr. Dette, i forbindelse med at optagelsen 
næsten udelukkende sker gennem bladene, bevirker, at så 
snart den bestående vegetation er dræbt, kommer alt leve
dygtigt frø til spiring, således at virkningen af sprøjtningen 
kun varer i få måneder. (Tilplantning efter højest 3 må
neder) . 

Stoffet bør sikkert ikke anvendes alene; men muligvis kan 
det i forbindelse med et mere langtidsvirkende stof, f. eks. 
Simazin, (se nedenfor) få betydning. 

I blanding med dalapon eller TCA, halv normaldosis af 
hver, har man divergerende erfaringer, men danske og tyske 
(BURSCHEL og ROHRIG, 1960) forsøg tyder på, at blandingen 
ikke er meget bedre end dalapon og TCA benyttet alene. 
Nordmændene (LUND HOlE, 1961) finder dog en tydeligt 
bedre virkning for blandingen. 

Dosering: 2-3 kg v.s. pr. ha, under ældre bevoksninger og 
på renafdrifter 4 kg v.s. pr. ha, i 2-300 l vand udbragt med 
højtryksprøjte. Udbringningstidspunkt : sent på vækstsæso
nen (august) med effektiv afskærmning af kulturplanter. 

Trikloreddikesyre (TeA). Fareklasse C. 

Fås i handelen som et natriumsalt af syren og er let op
løseligt i vand. 

TCA benyttes især mod græsser og optages såvel af plan
tens overjordiske som underjordiske dele. Vigtigst og hur
tigst er dog rodoptagelsen, således at TCA kun bør benyttes 
efter forudgående overfladisk behandling med skrælplov el
ler harve, hvorved græsrødderne bringes op til overfladen, 
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hvor der skabes den bedst mulige kontakt mellem herbicid 
og rødder. 

Transporten rundt i planten foregår noget langsommere 
end transporten af dalapon og aminotriazol. Stoffet forvol
der ved ophobninger i plantens yngre skud og blade alvor
lige fysiologiske forstyrrelser, bl. a. en pludselig tiltagende 
transpiration . TeA er i stand til at indgå forbindelse med 
protoplasma, og heri ligger formodentlig stoffets indflydelse 
på højere planter. 

TeA kan angribe både græsser og tokimbladede og kan 
endvidere i store doser forvolde en del skade på kulturtræ
arter, da virkningen i jorden er ret langvarig, indtil 7 må
neder alt efter doseringen . 

TeA nedbrydes langsommere end dalapon og aminotria
zol, langsomst på stærkt humusholdige jorder. 

Nedbrydning sker dels rent kemisk, dels ved udvaskning 
(på humusfattige sandjorder) , men især ved mikrobiologisk 
aktivitet. 

Kultivering inden 6 måneder efter behandlingen på ren
afdrifter og under gammel skærm må indtil videre frarådes; 
men en behandling i forbindelse med afskærmning i eta
blerede kulturer er efter forsøg foretaget herhjemme for
holdsvis sikker, hvis man undgår en for dyb forudgående 
jordbehandling, som kan bringe stoffet i kontakt med plan
terødderne. Forsigtighed må udvises på humusfattige sand
jorder, hvor en stærk nedvaskning kan bringe stoffet ned 
til træplanternes rodzone. Tyskere (BuRscHEL og ROHRIG, 
1960) og nordmænd (LUND HOlE, 1961) er mere nervøse for 
brugen i kulturer og tør ikke anbefale det, også i ældre be
voksninger manes til forsigtighed. 

Bedst virkning fås ved udbringning i september-oktober 
på passende fugtig jord gerne før eller ved regn. Muligvis 
vil en behandling med halve doser efterår og påfølgende 
forår være af bedre virkning end en eengangsbehandling. 
Behandlingen må ikke foretages på frossen jord. Dosering: 
9-18 kg v.s. pr. ha opløst i ca. 500 l vand, jo mere vand 
jo bedre, udbragt med lavtryksprøjte på behandlet jord. 
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Brugt i blanding med dalapon eller aminotriazol (halv 
normal dosis af hver), kan der muligvis opnås en forøget 
virkning, da sidstnævnte stoffer jo især angriber bladene . 

2 - klor - 4.,6 - bisæfylamino - s - friazin (Simazin). Fare

klasse C. 
Findes i handelen som et sprøjtemiddel i pulverform inde

holdende 50 % simazin. Tidligere kunne simazin også fås 
som granulat til udstrøning indeholdende 2 % V.S. opblandet 
i kalk, men dette præparat er blevet inddraget, da der var 
en del utilfredshed med det. Nyere og bedre granulater fra 
Schweiz kan muligvis komme frem, hvis der er interesse 
for det. 

Stoffet er meget tungt opløseligt i vand (3,5 g i 1000 l 
vand), og sprøjten må derfor være forsynet med et kraftigt 
røreaggrega t. 

Simazin er ret stabilt overfor mikrobiologisk nedbrydning, 
og da det desuden er tungt opløseligt, bevarer det længe sin 
virkning i jorden (1/2-1 år eller mere) alt efter temperatur 
og jordbund. Da simazin bindes stærkt af humus- og ler
partiklerne i jordens øverste lag, er virkningen begrænset 
til de øverste få cm af jordoverfladen, og især herpå beror 
stoffets selektive anvendelse i kulturer. Der synes ikke at 
være nogen ophobning fra år til år, men sprøjtning flere 
gange i vækst sæsonen må undgås . 

Simazin er et typisk frøukrudtsmiddel , som virker dræ
bende på unge fremspirende kimplanter, og som kun i me
get ringe grad (og kun i høje doser) formår at angribe fler
årige planter med et veludviklet og dybtgående rodsystem. 
Det bør derfor altid tilføres ukrudtsfri jord, eller i blanding 
med et andet herbicid, som kan angribe de ældre ukrudts
planter gennem blade eller rødder, f. eks. dalapon og TCA. 

Stoffet optages praktisk taget kun gennem rødderne, brin
ger forstyrrelser i fotosyntesen og hæmmer væksten . Også 
ændringer i cellekernerne er iagttaget efter simazinbehand
Jing. Simazin kan udbringes ved sprøjtning om efteråret el
ler i det tidlige forår, før løvspring, på ukrudtsfri jord. Do-
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sering 1 kg v.s. pr. ha (1,5-2 kg på jord med højt humus
indhold) opløst i 500-1000 l vand udbragt med lavtryk
sprøjte, jo mere vand jo bedre. 

For så vidt el granulat kan fås, udstrøs det manuelt med 
ca . 2 kg v.s. pr. ha. Tidspunktet kan være efterår eller vin
ter, hvor man benytter den rigelige nedbør til nedvanding 
af stoffet, som i den lave temperatur bevarer sin virkning 
usvækket vinteren igennem. 

Virkningen af de to metoder er, alt andet lige, ens, når 
det sker på let fugtig bund og i en regnvejrsperiode (stærkt 
regnskyl kan dog forårsage afløb på jordoverfladen med 
fare for høje koncentrationer i lavninger). På tør bund og 
i en tør periode bør kun sprøjtning benyttes for at få en 
nedvanding af stoffet. 

Ud strøning af granulatet kan måske have en mere skån
som virkning på enkelte kulturplanter (spec. løvtræ), da en
hver nok så lille bladoptagelse undgås. Dette kan muligvis 
få betydning, da en enkelt kilde (STORCH og DEPPEl':MEIER, 

1961) angiver svage skader på nogle kulturplanter. Især næv
nes ær som følsom, dog kun ved udsprøjtning på ganske 
unge, nyudsprungne skud. 

I såninger med store dybtliggende frø (f. eks. bog og 
agern) kan der sprøjtes eller udstrøs simazin umiddelbart 
efter såningen uden fare for fremspiringen. 

Simazin udbringes på passende fugtig jord, gerne i en 
nedbørsperiode hvor en efterfølgende let regn forhøjer virk
ningen ved at bringe stoffet ned i jorden og samtidig åbner 
mulighed for brug af mindre vandmængder. Bedste tids
punkt er fra efterår til tidligt forår kort før løvspring, men 
også i vegetationsperioden kan simazin udbringes , blot jor
den er ukrudtsfri , eller der samtidig udbringes herbicider, 
som virker dræbende på eksisterende ukrudt. Jordbehand
ling må kun finde sted før udbringning af simazin, eller ef
ter at dette stof er nedbrudt i jorden (6-12 mdr.). 

Er jordbehandling nødvendig af hensyn til jordstrukturen, 
må den foretages forsigtigt f. eks. med en let harve, som ikke 
bringer stoffet faretruende nær kulturplanternes rodrum. 
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Grindsted tlf. 171 
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Gode resultater er opnået næsten overalt, kun enkelte steder 
har man iagttaget lette skader på visse løvtræer (ær, syren, 
ægte kastanie) ,eller en retardering af højdevæksten i nåle
trækulturer, og da altid som følge af overdoseringer eller 
sprøjtning på nye skud. 

Brug på lette sandjorder bør foreløbig ske med små do
ser (0,5 kg pr. ha), da manglende binding til ler- og humus
partikler kan forårsage skader i kulturen ved nedvaskning 
til rodzonen. (BøRREsEN, 1960). 

Oversigt over herbicidernes virkning på forskellige ukrudtstyper. 

Herbicid 

Natriumklorat 
Ammoniumsulfamat 
2,4- D + 2,4,5-T . 
Dalapon . .... . .... 
Aminotriazol ....... 
TeA .. , ....... . . . . 
Simazin . .. . . 

Dræbende ell . 1 

hæmmende 
virkning på 
eksisterende 

vegetation 

græs I bredbl. ! 
-

x I xx 
i x 

I 
xx 

xx 
xx xx 

x 

I 

Forhindring I 
af 

regeneration 
af flerårig 
vegetation 

Spiringshæmmende 
virkning 

I få 1 år græs I bred bl. få uger måne- I eller 
der mere 

x xx x 
x I x 

xx x 
xx x 
xx x x I 
xx x 
xx x xx 

xx = tydelig virkning. x = nogen virkning 

Efter i det foregående at have gennemgået de stoffer, som 
for øjeblikket synes at have interesse under vore hjemlige 
forhold, skal der i det følgende gives mere almindelige ret
ningslinier for brugen af herbicider i skoven. 

Valg af herbicid~og opløsningsmiddel 

Valg af herbicid. 
Forud for dette valg må gå en bestemmelse af ukrudts

floraens sammensætning og en opgørelse af hvilke medlem
mer af denne, man ønsker udryddet. 

Består ukrudtsfloraen af een dominerende art, er sagen 
ret simpel; men er floraen mere sammensat, må man over
veje at benytte to eller måske flere herbicider i blanding. 
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Blandingen vil ikke være noget større problem, da alle de 
forannævnte stoffer er umiddelbart blandbare i vandige op
løsninger. Blandinger kan også have den fordel, at de er 
mere effektive end de rene stoffer. F. eks. synes dalapon 
+ aminotriazol (halv normal dosis af hver) at give en for
øget virkning over for mange græsser. Med den forøgede 
virkning er der her en mulighed for at spare lidt på kemi
kalierne. Andre blandinger bør forsøges. 

Lige så stor rolle for valget spiller selvfølgelig den nu
værende eller kommende kulturtræart. Hvor to herbicider 
er ens i virkning overfor ukrudtet, vælger man det over for 
kulturplanten mest skånsomme. Nogen støtte i form af en 
»følsomhedstabel« for kulturtræarterne er endnu så usikker, 
at et forsøg på en sådan opstilling indtil videre må mangle. 
Forholdene kompliceres yderligere derved , at det ved forkert 
udbringningsteknik er muligt at skade enhver plante. 

Generelt skal kun siges: 

at brug af hormonpræparater i udsprungne løvtrækultu
rer og i nåletrækulturer før knop- og skudmodning må fra
rådes, hvis det ikke ved hjælp af den rette sprøjteteknik er 
muligt at få en næsten 100 % sikkerhed for, at kulturplan
ten hverken under eller efter behandlingen kommer i kon
takt med stoffet, 

at brugen af andre stoffer, som virker ved optagelse gen
nem plantens overjordiske dele, indtil videre bør forsøges i 
såvel løv- som nåletrækulturer. Dog kun i forbindelse med 
en effektiv afskærmning af kulturplanten og på et tidspunkt , 
hvor drift og fordampning kan undgås (vindstille og over
skyet) , selvom der uden tvivl er træarter, som er relativt 
tålsomme overfor herbicidet i de mængder, der måtte nå 
kulturplanten, 

at brugen af stoffer, som virker ved optagelse gennem 
planternes rødder, indtil videre bør forøges i såvel løv- som 
nåletrækulturer, TeA kun på forud behandlet jord og si-
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DANSKE PROVINSSLAGTERMESTRES HUDEAUKTIONSSALG 
ved Søren Jensen Ol( Holger Meyer 

København V, Saxogade 63-69, Telefon Central 1586 - 7386 
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mazin kun på ukrudtsfri jord. For begge gælder det, at jord
bearbejdning, inden nedbrydningen af stoffet i jorden er til
endebragt, må undgås. 

Valg af mængde virksomt stof pr. ha.*) 

Med anvendelse af den bedst mulige teknik af hensyn til 
kulturplantens sikkerhed bør man søge den dosis, som ved 
brug af mindst mulig præparat giver en tilstrækkelig virk
ning. Total udryddelse er som regel uøkonomisk , uopnåelig 
og unødvendig. 

Doseringen bør afhænge af det mest modstandsdygtige 
medlem af ukrudtsfloraen, forsåvidt dette hører til eller ef
ter behandlingen kan komme til at høre til blandt de domi
nerende på fladen. 

Doseringen afhænger endvidere for de stoffer, som bindes 
i jorden (TeA og simazin) af dennes ler- og humusindhold , 
således at fede og humusrige jorder alt andet lige kræver 
maximaldoser, humusfattige sandjorder minimaldoser. 

Da ler- og humusrige jorder desuden indeholder en i for
hold til sandjorder rig mikroflora, må doseringen af stoffer, 
som nedbrydes mikrobielt, også af denne grund forøges ud
over normaldosen, især under forhold, som er gunstige for 
mikroorganismerne (varme og fugtighed ). 

Valg af opløsningsmiddel . 

Der kan blive tale om brug af 2 opløsningsmidler: vand 
og djeselolie. 

Fa.r de nævnte herbicider excl. hormonerne er endnu kun 
opløsning i vand aktuel.**) 

*) Da handels præparaterne kan have forskelligt indhold af virksomt stof, 
er præparatets indhold af v.s. pr. kg anført på pakningerne, og kun på grund· 
lag af denne oplysning bør man tilberede sine sprøjtevæsker efter de angi
velser, som er givet under beskrivelsen af de enkelte stoffer foran. 

**) Det kan dog ikke udelukkes , at en opløsning i olie af de herbieider, som 
tilføres plantens overjordiske dele , eller blot en tilsætning af olie til den van
dige opløsning, vil kunne betale sig i form af en forøget indtrængningsevne 
for herbiciderne. Denne tilsætning vil da kræve en emulgator, måske sulfo
sæbe, som er ret billig. Endvidere var der måske grund til at forsøge, om en 
tilsætning af et befugtningsmiddel kunne give en forøget virkning. 

55 
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Ved opløsning af hormonpræparater i dieselolie får man 
en betydelig forøget virkning, da olien, foruden selv at være 
et herbicid , som virker ved svidning af blade, viser sig at 
give det heri opløste herbicid forøget indtrængningsevne. 

Da chancerne for drift- og fordampningsskader på kul
turplanterne forøges betydeligt ved benyttelse af olie til 
bladsprøjtning, må brug i kulturer og unge bevoksninger 
eller i nærheden af sådanne frarådes. Her må der, hvis hor
moner i det hele taget bør bruges, benyttes vand. 

Kun under ældre bevoksninger og på renafdrifter kan man 
bruge herbicider opløst i olie og da kun, hvis man sørger 
for ikke at ramme de blivende stammer direkte og desuden 
undgår drift op i kronetaget. 

Ved basalsprøjtning og stødbehandling bør opløsnings
midlet ubetinget være olie, selvom vand kan bruges, dog 
med forringet virkning. 

Da herbicider opløst i vand ofte har en tilstrækkelig virk
ning, og en olieopløsning er ret kostbar, bør olieopløsningen 
forbeholdes særlig vanskelige opgaver (hindbær og brom
bær, mindre træer og buske) samt mindre pladsbehandlinger. 

Noget billigere og dog med forøget virkning synes det at 
være at tilsætte lidt olie + emulgator til en normal vand
opløsning. Norske angivelser (LUND HOlE, 1961) tyder på, 
at en tilsætning (højest 50 0/0) af kasseret men renset mo
torolie til dieselolien giver en forøget virkning og en billigere 
blanding. 

Valg af sprøjtevæskemængde. 

Væskemængderne afhænger selvfølgelig i første linie af 
vegetationens art, udbredelse og højde, men også af herbi
cidernes ari , sprøjtemateriellet , jordbund og klifaa. 

Vand 
Lav bundvegetation af græsser og urter. 

Sprøjtning på plantens overjordiske dele 
Lavtryksprøjtning: '~) 500-1000 l pr. ha 

*) Lavtryksprøjtning : 5- 6 atm ., højtryksprøjtning: 15-20 atm. 



549 

Højtryksprøjtning: *) 200-300 l pr. ha 
Sprøjtning på jorden og planternes rødder 
Lavtryksprøjtning: 500-1000 l pr. ha 

Busk- eller træagtig vegetation. 
Er meget svært at angive generelt , men en tysk 
tommelfingerregel , som gælder for vegetationshøjder 
> 60 cm, kan måske bmges : 
La vtry ksprø j tning: 
Vegetationshøjde i cm X 10 = l pr. ha 
Højtryksprøjtning: 
J/4 af ovenstående, dog aldrig mindre end 200 l pr. ha 

På ukrudtsfri jord. 

Lavtryksprøjtning: 500-1000 l pr. ha 

For sprøjtninger på jord benyttes de nedre mængdeangi
velser, når man kan regne med hjælp fra en god nedbør , 
sne eller regn. 

Olie 
Busk- og træagtig vegetation. 

Totalbehandling 
Højtryksprøjtning : 150-700 l pr. ha 
Basalsprøjtning og stødbehandling 
Lavtryksprøjtning: 1/ 10 _1/ 4 l pr. træ 

Udbringningens teknik 
Ti I bered n i ng af sprøjtevæske 

Da hvert handelsprodukt har sin egen sammensætning 
selvom det virksomme herbicid er det samme, kan generelle 
anvisninger ikke gives . Der må henvises til emballagens 
brugsanvisning. 

Ved sammenblanding af forskellige herbicider, bør man 
aldrig sammenblande de koncentrerede præparater men først 
opløse det ene i hele sprøjtevæsken og derefter tilsætte de ' 
andet. 

") Lavtryksprøjtning : 5- 6 atm ., højtryk sprøjtning: 15- 20 atm. 

55 * 
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Ved sammenblanding af hormonpræparater og andre her
bicider bør hormonpræparatet tilsættes sidst, da en tungt 
opløselig udfældning ellers let bliver resultatet. (U. S. Dep. 
of Agriculture, Forest Service, 1961). Kraftig omrøring kan 
opløse de fleste udfældninger, der måtte forekomme. 

Hormonpræparatet Herbatox-DT 45's esterforbindelser er 
for at kunne opløses i vand tilsat en emulgator, men kan 
uanset denne også opløses i olie. 

Valg af ud bri ngn i ngstidspu n ktet 

Vedrørende det ideelle tidspunkt på året med hensyntagen 
til kulturplantens modtagelighed henvises tiL angivelserne 
under de enkelte herbicider. 

Ellers skal det kun fastslås : 

at sprøjtning på planternes overjordiske dele med vand
eller olieopløsninger skal ske på tørre planter og for vand
opløsningernes vedkommende helst i en tør periode (hvis 
man da ikke kan tilsætte et klæbemiddel) , 

at sprøjtning på jorden eller planternes rødder gerne må 
ske før eller i let regn , (helst ikke i skyl-regn), 

at basalsprøjtning og stødbehandling skal ske på tør bark . 

Valg af udbringningsteknik 

1. Udstrøning af granulat. 
Dette har hidtil kun været aktuelt for simazinens vedkom

mende, men dette 2 (J/o granulat på kalkbasis er nu blevet 
inddraget som utilstrækkeligt virkende . Muligvis vil der 
fremkomme nogle nyere schweiziske præparater, hvis igang
værende forsøg falder heldigt ud. 

De arbejdstekniske fordele ved brugen af et granulat sy
nes uomtvistelige; men heroverfor står ufravigelige krav om 
en rigelig nedbør efter udstrøningen, en fugtig jordbund og 
noget større mængder virksomt stof pr. ha end anvendt ved 
sprøjtning. 
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Kloraterne og ammoniumsulfamat kan udstrøs på stød og 
kunstigt frembragte sår. 

2. Ringning. 
Denne metode, som tidligere er beskrevet (side 537), er i 

forhold til sprøjtning mere effektiv og præparatbesparende, 
men til gengæld mere tidskrævende, og bør kun benyttes på 
større træer, især sådanne, som har en grov og tyk bark . 
En amerikansk undersøgelse (BRINK MAN, 1960) i eg har 
vist , at basalsprøjtning kun krævede 1/ 6 så megen tid som 
ringning, men at kemikalieudgiften til gengæld var 5 gange 
så stor, og at denne udgift var langt større end arbejds
besparelsen . Kun kloraterne, ammoniurnsuIfamat og hor
monpræparaterne tilføres ved denne metode . 

3. Pensling. 
Bruges ved stød- og basalbehandling med koncentrerede 

eller olieopløste præparater af samme type som ovenfor. 

4. Sprøjtning. 
Denne udbringningsmetode, som er den væsentligste ved 

kemisk ukrudtsbekæmpelse, kræver den største opmærksom
hed , da kendskabet til den rette sprøjteteknik og det rette 
udstyr kan være altafgørende for et gunstigt resultat. 

Det umiddelbart største problem ved anvendelse af sprøjt
ning er de store væskemængder, der kræves anvendt for at 
opnå et gunstigt resultat. Især ved benyttelse af rygsprøj
ter med lille kapacitet (max . 18 l) er problemet akut. Mu
ligheden for væskebesparelse og »kapacitetsforøgelse « er 
imidlertid til stede, hvis man kan bruge højtryksprøjte eller 
tågesprøjte . Sprøjtevæsken kan da på grund af den større 
findeling, med den samme mængde væske dække et til
svarende ca. 4 gange så stort areal, som de almindelige lav
tryksprøjter . 

Desværre er problemstillingen ikke så enkel , at man blot 
behøver at tage stilling til , om man vil udbringe sprøjte
væskerne ved højt eller lavt tryk, thi også dråbestørrelsen 



har en afgørende virkning for behandlingens resultat. Dråbe-' 
størrelsen kan foruden ved ændring af trykket også varieres 
ved benyttelse af forskellige dyseåbninger (se senere). 

I nær sammenhæng med tryk og dråbestørrelse må også 
muligheden for at dirigere sprøjtestrømmen ses. Alt andet 
lige vil større tryk kombineret med små dråber give for
mindsket mulighed for at dirigere sprøjtestrømmen og der
med forøget driftfare. 

En mulighed for at undgå driftfaren kan tænkes skabt 
~ed benyttelse af en afskærmning af sprøjteaggregatet, en 
mulighed, som skal drøftes i et senere afsnit. 

I det følgende skal der gives anvisninger på "idealkom
binationer« af tryk og dråbestørrelse i forskellige behand
lingstilfælde. 

a . Totalbehandling af planternes overjordiske dele. 
Højt tryk, som giver god gennemslagskraft, og lille 
dråbestørrelse, som giver god væskefordeling. Kom
binationen er endvidere væskebesparende. 

b. Sprøjtning på jorden og planternes rødder. 
Lavt tryk og stor dråbestørrelse, som sikrer en god 
nedvanding. 

c. Basalsprøjtning og stødbehandling. 
Lavt tryk, der hindrer spild af væske, som ved højt 
tryk enten går uden om træet eller forstøves ved an
slaget mod barken, og en lille dråbestørrelse, som 
sikrer god indtrængning i barkrevner. 

Om benyttelse af tågesprøjter til bladbehandling er me
ningerne delte ; men meget taler for , at de brugt rigtigt har 
store anvendelsesmuligheder. De har visse fordele , såsom 
lille væskeforbrug, fin fordeling af sprøjtevæsken og god 
indtrængning mellem blade på grund af den stærke luft
strøm. Imod taler stærkt faldende dråbehastighed med sti
gende afstand fra sprøjterørets munding, med deraf følgende 
ringe gennemslagskraft samt ringe styringskontrol og for
øget driftfare. 
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Valg af sprøjtetype 

Det vil føre for vidt her at beskrive og vurdere de sprøjte
typer, der i dag findes i handelen. I stedet skal der henvises 
til Meddelelser fra Statens Redskabsprøver, Gruppe 5, som 
udsendes af Statens Redskabsprøver, Bygholm, Horsens. Her 
vil man kunne finde alle de tekniske oplysninger, som må 
danne grundlaget for valg af sprøjtetype. 

Skal kemisk ukrudtsbekæmpelse gøres virkelig konkur
rencedygtig, må behandlingen af større arealer uden tvivl 
ske med traktor- eller jeepbåret/trukket sprøjtemateriel, soni. 
kan medbringe sprøjtevæske til en halv eller hel ha ad gan
gen ved lavtryksprøjtning og til ca . 4 gange så store arealer 
ved højtryksprøjtning. Heller ikke muligheden for sprøjt
ning fra fly af større sammenhængende arealer bør under
kendes. 

Valg af dyser 

Særlig een type dyse synes iflg. norske (LUND HOlE, 1961) 
og danske undersøgelser at skulle få betydning. Det er den 
såkaldte fladspreder-dyse , som med sin flade , viftefonnede 
douche giver en jævn fordeling i hele arbejdsbredden i mod
sætning til andre dysers kegleformede doucher. 

Brug af sprøjtebom 

Benyttelsen af en sprøjtebom med flere dyser er aktuel 
ved behandling mellem rækkerne med materiel med stor 
væskekapacitet. Til traktorbåret/trukket materiel kunne man 
tænke sig at benytte en todelt bom, således at man, ved at 
traktoren skræver over rækken , kan behandle to rækkernel 
Iernrum ad gangen. 

Hvor sprøjteaggregatet må føres frem af en mand, er en 
enkelt bom at anbefale, med mindre man kun ønsker at be
handle i rækken. Her egner en enkelt dyse sig bedst, idet 
man derved opnår større bevægelsesfrihed og præcision. 

Antallet af dyser på sprøjtebommen afhænger iøvrigt af 
dysernes hulstørrelse og spredningsvinkel, den ønskede a1'-
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bejdshøjde og den mængde væske, som ønskes udbragt pr. 
tidsenhed. 

Afskærmning 
Da alfa og omega på tilplantede arealer er afskærmning, 

er det rimeligt, at der arbejdes på at finde frem til typer, 
som er effektive og lette at betjene. 

For at spare arbejdskraft vil det være bedst, at afskærm
ningen sidder på sprøjteaggregatet, f. eks. i form af en tragt
formet, let plastik- eller aluminiumsskærm anbragt over og 
ned omkring dysen eller sprøjtebommen. Skærnlen må have 
en sådan form , at den skubber kulturplanternes grene til 
side og opad, således at enhver direkte sprøjtning af disse 
undgås. 

Lignende skærme kunne tænkes anvendt på de traktor
ophængte sprøjteaggregater. 

Forberedelse af fladen 
Tidligere er omtalt jordbearbejdning i forbindelse med be

handling med TeA. 
En anden forudgående behandling kunne tænkes i forbin

delse med sprøjtning af eksisterende ukrudtsvegetation. Ofte 
er denne så høj og tæt, at det er umuligt at sikre en jævn 
vædning, og desuden kan det være farligt for kulturplan
terne, da en effektiv afskærmning under sådanne omstæn
digheder er uigennemførlig. 

Det skal derfor foreslås, at man i 14 dage til 3 uger in
den sprøjtningen slår ukrudtet, således at det får lejlighed 
til at spire igennem med livskraftige, grønne blade, som det 
vil være en let sag at gennemvæde. Metoden har desuden 
den fordel , at netop friske, hurtigt voksende blade er særlig 
følsomme overfor herbiciderne. Metoden er selvfølgelig ret 
dyr, men sparer dog også de betydelige mængder kemikalier 
og sprøjtevæske, som ellers havde været nødvendige for et 
godt resultat. 

En af de vigtigste forberedelser er en opmåling af fladen. 
H vad enlen man ønsker at totalbehandle fladen eller række-
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behandle den, skal man ret nøje kende det behandlede areals 
størrelse for at kunne give den rette dosering pr. arealenhed. 
Herbicidernes selektive virkning er jo som oftest direkte af
hængig af doseringen, og med stigende erfaring i dosering 
er der vist ingen tvivl om, at vi kommer til at bevæge os 
i ret snævre koncentrationsintervaller. 

Arbejdstekn i k 
Da sagen er ret ny, må egne erfaringer indtil videre alene 

være afgørende, kun skal det oplyses, at norske erfaringer 
(Ll':'>iD HOIE, 19(1) ved brug af rygsprøjter taler for et to 
rnandshold, hvor man skiftes til at sprøjte, og hvor den le
dige hviler, bringer væske frem, blander og hjælper, hvor 
det er nødvendigt. Under vore noget lettere forhold, vil en 
mand sikkert kunne betjene 3-4 mand, der sprøjter. 

Ved benyttelse af eget materiel vil en speciaItræning af 
et eller to sprøjte-teams, som benyttes over hele distriktet, 
uden tvivl være en god investering. I det hele taget er sprøjt. 
ning et typisk specialist job. 

Rengøring af sprøjtemateriel 
Den rette løsning af dette spørgsmål er meget vigtig , da 

selv meget små mængder af tiloversblevne herbicider , især 
hormoner, kan have stor giftvirkning på tidspunkter hvor 
denne giftvirkning ved anden anvendelse af sprøjteudstyret 
er uønsket. Rengøringen kan derfor ikke være grundig nok 
og skal ske i flere hold vand. 

Har sprøjtemateriellet været brugt til hormonpræparater , 
må det skylles særlig grundigt i 4-5 hold vand, derefter fyl
des med vand - helst varmt - tilsat en spiseskefuld soda el· 
ler salmiak pr. 10 l vand. Opløsningen står natten over, hvor· 
efter der igen skylles i flere hold vand. (PETERSE"\, 1960). 

Forsigtighedsforanstaltn inger 
Alle de forannævnte herbicider på nær natriumklorat , som 

er i fareklasse B, tilhører fareklasse C og hører således til 
de lidet farlige stoffer, som må anvendes af alle. 



556 

Flere af stofferne kan dog have ubehagelige virkninger 
ved berøring med huden eller slimhinderne. Får man noget 
direkte på sig, må det hurtigst muligt vaskes af med sæbe. 

Der bør benyttes særligt arbejdstøj og gummistøvler. 
Kommer tøjet i berøring med natriumklorat, skal det hur

tigst muligt skylles, da indtørring kan give anledning til selv
antændelse. 

Økonomi 

Kan det betale sig? Spørgsmålet må vel snarere stilles så
ledes: kan det betale sig at bruge kemisk ukrudtsbekæm
pelse i stedet for en alternativ mekanisk bekæmpelse? Til 
besvarelse af dette spørgsmål skal udgifterne til forskellige 
former for kemisk bekæmpelse skitseres. Alle mængdeangi
velser refererer til handelspræparaterne . 

A. Kemikalieforbrug i etablerede kulturer. 

l. på llkrlldtsbllndet jord 

H. uden forudgående bearbejdning 
5-10 kg dalapon 
5 kg dalapon + 5 l aminotriazol 
5 kg dalapon + 2 kg simazin 
5 I aminotriazol + 2 kg simazin 

b. med forudgående bearbejdning 

10-20 kg TeA 
10 kg TeA + 5 kg dalapon 
10 kg TeA + 5 l aminotriazol 
10 kg TeA + 2 kg simazin 

2. på ren jord 

1-2 kg simazin 

kr. pr. ha 

105-215 
HJ5 
215 
200 

75-150 
180 
165 
185 

55- UO 
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n . Kemikalieforbrug på utilplantede arealer. 

1. på ukrudtsbundet jord 

a. uden forudgående behandling 
2·4 I hormonpræparat 
2-4 I » hormon « + 200 I dieselolie 
2 l »hormon « + 5 kg dalapon 

50-150 kg natriumklorat 
20-25 kg ammate 

kr. pr. ha 

35- 70 
90-125 

140 
65-195 

165-210 
samt de under A 1. a nævnte præparater 
og doser. 

b. med forudgående behandling 

som A 1. b. 

2. på ren jord 

som A 2. 

Eventuelt forarbejde: 

TeA: let harvning 
andre: let slåning af gammel græspels 

Påfyldning og blanding: 1 traktortime 

Sprøjtning: 

Rygsprøjte: 1 mand 1 dag 
Traktorsprøjte: 2 traktortimer 

Resume: 

lait 

Kemikalier 
Forarbejde 
Påfyldning og blanding 
Sprøjtning 

kr. pr. ha 

50 
50 

15 

50 
30 

55-215 
0- 50 
15 

30- 50 

100-330 
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Overfor disse udgifter står udgifterne til en mekanisk be-
kæmpelse: kr. pr. ha 

Fræsning: 1-2 træk 100-140 
Harvning: 
Slåning: 
Rydning af buske og mindre træer: 

30-100 
80-100 

200-300 

Ved mekanisk bekæmpelse må man imidlertid regne med 
mindst een gentagelse om året, således at den årlige udgift 
til mekanisk bekæmpelse må variere fra mindst 60-280 kr. 
pr. ha. 

På grundlag af de oplysninger, der på nuværende tids
punkt foreligger om de i denne artikel omtalte herbicider , 
skulle der være en rimelig baggrund for at antage, at en 
engangsbehandling med kemikalier vil bevare sin dræbende 
eller hæmmende virkning i mindst een vækstsæson og i 
mange tilfælde 2 sæsoner. Den årlige rensningsudgift vil der
for højst variere fra 100-330 kr. pr. ha og i bedste fald fra 
50-165 kr. pr. ha (gennemsnitlig). 

Disse udgifter er jo ingenlunde skræmmende, når man ta
ger i betragtning, at de største udgifter falder under forhold, 
hvor den mekaniske bekæmpelse erfaringsmæssigt er af 
ringe eller slet ingen virkning (stødskud) , ja endog forvær
rende (kvik). 

Mens den mekaniske bekæmpelsesteknik er ret veludvik
let, og udgifterne derfor næppe kan nedbringes væsentligt, 
er sagen en ganske anden for den kemiske bekæmpelse. 

Ikke alene er der store muligheder for at finde frem til 
en rationel udbringningsteknik, men også den store post på 
regnskabet : kemikalierne - er der chance for at nedbringe . 

Dels kan et stort forbrug af kemikalier herhjemme må
ske betinge lavere priser, dels er der under samtaler med 
forskellige kemikaliefirmaer antydet rabatter ved aftagelse 
af større partier. 

Også den anvendte kemikaliemængde kan der muligvis 
rokkes ved, da visse faktorer som bedre fordeling ved brug 
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af større vandmængder, rigtigt udbringningstidspunkt, ud
bringning ad to gange, alt andet lige synes at give forøget 
virkning for samme kemikaliemængde. 

Foranstående overslag viser endvidere, at en "forebyg
gende« behandling er langt at foretrække for en "helbre
dende«. 

En behandling m ed simazin på ren jord i en nyplantning 
vil koste 100-175 kr. pr. ha, mens en behandling af en græs
pels med 10 kg TeA + 5 kg dalapon + forarbejde koster 
ca. 295 kr. pr. ha. Virkningen af simazin-behandlingen vil 
desuden ofte kunne strække sig over 2 år. 

Særlig fordelagtig synes bekæmpelse af hindbær, brom
bær, diverse buske og træer med hormonpræparater at være. 

Anlæg af forsøg 

Som det vil fremgå af det foregående, er der mange 
spørgsmål i forbindelse med kemisk ukrudtsbekæmpelse, 
som venter på deres løsning. Forudsætningerne for en løs
ning må være dels en almindelig orientering om herbicider
nes virkemåde under forskellige former for klima, jordbund 
og plantevækst, dels et erfaringsmæssigt kendskab til do
seringer og udbringnings teknik. 

Den første forudsætning er forsøgt givet med denne ar
tikel , mens den anden må fremkomme som resultat af prak
tiske forsøg. Så længe resultater fra systematisk anlagte for
søg ikke findes, må den enkelte selv gøre sine erfaringer. 

Man kan da også nå langt ved at anlægge små forsøgs
parceller to og to m ed alternative behandlinger (mekanisk
kemisk, forskellige herbicider, forskellige doser, forskellig 
udbringningsteknik) helst med et par gentagelser på samme 
areal. 

Bedømmelsen af resultatet kan foretages okulært eller ved 
en sammenligning af højderne i sammenhørende parceller. 
Ved måling af højder må der være et neutralbælte på et par 
rækker mellem parcellerne, som ikke indgår i højdemå-

56 
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lingen. Det er vigtigt at erindre sig, at forsøgene kun har 
en ret snæver lokal gyldighed og derfor må gentages under 
andre jordbunds- og klimaforhold. Forsøgsresultaterne kan 
også svinge stærkt fra år til år, således at årsvariationen 
ofte er meget større epd lokalvariationen. 

Litteratur og bekendtgørelser 

For den, som måtte ønske at sætte sig grundigere ind 
problemerne, kan følgende publikationer anbefales: 

BURSCHEL, P., og ROHRIG, E.,: Unkrautbekampfung in der 
Forstwirtschaft. Verlag Paul Parey. 1960. 

PETERSEN, H. INGVARD,: Ukrudtsbekæmpelse i gartneri og 
havebrug. (»Den gule bog «). Alm . Dansk Gartnerforening. 
1960. 

Endvidere skal der gøres opmærksom på meddelelserne 
fra ))Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur«, hvor bl. a. 
forsøg med kemisk ukrudtsbekæmpelse offentliggøres. Med
delelserne kan rekvireres fra Statens Ukrudtsforsøg, Lys
toftegård, Harrestrupvej, Skovlunde (teIf. (01) 944585) el
ler Statens Planteavlskontor, Rolighedsvej 26, København V. 

Statens Ukrudtsforsøg udsender hvert år en liste over: 
)) Specialpræparater anerkendte af Statens Forsøgsvirksom
hed i Plantekultur til bekæmpelse af ukrudt og til tvangs
modning«, som giver oplysning om præparaternes handels
navn, fareklasse, indhold, hovedforhandler m. m. 

Vedrørende sprøjteudstyr og dets afprøvning henvises til: 
)) Meddelelser fra Statens Redskabsprøver«, gruppe 5, som 
udsendes af Statens Redskabsprøver, Bygholm, Horsens. 

Vil man benytte sig af de moderne, ofte giftige eller sund
hedsfarlige præparater, bør man gøre sig bekendt med: 

Lov nr. 119 af 3. maj 19.61 : Lov om gifte og sundheds
farlige stoffer, 
samt 

Landbrugsministeriets bekendtgørelse om midler til be
kæmpelse af plantesygdomme, ukrudt og visse skadedyr. 
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Slutning 

Efter gennemlæsning af ovenstående vil en og anden uden 
tvivl savne omtale af enkelte herbicider, som måske kunne 
være omtalt. Princippet har imidlertid været kun at omtale 
herbicider, om hvis betydning for skovbruget der har været 
nogenlunde enighed hos hovedparten af kilderne. 

Endvidere må der desværre savnes oplysninger fra dan
ske skovdistrikter, som allerede har påbegyndt en kemisk 
ukrudtsbekæmpelse. Tiden har ikke tilladt en indsamling af 
sådanne resultater, som allerede måtte foreligge. Man må 
derfor håbe, at distrikterne, så snart de anser det for for
svarligt, vil fremlægge deres erfaringer for den voksende 
kreds af interesserede. 
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Fortegnelse over de i artiklen nævnte herbicider 
og deres handelsnavne. 

Navn 
Virksomt 

stof 
Opløselighed I Tilstands· Pris: kr. pr. 

i vand form --I:----..':k:-.g--

Natriumkloral 
Ammonium
sulrama/ 
Ammate, N. A. 

Hormonpræpa
rater 

Herbatox ·DT 45, 
K. V.K. 

Dalapon 

Basfapon, A. K. 
Dowpon, K. V. K. 
Dowpon, N. A. 

Jedapron, Fu. 

Shell Gramevin 

TeA 

Nata, D. A. 
Shell TCA 
Tecane, Mu. 
Amino/riazol 

Weedazol, TL, 
K.V.K. 
Weedazol, Li. 
Simazin 

Geigy ukrudts
middel, K. V. K. 
Geigy ukrudts
middel, Li. 

NaClO 3 : 73 g/ IOD cem 
(NH.)0·S02· 200 g/ IOD cem 

NH 2 

95 % ammo
niumsulfamat I 

2,4-D syre 0.04gjlOOccm 
2,4,5-T syre I 2r,0 ppm'') 

300 g 2,4-D 
+ 150 g 
2,4,5-T 

syre pr. I. 
2,2-diklor- \JO g/ IOD rem 

propionsyre I 
85 % na.-salt 

» 

» 

VandOPl. ! 
vandopl. 

fast 

emulger
bare olie
opløsnin-

ger af 
estere 

flydende 

vandopl. 
na. -salt 

fast 
» 

» 

» 

» 

Triklored
dikesyre 

90 % na. -salt 

120 g/ I 00 cem vandopl. 
na.-salt 

fast 
» 
» 

B-amino - 1,2, 
4-triazol 

21,3° /. amino-

! 

triazol 
» 

2-klor-4,6 c 

bisætylamino-
1,3,5-triazi n 
50' /osimazin 

» 

» 
» 

28 g/ IOD cem vandopl. 

3,5 ppm. 

flydende 

II » I 
. suspensi - I 
onspulver I 

fast 

» 

*) ppm = parts per million. 

A. K. A/S AgroKemi, Amaliegade 15, København K. 

11: 25,-
5 l: 20,-

20 I: 17,50 
100 I; 14,50 

1,30 

8,25 

33,-
33,-

2 kg: 23,-
22,7 -: 21,50 

1 -: 25,-
4 -: 23,-
2 -: 23,-

22,7 21,50 

17,70 

17,70 

7,60 
7,60 
7,60 

l kg: 60,-
f:> -: 55,-
l -: 60,
S - : 55,-

D. A. Dansk Anilin A/S, Frederiksberg a.lle 26, København F. 
Fu. Josef Fuchs A/S, Strandlodsvej 9 , København S. 
K. V. K. Kemisk Værk KøgeA /S, Overgaden neden Vandet 39, København K. 
Li. Lindinger Agro Co. A/S, Rødovrevej 239, Vanløse . 
Mu . Elias B. Muus, Odense A/S, Odense. 
N. A. Nordisk Alkali A/S, Islands Brygge 91, København S. 
Shell A/S Dansk Shell, Kampmannsgade 2, København V. 



TEORI OG PRAKSIS 

ELLER 

TAG SKRIVEBORDET MED I SKOVEN 

Af forslinspeklør TH. JAGD 

Professor Carl Mar: Møller har smukt og velvilligt an
meldt og kritiseret min artikel i juni-hæftet: Fra Bregent
veds egeskove. Kultur og racer. Der er så megen samstem
mighed og anerkendelse, at »klagepunkterne « kun giver mig 
anledning til med glæde og interesse at ripostere. 

Pkt. 1. At vore gamle koryfæer fra tiden 1870-1900 bliver 
mindet og påskønnet efter fortjeneste, glæder mit gamle 
hj erte . Jeg nåede jo at se mange af dem, og jeg har villet 
mindes dem, da jeg - forhåbentlig ubegrundet - havde for
nemmelsen af, at de var sat i frimærkealbummet og lagt på 
hylden. Men C.M :M. yder dem den største anerkendelse. 

Pkt. 2. Om kulturudgifterne og deres forrentning' 
Spørgsmålet om kultlIrudgifterne og deres forrentning 

burde vel følge de teoretiske betragtninger og beregninger, 
men et er teori, et andet praJ<sis. Begge skovens grupper -
de få men udmærkede lærere og de mange praktiserende 
forstmænd - har i høj grad brug for hinanden, og kan for
håbentlig nå at tage hinanden i hånden tværs over kløften, 
uden at nogen af parterne bliver trukket udover kanten. 
Men praktikerne er vel ofte noget stædige. De vil have noget 
smukt at se på og give videre, og fremtidens økonomiske 
resultater ligger, navnlig for løvtræerne, langt ude. Og nogle 
manende ord og afskrækkende tal fra teoretikerne kan der
for være nødvendige, for at få praktikerne til at arbejde ad 
en ikke alt for gylden middelvej. 



564 

Selv er jeg jo dels af en nærmest forældet skole og dels 
ikke teoretisk skovøkonolil. Hvad forrentningen angår, så 
ser jeg nærmest på helheden, på nettooverskuddetaf en 
længere årrækkes skovdrift, ser på hvad ejeren får i lom
men, når årsregnskaberne er gjort op . Det kaldes forrent
ningen. Men hvor er kapitalen ? J a, den står i skoven! Hvem 
der har sat den der og hvor stor kapitalen egentlig er, når 
det drejer sig om en ofte naturskabt, ældgammel kapital, er 
svært at angive. Talrige skove er arvede gennem mange 
slægtled. Mange skovarealer er beslaglagt af kronen uden 
erstatning. Mange er for 150 år siden overtaget for skatte
restancerne. Mange mindre skovarealer er købt sammen med 
et landbrug, uden at man nøjagtigt ved, hvad man giver for 
skoven. Kort sagt er det ofte svært at få fat på, hvad skoven 
egentlig står ejeren i. Kun hvor det ,drejer sig om rene skov
køb eller om nyanlæg, ved man besked . Men her spiller altid 
ukontrolable faktorer med ind. 

»Forrentningen« er skovbrugets netto-overskud, indtægt 
-7- udgift. De stigende omkostninger, der er knyttet til 
træsalget (arbejds- , transport-, skatteudgifter m.m.) vil 
fremkalde et større og større kvalitetskrav og dermed større 
og større prisspænd. Her kommer de gode bevoksninger til 
deres ret. - Samtidig må udgiftssiden givetvis holdes nede 
på så lavt niveau som muligt, d.v.s. så lavt som kravene til 

kulturer , afvanding, veje, boliger m.m. muliggør det. Høje 
indtægter og lave udgifter er høj forrentning. Hvor høj den
ne forrentning procentvis er, afhænger af hvor stor kapital
værdien ansættes. Indtægter og udgifter kan man se i kasse
bogen , men kapitalen kan man ingen steder se. Man har 
ejendomsskylden, nogle skovkøb m.m., men svarer disse tal 
til kapitalværdien ? 

At kulturudgifterne spiller en stor rolle på udgiftssiden 
er klart. Når den ofte er kommet 'Op på alt for store højder, 
er det vel ofte p.g.a. forkert træartsvalg i forbindelse med 
urationelt arbejde, 'Og vel også unødvendig store planteantal 
m.m. At frembringe f.eks . fine bøgekulturer på vanskelig 
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jordbund, frosthærgede lokaliteter 0.1. i forbindelse med 
uheldige skovdyrkningsforanstaltninger og urationelle ar
bejdsmetoder bringer udgifterne op på ganske urimelige tal. 
Alligevel forekommer (eller forekom) den slags jævnligt, 
hvorfor jeg giver Carl Mar: Møller medhold i meget af hans 
kritik. C.M :M. har vel sat fingeren på vort ømmeste punkt! 
Men i spørgsmålet om forrentning går for mig også kultur
udgifterne op i en højere enhed. 

Teorien er rigtig og skal tages med ud i skoven. Men i 
praksis er den kun oplysende, påpegende, men ikke bestem
mende. Praktikeren hopper ned af skrivebordet, ser sig om
kring i sin skov, sætter sin fantasi i sving og prøver at ane 
fremtiden og målet, en kvalitetsmæssig god skov, der kan 
give høje priser. Og så må kulturerne svare til disse krav. 

Herom er vi vist alle enige. 



DANSKE FORSTKANDIDATERS FORENING 

Referat af den ordinære generalforsamling den 16. august 
Rønne. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om foreningens virksomhed det forløbne år. 
3. A'flæggelse a'f det reviderede regnskab. 
4. Be'handling af fremsendte forslag. 
5. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 
6. Valg af medlem og suppleant til foreningens voldgiftsret. 
7. Valg a f revisor. 
8. Valg af tid og sted for næste års general,forsamling m.v. 
9. Eventuelt. 

Ad 1. Skovrider C. C. HORNUNG valgtes til dirigent. 

Ad. 2. Foreningens formand, skovrider Sv. BANG, aflagde neden
stående beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år: 

Siden sidste generalforsamling har foreningen mistet følgende 
af sine medlemmer: 

Skovrider ALBERT RICHARD HANSEN, 
Skovrider EINAR BENTZEN, 
Forstassistent JØRGEN HILDEBRANDT PETERSEN. 

Endvidere er følgende forstkandidater afgået ved døden: 

Godsejer CARL CHRISTJAN GUSTAV ADOLF BRANTH, 
Skovrider ERNST CHRISTJAN KANN, 
Skovrider CHRISTJAN VILHELM HAAGEN IpSEl'\. 

Vi vil rejse os og i stilhed mindes disse mænd. 

Beretning om forelZingens virksomhed. 

Vort medlemstal ligger nogenlunde uforandret Ifra sidste år med 
ca. 450 includeret det ikke ubetydelige antal studerende, der er 
under uddann else ved Landbohøjskolen. Glædeligvis kan det 
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nævnes, at praktisk talt alle kandidater har fundet beskæ,ftigelse. 
hvorved jeg dog skal nævne, at ca. 65 kandidater e r beskæ ftiget i 
udland e t stort set ved helt fast arbejde. Jeg kan dog ikke undInd e 
at påpege et ønskelige i a t overveje, at man på en eller anden 
måde søger frem til at forhindre at antallet af studerende øges ud 
over det rimelige. Forbruget af kandidater har vel i de sidste 
10-15 år været jævnt stigende takket være som nævnt muligheden 
for beskæftigelse j udlande t, men også på det indenlandske »mar
ked« har der glædeligvis i denne periode kunnet noteres en for
brugsfremgang, idet forstkandidater i stigende omfang har fundet 
beskæftigelse ved 'forskning og ved virksomheder beslægtet med 
skovbruget - industrien især - forhold, der efter vor opfattelse 
maner til overvejelser om modernisering, ændringer i studiet, der 
tilgod eser tidens krav i retning af en videregående specialisering 
indenfor studiet. - Det er foreningen bekendt, at der foregår over
vejelser i så henseende, og det er foreningens håb, at man fra 
undervisningens side vil tage os med i disse overvejelser. 

Vi har kontaktet pro'fessor HERMANSEN om en efteruddannelse i 
specielle emner, en studiekreds eller 'hvad man vil kalde det. -
Dette har medført, at Dansk Skovforening har taget tanken op og 
i form af et symposium vil søge gennemført studier æf visse 
emner. - Vi, fra vor side, yder gerne vort bidrag til en sådan 
nydannelse, - også økonomisk. 

Jeg vil også gerne henlede medlemmernes opmærksomhed på 
»Dansk Arbejdsgiverforening«s kurser på Egelund. Kurserne be
handl e r særdeles aktuelle problemer, og fra bestyrelsens side vil 
man lægge vægt på, at vore medlemmer interesserer sig for disse 
kurse r. Emnelisten vil blive meddelt i Forstlig Budstikke og jeg 
skal tilføje, at der af vor forenings midler vil kunne ydes tilskud 
til deltagelse i disse kurser. 

Møder og ekskursioner. 

I København r\. 7.12.60: H. FnmxND. C. SYRACH LARSEN og N. K. 
HERMANSEN : Ind tryk fra U .S.A. 

I Fredericia cl. 15.12.60: CARL MAR. MøLLEn: Prefek tionisme og 
produktionsøkonomi i skovbruget. 

I København d. 27.2.61 og i Fredericia cl. 6:3.61: H. A. HENRIK
SEN : Rationaliseringsbest ræbeIser i n clen for dansk/engelsk/tysk bø
gekulturteknik. 

I København d. 17.5.61 og i Viborg d. 2.6.61: E. C. LØFTING: 
Proveniensvalget af Abies Nordmannianai teori og praksis, og 
E. TILLlSCH: Almindelige inrltryk fra en rejse i Rusland. 
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Lokalekskursioner. 

D. 11.4.61: Gisselfeld Klosters Skovdistrikt. 
D. 21.6.61: Boller Statsskovdistrikt. 
Jeg benytter lejligheden til her at takke foredragsholdere og 

ekskursionsledere for deres værdilfulde medvirken til gennem
førelsen af denne del af vor forenings virksomhed. 

Publikationer. 

Ved sidste års generalforsamling antydede jeg, at vi vilJe ,for
berede udsendelsen af en ny medlemsfortegnelse. Denne, efter min 
opfattelse meget vigtige publikation, er rlog endnu ikke kommet 
frem, idet vi ,i ,bestyrelsen har anset det for vigtigt at holde den 
tilbage, indtil foreningens takster, der, som det vil være bekendt, 
aftrykkes i medlemslisten, er færdigudarbejdet. Når publikationen 
af medlemslisten således er blevet udskudt, må dette ses i relation 
til de overvejelser, der lønningspolitisk er blevet fremkaldt af de 
sampundsomfaltende drøftelser, der har fundet sted på dette om
råde. Jeg skal komme tilbage til dette spørgsmål senere i min 
beretning. - Medlemslisten vil imidlertid komme, indeholdende 
vore love, vore takster m.v., men jeg må bede medlemmerne have 
tålmodighed i denne sag. Da medlemslisten er ret kostbar at .frem
stille, og da den kun kommer med års mellemrum, vil vi under
søge muligheden for at fremstille den med indskudte, hvide blade, 
således at interesserede kan finde plads for noteringer og ændrin
ger. - Må jeg i denne forbindelse stærkt understrege nødvendig
heden af, at medlemmerne selv altid sørger for at melde adresse
forandringer. Denne appel retter jeg særligt <til de studerende og 
de unge, der hyppigt skifter ophold. Det besværliggør i høj grad 
kassererens og sekretariatets arbejde, når forsendelser kommer 
uekspederet tilbage, og det kan da kun være i medlemmernes egen 
interesse, at adresserne stedse er a jour-ført. Danske Skovdistrik
ter er i arbejde under skovrider B. ENGBERGS redaktion. - Den nye 
udgave vil efter skovrider ENGBERGS meddelelse antagelig foreligge 
inden årets udgang. 

Som det vil erindres, er der ved vor bevilling på sidste års 
regnskab, åbnet adgang for, at alle vore medlemmer modtager den 
ny udgave af C. D. F. Reven/l.ows værk. - Jeg har bragt i erfaring, 
at bogen endnu ikke er kommet de studerende i hænde, men ved 
henvendelse til sekretæren har jeg fået bekræftet, at skovbl'Ugs
afdelingen disponerer over 200 eksemplarer, der vil blive anvendt 
som gave til de kommende forststuderende. 
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Medlemmernes sociale og økonomiske tarv. 

Det er med glæde, at jeg atter i år kan konstatere den praktiske 
nytte ved vor forenings opbygning, således som denne er udtrykt 
i vore love. En lang række lønningssager har således fundet deres 
løsning uden vanskeligheder på basis af vore publikationer. -

Med beklagelse har vi dog set på det lønningsskred, der har 
fundet 'sted i forbindelse med arbejdssituationen i dette ords 
videste begreb i vort land, og på baggrund æf det private skov- og 
landbrugs uhyre vanskelige forhold, er det med blandede følelser, 
at bestyrelsen har ment det rigtigt i Forstlig Budstikke af 5. juli 
d.å. at indrykke en meddelelse om en 13 % forhøjelse af grund
taksterne i vore normaltakster. Det er min opfattelse, at denne 
meddelelse i de allerfleste tilfælde blot har virket som en å jourfø
ring af de lønændringer, der stort set allerede de allerfleste steder 
var gennemført udenfor stat og kommune. Men alligevel skal det 
ikke næges, at konjunkturerne indenfor den del af det danske er
hvervsliv, hvortil vi er knyttet, kun dårligt harmonerer med denne 
ændring. Jeg skal derfor så kraftigt, som det er mig muligt, under
strege betydningen af, at vi hver på sin post, det være sig i private 
erhverv eller i offentlige virksomheder, søger at 'fremme og forøge 
vor indsats til gavn for det erhverv, hvis medarbejdere vi er, såle
des at erhvervet kan forstå og erkende nytten og nødvendigheden 
af rimelige kår for dets medhjælpere. - Jeg skal iøvrigt ikke gå i 
detailler, men blot nævne, at der i Dansk Skovforenings ny love, 
der blev vedtaget ved skovforeningens generalforsamling ved op
delingen i A, B og ·C medlemmer, er tanker, som jeg kun kan tage 
som et udtryk for danske skovejeres hensyntagen til deres med
hjælpere, baseret på en følelse og samhørighed, som måske ikke 
kendes indenfor noget andet erhverv. - Jeg havde den glæde som 
formand for DFF. at deltage i Dansk Skovforenings årsmøde og 
havde lejlighed til at give udtryk for disse tanker. 

Den igennem mange år løbende sag, om ansættelsesforholdene 
ved Statens forstlige forsøgsvæsen, er nu bragt til en foreløbig løs
ning, ligesom der er gennemført en nyordning for honorering af 
de vurderingskyndige medhjælperes aflønning. - Ved disse og 
ved andre lign. sagers løsning har .foreningen ydet sin hjælp dels 
ved skriftlige indlæg og dels ved møder i ministeriet. 

Jeg vil her gerne som slutning på dette afsnit af min beretning 
bede medlemmer, der måtte være eller ,blive ledige, henvende sig 
til sekretæren. Der samles så mange tråde i sekretariatet, at det 
ikke er utænkeligt, at dette kan have muligheden for at anvise 
beskæftigelse. 
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Sekre/ærsti Ilingen. 

Erkendelse af nødvendigheden for foreningen i at have en 
fast medhjælper til sin rådighed, er det endelig lykkedes at løse 
spørgsmålet: sekretær. - Som bekendt har sekretærposten igennem 
mange perioder været beklædt af bestyrelsesmedlemmer, sidst i 
en længere årrække på fortræffelig vis af afdelingsleder, forst
kandidat IVI. V. KNl'DSf.N. Knudsen har på grund af andet arbejde 
måttet frasige sig dette hverv, og 'foreningen har derefter fra L 
januar 1961 ansat forstkandidat YDE-ANDERSEN, som foreningens 
fas te sekretær. Jeg skal ikke gøre dette punkt langt, idet jeg tid
ligere har haft lejlighed til at takke Knudsen for hans uvurderlige 
arbejde for foreningen, ligesom jeg har haft lejlighed til at byde 
Y d e-Andersen velkommen. 

Med disse ord vil jeg gerne afslutte min beretning, og jeg gør 
det, idet jeg takker ,såvel bestyrelse som sekretær og medlemmer 
for den interesse, de har vist foreningens arbejdee. - Vor status 
både udadtil og indadtil synes jeg er tilfredsstillende, således at 
vi tør se fremtiden trygt i møde, når vi iøvrigt er vågne over,for 
den udvikling, der s]<er omkring os. 

Diskussion i forbindelse med formandens beretning. 

Forstander, dr. E. HOLMSGAARD kunne ikke dele formandens til
fredshed med Dansk Skovforenings nye love og påpegede, at man 
ved lovændringen havde frataget mange forstkandidater stemme
retten. Det var endvidere Holmsgaards opfattelse, at foreningens 
lønpolitik var noget valen, og at man ikke burde lade skovbru
gets dårlige økonomi være bestemmende for lønpolitikken. For
eningen skal før.st og fremmest varetage medlemmernes økonomi
ske interesse, og den gode beskæftigelse for forstkandidater, der 
er i øjeblikket, synes at være en god baggrund for en bedring af 
medlemmernes lønvilkår. 

Professor N. K. HEHMANSEN gjorde opmærksom på, at begræns
ningen af adgangen til skovbrugsstudiet kun skyldtes plad-sman
gel på Landbohøjskolen, og at der ikke fandtes hjemmel for yder
ligere adgangsbegrænsning. Landbohøjskolens skovbrugsafdeling 
skulle tjene skovbruget, og dette var ifølge Hermansens op:fattelse 
bedst hjulpet, når der var fri adgang til studiet. Hermansen var 
ikke overbevist om, at der i den nærmeste fremtid ville være 
overproduktion af forstkandidater. Man manglede en oversigt 
over, hvor stort behovet for forstkandidater er, og udarbejdelsen 
af en sådan prognose er en opgave foreningen burde tage op. 



Nordmannsgran - Abies Nordmanniana. 

N ordmannsgran er en træart, der ser ud til at ville finde en stigende anvendelse. Træarten er 
relativt hårdfør, sent udspringende, ofte modstandsdygtig imod luseangreb, efter en langsom start 
stærkt producerende og endelig særd eles velegnet til fr emstilling af juletræer og pyntegrønt. 

Der er ikke anlagt egentlige racefo rsøg her i landet, men d enne mangel vil sandsynligvis blive 
afhjulpet indenfor de nærmeste å r. 

Træartens største skavank er dens villighed til at lade s ig krydse med andre ædelgranarter -
specielt alm. ædelgran. Herved fremkommer hybrider, der m. h . t. luseresist ens, pyntegrøntskva
litet m . m. står tilbage for ren nordma nnsgran. 

Da de fleste d"nske bevoksninger, inclusive nogle af de godkendte frøavlsbevoksninger, er ud
sat for bestøvning af alm. ædelgran, kan det undertiden være vanskeligt at dække frøbehovet på 
tilfredsstill ende vis . BI. a. SOm følge h era f har Hedeselskabets Skovfrøcentral i en typisk ren 
nordmannsgranbevoksning i Skærbæk plantage 
ved Silkeborg foretaget udvalg af en række sær-
lig gode enkelttræer, SOm det er hensigten at op
formere veget a tivt og anbringe i en frøhave pas
sende isoleret fra andre ædelgranarter. 

Det ene af de udvalgte træer (H 253) ses midt på 
ovenstående billede. 

I samarbejde med Hedeselskabets Skov-
frøcentral bringer Novopan Træindu
stri A/S i denne annonceoplysninger om 
skovtræforædlingen. DS 19 

NOVOPAN TRÆINDUSTRI AJS 
PINDSTRUP . TELEFON 39* 
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* 
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TELEF.: CENTRAL 14875 
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Vore medarbejdere 
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Skovrider MARTENSEN-LARSEN anførte, at der synes at være 
mangel på forbindelse med udenlandsk skovbrug. Hvis Danmark 
bliver medlem af »De seks«, vil det nødvendiggøre en koordine
ring af uddannelsen. Martensen-Larsen var af den opfattelse, at 
de foretagne ændringer i Dansk Skouforenings love havde med
ført, at denne forening nu snarere kunne kaldes en skovejerfor
ening end en skovforening, idet den nu ensidigt varetager ejer
interesser. 

Direktør RYDER kunne tilslutte sig HOLMSGAARDS O'g MARTENSEN
LARSENS synspunkter vedrørende Dansk Skouforening og spurgte, 
om Skovforeningen inden lovforslagets fremlæggelse havde fore
lagt dette for Forstkandidatforeningen, i lighed med hvad der 
skete, da Forstkandidatforeningen fik sine nye love. Ryder mente, 
at det ville være uklogt, om Forstkandidatforeningen førte en 
hård fagforeningspolitik. 

Skovrider H. C. NISSEN takkede formanden for beretningen og 
støttede Hermansens forslag om udarbejdelse af prognose. Nissen 
mente også, at der i øjeblikket var gode muligheder for beskæf
tigelse af forstkandidater underfor skovbruget, og at man yder
ligere burde udvide virkeområdet ved at give en specialuddan
nelse i alle fag. Hvad angår Dansk Skouforenings nye love, kunne 
Nissen forstå både formandens og Holmsgårds, Martensen-Lar
sen s og Ryders indstilling. Han syntes selv, at der var begået en 
ureHærdighed mod C-medlemmerne, der efter hans mening burde 
have et bestyrelsesmedlem. Nissen mente endvidere, at Forstkan
didatforeningens mødevirksomhed i det forløbne år ikke havde 
været af den kvalitet, som er ønskelig. Andre skovbrugsfaglige 
foreninger gør i denne henseende en langt større indsats. 

Professor HERMANSEN nævnte, at der var bestræbelser i gang i 
øjeblikket på at koordinere undervisningen i de nordiske lande, 
men at man i dette arbejde stødte på store vanskeligheder. Som 
svar til skovrider Nissen nævnte Hermansen, at man for øjeblikket 
kun havde ,planer om at give specialuddannelse i de teknologiske 
fag og en udvidet undervisning i det fag, hvori storopgaver udar
bejdes. Lærer- og pladsmangel på Landbohøjskolen lægger sig 
hindrende i vejen for yderligere specialundervisning. Hermansen 
kunne tilslutte sig Nissens udtalelse om foreningens møder, og 
mente, at man også burde have udenlandske foredragsholdere. 

Formanden var af den op fatteIse, at det havde været nødven
digt at føre fagforeningspolitik, omend han beklagede det; denne 
politik havde dog i ,første række været dikteret af hensynet til 
forhandlinger med oHentlige institutioner. Den ændring i for
eningens status, der skete for nogle år tilbage, var faldet en del 
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private skovejere for brystet, men den førte politik havde atter 
mildnet luften. Formanden syntes, at Dansk Skovforenings nye 
love er gode nok, idet den skete ændring tjener skovbrugets inter
esser. Dansk Skovforening havde ikke rettet en direkte henven
delse til forstkandidatforeningen før de nye loves vedtagelse. 

Forstander, dr. SYRACH LARSEN, der var medlem af bestyrelsen, 
dengang forstkandidatforeningens mere aktive lønpolitik blev 
fastlagt, havde ikke bemærket, at dette havde med·ført en forrin
gelse i det gode forhold til de private skovejere. Det var ikke 
meningen, at man skulle fare frem med ild og sværd, men blot 
føre en fast politik. 

Forstander, dr. HOLMSGAARD syntes, at det var meget uheldigt, 
at de privatansatte forstkandidater aflønnedes ringere end forst
kandidater i det offentliges tjeneste. I det lange løb kunne dette 
medføre en generel sænkning af lønniveauet. 

Formanden var af den opfattelse, at normaltaksterne i det store 
og hele var tilfredsstillende. 

Skovrider C. C. HORNUNG nævnte, at det var vanskeligt at få 
normaltakstordningen gennemført indenfor småskovene. 

Forstander, dr. C. SYRACH LARSEN henstillede til bestyrelsen at 
have opmærksomheden henledt på småskovenes problemer. 

Formanden nævnte, at der i bestyrelsen var en repræsentant 
for småskovene. 

Da ikke flere ønskede at udtale sig i forbindelse med forman
dens beretning, erklærede dirigenten beretningen for godkendt. 

Ad. 3. Regnskab. 

Formanden knyttede følgende bemærkninger til regnskabet. 

A. Vort driftsresultat udviser et tilsyneladende underskud på 
1.137,15 kr., men dette må ses på baggrund af 

1) a conto udbetaling vedr. »Danske skovdistrikter«. 

2) de extraordinære 5.000 kr., bidrag til Skovhistorisk Sel
skab (Reventlows bog) og 

3) 3.000 kr. tilskuddet til udlandsudvalgets arbejde, et tilskud 
som i regelen blot kommer hvert 2. år. 

Vi har således ikke af driften i år kunnet henlægge noget 
beløb til vore fonds. 

n. Vore fonds er dog steget med renter og formuetilskrivning, 
således at vi i dag disponerer over ca. 235.700 kr. mod 223.700 
kr. sidste år. 
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Diskussion i forbindelse med regnskabet. 

Professor N. K. HERMANSEN påpegede, at opstillingen af regn
skabet var mindre god og ·foreslog visse ændringer. Hermansen 
ankede endvidere over den store kontingentrestance og spurgte, 
om § 20 ville blive bragt i anvendelse overfor restanterne. 

Skovrider TOLSTRUP efterlyste et budget, og ankede over, at 
foreningens fonds i regnskabet stod opført med den pålydende 
værdi i stedet for kursværdien. 

Forstander, dr. E. HOLMSGAARD henstillede, at der næste år ikke 
udsendtes stemmesedler til medlemmer, der skyldte mere end 3 
mdrs. kontingent. 

Formanden var til en vis grad enig med professor Hermansen 
og ville sørge for en ændring af regnskabsopstillingen. Formanden 
meddelte endvidere, at der siden regnskabets udsendelse var ind
gået ca. 9.000 kr. i kontingenter og fandt, at det kun i sjældne 
tilfælde var rimeligt at anvende § 20. 

Da ikke andre havde bemærkninger at gøre til regnskabet, 
erklærede dirigenten dette for godkendt. 

Ad. 4. Fremsendte forslag. 

Fra skovrider E. TOLSTRUP m. fl. var der indsendt følgende 
forslag: 

»Da det vil være af stor betydning for beskæftigelsen af forst
kandidater om de vil kunne betegne sig som ingeniører, skal det 
herved henstilles, at bestyrelsen arbejder for at ændre titlen, der 
gives efter bestået skovbrugseksamen, til forst-ingeniør.« 

Skovrider TOLSTRUP motiverede forslaget, idet han fremhævede, 
at kandidatnavnet, såvel her i landet som i udlandet, er stærkt 
devalueret, og da uddannelsen endvidere bliver mere og mere 
teknisk præget, ville ingeniørtitlen være at foretrække. Tolstrup 
fremhævede, at det især er et spørgsmål, der angår de yngre 
kandidater, der søger ansættelse udenfor det egentlige skovbrug, 
idet det her vil være en fordel at kunne kalde sig ingeniør. 

Formanden nævnte, at han fra flere sider havde modtaget til
kendegivelser om, at man ikke ønskede at ændre titel og var 
heller ikke selv stemt for noget sådant i øjeblikket. 

Forstander, dr. C. SYRACH LARSEN nævnede, at det altid ved 
ansættelse i udlandet havde været en fordel at være skovbruger 
fremfor ingeniør. 

Professor HERMANSEN fremhævede, at den uddannelse, der gives 
på Landbohøjskolen, ikke er en ingeniøruddannelse, hvorfor det 
ville være forkert at antage en ingeniørtitel. 

Skovrider MARSTRAND-JØRGENSEN mente, at det måske burde ta-
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ges under overvejelse at sikre sig titlen 'forst-ingeniør til senere 
an ven delse. 

Højesteretssagfører HEJSE oplyste, at der juridisk intet var til 
hinder for, at forstkandidater kaldte sig for forst-ingeniører, men 
at man ikke kunne hindre andre i også at tage titlen. 

Professor S. O. HEJBERG mente, at man ville tabe her i landet ved 
at ændre titel, men i udlandet ville det måske betyde en gevinst. 
Ingeniør-titlen er god i romanske lande, men mindre god i angel
saksiske. 

Skovrider MARTENSEN-LARSEN mente, at man burde bibeholde 
forstkandidat-titlen og at man efter titlen burde anføre M.A.F. 
(Medlem af akademisk Forstkandidatforening). 

Dirigenten satte skovrider TOLSTRUPS forslag under afstemning 
og resultatet heraf blev en ·forkastelse af forslaget. 

Ad. 5. Valg af formand og 2 bestyrelsesmedlemmer. 

Skovrider Sv. BANG genvalgtes til formand for den kommende 
2-årige periode. Han takkede for valget, men anførte, at man efter 
denne periode måtte se sig om efter en ny formand - over 20 års 
medlemskab af bestyrelsen, heraf fungeret som formand de sidste 
år, måtte pege i retning af, at der måtte skiftes hus. 

Forstassistent JENS RASMUSSEN og skovrider H. STAUN genvalgtes 
som bestyrelsesmedlemmer. 

Ad. 6. Valg til foreningens voldgiftsret. 
Skovrider K. MORVJLLE genvalgtes som medlem af foreningens 

voldgiftsret og afdelingschef, skovrider B. STEENSTRUP som sup
pleant. 

Ad. 7. Va~~nv~o~ 

Skovrider B. HOLSØE genvalgtes som revisor. 

Ad. 8. Valg af tid og sted fol' næste års generalforsamling. 

Det vedtages at afholde næste års generalforsamling i det syd
lige Jylland. 

Ad. 9. Eventuelt. 

Formanden meddelte, at der i den efterfølgende ekskursion 
deltog 7 jugoslaviske forstkandidater, anmeldt af Statsskovdirek
toratet. 

Formanden takkede dirigenten, skovrider C. C. HORNUNG, der på 
fortrinlig vis havde ledet generalforsamlingen, der herefter blev 
hæv et. 

C. C. Hornung . A. Yde-Andersen. 
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LITTERATUR 

CARL MAR: MØLLER: Ein Wuchsgeselz. Forstwiss. Centralblatt 1959, 
s.203. 

Den i C.M.M.'s »Træmålings- og Tilvækstlære« 1951 s.289 frem
satte lov, hvorefter for samme træ art og alder den løbende til
vækst med god tilnærmelse er ligefremt proportional med be
voksningshøjden, er afprøvet på de i Wiedemann - Schobers tabel
værk af 1957 samlede tyske tilvækstoversigter. Afvigelsernes stør
relsesorden er 5 %, og det vises, at afvigelserne kun delvis skyldes 
manglende gyldighed af loven. 

CARL MAR: MØLLER: Traditioner og moder i skovdyrkningen. 
»Norsk Skogbruk« 1959, s. 643 og »Tolvmandsbladet« 1959, 
s. 495. - 7 fotos. 

FOTedrag holdt ved Norges Landbrukshogskoles 100-års jubi
læum september 1959. Ved eksempler påvises traditionens lang
varige og modens mere kortvarige indflydelse ,på skov dyrkningen, 
en indflydelse, der er langt stærkere end den tekni'ske forsknings, 
hvad der tydeligst ses ved overskridelse af landegrænser, f. eks. 
mellem Frankrig-Belgien (selvsåning uden kapitalindsats) og Hol
land (dyre plantningskulturer ). 

CARL MAR: MØLLER: Bonitiilssysleme. Allgem. Forst- ru. J agdzeit. 
1960 s. 9. 

Afhandlingen giver en fremstilling af de vigtigste anvendte 
bonitetssystemer, nemlig 

1. Det angelsachsiske lO-fod system efter højde og alder (Fore
stry Commission 1920), 

2. Det finske system efter flora typer (Cajander og Ilvessalo 
1920), 

3. Det ældre svenske system efter gennemsnitlig tilvækst ved 
100 årig omdrift med 25% lavere bonitetsmellemrum for 
hvert lavere bonitetstrin (Jonson 1914), 

4. Det nu i Tyskland og Østrig foreliggende system efter gen
nemsnitlig tilvækst (dGZ) som regel ved 100 årig omdrift 
og således, at hvert bonitetstrin angives ved et helt antal 
m3dGZ 100 (indført 1954 og 1957 på oprindeligt initiativ af 
E. \VIEDEMANN), 
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5. Det danske fysiologiske proportionalitetssystem efter højde 
og alder, således indrettet, at første bonitet repræsenterer 
det bedste nogenlunde almindeligt forekommende, og at 
højden ved en normeret omdriftsalder (f. eks. for bøg 100 
år) altid er halvt så stor for en 5. bonitet som for en første 
bonitet (MØLLER 1933). 

Systemerne diskuteres, og der redegøres bl.a. for fordelene ved 
det danske system med dets begreber potentiel og aktuel bonitet 
samt dets metoder til hurtig budgettering af tilvækst og hugst. 
Det har foruden i Danmark i nyere tid fundet anvendelse i Sve
rige og tildels i England. 

CARL MAR: MØLLER: The influence of pruning on the growth of 
conifers. Forestry 1960 s. 37. 

Der indledes med en kortfattet gennemgang af den vigtigste 
internationale litteratur om grenekapning, der fører til det resul
tat, at man ikke, som ofte hævdet, kan fjerne 1/3 a,f den levende 
krone uden at skade tilvæksten. Støttende sig på Ladefogeds un
dersøgelse af virkningen ved fjernelse af et stigende antal grene
kranse i ung rødgran (D.F.F. XVI, 365) når forfatteren til føl
gende tal for ca. 20 årig rødgran af dansk bon I: 

Grenekrans. nummer fra toppen: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Sandsynl. %-bidr. til stammevækst: 2 5 12 17 18 18 13 10 5 O 

Grenekrans nr. 10 er den sidste levende. Et lignende forløb 
antages at gælde for andre unge nåletræer med 10 levende grene
kranse. 

Grenekapning nedefra reducerer først diametertilvæksten ved 
basen, medens tilvæksten længe holder sig uforandret under kro
nen. Grenekapning vil derfor virke i retning af større jævnførhed 
af stammen. Højdetilvæksten påvirkes kun lidt. Hvor mindre end 
1/3 af den levende krone kappedes, kunne ingen tilbagegang af 
højdevæksten konstateres. 

De negative virkninger af grenekapning overvindes des hur
tigere, jo yngre bevoksningen er, og det tilvæksttab, der finder 
sted ved kraftig grenekapning nogle år i ungdommen, kan vel 
hæmme bevoksningens udvikling, men soiller kun en ringe rolle 
for om driftens samlede ved produktion. 

C.M·M. 
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M. V. BILAN, 1960: Root development ol loblolly pine seedlings in 
modilied environmenls. Bulletin no. 4, Department of fore
stry, Stephen F. Austin State College. 31 sider. 

Forfatteren har i 1956/57 udlagt 6 parceller, hver på 6 x 6 m2 , 

på et græsklædt areal. På fem parceller blev græspelsen fjernet 
ved at afgrave de øverste 7-8 cm af jorden. Parcellerne behand
ledes iøvrigt på følgende måde: 1. Bar og renhoIdt. - 2. Som L, 
men skygget så lysstyrken var 50%. - 3. Dækket med et 5 cm 
tykt lag fyrrenåle. - 4. Som 3, men skygget som 2. - 5. Naturlig 
græsvegetation. - 6. Som 1., men med lidt dybere sandet overjord 
end de fire førstnævnte parceller. 

I februar 1957 tilplantedes parcellerne med hver 100 1/0 lob
lolly fyr. Plantningen skete i skripper, som var parallele i alle 
parceller. 

I efteråret 1957 blevet repræsentativt udsnit af planterne fra 
hver parcel taget op. Rødderne blev gravet op på en sådan måde 
(jordblokke) , at man dels kunne bestemme totalrodmængden i 
forskellige retninger, og dels kunne bestemme totalrodmængden 
i forskellige dybder. 

Før resultaterne omtales, skal det understreges, at forsøget 
lider af tre alvorlige svagheder. For det første er der en nævne
værdig jordbundsvariation på forsøgsarealet. For det andet er 
der ingen gentagelser af de enkelte forsøgsled, og materialet kan 
derfor ikke behandles statistisk, det vil sige, at læseren ikke har 
mulighed for at bedømme forsøgsresultaternes sikkerhed. For det 
tredie har undersøgelsen kun løbet et år, og der er arbejdet med 
meget unge planter. Det er derfor vanskeligt at afgøre, i hvor 
høj grad forsøgsresultaterne har gyldighed for ældre bevoks
ninger. 

Efter undersøgelsen ser det ud til: 
1. at den overjordiske produktion har været bedst, hvor jorden 

har været helt bar, og dårligst, hvor jorden har været græs
dækket. 

2. at rodsystemerne er blevet betydelig større, hvor jorden var 
bar end i de øvrige forsøgsled. 

3. at rødderne i højere grad har udviklet sig i dybden, :lVor 
jorden var bar. Hvor jorden var nåledækket, fandtes 70% 
af rødderne derimod i de øverste 7,5 cm af mineraljorden, 
og de var navnlig koncentreret lige mellem nålene og mine
raljorden. 
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4. at rødderne fortrinsvis har udviklet sig i skrippens retning 
og mindre i retningen vinkelret på skrippen. 

Der kunne trækkes flere in teressan te detailler frem, og det 
kunne være fristende at gengive nogle af forfatterens komm,~n
tarer til undersøgelsesresultaterne ; men med ,ovennævnte svag
heder in mente bør man dog sikkert kun betragte publikationen 
som en inspirationskilde. Som sådan er den imidlertid værdi
fuld. Det var f.eks. nok værd at undersøge planternetodens ind
flydelse' på rodudviklingen nærmere. 

H. Holstener-Jørgensen. 

RUDOLF GEIGER : Das Klima der bodennahen Luftschichl. 646 s., 
279 fig. Forlag: Friedr. Vieweg und Sohn, Braunsweig 1961. 
Kart. 102,60 kr. 

Denne bog eren læ rebog i mikroklimatologi, nu i fjerde stærkt 
omarbejdede udgave. Den er uhyre rig på stof, som er bearbejdet 
så vel teoretisk med dertil hørende formler og 'skematiserede 
figurer som med letfattelige eksempler. Den giver ikke mindre 
end 1218 kildehenvisninger og er altså en god nøgle til litteraturen 
på området. Der er anvendt et af de ni hovedkapitler (74 s.) på 
forstmeteorologiske klimaspørgsmål«, og herunder findes f.eks. et 
afsnit på 13 sider om bevoksningsrandenes mikroklima, andre 
sider omhandler klimaet i skærmstillinger og forkulturer kontra 
renafdrifter o.s.v. Også andre hovedkapitler indeholder stof, der 
i høj grad kan ,interessere forstmænd, således kan nævnes bla
denes varmehusholdning, kunstigt læ, kunstig frostbeskyttelse 
o.s.v. Værket må nærmest betegnes som en håndbog, der, om end 
ingenlunde letlæst, vil være næsten uundværlig for den, der 
interesserer sig for klimaet. 

Den findes på Landbohøjskolens bibliotek og kan rekvireres 
derfra. 

B. Beier Petersen. 



Glamsbjerg Trævarefabrik 
& Savværk Als 

Te/f. 31·150 

* 
køber bøgetræ og asketræ 

såvel i kævler som i rm 

E. Graven's Planteskole 
Hansted pr. HorSens 

Tlf. Hansted 46 

Skov-, Læ- og Hækplanter samt 
Planter til Vildtremiser 

Planteskolen er tilslutte! Herkomstkontrollen 
med Skovfna- og planter 

Skov-, hæk- og læplanter 

Nænnere tilbud om priS op proveniens 
. på forlangende. 

J. BONDEs PLANTESKOLE 
Telefon 107 • Jelling 

Thorvald Pedersen Odense A/s 

Telefon (09) 123288 

Kævler i alle træsorter købes 



Køb en sav med servie 

DANARM, benzinmoforkædesav ligger godt i haanden, 
vægtig og fint afbalanceret. Med sin 7 hk Villiers motor 
den masser af kræfter, og det store sværd paa IS', 23' 
2S' rækker til selv de største kævler. En DANARM 
altid i orden, for De kan faa perfekt service overalt i 
23 modeller benzin-, el- og pneumatisk drevne. Vore 
vogne kører over hele Danmark. Forlang brochure. 
Forhandler antages i ledige distrikter. 

Eneimportør 
V. H. langebæk Ir søn 

civilingeniører 

TRONDHJEHsGADE9 • KØBENHAVN ø . TELEFON:TRIA5400- HORSENS 22463-263C 

Skovværktøj f over 25 år 

Skovværktøj 
Tråd og 

trådfletning 

Forlang katalol 

Spec/alværktøj 
efter opgave 

Indhent tilbud 

J. AUGSBURG 
(Olu C. Hansen's eftf.) 

BROGADE 5 • KØGE 

Telefon 160 




