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THØGER JAGD 

13/ 12 1884 - 15/2 1962 

Den 15. februar døde THØGER JAGD, gennem en lang år
ræ kke forstinspektør på Bregentved og en af vort skovbrugs 
betydeligste m æ nd. 

Han var født i Thisted som søn af senere amtsforvalter i 
København, kaptajn, folketingsmand Christian Henrik Clau
dius J agd, hvis indsats som friskarefører, senere kaptajn, 
under treårskrigen endnu huskes. 

Han arvede sin faders friskhed og dynamik, der også kom 
til udtryk i hans forstmandsgerning. 

Hans biografiske data er i korthed følgende: 
Forstkandidat 1908; løj tnant i feltartilleriet 1909; skov

rider på Snogeholm i Skåne 1909-19; forstinspektør på Bre
gentved 1919-57; tilsynsførende skovrider på Seinhuus 
Skovdistrikt 1926-58 og Egholm Skov fra 1945. 

Han var medlem af Den forstlige Forsøgskommission 1920-
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46; sagkyndig medhjælper for vurderingsrådene ved skov
vurdering 1922-49; formand for Dansk Skovforenings han
delsudvalg og medlem af repræsentantskabet og bestyrelsen 
for samme forening 1928-34; medlem af Dansk Kennelklubs 
bestyrelse 1920-26; formand for Engelsk Setter Klub i Dan
mark 1926-36; medlem af Dansk Jagtforenings repræsen
tantskab 1925-30; medlem af bestyrelsen for Skovbrugets og 
Træindustriens eksportfond 1928-34 og for Skovbrugets Ar
bej dsgiverforening 1930-46; censor ved skovbrugseksamen 
1932-53; næstformand i bestyrelsen for A/ S Junckers Sav
værk 1936-38; formand for Danske Forstkandidaters For
ening 1942-47; medlem af Nordisk Skov-Unions repræsen
tantskab 1945-47. 

Det tør siges, at han i fuldt mål har aftjent sin forenings
mæssige værnepligt, såvel på skovbrugets som på jagtens 
område. Netop således så han forøvrigt selv på det. Han 
stræbte aldrig efter repræsentative hverv, men fik dem på
nødt, fordi andre så, at han var manden, og han beholdt 
dem ikke længere, end han syntes det var nødvendigt for 
hans særlige opgave. Eet hverv var der dog, som han nødig 
gav slip på: Censorhvervet i skovdyrkningslære ved skov
brugseksamen, fordi han var så dybt interesseret i sit fags 
naturvidenskabelige og skovdyrkningstekniske side, og fordi 
han som censor kunne holde en vis kontakt med de frem
rykkende yngre kræfter. 

Han var æresmedlem af Danske Forstkandidaters For
ening, Den sjællandske Skovfoged forening, Engelsk Setter 
Klub i Danmark og Svenska Setterklubben. 

Han var endvidere ridder af l. grad af Dannebrog og rid
der af den svenske Nordstjerne orden. 

Da Jagd i 1919 blev forstinspektør på Bregentved, var 
hans forgænger S. M. S. Storm netop død af spansk syge 
efter kun 3 års funktionstid. Denne dygtige og handlekraf
tige mand nåede således ikke at sætte sit særlige præg på 
distriktet. 
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Det var i det væsentlige den af L. A. Hauch gennem 29 år 
påvirkede skov, Thøger Jagd skulle arbejde med. 

Man kunne måske nu have ventet staorke kursændringer, 
som det ofte og måske for ofte er sket ved chefskifter i skov
bruget, især da i betragtning af Jagds handlekraftige type. 

Men dels var han allerede da en erfaren forstmand, og 
dels rummede hans natur en vis fornuftig konservatisme, en 
ulyst til at kassere noget brugbart og en evne til at se det 
gode i det forudgående, dets overdrivelser til trods. 

I 1919 var det endnu let at erkende den tilstand, hvori 
Hauch havde overtaget skovene i 1886, og direkte at sam
menligne denne tilstand med det af Hauch skabte . Jagd har 
selv her i tidsskriftet givet udtryk for, hvorledes denne sam
menligning virkede (DST 1961, s. 234) . Det stod ham klart, 
at han i det store og hele ville beholde Hauchs strenge kva
litetskrav, som også bifaldtes af den daværende besidder, 
lensgreve Frederik Chf. Moltke, men at han ville prøve at 
opnå samme kvalitet ved mere overkommelige midler, hvil
ket også lykkedes ham. 

Det stod ham endvidere klart, at Hauch havde set rigtigt, 
når han mente, at Bregentved kun i begrænset udstrækning 
var egnet for bøg, og at egen var den af vore træarter, der 
ved sin særlig dybe rodudvikling bedst kunne udnytte de 
kolde lerede moræneflader med det høje grundvand. 

M.h.t. egedyrkning fortsatte han derfor i Hauchs spor 
samtidig med, at han i højere grad end Hauch også anlagde 
n å letrækulturer, fordi disses umiddelbare økonomi især den 
gang tegnede bedre på Bregentved end løvtræets. 

Hauch havde i sin funktionstid anlagt ca. 9 ha egekultur 
årlig og Jagd gjorde det samme. 

I de ca. 70 år fra Hauchs tiltræden til Jagds fratræden er 
i alt anlagt ca. 650 ha eg, og hvis linien fortsættes, vil man 
i 2020 stå med en næsten jævn aldersklassefordeling i en 
130 års egedriftsklasse på ca. 1100 ha af næsten ensartet 
bonitet og jordbundstype, noget i verden ret enestående. Da 
vil ganske vist ca. 40 % af Bregentveds træbevoksede areal 
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være eg, hvilket kan synes meget, men endnu i dag indtager 
bøgen ca. 1120 ha mod egen ca. 660 ha, et fo-rho·ld der sik
kert burde være omvendt i betragtning af de særlige natur
forhold. 

Kulturtekniken prægedes for alle træarter af Jagd ved 
gennemførelsen af en række besparelser, som ikke mærk
bart sænkede kvaliteten. Jordbearbejdningen forenkledes 
eller mekaniseredes, og der sparedes mere på frø og planter. 

Anvendelsen af bøge-overstandere mod frost og græs er
stattedes efterhånden af billige forkulturer, f.eks. af hvide l 
på 1,5 X 2,5 m, fordi de gamle storkronede bøge på den flad
grundede jord gav meget rodtryk og bevirkede stor fælde
skade. Forkulturerne underplantedes efter 5-6 år og kunne 
nå at give en god indtægt af småt gavntræ og røgeribrænde, 
samtidig med at de skabte absolut sikkerhed og en fortrinlig 
jordbundstilstand. 

M.h.t. bestandsplejen skete der i Jagds tid en væsentlig 
ændring. Han huggede stærkere end Hauch og end de fleste 
af sine samtidige. For bøgens vedkommende, fordi træarter
nes udvikling på Bregentved ikke var ideel og formtendensen 
derfor dårlig. Han så en mulighed for kvalitetsforbedring 
gennem en stærk indgriben, i stor udstrækning til fordel for 
mindre kraftige, eller endog piskeragtige træer, fordi disse 
så tydeligt havde de retteste og reneste stammer, og fordi 
det viste sig muligt at få dem i væ kst og udvikling. Han 
postulerede ikke, at dette var den eneste rigtige udhugnings
måde i bøg, indrømmede gerne, at forholdene andetsteds 
kunne være anderledes. Men på Bregentved mente han den 
rigtig. 

For egs vedkommende skyldtes hans stærke udhugning 
nok til dels lignende ræsonnementer, men også det forhold, 
at en hyppig og stærk hugst, der gav relativt storkronede 
træer, viste sig at nedsætte bevoksningernes tendens til 
vandrisdannelse meget væsentlig. 

I bogen »Thinning problems and practises in Denmark«, 
udgivet i 1954 af the State University of New York, College 
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of Forestry at Syracuse, har han under benyttelse af gode 
billeder fra Bregentved skovene givet en klar redegørelse for 
den aktive bestandspleje, han praktiserede. 

I de sidste år før sin fratræden begyndte han at anvende 
mærkning af hovedtræer i eg ved 50-60 års alderen. Træerne 
valgtes blandt de bedste og af naturen mest vandrisfri såle
des, at de stod med en regelmæssig afstand af ca. 14 m, 
hvil ket gav ca. 50 træer pr. ha eller det antal, man regnede 
at slutte med. Derved sikres en god fordeling og en jævn 
dækning af arealet gennem resten af omdriften, og ved 
50-60 års alderen er stamtallet så vidt nedbragt, at det er 
muligt med nogenlunde sikkerhed at se til enden af løbet. 

Endvidere anstillede han som en af de første forsøg med 
blandingskulturer af eg og nåletræ for om muligt ad denne 
vej at styrke løvtræets økonomi. 

Til egedyrkning hører endelig problemet undervækst, 
hvorfor han indledede forsøg med mange forskellige træ
arter til dette formål, forsøg der organiseredes og videreføres 
af Forsøgsvæsenel. 

Med dette som med Skovbrugets videnskabelige insti
tutioner overhovedet havde han et nært samarbejde. Dels 
var han medlem af Forsøgskommissionen i 26 år, dels gjor
de hans gode kontakt til alle sider, hans interesse, hjælp
somhed og effektivitet, at usædvanlig meget forsøgsarbejde 
fra mange hold placeredes på Bregentved med besiddernes 
interesserede indforståelse. De fleste videnskabeligt arbej
dende danske forstmænd er på en eller anden måde dette 
distrikt tak skyldige, ikke blot for gæstfrihed, men også for 
værdifulde impulser. 

Som seneste eksempel kan nævnes Holstener-Jørgensens 
omfattende studier af forholdet mellem skovbevoksning og 
grundvand på Bregentved, og intet andet distrikt rummer 
så mange af vore værdifulde udhugningsforsøg og prøve
flader. 

Det er vel dette nære samarbejde med videnskaben, som 
har ført til, at Jagd i det sidste årti har søgt problemerne 
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ved egedriften på Bregentved klarlagt gennem særlige af
handlinger af særlig sagkyndige, publiceret her i tidsskriftet 
under fællestitlen: »Fra Bregentveds Egeskove«, men med 
varierende undertitler. 

Der indledtes i 1951 med J. A. Løvengreens: »Tal og til
vækst«, indeholdende en tilvækstoversigt, solidt underbygget 
til 60 års alder, derefter prognostisk. 

I 1953 fortsattes med Erik Jørgensens: »Modstandsevne 
imod svampeangreb hos bred ringet og smal ringet egekær
ne«. 1956 fulgte Niels K. Hermansens »0konomiske ana
lyser«, hvor Løvengreens tilvækstoversigt er kombineret 
med aldersklassevise undersøgelser af sortimentsforhold 
og middelpriser samt omkostnings- og indtægtsanalyser til 
en aldersklassevis og totalomsætningsbalance, der som 
resultat gav et meget stort årligt kasseoverskud (608 kr. pr. 
ha) . Dette indebærer en meget høj fortjenstmargin, idet 
overskuddet udgør ikke mindre end 200,% af udgifterne, alt 
med det daværende prisniveau. Dette er udtryk for den 
betydelige økonomiske stabilitet, som karakteriserer egedrif
ten. Udgifterne skal stige eller priserne falde meget stærkt, 
for at kasseoverskuddet berøres væs.entligt. Til gengæld er 
rentabiliteten ikke høj. De afholdte udgifter forrenter sig 
kun med 2,7 % . 

Som i alle erhvervsmæssige forhold er den store sikker
hed sammenknyttet med lav forrentning. 

Det må siges at være en fremskuende disposition fra 
Jagds side på denne måde at søge fremtiden belyst, hvor 
usikkert end lyset må være. Det var jo muligt, at man ad 
denne vej kunne få øje på muligheder eller vanskeligheder, 
der venter forude . 

I 1960 kom så Jagds egen artikel om »Træartsvalg« og i 
1961 hans artikel »Kultur og racer«. 

I disse to artikler har han nedlagt en væsentlig del af sin 
store praktiske viden og erfaring. De vil blive læst længe og 
ofte af mange, rige kilder som de er. Det var hans ønske og 
håb at kunne tilføje endnu en artikel om »Bestandsplejen«, 
men han nåede det ikke. 
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U dover de nævnte artikler foreligger fra hans hånd flere 
mindre, bl.a. i 1936 om »Overstandere«, herunder bøg over 
rødgran på Bregentved, og i 1948 om »Egens stamtalsafvik
ling« og »Insektbekæmpelse fra luften«. 

Thøger J agd var en af sit fags mest betydelige og frem
trædende mænd. Men man kan være fremtrædende på man
ge forskellige måder. Han var det som den muntre og venne
sæle mand. 

Angreb og kritik, som også han var udsat for på skovbru
gets møder, prellede aldeles af på hans urokkelige humør. 
Kunne andre blive lidt bitre i tonen, blev han det aldrig, 
fordi han havde råd til at lade være. Hans kilder af styrke 
og munterhed var så usædvanlig rige, at de ikke kunne 
udtømmes af så lidt. Ja i virkeligheden blev de det aldrig, 
selv nu til sidst, hvor det tydeligt for ham selv bar den for
kerte vej. 

Blandt fagfæller af mange aldre benævnedes han ofte blot 
»Thøger« uanset om forholdet var nærmere eller lidt fjer
nere. Der lå heri en beundring for ham som menneske, hans 
umiddelbarhed, hans livsvarme, hans styrke. 

Denne brug af fornavn var en kvittering for, at han altid 
bidrog til at gøre andre gladere, samtidig med, at han som 
regel bidrog til at gøre dem klogere. 

Med ham forlod en sand riddersmand scenen. Ikke en 
ridder af den højtidelige Lohengrin-type, måske snarere 
med en lille anelse af landsknægt i sig, men en ridder mere 
end de fleste, loyal, klog, munter og frygtløs. 

Vi vil altid beundre hans forstlige livsværk, og vi vil 
aldrig glemme hans varme og munterhed. 

Carl JllJar:lliføller. 



THUJA PLICATA 

Reduceret sforopgave af 

forststuderende P. O . OLESEN 

Siden Dr. BORNEBUSCH i 1936 skrev om »Thuja som dansk 
Skovtræ«. er der ikke foretaget nogen samlet undersøgelse 
af Thuja plicatas vækstforhold i Danmark. Det har ikke 
været mig muligt at besøge samtlige danske skovdistrikter, 
der har bevoksninger af Thuja plicata, og selvom de be
søgte distrikter fremviste bevoksninger på vidt forskellige 
jorde, er afsnittet om jordbundens betydning for Thuja 
plicatas vækst meget mangelfuld. 

I sommeren 1960 besøgte jeg følgende distrikter for at 
samle materiale til opgaven: Tisvilde Frederiksværk, Hes
bjerg, Langesø, Hvidkilde, Glorup, Stenderup, Frijsenborg, 
Kalø, Katholm, Visborggård, Wedellsborg, Gjorslev, Gissel
feld, Skjoldenæsholm, Farum, Oreby, Knuthenborg, Bregent
ved og Sorø II, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at 
takke for den velvillighed, hvormed jeg er blevet modtaget 
på distrikterne. En særlig tak vil jeg rette til amanuensis 
B. SØEGAARD, Arboretet, for hans store hjælpsomhed. 

Foruden de danske skovdistrikter har jeg i sommeren 
1960 besøgt forsøgsstationen Alice Holt, Surrey, England, 
hvorfra det engelske talmateriale stammer. 

Endelig besøgte jeg forstkandidat NÆSS-SCHMIDT, Østsjæl
landske Skoves Træforædling, i efteråret 1961, og jeg tak
ker herved for den venlige modtagelse. 

I. Indførelse og proveniens 

T. plicata blev indført til Europa i 1853 af W. LOBB. Fra 
England skete spredningen til det øvrige Europa gennem 
Veitch's planteskoler i Exeter under navnet Thuja Lobbii. 
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I hvilket år T. plicata kom til Danmark, har jeg ikke 
kunnet opspore, men Dr. SYRACH LARSEN skriver i D.S.T. 
1928 om »Sjældne Naaletræer i danske Haver« følgende: 
»Mellem 1852-1858 begyndte Kammerherre P . B. Scavenius 
at samle sjældne Naaletræer i Gjorslev Have, hvor vi fin
der de antagelig ældste nulevende Eksemplarer af de nord
vestamerikanske Naaletræer, Sequoia gigantea, Chamæcy
paris nutkaensis, Thuja plicata og Libocedrus decurrens«. 
Længere fremme i afhandlingen står endvidere: »Efter 
C. M. Poulsen er Thuja »sandsynligvis« plantet 1860 som 
5-aarig Plante.« Disse oplysninger stemmer godt overens 
med vor viden om Lobb's indførelse af Thuja til England. 

I årene efter 1860 er der mange steder plantet T. plicata, 
især som parktræer. Af de ældste plantninger, hvor plante
året er opgivet, kan nævnes Gunderslevholm 1861 og Har
denberg 1862. Der oplyses intet om de ovennævnte plant
ningers proveniens. 

Omkring århundredskiftet har skovfrøhandler JOHS. 
RAFN forhandlet Thuj a-frø, der stammer fra staten Wash
ington . Frøet skulle være samlet i de vestlige dele af Rai
nier National Forest og omkring Ashford Spirit Lake ca . 
122 grader vest og 47 grader nord. Flere af de senere om
talte Thuja-bevoksninger i denne beretning stammer uden 
tvivl herfra . Senere, omkring 1930, indførte Rafn frø, hvis 
proveniens er Shuswap Lake Area, British Colombia, ca. 
119 grader vest og ca. 51 grader nord. (Bomebusch 2). 

II. Sundhedstilstand 

1) Didymascella thujina, (Keithia thujina i engelsk
talende lande). 

Da denne svamp er T. plicatas værste fjende, vil svampen 
her få en udførlig beskrivelse. 

I Danmark observeredes svampen første gang i 1935 af 
Dr. BORNEBUSCH på et parti 2/1 planter, som voksede i For
søgsvæsenets planteskole i Springforbi, (N. FABRITIUS BUCH-
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WALD, 4). Planterne stammede fra et parti frø, der var sam
let i Shuswap Lake Area, British Columbia. Ved en nær
mere undersøgelse fik man oplyst, at to sjællandske plante
skoler også havde fået frø fra dette parti, men planterne 
heraf var ikke angrebet af Didymascella. Det udelukker 
dog ikke , at svampen stammer fra Shuswap-partiet; teo
retisk set kan een spore have været nok. Ved en nærmere 
undersøgelse af planteskolen i Springforbi fandt man in
ficerede 2/0 planter, der var af dansk oprindelse. Yder
mere blev svampen fundet på nogle 15-årige Thuja-træer, 
der stod tæt ved Shuswap-partiet, samt på en Thuja-hæk, 
der stødte op til en villahave. 

Ud fra det foreliggende materiale er det ikke muligt at 
sige, hvornår skivesvampen (som Didymascella thujina 
kaldes på dansk) kom til Danmark, men sandsynligvis 
har den været her, allerede før det omtalte Shuswap-parti 
blev købt. 

Svampen hører til gruppen Discomycetes og er en obli
gat parasit. Den er en bladpletsvamp ligesom rustsvampene, 
og dens angreb har epidemisk karakter. 

Angrebet på Thuja-planterne er let konstaterbare. På 
bladene viser der sig først små, svagt hvælvede, runde eller 
elliptiske pletter med gulligbrun til sort farve. Disse er 
skivesvampens frugtlegmer (apothecier), og når de er mod
ne, slynges sporerne aktivt ud og efterlader små sorte hul
ler i bladene. (R. G. PAWSEY, 22). 

Zonen omkring de sorte huller er gullig til grå, og i reg
len antager hele bladet (nålen) denne farve, der minder 
om svidning. Bladet på Thuja er lille og skælformigt, og 
såfremt det er hele kviste, der er gule og visne, er årsagen 
ikke angreb af Didymascella , idet der ved angreb af denne 
svamp, altid findes grønne blade imellem de syge. 

Svampen har en meget lang aktiv sæson, der strækker 
sig fra maj til november. Sporerne spirer og udvikler sig 
dog mest i maj og november måned, hvilket sikkert hæn
ger sammen med luftfugtigheden. Forsøg har vist, at svam-
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pens livscyklus varer fra 1-2 måneder, afhængigt af tempe
ratur og fugtighed; temperaturoptimum er 12-15 grader 
(R. G. PAWSEY, 23), og den kraftigste udslyngning af spo
rer finder sted under og efter regnfald (R. G. PAWSEY, 22). 
Svampen har kun een sporeform, sækspore (ascospore), 
og den kan enten overvintre i denne form på bladene eller 
som apotecieanlæg, der udvikler sig til modenhed det føl
gende forår. Svampen er altså annuel. 

Da svampens livscyklus kun varer en måned under op
timale vilkår, kan den nå at inficere samme plante og 
naboplanten mange gange indenfor samme år. Når vi der
for i 1960 kun havde ringe angreb af Didymascella i plante
skolerne, må det formodes at hænge sammen med den 
tørre sommer i 1959 og det tørre forår 1960. 

Angreb af skivesvampen er så afjort et fænomen, der 
hører til Thujas barndomsstadie. Man ved ikke bestemt, 
hvornår planten ikke læ ngere ødelægges af skivesvampen, 
men efter 6-8 års alderen skulle der ikke være fare for 
planternes liv. Der er ikke noget i vejen for, at planterne 
selv i en høj alder kan inficeres af Didymascella, men der 
sker ikke andet end, at spredte angreb opstår. Dette kan 
imidlertid være nok til, at afskårne grene ikke kan sælges 
som pyntegrønt, da blot een brun eller sort plet medfører, 
at en gren er uanvendelig til dette formål. 

Grunden til, at planterne kun angribes stærkt i barn
domsårene, kendes ikke, men ethvert træs blade ændrer 
struktur med alderen, og det kan tænkes, at Thuja-bladene 
ændrer deres på en sådan måde, at betingelserne, for at 
de spirende sporer kan sende deres hyfer ind og suge næ
ring, vanskeliggøres med årene. En anden teori går ud på, 
at de ældre Thuja-planter i modsætning til de yngre pro
ducerer et stof, som er giftigt for svampen. 

Man har hidtil forgæves forsøgt at finde frem til et sprøj
temiddel mod skivesvampen. På de fleste distrikter har man 
sprøjtet med blåsten, og nogle mener, at det hjælper lidt. 
Alle er dog enige om, at i de værste år har sygdommen taget 
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næsten 100% af planterne i planteskolerne, hvadenten man 
har sprøjtet eller ej. Der er næppe nogen tvivl om, at sprøjt
ning eller pudring (sprøjtning skulle være bedst) med blå
sten forebygger svampens angreb, men da blåstenens virk
ning ophører efter dens fjernelse, d.v.s. efter regnbyger, er 
det praktisk umuligt at forebygge svampens angreb med de 
hidtil kendte sprøjtemidler. Man skulle i såfald sprøjte efter 
hver regnbyge i tiden maj-november og helst lige efter reg
nens ophør, da sporespredningen netop er størst på det tids
punkt. Desuden måtte sprøjtningen være meget intensiv, da 
de blade, der ikke rammes af sprøjtevædsken, godt kan infi
ceres af skivesvampen. Man har også forsøgt at mindske 
skivesvampens virkning ved at blande thujaen med rødgran 
eller lærk i priklebedet, men heller ikke dette har hjulpet. 

2) A ndre svampesygdomme: 

Foruden af Didymascella angribes T. plicata af rodfor
dærveren (Fomes anno sus ) , honningsvampen (Armillaria 
mellea) og Pestalotia funerea. 

Fomes annosus findes i T. plicata på samme måde som i 
rødgran, men har den gode side, at den ikke går ret højt op 
i Thuja-stammen. Det værste angreb, jeg har set, var på 
Langesø skovdistrikt, Katshegne skov afd. 29 f, hvor der 
står 1,1 ha 57 årige Thujaer. Skønsmæssig var der angreb 
af rodfordærveren i 2/3 af stødene og i mange tilfælde så 
stærkt, at en finger let kunne stikkes ned i stødet. Da be
voksningen var skovet samme vinter, stod rm-effekterne 
stadig ved bevoksningen. En optælling af trillerne viste, at 
3 ud af 4 var rodtriller, hvilket vil sige, at man i 3 ud af 
4 tilfælde ved blot at afskære den nederste meter får en 
frisk stamme. Dette forhold formindsker angrebets ond
artethed meget. 

Om honningsvampen angriber T . plicata lige så hårdt som 
rødgran , har det ikke været mig muligt at konstatere, da 
der på distrikterne endnu ikke findes tilstrækkeligt erfa
ringsmateriale herom, og da litteraturen heller ikke behand-



89 

ler dette emne særligt indgående. På Gjorslev skovdistrikt 
er der bl.a. plantet T. plicata efter bøg, der var inficeret med 
honningsvampen. Mange planter blev dræbt af svampen, der 
ødelagde kambiet på de unge Thuja-planter i rodhalszonen, 
og konklusionen må være, at det indebærer en smittefare at 
plante Thuja efter gammel bøg. Endelig kan det nævnes, at 
en 15-20 årig, veludviklet Thuja-bevoksning i Almindingen 
på Bornholm har været udsat for et ret stærkt angreb af 
honningsvampen. (C. FERDINANDSEN og C. A. JØRGENSEN, 8). 

Pestalotia funerea optræder både i planteskolen og i be
voksninger. Man kan kende sygdommen på, at skuddene 
bliver gulvisne og senere brunfarvede. Svampen er dog sjæl
den og af ringe betydning. 

III. T. plicata X T. Standishii 

For at undgå skivesvampens ødelæggende angreb er der 
de seneste år udført mange forsøg på at få kontrol over 

svampen. Forskellige sprøjtemidler er prøvet, og der er taget 
podekviste til forædlingsforsøg fra tilsyneladende resistente 
træer etc. Kun to forsøg er hidtil lykkedes; det ene er den 
i Arboretet frembragte krydsning mellem T. plicata og T. 
Standishii (B. SØEGAARll, 39), og den anden er stiklinge
formeringen (B. SØEGAARD, 39). 

T. Standishii er hjemmehørende i Japan, hvor det i bedste 
tilfælde kun bliver 16 m højt og 80 cm i diameter. Løvet kan 
skelnes fra T. plicata ved, at det ikke lugter aromatisk, når 
det knuses, at det er mere gult i farven, samt at de skæl
formige blade (nåle) har tydeligt afgrænsede 3-kantede, 
hvide figurer på undersiden. 

Standishii er mere robust end plicata, idet den bedre tåler 
omplantning og frost. Den vigtigste egenskab i denne for
bindelse er dog den, at Standishii ikke kan inficeres af Di
dymascella, og det er naturlig"is dette forhold, der har ført 
til forsøget med krydsningen. 
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De første forsøg blev udført i 1951, og resultatet af disse 
forsøg var, at krydsningen T. plicata X T. Standishii ikke 
angribes af skivesvampen. (B. SØEGAARD, 39). Antallet af 
planter i det første forsøg var for lille til at vise, hvorledes 
resistensen nedarves, hvorfor et større forsøg blev anlagt i 
1952. I april-maj 1955 blev resultatet af dette forsøg gjort 
op. F 1 generationen var som ventet helt rask trods kunstig 
tilføring af skivesvampens sporer, og sammenholdt med for
søget fra 1951 viser det med al tydelighed, at denne kryds
ning er resistent overfor angreb af Didymascella thujina. 
Tilbagekrydsningen af F1 generationen med T. plicata viste, 
at forholdet mellem inficerede og ikke inficerede planter af 
dette afkom var som l :1, hvilket viser, at resistensen mod 
skivesvampen er knyttet til eet gen. Thuja Standishii er 
altså i besiddelse af en homozygotisk dominant (RR), og 
tilsvarende er Thuja plicata homozygotisk recessiv (rr). F 1 

har formlen (Rr) og forklarer hermed, hvorfor alle planter, 
der er fremkommet ved krydsning mellem T. plicata og T. 
Standishii, er sunde. 

Efter at dette gode resultat med hensyn til resistens er 
opnået, melder der sig naturligt de spørgsmål: Hvor hurtigt 
vokser denne krydsning, hvor høj bliver den, og hvordan er 
formen? Det ældste kontrollerede afkom, man har, stammer 
fra den første krydsning i 1951 , og en del heraf er udplantet 
i Arboretet sammen med ren T. plicata og ren T. Standishii 
for at sammenligne de tre arter. Af det ni-årige materiale , 
der findes i Arboretet, og af det materiale, der nu findes på 
adskillige distrikter, fremgår det tydeligt, at krydsningen 
har større barndomsvæ kst end dens ophav. Hvor længe vil 
denne gode vækst nu vare ved? Herom kan man naturligvis 
ikke sige noget bestemt, men der findes i Arbo-retet en ældre 
krydsning mellem T. plicata og T. Standishii, som er opstået 
spontant. Dette træ er nu ca. 22 år gammelt og højere end 
nogen af de omkringstående rene T. plicata, hvilket giver et 
fingerpeg om, at denne krydsning ikke har en tidlig stag
nerende højde- og dermed massetilvækst. 
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Formen på hybriden er spids-pyramidal. Løvet er lidt 
lysere end T . plicata's, men ikke mindre smukt af den 
grund. Løvet er ydermere lidt kraftigere i bygningen, og som 
pyntegrønt vil det dække bedre end T. plicata. Endvidere 
har det vist sig, at krydsningen bedre tåler frost og om
plantning. 

IV. Formering 
1) Frøformering : 

Hvorvidt det er bedst at så Thuja-frø om efteråret eller 
om foråret, er der lidt delte meninger om, men alle er enige 
i, at forskellen på efterårssåning og forårssåning ikke er 
stor. Da Thujafrø fortrinsvis spirer på fugtige, skyggefulde 
lokaliteter i urskoven, er det naturligt af skabe de samme 
betingelser om planteskolen. Praktisk erfaring viser det 
samme. En amerikansk undersøgelse over frødækkets tyk
kelse gav det resultat, at et frødække over 3 mm formind
skede spiringsprocenten. Ved 3 mm frø dække var spirings
procenten 78 %, og ved frø dække over 18 mm var spirings
procenten o. (C. A. SCHEl\'CK, 28). 

På et kg går der fra 890.000-1100.000 frø (C. A. SCHENCK, 
28). Af hensyn til planternes trivsel, må man ikke så frøene 
for tæt. En al for tæt såning kan bl.a. medføre, at alle frø
bedsplanterne rådner. I U.S.A. regner man med, at 1250 
planter pr. m 2 er passende, hvilket giver 8 cm2 pr. plante, og 
et lignende tal, måske snarere 1000 planter pr. m 2 , vil være 
passende i vore planteskoler. 

Spiringsprocenten i Danmark er ca. 60. 

2) Stiklingeformering: 

Som tidligere nævnt skader Didymascella ikke Thuja
planter meget, der er ældre end 6-8 år. Men allerede ved 
yngre planter kan man iagttage, at angrebene aftager med 
alderen. Værst er skivesvampen ved 2-årige planter, hvor det 
første sæt af skællignende blade angribes, ofte med plantens 
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død til følge. Overlever planten det første års angreb, kan 
man næste år iagttage, at det næste sæt skælformede blade 
er mere modstandsdygtige overfor svampen. Iagttagelser af 
denne art førte til, at man i 1951, samtidig med de første 
forsøg med krydsningen, T. plicata X T. Standishii, tog stik
linger af T. plicata for at undersøge deres resistens mod 
skivesvampen. Til kontrol af forsøget blev der dels sat frø
planter i samme bænk som stiklingerne, og dels udenfor 
bænken. 

Forsøget gav det resultat, at alle frøplanter blev svært 
angrebet, medens alle stiklingerne var sunde. I de følgende 
år blev forsøgene udvidet, og konklusionen af disse er, at 
stiklingerne fra T. plicata nok kan blive inficeret med skive
svampen , men ikke i en sådan grad at planterne tager skade 
deraf. Bliver stiklingerne inficeret, er det kun nogle få bla
de, der dræbes, men det drejer sig om så lidt, at det ikke 
kan påvirke plantens væl{st (B. SØEGAARD, 38). 

Det har desuden vist sig, at stiklinger fra unge træer star
ter bedre end stiklinger fra gamle træer; det bedste er 
at tage stiklinger fra IO-12-årige træer. Desuden er der i 
Arboretet lavet forsøg med at tage stiklinger fra toppen og 
brysthøjde-zonen af samme træ. Her viser det sig meget 
tydeligt, at stiklingerne fra brysthøjde-zonen lettere slår rod 
end de fra toppen. Dette var også at vente, idet stiklinger 
fra brysthøjde-zonen jo er taget i træets ungdoms-zone. 

Da man ved stiklingeformeringen kan undgå de fatale 
angreb af Didymascella, er der efterhånden lavet mange kul
turer herhjemme af stiklinger, der er frembragt i koldbænk 
eller i væksthus. Det er især p å Gjorslev skovdistrikt Thuja
stiklinger fremelskes; her gøres det i væ ksthus m ed auto
matisk tågevandingsanlæg. 

V. Vækstbetingelser 

T. plicata's udbredelse i hjemlandet viser, at det vigtigste 
for dens trivsel er tilstræ kkelig fugtighed i jorden. Engelske 
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(MAC DONALD, WOOD, EDWARDS og ALDHOUS, 17) og tyske 
(F. A. QUERENGASSER, 27) undersøgelser bekræfter dette, og 
sammenholdt med danske iagttagelser er konklusionen, at 
T. plicata er en tolerant træart, skønt dens vækst ydelser 
naturligvis varierer med jordbundens karakter. 

På de svære jorde på Lolland findes der et par prøve
flader med Thuja (Oreby og Knuthenborg skovdistrikter). 
Af figur 5 side 108 ses det, at T. plicata p,å Oreby har en 
totalproduktion der ligger over rødgran bon.1. Totalprodnk
tionen på Knuthenborg kendes ikke, da der ikke foreligger 
noget om udhugningerne, men da den stående masse i 66 
årsalderen var 914 ma/ha, må det formodes, at denne bevoks
ning også har produceret mere end en rødgranbevoksning 
bon.1, der i denne alder har en totalproduktion på 1240 
ma/ha. Foruden den gode masseproduktion på lerjordene, 
kan T. plicata opnå en høj alder i modsætning til rødgran 
og sitkagran, som her kun bliver ca. 45 år. Den ældste be
voksning herhjemme er den i Knuthenborg Park. Den slam
mer fra ca. 1868, og træerne ser stadig sunde og livskraftige 
ud. Den ældste Thuja i Danmark står på Gjorslev. Træet er 
godt 100 år gammelt og ser sundt og godt ud. Efter det fore
liggende må vi formode, at det er muligt at drive Thuja
bevoksninger i 100-årig omdrift, selv på de fede jorde. I 
Bøgeskoven på Gjorslev findes en ca. 50-årig Thuja-bevoks
ning, der tydeligt har overvokset en jævnaldrende rødgran
bevoksning, der støder op til Thuja-bevoksningen. 

I Knuthenborg Park, afd. G., parcel 2, findes en blan
dingsbevoksning af Thuja og rødgran, der er plantet i 1950. 
Thujaerne har tydeligt overvokset rødgranerne, og mange 
Thujaer er dobbelt så høje som rødgranernes middelhøjde. 

Dette eksempel er ikke medtaget for at vise, at T. plicata 
altid er så meget bedre end rødgran på de svære jorde, men 
for at vise, at Thuja udmærket godt kan præstere en meget 
hurtig ungdomsvækst. I den tyske litteratur om T . plicata 
omtales det praktisk talt altid, at Thuja har den ulempe, at 
den har en langsom ungdomsvækst. Dette er dog meget for-

9' 
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kert, for under lige forhold på fede jorder viser dens ung
domsvækst sig at være mindst lige så god som rødgranens. 
Når man alligevel ofte finder Thuja-bevoksninger, der er 
overvokset af rødgran, skyldes det, at Thujaerne har lidt 
under omplantningen, frost eller skivesvamp. 

Fire andre prøveflader (Skjoldenæsholm, Sorø II, Ting
huus plantage og Holstenshuus) spænder over noget for
skellige jorder, alle dog gode skovjorder, og totalproduk
tionen ligger her indenfor et interval, der svarer til rødgran 
bon. 0,5 - 1,5. 

Herhjemme findes der også lidt T. plicata på sandjorde, 
og resultaterne er ikke alle lige gode. Den produktivt rin
geste bevoksning, jeg har set, findes i Tisvilde Hegn, hvor 
det er tydeligt, at rødgranerne har produceret langt mere 
end Thujaerne. Disse har dog lidt en del af fejning, og hvor 
meget det har svækket væksten, ved man ikke. På Katholm 
skovdistrikt er det gået noget bedre. Her ser det ud til, at 
T. plicata vokser lidt bedre end rødgranen. 

På tørvejorder er resultaterne meget forskellige. Nu er 
tørvejorde også et vidt begreb, men ligesom på sandjordene 
ser det ud til, at det er starten, der er den vanskeligste. På 
tørvejorder vil Thuja være betydelig mere vindfast end rød
granen, forudsat at grundvandsstanden tillader den at danne 
sin normale hjerterod. På Hesbjerg skovdistrikt, hvor der 
er en smuk Thuja-bevoksning på tørvejord, viste et jord
bundshul, at der er tusinder af fine rødder selv i en dybde 
af 1 m. I England er der lavet en særskilt undersøgelse over 
forskellige træarters vækst på tørv, (ZEHETMAYR, 42). Re
sultatet heraf er, at man med fordel kan plante T. plicata 
på tørv, men fortsatte eksperimenter må afgøre, hvilken 
slags tørv der er velegnet, idet der foreligger bevoksninger 
på tørvejord, der kun har opnået et ringe resultat. 

Det er karakteristisk for alle Thuja-bevoksninger, at lø
vet omsættes meget hurtigt. I reglen er fermentationslaget 
kun en halv cm tykt, og nedenunder er der så godt som altid 
muld. Meget ofte har jeg konstateret regnorme i det øverste 
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jordlag i Thuja-bevoksningerne. Tyske undersøgelser har 
vist, at løvet reagerer mere basisk end løvet af rødgran 
og Douglas, og det er formentlig derfor, at det omsættes 
så hurtigt. (Denne undersøgelse er lavet af A. HOFF og om
tales af H. J. GRAF VON SPEE, 32). På Kalø skovdistrikt i 
afd . 101 d er der en blandingsbevoksning af rødgran og 
Thuja, hvor jordbunden er i meget fin omsætning. Det 
øverste lag er muldagtigt og indeholder regnorme. I en 
jævnaldrende ren rødgranbevoksning, hvor jorden oprinde
ligt var fuldstændig den samme som i blandingsbevoksnin
gen (begge bevoksninger er frembragt efter renafdrift af 
bøg), er overgrunden nu af degradering 3 i 15 cm dybde. 
Desuden er nålelaget her flere år gammelt, hvorimod det 
højst bliver 1 år under Thujaerne. Blandingsbevoksningen 
overvokser nu rødgranbevoksningen, hvis sidste årsskud er 
meget små. Hvor meget Thuja-løvet har gavnet jorden, kan 
man ikke måle sig til, da mange forskellige faktorer spiller 
ind, men det er evident, at jordbundstilstanden under Thuja 
er langt bedre end under rødgran på tilsvarende jordbunds
typer. 

T. plicata sætter pris på noget skrånende terræn og især 
de kolde nordhælder, idet der her er mest vand til rådig
hed for træerne. Det må frarådes, at plante T. plicata på 
sydhælder, der udtørres af solen, medmindre der holdes 
overstandere. 

I sit hjemland, Vestamerika, findes Thuja i områder, der 
har en årlig nedbør fra 350 mm-3000 mm. En månedlig 
nedbør på mere end 50 mm i månederne juni, juli og au
gust får den vel kun i Alaska og et par steder omkring Van
couver. De øvrige steder må den klare sig med fugtigheden 
i jorden og luften, og derfor findes den i øst-Washington, 
Nord-Idaho og Vest-Montana kun på skyggehælder op på 
fugtige lokaliteter, f.eks . langs flodbreder . 

Selvom Danmarks nedbør i det store hele ikke kan 
måle sig med den vestamerikanske, er der langt de fleste 
steder regn nok for dyrkningen af T. plicata. Danmark har 
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endvidere stor luftfugtighed , der er gavnlig for Thujas 
vækst. 

Thuja tåler den stærkeste skygge, og der er kun få 
eller ingen træer, der kan leve under så tæt en skærm 
som Thuja. I Amerikas urskove har man målt under
trykte træer, der viste sig at være omkring 200 år gamle 
og kun 6-8 m høje. Diss,e træer vil skyde med en kraft, 
som man ellers kun ser hos unge træer, når Iys.tilgangen 
bliver stor nok. 

Et lignende forhold har man iagttaget på Farum Stats
skovdistrikt, hvor en rødgrankultur blevefterbedret med 
T. plicata. Da bevoksningen første gang skulle gennem
hugges, viste det sig, at de Thuja-planter, der var over
vokset af rødgranerne, stadig var i live (1-1,5 m høje) på 
trods af det mørke, hvori de havde stået i de første 15-20 
år. 

Det er givet, at jo mørkere planterne står, desto mindre 
er væksten, og ønsker man en hurtig ungdomsvækst, må 
skyggen ikke være ret stor. Det ser dog ud til, at nyplan
tede Thujaer har gavn af skygge. Forklaringen er formo
dentlig den, at den større fugtighed i skyggen gavner plan
ten i de første år, indtil den får udviklet en kraftig rod, 
der kan sørge for tilstrækkelig vandoptagelse. En skygge 
frembragt af en sydfor liggende ældre bevoksning er det, 
der giver det bedste resultat. 

Forårsfrosten er en af de faktorer, som er skyld i mange 
Thuja-planters død. Nogle forskere mener, at grunden, til 
at Thuja er mere følsom overfor forårsfrost end de fleste 
andre nåletræer, er den, at Thuja i sit naturlige udbredel
sesområde forynges under en tæt skærm. Forårsfrost fore
kommer praktisk talt aldrig der, hvorfor der aldrig har fun
det en naturlig selektion af frosttålende individer sted. Man 
kan regne med, at T. plicata er lige så følsom overfor for
årsfrost som ædelgran, hvorfor T. plicata bør plantes un
der skærm på frostudsatte steder. 

Vinterfrost kan også skade Thuja, hvis den er stærk. Det 
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formodes, at det ikke er frosten som sådan, der dræber 
planterne, men at det er frostens udtørrende virkning, der 
er ødelæggende. 

VI. Kulturmetoder 

I forbindelse med plantningen af T. plicata hører trans
porten fra planteskolen til kulturpladsen, og det er her, 
man især skal være påpasselig. Thuja-planterne tåler me
get dårligt at være slået ned, og selv den ringeste udtørring 
af rødderne vil medføre en dårlig start for planten og i man
ge tilfælde dennes død. Det sikreste er at plante Thuja på 
regnvejrsdage, hvilket man desværre ikke altid kan gen
nemføre, og det må frarådes at tage flere planter op i plante
skolen, end man planter samme dag. 

Det bedste tidspunkt for udplantning i skoven er august 
måned, forudsat at der falder regn i denne måned. Ønsker 
man alligevel at plante Thuja ud om foråret, er det bedst 
i slutningen af maj eller i begyndelsen af juni. Grunden 
til dette sene tidspunkt hænger sammen med, at Thuja
planternes rodvækst starter relativt sent. Det bedste tids
punkt for omplantning om foråret er jo i det tidsrum, hvor 
rødderne danner de nye fine rodhår, således at planten kan 
fæstne sig i jorden umiddelbart efter flytningen. 

For en skyggetålende, tørke- og frostfølsom plante som 
T. plicata, må det rigtige være plantning under skærm. For
delen ved underplantning under gamle bevoksninger er, at 
man kan plante Thujaerne i god tid, og beva:re den fulde til
vækst på den gamle bevoksning. Rensningsudgifteme i Thu
jaerne vil dermed være minimale, da ukrudtet trives dårligt 
i skyggen, og tynding,en i den gamle bevoksning kan fore
tages, uden hens,yn til Thujaerne. Ganske vist hæmmes deres 
ungdomsvækst på grund af ringe lystilgang, men den dag, 
de fleste o'verstandere er væk, har man en kultur af T. pli
cata, der har været billig at anlægge. Der vil naturligvis 
blive slået en del huller i bevoksningen ved fældningen af de 
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gamle træer, men skaderne behøver ikke at blive større end, 
at Thujaerne kan lukke hullerne i løbet af no.gle få år. At 
skyde to generationer ind over hinanden er ikke noget nyt, 
idet dette bl.a. gøres på Gjorslev med tidlig selvforyngelse 
i bøg; den såkaldte Råhovedhugst. Samme sted er det menin
gen, at alle aske-bevoksninger skal underplantes med T. 
plicata, når askene er ca. 30 år gamle. 

Som indblandingstræart er T. plicata fremragende. For 
det første tåler den at blive overvokset, og skulle den selv 
blive dominerende i højden, vil den ikke trykke de omkring
stående træer, da den beholder sin slanke form. For det 
andet kan den holde omdriftsalder med hvilken som helst 
anvendt træart herhjemme, forudsat at man ikke vil have 
ege-bevoksninger stående i flere hundrede år. Dertil kom
mer, at den holder jordbunden i fin stand. Billedet side 99 
viser Thuja i blanding med ædelgran. 

I blanding med løvtræer vil den forbedre økonomien væ
sentlig, især hvis der kan sælges pyntegrønt, men desværre 
foreligger der ikke noget materiale, der kan belyse dette 
nærmere. 

I blanding med andre nåletræer vil den især være værdi
forøgende, da den står godt i vinden, og fordi den kan danne 
slutbevoksning, der kan få den omdriftsalder, man ønsker. 
Dertil kommer de jordforbedrende egenskaber, som kan 
have en gavnlig indflydelse på indblandingstræarten. 

For at komme uden om skivesvampens ødelæggende an
greb, anvender man i dag flere og flere steder stiklinger 
eller krydsningen T. plicata X T. Standishii. Men endnu 
er begge dele dyrere end almindelige planter, hvorfor det 
vil være økonomisk fornuftigt at lave blandingskulturer 
med andre nåletræer. Der er ingen tvivl om, at rødgran 
giver et bedre udbytte i de første årtier end T. plicata, og 
en sådan indblanding af rødgran vil altså gøre anlægsud
gifterne mindre og indtægterne større. Grunden til, at Thu
ja på dette alderstrin har en lavere værdi , er, at Thuja i 
de første årtier har en lidt ringere form. 
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Skjoldenæsholm skovdistrikt, afd. 165 
Blandingsbevoksning af Thuja plicata og 
almindelig ædelgran, der er opstået ved 
efterbedring af ædelgranerne med Thuja. 

For at undgå de fatale angreb af skivesvampen, har man 
forsøgt sig med såning under overstandere. Man mente, at 
planterne havde større chance for at overleve angrebene, 
når man undgik at flytte planterne fra såbed til priklebed 
og fra priklebed til skoven. Det har dog vist sig, at sånin
gen angribes af Didymascella, og mange dræbes direkte af 
svampen. Om såningen lykkes eller ej afhænger meget af 
vejrliget, idet der som tidligere nævnt er store variationer 
i angrebene fra år til år. Men selvom skivesvampen er 
hård ved en såning, vil der altid komme en hel del igen
nem, og i de fleste tilfælde nok til at danne en sluttet kul
tur. De såningskulturer jeg har set, findes på Farum og 
Tisvilde Frederiksværk Statsskovdistrikter. De er fortrins-
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vis sået under 10-15 årige lærkebevoksninger, men forsøg 
under Douglas og ædelgran på Farum Statsskovdistrikt vi
ser, at dette er lige så godt. Der er i disse kulturer ikke 
noget, der tyder på, at mere eller mindre lystilgang spiller 
nogen rolle for spiringsprocenten, hvorimod der i reglen 
er flest planter på de fugtige steder. I mange tilfælde findes 
der kun Thuja-planter, hvor der er græsvegetation. 

Kulturer af denne art er meget billige at anlægge, men 
bliver de for hullede og skal efterbedres, kan det hurtigt 
blive dyre kulturer. For at undgå de dyre huller kan man 
blande Thuja-frøene med andre frø, f.eks. Chamæcyparis
frø, hvilket er gjort med stort held på Farum Statsskov
distrikt. Her er såningen frembragt i fræsede striber, 2 in 

mellem striberne, og ca. l gr frø pr. løbende m. Blandings
bevoksningen er nu ca. 10 år, og har allerede givet et godt 
udbytte i pyntegrønt af Chamæcyparis. På Tisvilde Frede
riksværk Statsskovdistrikt er to Thuja-såninger, der er fra 
1955 og 1957, nu i år kommet godt i gang efter at have 
stået i stampe i de sidste par år. 

VII. Bestands- og kulturpleje 

Den naturlige oprensning i T. plicata er meget ringe. For 
det første holder grenene sig grønne langt ned på stammen, 
og for det andet bliver de døde grene siddende i mange år. 
De døde grene er meget seje. 

Af de få ældre bevoksninger, der haves herhjemme, kan 
der ikke udledes noget eksakt om den tyndingsstyrke, der 
bør anvendes. Betragter man kurve 4 fig. 7 side 110 (det er 
den kurve, der består af en række tætliggende boller mellem 
kurve 5 og 6), der repræsenterer formtalsforløbet i fire par
celler på prøvefladen i Oreby Kohave, ser man, at de 12 
boller praktisk talt ligger på linie til trods for, at de fire 
parceller har været genstand for vidt forskellig tyndings
intensitet. I 1960 var de fire parcellers stamtal følgende: 
parcel I 1424, parcel II 872, parcel III 1018 og parcel IV 
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1664, alle stamtal er pr. ha. Diameterudviklingen er natur
ligvis større, desto kraftigere man hugger, men formtallene 
i de stærkt huggede bevoksninger følger tilsyneladende den 
samme kurve som formtallene i de svagt huggede bevoks
ninger, når der er tale om samme proveniens på samme lo
kalitet. Dette tyder på, at hugstgraden ikke influerer på 
rodfortykkelsen , men at denne er betinget af andre faktorer. 

Desværre har T. plicata den ulempe, at råvildtet med 
forkærlighed fejer den. Det er derfor nødvendigt at for
hindre fejningen med kulturhegn, fejestokke, tjæring etc. 
Normalt bides Thuja ikke af vildtet , men på ihvertfald eet 
dansk skovdistrikt har man været ude for skader af denne 
art. 

VIII. Vækst ydelser i Danmark og England 

Det materiale, jeg har samlet om Thujas vækst ydelse 
omfatter to private prøveflader: l) Skjoldenæsholm afd. 92 , 
9 målinger i tiden 1932 (23 år) - 1959 (50 år), disse må
linger har kurve nr. 1. , 2) Sorø II , NordrupIund afd. 221, 
6 målinger i tiden 1934 (26 år) - 1957 (48 år), disse målin
ger har kurve nr. 2. Dertil kommer fire prøveflader anlagt 
af Det forstlige Forsøgsvæsen : l) Knuthenborg Park , 9 må
linger i tiden 1895 (27 år) - 1934 (66 år), disse målinger har 
kurve nr. 3., 2) Oreby Kohave, afd. 444 delt i fire parcel
ler, der behandles med forskellig hugststyrke, 4 målinger 
i tiden 1954 (35 år) - 1960 (41 år), disse målinger har kur
ve nr. 4., 3) Tinghuus plantage, 4 målinger i tiden 1945 
(34 år) - 1959 (47 år). , disse målinger har kurve nr. 5., 
4) Holstenshuus, 7 målinger i tiden 1933 (25 år)-1955 (46 
år), disse målinger har kurve nr. 6. Endelig er der lavet 
en stammeanalyse på Frijsenborg skovdistrikt, Borridsø 
afd. 13 a. Analysen er foretaget i foråret 1960 på 10 træer, 
kurverne fra denne analyse har nr. 7. Af engangsmålinger 
i Danmark foreligger der 17 målinger. Fra Storbritannien 
har jeg tal fra 12 prøveflader (ofte er disse målinger man-

IO 
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gelfulde, idet det kun er højden, der måles hver gang, og 
der kun sjældent beregnes formtal, grundflade og totalpro
duktion}, og 27 engangsmålinger. 

1) Højdevækst: 

På fig. l er T . plicatas højdeudvikling på de 7 danske 
prøveflader indtegnet. Med undtagelse af kurve 3 følger 
prøvefladernes højdekurver praktisk talt C.M.M.'s boni
tetsvise tilvækstoversigt for rødgran. Grunden til, at jeg 
sammenligner T. plicatas vækst med rødgranens, er, at der 
ikke findes nogen tilvækstoversigt for T. plicata. En udjæv
ning af kurverne l, 2, 5 og 6, der ligger tæt op ad hinanden, 
svarer til en rødgran bon. 1,5 på alle de alderstrin der er 
repræsenteret. Kurve 3, der er højdekurven for Knuthen
borgbevoksningen, begynder at falde i forhold til rødgran 
ved 43 års alderen. Det skyldes formodentlig den omstæn
dighed, at bevoksningen står i en park og er meget vind
udsat fra alle verdenshjørner. 

Også de britiske prøvefladers højdeudvikling følger i 
hovedsagen rødgranens, (af pladshensyn er de britiske høj
dekurver ikke medtaget). 

Af de danske og britiske Thuja-bevoksningers højdeforløb 
ses det, at T. plicata har en højdevækst, der forløber ligesom 
rødgranens , dog ikke sådan at forstå at T. plicata og rød
gran har den samme bonitet på de samme lokaliteter, men 
at Thujaens højdekurver har samme krumning og hældning 
som rødgranens. 

Figur 2 viser nogle højder på danske Thuja-bevoksnin
ger. Disse er dog ikke udtryk for landets Thuja-bevoks
ningers højdevækst, idet de ringeste bevoksninger i reg
len ikke er målt, fordi de har været eller er opgivet som 
bevoksninger. Desuden er mange Thuja-bevoksninger så 
små , at det ikke er umagen værd for distrikterne at måle 
dem. Men sammenholdt med bevoksningernes lokaliteter 
kan figur 2 godt give et bi.J1ede af, hvad T ; plicata kan yde 
i højdevækst på de forskellige lokaliteter. 
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2) Diamele1'lldvikling: 

Af figur 4 fremgår det, at T. plicatas diametervækst på 
alle prøveflader er større end tilsvarende rødgranboniteter. 
Da diameterudviklingen er stærkt afhængig af tyndings
intensiteten, er en sammenligning mellem stamtallet i Thu,i:t 
og rødgran ved samme bonitet opstillet i tabel 1. 

Tabel 1 

I Antal træer efter hugst 
Lokalitet Alder Bonite~ 1- -- --

Thuja Rødgran 

1 Skjoldenæsholm ... . . 25 2,0 2485 2570 

" 50 1,5 556 420 
3 Knuthenborg ... . . 66 1,2 301 184 
ol Oreb:", parcel I 39 0,5 1425 ca. 450 

" " II 39 0,7 879 » 500 

" )) IIf .. 39 0,9 1029 " 550 

" " IV .. 39 1,0 1666 603 
5 Tinghuus .. 34 1,2 1144 965 

" 47 1,6 685 511 
6 Holstenshuus 25 1,2 1146 2036 

» 46 1,5 496 540 
;---' I 

Talt 13,3 12412 I 9329 
Middel 1,2 12412:9329 = 4:0 

Siamtallet i Thuja-bevoksningerne er gennemsnitlig 30 
pct. højere end i rødgran bevoksningerne. 

Det er kun Holstenshuus (6), der har en større stamtals

reduktion end rødgran, og diarnetervæksten er også større 
her end på de øvrige prøveflader, når Knuthenborg bevoks
ningen fraregnes, hvilket er fuldt berettiget, da den er stærkt 
randpåvirket. Mange træer her er grønne næsten til jorden. 
og under sådanne forhold vil diametervæksten være særlig 
stor. Skjoldenæsholm bevoksningen har også mindre stam
tal i 25 års alderen, men forskellen er ubetydelig, og senere 
bliver forholdet omvendt. På de andre prøveflader er stam
tallet større i T. plicata end i rødgran, men til trods herfor 
er diametervæksten større i Thuja, og forskellen vokser med 
alderen. Det er naturligt, at forholdet er således, når Thu-
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Prøvefladen på Skjoldenæsholm skovdistrikt, 

afd. 92. 

jaens rodfortykkelse tages i betragtning. Denne fortykkelse 
varierer meget fra bevoksning til bevoksning og er muligvis 
et proveniens- eller et racespørgsmål. Hvor stor forskel der 
kan være på rodfortykkelsen fra bevoksning til bevoksning, 
fremgår af de to billeder side 106 og 10'7 . 

• '1) Grundfladevækst : 

Når både stamtallet og middeldiameteren ligger over til
svarende rødgranboniteter, må grundfladen naturligvis og
så være større. Det er kun Frijsenborg bevoksningen (7), 
der er under rødgran bon. 1, men desværre foreligger der 
ikke oplysninger om stamtallet i denne bevol<sning. Som 
det ses af figur 3 er der tale om meget store grundflader 
i Thuja-bevoksningerne, og på Knuthenborg var den 103,9 
m2 / ha i en alder af 66 år. I parcel I, Oreby prøveflade er 
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Oreby skovdistrikt, Christianelund skov. 

der i dag en grundflade på 80.,8 m 2 / ha trods det, at be
voksningen klin er 41 år, men der tyndes heller ikke i denne 
parcel. 

4) Masseproduktion: 

Figur 6 viser den stående vedmasse/ha i danske prøve
flader, og det ses, at den ligger langt over de tilsvarende 
rødgranboniteter. Den hidtil største masse af Thuja stod 
i Knuthenborg Park, hvor vedmassen ved 66 år var 914 
m3/ha, men hvis parcellerne I og IV på Oreby prøvefladen 
fortsætter deres forløb, vil der stå over 100.0. m 3/ha i hver 
af parcellerne ved bevoksningens 60. års alder. I de to' par
celler fjernes kun udgåede træer. 

Af større interesse er prøvefladernes totalmasseproduk
tion i forhold til rødgran. Figur 5 og 9 viser den totale 
masseproduktion på danske og britiske prøveflader. Til 
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højre for de britiske vedmasser er skrevet den bonitet 
bevoksningen har beregnet efter tophøj den (middelhøjden 
af de 100 højeste træer/ha) og engelske rødgranboniteter, 
i parentes er skrevet bevoksningens bonitet beregnet efter 
middelhøjden og C.M.M.'s bonitetsvise tilvækstoversigt for 
rødgran. 

De fire af de seks faste danske Thuja-prøveflader har en 
højdendvikling og en masseproduktion, der svarer til rød
granens. Een prøveflade har en større masseproduktion, een 
har en mindre masseproduktion i forhold til højden end 
rødgranen. 

For at beregne totalproduktionen i de danske prøveflader 
har det i de tilfælde, hvor hugsten indtil prøvefladens an
læg ikke kendes , været nødvendigt at give et tillæg for tyn
dingen. Dette tillæg er beregnet efter C.M.M.'s bonitetsvise 
tilvækstoversigter for rødgran. Der er benyttet den bonitet , 
bevoksningerne havde ved prøvefladens anlægsår, og der er 
interpoleret imellem boniteterne. Der er ingen tvivl om, at 
tillæggene er for store, idet der normalt føres en svagere 
hugst i Thuja end i rødgran; men da man ikke ved hvor 
meget svagere, man normalt hugger, har jeg ikke reduceret 
tillæggene . Følgende tillæg er givet: 

Skjoldenæsholm 
Tinghuus plantage 
Holstenshuus ... . . . .. . .. . 

32 m 3 

128 » 

W » 

Da der ikke foreligger noget om hugstmængderne i Knu
thenborg prøvefladen, er denne udeladt ved beregningen 
af totalproduktionen. 

Af de 18 britiske bevoksninger har 4 produceret mere, 
5 mindre og 9 ca. det samme, som rødgran med samme 
højdeudvikling. Det fremgår klart af det danske og britiske 
materiale, at T . plicata har et forhold mellem højdeudvik
lingen og masseproduktionen . der svarer til rødgranens. 
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Til skovblUlluffieI14 .. / 
Den kraftige hydrauliske lØft er uhyre let at 
indstille og tager selv de største stammer. Den 
lille venderadius giver en enestående man
Øvredygtighed og hurtig og nem kØrsel mel
lem stammerne. Den overdimensionerede kob
ling på 28 cm kræver ingen indvendig juste
ring eller smØring. De 50 huller for ophæng
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Differentialespærring og hydraulisk vægtoverfØrsel. 
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IX. Formtal 

I figur 7 er indlagt en række formtal med diameteren 
som abscisse. 

Som tidligere omtalt er der stor forskel på rodfortykkel
sen fra bevoksning til bevoksning, men indenfor den samme 
bevoksning er forskellen på træerne også stor, og der er 
næppe nogen nåletræart, der har så stor diameterspredning 
som Thuja. Ønsker man at beregne vedmassen i en Thuja
bevoksning med højst ± 5 pct. fejl, må der laves en form
talskurve, der gælder specielt for denne bevoksning. 

Ud over beregningen af totalmasseformtal er der på Oreby 
skovdistrikt beregnet salgsmasseformtal, d.v.s. at skovfoge
dens handelsopmåling af massen er brugt som beregnings
grundlag. Da man regner med, at fastmassen er 1,05 på 
Oreby skovdistrikt, er der givet handelsopmålingen et til
læg på 5 pct. Krydsene er salgsmasseformtal fra 1950/51 
og repræsenterer gennemsnit af diameterintervallerne 5-7 
cm, 7-9 cm, 9'-11 cm, 11-13 cm, . . ... . 19-21 cm og større 
end 21 cm. Bollerne er salgsmasseformtal fra 1952, hver 
bolle repræsenterer eet træ. Krydsene med cirkel er salgs
masseformtal fra 19·60. Formtallene blev udjævnet, og det 
viste sig, at middelkurven blev en ret linie; denne er truk
ket op på figuren. Afkortningen af effekterne blev i 1950/ 
51 og 1952 foretaget \'Cd en diameter på 3,3 cm og i 1960 
ved 8 cm. 

X. Veddets egenskaber og anvendelsesområder 

Veddet indeholder ikke harpikskanaler. Splinten er smal 
og hvid, og kendes let fra kernen, der er rødlig, rødbrun 
til mørkebrun. Veddet har en karakteristisk sød, vell ug
tende duft og en svag bitler smag. Fiberlængden er 3,1-
3,8-4,5 mm, (rødgran ca. 3,4 mm) . Veddet spalter let og 
har en sømholdende evne, der er lidt ringere end rødgra
nens. Det er let at arbejde med Thuja-ved både manuelt 
og maskinelt', og det har en meget ringe sløvende effekt 
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på værktøj. Træet har en noget skør natur og kan til en 
vis grad spalte, når der arbejdes på tværs af fiberforløbet, 
f.eks. ved tapning og profilering, (Forest Products Research, 
10) . 

Kernen indeholder en hel del svampedræbende stoffer, 
især phenoler og thuj aplicin. Mængden af disse er størst 
i kernens yderste del, hvor de udgør henholdsvis 10 pet. og 
1 pet. 60-100 pet. af de vandopløselige stoffer består af 
phenoler. Thujaplicin har en giftighed, der svarer til pen
taklorfenol, (MoLTESEl\', 19). 

Veddet reagerer surt og har en tendens til at accelerere 
korrosionen af metal. I kontakt med ubeskyttet jern vil 
veddet udvikle en sort farve, og jernet korrodere , (Forest 
Products Research, 10). 

Thuja-veddets vægt, styrke og svind i forhold til rødgran 
ses af omstående tabel, (F. KOLLMANN, 16). 

Det ses, at både vægten, styrken og svindet er ringere end 
rødgranens, men i forhold til vægten er Thuja ikke svagere 
end rødgran. 

Thuja Rødgran 
ro (g tørstof pr. cm 3 absolut 

tørt ved) . 0,34 0,41 
Bøjningsstyrke .. kg/c m' 540 780 
Trykstyrke .. . . » » 350 500 

Elasticitetsmodul » » 79.000 110.000 

Slagbrudstyrke .. kgm /cm' 0,24 0,46 
Hårdhed, Janka .... kg /c m2 160 160 
Svind, tangential!. 5,0 % 7,8 % 

» , radial! . 2,4 % 3,8 % 
» , aksialt. ...... . .. . . 0,2 % 0,3 % 
» , volumen ... . . . . ... 7,6 I}~ 11,9 % 

Svindkoefficient . ... . .. . . . 16 30 

Veddets varighed kan være meget stor, men erfaringer 
herhjemmefra har godtgjort at Thuja-hegnspæle er gået til 
efter godt knap 10 års forløb. Nogle distrikter hævder dog 
det modsatte og har erfaringer for, at Thuja anvendt som 
hegnspæle stadig er som nye efter 15 års forløb. Disse mod-
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stridende forklaringer hører sikkert sammen med pælenes 
behandling, før de sættes i jorden. Det er muligt, at den 
gode varighed først opnås, hvis træet tørres (f.eks. ved et 
års henliggen i stabler), før det sættes i jorden. Alt i alt 
må veddet dog siges at være mere bestandigt end rødgra
nens ved. 

For de indianere, der levede i urskoven, var Thuja det 
vigtigste træ. Heraf fik de materiale til kanoer, totempæle, 
tovværk (af inderbarken) , tagbeklædning og vægge (af yder
barken). Også de første nybyggere brugte udelukkende Thu
ja som bygningsmateriale, sålænge man ikke havde sav
møller, fordi veddet er så letspalteligt. 

Anvendelsen af Thuja-ved finder stadig sted i stor ud
strækning i USA på følgende områder : 

Indendørs: Paneler, karme, døre og skuffer. 
Udendørs : Tagspån (det bedste ved der kendes til dette 
formål , 95 pet. af al tagspån i USA er lavet heraf), vin
duesskodder, drivhuse, stakitter, låger, udhuse, bænke, bi
kuber og stiger. Stort tømmer er brugt til telegrafstolper 
og sveller (dog kun på sidespor) . Til bådebygning er det 
kun anvendt til mindre både. 

Herhjemme er produktionen ikke særlig stor, næppe mere 
end nogle hundrede kubikmeter om året. Småeffekter blan
des i reglen med rødgran og sælges som sådan. Tømmeret 
bliver fortrinsvis benyttet på distrikterne til stiger, låger 
og udhuse. For den ringe mængde, der forhandles, får man 
normalt samme pris som for Douglas og lærk. 

XI. Slutning 

På grund af skivesvampens ødelæggende angreb har dyrk
ningen af T. plieata været meget sparsom. Indenfor de sidste 
10 år er interessen dog atter steget meget, efter at kryds
ningen T. plieata X T . Standishii og stiklingeformeringen 
har givet så gode resultater. Det er først og fremmest de 

11 • 
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distrikter, der har de svære, fugtige jorde, hvor rødgran 
og sitkagrankun bliver ca. 45 år, der stiller store forvent
ninger til Thujaen. 

En af de store fordele er, at den vokser godt på disse 
lerjorde ; flere steder producerer den mere end rødgran bon. 
I, og den kan formentlig blive over 100 år på disse lokali
teter. Det målemateriale, der foreligger, er for lille til at 
sige noget eksakt om, hvor meget den producerer i forhold 
til rødgTan på de forskellige jordbundstyper. Det er dog en 
almindelig opfattelse på de distrikter, der har Thuja-be
voksninger, at Thujaens vækst er større end rødgranens. 
Dr. BORNEBuscH skrev i 1936 i sin afhandling om »Thuja 
som dansk Skovtræ«, at Thujaens masseudbytte i kubik
meter stammeved vil være større end rødgranens, i alt 
fald de første 40-50 år, når Thujaen dyrkes på egnede lo
kaliteter. 

Med den skattelovgivning, Danmark har, er det af stor 
værdi, at vi har bevoksninger, hvori der kan spares en stor 
vedrnasse op, som kan forblive der i årtier. I den henseen
de er der ingen anvendt træart herhjemme, der overgår 
Thujaen. På Knuthenborg stod der i 1934 en Thuja-bevoks
ning på 66 år med en vedrnasse på 914 m 3/ha. I dag står 
der 746 m3/ha i en parcel på 41 år på Oreby skovdistrikt, 
og denne parcel vil sandsynligvis have en vedrnasse på over-
1000 m 3/ha når den er 60 år, forudsat at der ikke tyndes. 
Tilvæksten er her ifølge oplysning fra Det forstlige For
søgsvæsen 27 m 3 pr. ha årlig gennem de sidste 6 år. 

Desuden er Thuja ret storm fast. tåler megen skygge og 
har en smuk form. Dertil kommer, at løvet mange steder 
indbringer betydelige summer, og formodentlig vil kryds
ningen T. plicata XT. Standishii være endnu mere værd i 
den henseende. 

Bortset fra skivesvampens angreb, som kan undgås ved 
at benytte krydsningen eller stiklinger, er Thujaens stør
ste ulempe, at den er meget følsom overfor udtørring i barn
domsårene. Man bør derfor være meget omhyggelig ved om-
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plantningerne og undgå at have planterne slået ned i læn
gere tid end højst nødvendigt. Af hensyn til frostfaren bør 
man plante under overstandere på frostudsatte steder. 

Veddets tekniske egenskaber er både gode og dårlige. 
Styrken er lille, men tages vægten i betragtning, er den i 
forhold hertil lige så stærk som rødgran. Til gengæld er 
svindet meget ringe og bearbejdningsegenskaberne og varig
heden god. Det må formodes, at priserne på Thuja-effekter 
vil overstige rødgranens, såfremt der kan leveres store par
tier til savværkerne hvert år. 
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KEMISK BEKÆMPELSE 
AF CHERMES PÅ ÆDELGRAN 

(Chermes (Dreyfusia) nordmannianae ECKSTEIN) 

I. EGNEDE INSECTIClDER 

Af amanuensis BRODER BEIER PETERSEN 

Den kg!. Veterinær- og Landbohøjskoles zoologiske laboratorium 

Indledning 
I det følgende gøres der rede for første led af under

søgelser vedrørende kemisk bekæmpelse af Chermes på 
ædelgran, nemlig valg af insecticid. Andre punkter som 
dosering, koncentration, udbringningsmetodik m.m. er mere 
eller mindre uafklaret, og de skal undersøges senere. Da 
bekæmpelse af Chermes efterhånden spiller en betydelig 
rolle for skovbrugets praksis, særlig med henblik på pynte
grøntproduktion, er det fundet rigtigst ikke at afvente re
sultatet af de øvrige undersøgelser. 

Undersøgelserne er udført på Giesegaard, Københavns, 
Lounkjær og Svenstrup skovdistrikter samt med plante
materiale fra Buderupholm Skovdistrikt. De er for største
delen bekostet af Dansk Skovforening, men også de nævnte 
skovdistrikter har p å forskellig måde støttet forsøgene, lige
som visse firmaer har stillet insecticider til rådighed . Det 
er mig en glæde herved at takke for både økonomisk støtte 
og for hjælp iøvrigt. 

Selvom det formentlig i henseende til egnede insecti
cider er mindre vigtigt, hvilken Chermes-art, der indgår i 

forsøgene, skal det dog her understreges, at adskillige arts
hesternmeiser viste, at Chermes (Dreyfusia) nordmannianae 
ECKSTEIN = niisslini C.B. var ganske dominerende, medens 
Ch. ( D.) piceae RATZ , som det var at vente på unge træer, 
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kun forekom ganske sporadisk i materialet. Ch. nordman
nianae er identisk med BOAS' »skudform af Ch. piceae« i 
forstzoologien (1923). 

Ældre forsøg 
Der foreligger en del tidligere forsøg med Chermes-be

kæmpeise. Ofte er de imidlertid udført med nu forældede 
insectieider eller uden sammenligninger med andre typer 
gifte, eller de er til dels modstridende m.h.t . konklusion . 
Nogle af de vigtigste skal nedenfor kort refereres. 

Danmark har været et »foregangsland« m .h.t. kemisk be
kæmpelse af Chermes (lysolsprøjtningerne på Frijsenborg 
allerede i 1903 mod »Ch, piceae« m.m. (BOAS 1905). Også 
m.h.t. egentlige forsøg foreligger tidligere danske forsøg 
(MATH. THOMSEN 1933); hehandling af parceller med 63-212 
træer med speciel kontrol af 200 stærkt angrebne træer viste 
ved vintersprøjtning overlegenhed af olieemulsion (indtil 
over 9'0 pet. effektivitet) over frugUrækarbolineum, der igen 
var bedre end lysol og 10 pet. s,vovlkalk. Indledende små
forsøg med somrnersprøjtning, hvori indgik lysol, 00,2 pct. 
nikotin m.m. var »ikke fuldt til fred s still end e« . 

BRowER (1947) fik meget god virkning af 12 pet. svovl
kalk, noget ringere (92-98 pct.) af 4 pct. sprøjteolie og 67-97 
pet. effektivitet af 0,25 pet. nikotinsulfat. 9 pet. sprøjteolie 
gav 100 pet. virkning, men svidning (ult. april) . Hver serie 
omfattede kun 2-3 træer. 

SCHNEIDER-ORELLI (1950) refererer godt eller endda 100 
pct. resultat med nogle hexaklormidler (lindan ) og med et 
DDT-middel (»Gesafid«), mens andre DDT-midler, para
tion, derris og vintersprøjtemidler var dårligere. ZWOLFER 
(1964) omtaler forsøg, hvo'ri DDT-midler var dårlige, Hexa
klor (lindan-) midler bedre og det systemiske tiofosformiddel 
»Systox« bedst. BALCH (1952) fandt, at nikotinsulfat over 
0,25 pet. styrke kunne være effektivt mod Ch. piceae stam
melus, men at ofte 50 pct. af de voksne bladlus overlevede. 
Emulgerbare olier (svarende til vore sprøjteolier, der f.eks. 
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indgår i de nuværende »forårskarbolineer«) var bedre. (95-
1 00 pct. effektivt). 

HIERHOLZER og LUDGE (1951) fandt udmærket virkning 
af hexaklor- og nikotinsprøjtning, ringere af tiofosformidler 
og ingen af DDT-midler (incl. Gesapon). Hexaklor-pudder 
betegnes som tilfredsstillende i vedvarende tørt vejr. For
søgene omfattede hovedsagelig Chermes cooleyi, men Ch. 
nordmannianae havde samme reaktion. 

EICHHORN (1958) sprøjtede den 19/ 6 1957 planteskole
planter og bedømte virkningen ved tælling af overlevende 
bladlus på afklippede skud. Midlerne malation (0,25 og 
0,2 pct.), »Gesapoll« (0,03 pcL) og paration (0,035 pct.) gav 
98 pct. mortalitet, Metasystox (0,1 pct.) 80 pct. , kontrollen 
2 pct.; ved ny kontrol den 19/ 8 var dødeligheden i Metasy
slox-parcellen vokset lil 98 pct. på kontrollen over 90 pct. 
Den kraftige dødelighed på kontrolparcellen tilskrives regn
fuldt vejr. 

CROOKE (1960) omtaler, at parafinolie og nikotin er mere 
velegnet end malation til bekæmpelse af douglasgranlusen 
(Ch. cooleyi). 

Gennemgående er det noget vanskeligt at vurdere de 
ovennævnte forsøg. Dels er sammenligninger hæmmet af, 
at der er benyttet forskellige koncentrationer , forskellig 
størrelse træer og muligvis især forskellige doseringer, hvil
ket ofte ikke kan ses. Endnu oftere er det ikke klart, hvor 
mange træer, der bygges på og hvordan kontrollen er ud
førL Kun BROWER angiver, hvilket antal bladlus, effektivi
tetsprocenlen bygger på; hans resultater viser tydeligt, at 
man kan få meget varierende effektivitet med samme 
sprøjtevædske, hvilket måske nærmest tyder på varierende 
god anvendelsesmåde, idet tidspunkter og bladlusstadier 
delvis var de samme. 

Det kan fastslås, at mange insecticider er fundet brugbare, 
om end samme midler i andre forsøg kan have vist sig min
dre gode. 

EICHHORN angiver høje effektivitetsprocenter for insecti-
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cider, der i flere andre forsøg alle har været relativt dårlige; 
her er der imidlertid tale om ganske små planter (plante
skoleplanter) , desuden opstår der høj mortalitet på kon
trolparcellen. 

Vedrørende s p r ø j t n i n g s t i d s p u n k t e t synes ef
fektive behandlinger at være udført på næsten alle årstider. 
Særlig den ældre litteratur fremhæver vinterhalvåret som 
det formentlig gunstigste tidspunkt; man mente da, at det i 
princippet måtte være lettere at bekæmpe et enkelt stadium 
(vinterlarverne ), fremfor at risikere tilstedeværelse af både 
æg, larver og voksne bladlus, dette beror nok på det ringe 
udvalg af sommersprøjtemidler dengang. 

Indledende forsøg og tidligere erfaringer 
Buderupholm Skovdistrikt foretog i 1957 omfattende 

sprøjtning med Midol i A bies-kulturer. Kviste af sprøjtede 
og usprøjtede graner sendtes til kontrol på Zoologisk Labo
ratorium, hvor der kunne konstateres en tydelig gunstig 
virkning af behandlingen. 

I 1959 foretog Svenstrup Skovdistrikt omfattende sprøjt
ning med paration, i 1960 med både Metasystox og malation. 
Kontrol af resultatet viste en højst utilfredsstillende effek
tivitet, og var stærkt medvirkende til iværksættelsen af 
egentlige forsøg med insecticider. 

D y p n i n g s f o r s ø g. I forbindelse med en undersø
gelse af udbredelsen af Chermes i planteskoler, der blev 
foretaget på initiativ af professor C. MAR :MØLLER i 1960, og 
som er foreløbigt refereret i »Forstlig Budstikke« (MATH. 
THOMSEN 19'61) forsøgtes. bekæmpelse af Chermes ved dyp
ning af 2/ 2 respektive 213 A. alba og A. nordmanniana i føl
gende insecticider: Albolineum, Metasystox, Bladan F og 
Midol 556. (Vedr. sammensætningen af disse gifte henvises 
til s. 126). 

Dypningen skete i maj før skudbrydning, og det var for
inden sikret, at der forekom Chermes i samtlige plante-

12 
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Tabel 1. Dypningsforsøg. 

(Dipping of plants) 

Procent a ngrebne træer (Percentage of trees with Chermes) 

Lokalitet (Locality) : 

Behandling 
(Treatment) 

Kontrol (None) I ... . .... 
» » II . . ..... 
» » III ... . . . 

Albolineum 1 % ... . ... . .. 
Metasystox 0.08 % .. . .. .. . 
Bladan F 0.07% .. .. .... . 
Midol 1 ";0 .. .. . . . . . ..... . 

Antal træer pr. prøve 
(No. of trees per series) 

Lounkjær 
5/5 60 

Kun top 
(Crown only) 

39} 14 gns.27 
29 
12 
21 

6 
O 

100 

Ravnebakken 24/4 60 

Kun top I Hele planten 
(Crown only) (Whole plant) 

18 

10 O 
6,5 O 
3 O 
O O 

30 10 

grupper, som skulle top dyppes eller være kontrol. Derimod 
er det usikkert. om der forekom Chermes på de planter, 
der skulle total dyppes. 

Plantepartierne udplantedes med stor indbyrdse afstand. 
og om efteråret undersøgtes et skud fra hver plante under 
mikroskop for Chermes. 

Som det ses af tabel 1 viste Midol særdeles god virkning, 
Bladan nogenlunde, Metasystox og Albolineum ringe. Alle 
planter havde tålt behandlingen godt; det var kun dette, 
total dypningen skulle belyse. 

Forsøgene 1961 
Metodik 

Forsøgene anlagdes som rækkeforsøg, og beskrivelsen før 
og efter behandlingen omfattede i reglen een række med 
hver behandling, ialt ca. 100 træer. Som isolering mod nabo~ 
parceller behandledes en række på hver side af den beskrev
ne med samme middel. I dele af sommersprøjtriingsforsøget 
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Fig. 1. Del af forsøgsarealet på Svenstrup Skov
distrikt. 21 /3. 1961. 

A part of Ihe experimental plot at Svenstrup. 
March 21st 1961. 

afmærkedes 10 enkelUræer til særlig omhyggelig behandling. 
Forsøget i Geel Skov omfattede kun sådanne særbehandlede 
graner. På alle lokaliteter udførtes forsøget på A. nordman
niana eller på krydsninger mellem denne træart og A. alba. 

Sprøjtningen udførtes med alm. rygsprøjte, undtagen i 
Geel Skov, hvor der benyttedes håndsprøjte og håndpudder
blæser. 

Beskrivelsen af træerne bestod i notater om farve, antal 
bladlus pr. skud eller pr. cm skud på en kvist i nyeste top
krans samt en angivelse af Chermes-angrebets påvirkning 
af pyntegrøntkvaliteten efter følgende skala: 1 upåvirket, 

12* 
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Fig. 2. Vinter-sprøjtning med rygsprøjte, 

Svenstrup d. 21 /3. 1961. 

Winther spraying from knapsack sprayer, 
Svenstrup, March 21st 1961. 

2 nedsat pyntegrøntværdi, 3 usælgeligt. Karaktererne 1,5 og 
2,5 anvendtes som mellemgrader. Vurderingen byggede næ
sten udelukkende på nålekrølning og -visnen, mens der ikke 
blev taget hensyn til farven, der eventuelt måtte ventes at 
kunne reagere langsommere på Chermes-bekæmpelsen. 

Antallet af træer med Chermes var væsentligt større end 
af træer med nedsat pyntegrøntkvalitet og gav derfor det 
bedste bedømmelsesgrundlag. 

Jo bredere og jo højere træerne er, jo større chance er 
der, for at nogle grene skal undgå behandling. Dette er an
tagelig en medvirkende årsag til, at effektiviteten som hel-
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hed var lidt lavere på Giesegaard end på Svenstrup for sam
me insecticid. Den rigelige behandling af enkelttræer giver 
den bedste mulighed for at vurdere insecticidernes effek
tivitet, medens rækkeforsøgene mere afspejler bekæmpel
sens muligheder i praksis. 

Foruden de egentlige forsøg er i tabel 3 også medtaget 
udslaget for Svenstrup Skovdistrikts egen sprøjtning, der 
udførtes med motortøndesprøjte med lang sprøjteslange. 
Denne sprøjtning foretoges dels som en meget intensiv be
handling (ca. 1-1 ,5 liter 1 pet. Midol pr. træ), dels som en 
væsentlig mere extensiv, »normal« sprøjtning med ca . 0,2 
liter af samme væd ske pr. træ. 

Anvendte i nsecticider 

Til forsøget er anvendt en række af de nye insecticider, 
der kunne formodes at være anvendelige mod Chermes, og 
som er i handelen herhjemme. For at opnå en sammenlig
ning benyttedes også visse gammelkendte indsektgifte, der 
tidligere er fundet egnet mod Chermes (karbolineum, ni
kotin) . 

På forhånd blev udskudt visse midler, der er lidet egnet 
mod bladlus (f.eks. DDT), og midler der her eller i udlan
det har vist sig uegnet mod Chermes (malation), Meiasystox, 
der hører til sidstnævnte gruppe" medtoges kun i Geel Skov. 

na det drejede sig om at fastslå en virkning, er midlerne 
prøvet i høj koncentration på nær frugttrækarbolineum, der 
ifølge »Haveplanternes sygdomme« skulle svide A. nord
manniana. Denne svidning viste sig ubetydelig i vore forsøg. 

Resultater 

For hver behandlingsmetode er effektiviteten bedømt dels 
efter antallet af bladlus dels efter pyntegrøntkvalitet. Ræk
keforsøgene er opgjort for sig og eventuelle enkelttræ-sprøjt
ninger for sig. Resultatet er dernæst sammenlignet med 
kontroltræernes gennemsnit, for rækkeforsøgene tillige med 
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Tabel 2. De anvendte inseclicider og deres sammensætning. 

(The inseetieides used, and their eomposition) 

Ins eetieid 

49 
karbo-

Akidan 
(forårs 
lineum 
spray) 

, dormant 
.... . . ... 

Albolin 
(Hvid 
summe 

eum I 
olie, 
r spray) .. 

Lindas eet 20 .... 

dder .. 

din ..... 

-Systox .. 

an F .. . . 

pudder. 

» pu 

e,) Basu 

B) 11'Ieta 

*) Blad 

*) » 

*)Æty l-Gusation . 

Nikotin 

Thioda n 

80 . . .... 

. .. .... 

Kombi 

Midol 

Difenk 

n. midler: 

556 ...... 

lor ..... ' 1 

Analyse 

Jordoliedest. (ren-
ned oil) 40 %, neu-
trale stenkulsolier 
(eoal tars) 28.5% 

Emulg. jordoliedest. 
(refined oil) 80% 

Lindan 20% 

» 0.6 % 

Diazinon 17 % 

Metyl-demeton-O 50% 

Paration 35% 

Metylparation 1.5% 

O,O-dimethyl-S-me-
thyl-thiol-thion-
phosphat 25 % 

Nikotin 80% 

Hexaklorendome-
thylen-bieyklohepten-
bis-sulfit 35% 

DDT 3%, lindan 2%, 
klorbensid 1.5% 

Lindan 3%, difenson 
8%, klorbensid 3% 

I 
Anbef. Anvendt 

kone. % kone. % 

I 
(Reeomm. (Cone. used) conc.) 

I 
6-10 8 

1 1.5 

0.12-0.2 0.25, 0 .4 

- -

0.1 - 0.15 0.25 

0.05 0.1 

0.03-0.06 0.1 

- -

0.1 0.2 

0.2 - 0.25 0.3, 0.4 

0.15 0.25 

0.5 - 0.75 l, 1.5 

0.25 0.5, l 

I 

I 

*) midler tilhørende fosforgruppen (organophosphorous compounds). 

Farekl. 
(Toxi-

city 
group) 

C 

C 

B 

C 

B 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

C 

C 

den nærmeste kontrolrække alene, hvilket sidste er angivet i 
parentes. 

Ved vurderingen af pyntegrøntkvaliteten er der givet 
»fejlpoints« ganske svarende til kvalitetsbedømmelsen s. 123 
blot er fejlfri træer (kvalitet 1) ikke medregnet. 
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Resultaterne er sammenstillet i tabel 3. Forbedringspro
centen regnet i forhold til den ubehandlede kontrol er be
regnet som: 

. Antal Chermes (Kvalitetssum) efter behandling. 
100-;- ( l Ch (K l" ) f b h dl" • samme brøk for Anta ermes va Itetssum ør e an Ing 
kontrollen) x 100. 

Det er, særligt p .g.a. vanskelighederne ved at vurdere den 
øvrige litteratur om Chermes-bekæmpelse skønnet rimeligt 
her at publicere de bladlusantal, bedømmelserne hviler på. 
Af hensyn til de forholdsvis begrænsede konklusioner, der 
i det følgende drages af forsøgene, er det derimod ikke fun
det nødvendigt at ofre tid på en statistisk analyse af ma
terialet. Man får et vist indtryk af sikkerheden, resp. usik
kerheden af de anførte tal for procentvis forbedring ved at 
sammenligne angivelsen for samtlige kontrolrækker og for 
den nærmeste række. Endvidere giver bladlustallet sam
menholdt med antallet af angrebne træer visse holdepunk
ter. 

Forsøg I. Vintersprøjtning, Svenstrup. 
Midol er klart bedst, dernæst kommer Akidan. Bladan og 
Albolineum er klart dårligere ; der er overensstemmelse 
med dypnings forsøget. 

Forsøg II . Svenstrup, sommersprøjtning, rækker. 
Bortset fra Bladan og distriktets »almindelige« Midol
sprøjtning er samtlige sprøjtninger meget gode. 

Forsøg Il a. Svenstrup, rigelig sprøjtning af enkelttræer. 
Samtlige midler viser sig meget effektive. 

Forsøg III. Giesegaard, sommersprøjtning, rækker. 
Samtlige gifte har virkning, ret ensartet, men svagere 
end på Svenstrup. 

Forsøg Illa. Giesegaard, rigelig sprøjtning af enkelttræer. 
Som III, men kraftigere virkning. 

Forsøg IV. Geel Skov, rigelig sprøjtning af enkelUræer. 



Tabel 3. 
(Results 

Antal træer 
Behandling (No. of trees) 

(Treatment) 

I 
Med Chermes 

laIt (With Chermes) 
(Total) 

I I % Marts I September 

I . Svenstrup spr. 21 /3 
Ingen (None) .. . ......... 175 135 145 
Albolineum . . . .. ....... . . 1.5 134 89 87 
Akidan 49 .......... . ... . 8 103 100 95 
Bladan .. . . . .... .. . . . . .. . 0.15 53 51 52 
Midol ... . . . ........... .. 1.5 100 66 47 

I 

Apr.-Maj September 
Il. Svenstrup spr. 29/,-3°/5 
Ingen (None) . ..... . . . ... 298 184 168 
Thiodan . .... . . . . . . . . . . . 0.25 81 68 1 
Lindasect .. . .. . . . .. . . ... 

I 
0.4 94 26 4 

Ætyl-Gusal. ... .. .. . ...... 0.2 100 67 11 
Nikotin ..... . . . . . . . . . . . . 0.4 96 73 17 
Bladan ........... .. ... . . 0 .1 99 61 17 
Midol . ... . .. . .... . .... . . 1 100 89 40 

» D. alm. . . . . . . . . . . 1 74 73 69 
» , D. spec. .. .. .... . . 1 50 49 1 

Il a, spec. spr. 
Ingen (none) ... .. . . . . .. . 30 28 27 
Thiodan . . . . . . . . . . . . . . . . 0.25 

I 
10 10 1 

Lindasec! . ... . .......... 0.4 10 10 O 
Ætyl-Gusat. .. .. ... . . . .. . 0.2 

I 
10 10 2 

Nikotin .... . .. . ... . ... . . 0.4 10 10 O 
Bladan . . . . .. . .......... 0.1 I 10 10 O 
Midol ... . ......... . ..... 1 I 10 10 O 
III. Giesegaard spr. 19 / 5 

I I Ingen (N one) . . .. . ....... 252 121 132 
Difenklor . . . . . . . . . . . . . . . 1 62 45 40 

» ....... . ... .... 0.5 136 98 37 
Midol . ...... . .. . .. .. . . . . 1 130 26 26 
Lindasect ......... .. .. . . 0.25 167 62 52 
Basudin ... . ..... . .. . . . . . 0.25 107 36 32 
III a, spec. spr. 
Ingen (None) ... . . . .. . . . . 20 20 20 
Difenklor ... . . .. .... . . .. 1 10 10 7 

» . .. . . . . . . . . . . .. 0.5 10 10 9 
Midol .. . ...... . ...... . .. 1 10 10 7 
Lindasect .... . ...... . ... 0.25 

I 
10 10 7 

Basudin . ... .......... . . 0.25 10 10 1 

IV. Geel Skov spr. . , . 

I Ingen (None) .... .. .... . . 33 27 31 
Bladan pdr. .. . .... . . .. . . 10 10 10 

» spr. ... . ...... . .. 0.1 10 10 10 
Lindaseet pdr. .. . . . ...... 10 10 10 

» spr. ... . . . .. . .. 0.3 10 10 2 
Metasystox ... . . . ....... . 0.1 10 10 10 
Midol .. .. ........ .. ..... 1.5 10 

I 

10 2 
» spr. 2 x . .......... . 1 10 10 O 

Nikotin .... .. ........... 0.3 10 10 3 

s : antal Chermes pr. skud, e: pr. em skud. (sande: number of Chermes 

pudret (dusted) . 



Resultater 1961 

in 1961) 

Chermes 

Antal 
(Numbers) 

Marts I September 
--

I 
c c 
658 4524 
220 1304 
606 1978 
452 

I 
2086 

424 379 
Apr.-Maj September 

s c 
3485 2015 
2618 2 

373 6 
1449 52 
2075 84 

708 109 
6865 222 
4920 919 
957 10 

970 562 
640 2 
118 O 
670 3 
572 O 
120 O 

1760 I O 

s c 
973 3312 
209 194 
685 367 
186 194 
514 366 
249 237 

465 1495 
83 19 

391 193 
92 60 

152 
I 

39 
67 30 
s 

I 
c 

816 1697 
940 855 

1025 418 
584 293 
397 1.1 
720 650 

1340 0.3 
1045 O 
330 14 

I 

I 

Forbedring, % 
Kvalitet (Improvement per cent) 

(Quality) 

I Chermes 
Kvalitet 

(Quality) 
Marts I September I I 

100 108 O O 
52 12.5 14 (48) 78 (79) 

129 25 53 (36) 82 (77) 
68 50.5 33 (10) 31 (10) 
60 4.5 87 (91) 93 (95) 

Apr.-Maj September I 

201 69 O O 
47 1.5 100(100) 91 (87) 
8 2.5 97 (99) ( ) 

55 5 94 (97) 73 (79) 
90 7.5 93 (84) 76 (65) 
60 8.5 74 (88) 59 (72) 
89 1.5 95 (87) 95 (92) 

113 21 68 (86) 53 (68) 
48 O 98 (96) 100(100) 

56 18 O O 
19 O 99 100 
6 O 100 100 

16 O 99 100 
22 O 100 100 
19 O 100 100 
17 I O 100 I 100 

93 134 O O 
16 18 73 (86) 22 (61) 
43 23.5 84 (71) 62 (39) 
9 6.5 69 (85) 50 (75) 

64 52 79 44 
17 15 72 (76) 39 (69) 

48 44.5 O O 
18 6.5 93 61 
49 15 85 85 
15 5 80 64 
27 12.5 92 

I 
50 

13 6.5 86 46 

61 77 O O 
19 24.5 57 - 2 
21 22 80 17 
19 14.5 76 40 
17 1.5 100 93 
19 29 57 - 17 
16 1.5 100 93 
25 O 100 100 
13 1.5 98 90 

per shoot and per cm of shoot respectively.) Spr. = sprøjtet (sprayed). Pdr.= 
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Pudring (tabel 3 pdr.) viser ringere end sprøjtning med 
samme middel. Bladan og Metasystox er klart ringere end 
de øvrige midler, som alle er meget effektive. 

Ovenstående bedømmelse er foretaget på grundlag af blad
lusantallet. De gennemgående ringere resultater opnået på 
Giesegaard skyldes formentlig dels, at træerne var noget 
større (0,7-2 m), dels at flere personer deltog i bedømmel
sen, hvilket åbenbart har virket »udjævnende« på forskelle
ne, særlig vedrørende kvalitet (samtidig var både bladlus
antal og skade ofte lavere på Giesegaard, og der var altså et 
mindre materiale »at forbedre« på. 

Ofte ligger resultatet for kvalitetens vedkommende noget 
lavere end for antal Chermes, dette skyldes formentlig 
blandt andet, at kvalitetsbedømmeisen også omfattede kvi
ste lavt nede på træerne, hvor sprøjtningens gennemtræng
ning af træet var dårligere. I mange tilfælde, særlig ved rige
lig sprøjtning, opnåedes. imidlertid 100 pet. kvalitetsforbed
ring; det er altså i denne henseende vædskemængden, der 
er det væsentlige. 

Det fremgår af forsøgsresultaterne, at samtlige anvendte 
insektgifte har en vis virkning på Chermes nordmannianae. 
P u d r i n g er tydeligt ringere end sprøjtning. løvrigt ses 
det af forsøgene, at visse fosformidler ligger i den dårlige 
ende, selvom også disse ved rigelig dosering kan være fuldt 
effektive. Det gælder paration (Bladan) og metylparation 
(Metasystox), medens Ætyl-Gusation og Basudin var gode. 
Det er sandsynligt, at nogle andre midler af fosforgruppen 
ligeledes vil være mindre egnet til Chermes-bekæmpelse, 
hvilket f.eks. for malation er bekræftet på Svenstrup Skov
distrikt i 1960. 

I den gode ende af forsøgene ligger lindan (Lindasect), 
visse kombinerede midler indeholdende lindan og klorben
sid m.m. (Midol, Difenklor) samt nikotin, Thiodan, Basudin 
og Ætyl-Gusation; disse midler er i passende dosering 100 
pct. effektive. 
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I vintersprøj tningsforsøget (tabel 3, I) viste et kombi
neret sommersprøjtemiddel, Midol, sig klart bedre end de 
egentlige vintersprøjtemidler frugttrækarbolineum og hvid 
olie. 

Forsøgene bekræfter stort set den opfattelse, der dannede 
sig ved litteraturgennemgangen, nemlig at behandlingens 
grundighed og doseringens størrelse spiller en stor rolle for 
resultatet. Forsøgsresultaterne er i god overensstemmelse 
med de nyere forsøg af SCHNEIDER-ORELLI og HIERHOLZER og 
LUDGE m.h.t. insecticidvalg; men de forklarer også, at ErCH

HORN opnåede ret stor effektivitet med fire relativt dårlige 
insecticider, nemlig på små planter, der er lette at dække 
med gift. Først ved anvendelse af samme giftdosering på 
samme størrelse træer kan resultaterne i Chermes- bekæm
pelse blive sammenlignelige. 

Tabel 4. Omtrentlig pris for sprøjtevædske (kr. /l000 l). 

(Approximate priee af spray, kr. / IOOO litres) 

Insectieid I Fareklasse Anvendt kone. Laveste alm. benyttede 

(Inseetieide) (Poison (Conc. used) kone. *) (Lowest eommon-

I 
group) ly used cone.) 

Absolut I Relativ Absolut I Relativ 

Bladan .. . ...... A 11 1 3.3 l 
Metasystox ...... A 44 4 22 7 
Nikotin ..... ... . A 121 11 50 15 
Thiodan ........ A 75 6.8 45 14 
Ætyl-Gusation .. . A 80 7.3 40 12 

Basudin . .... ... B 57 5.2 23 7 
Lindaseet ... . ... B 47 4.3 22 7 

Difenklor ....... C 45 4.1 23 7 
Midol 556 ..... . . 

I 
C 50 4.5 25 8 

Akidan 49 ...... C 112 10 142 43 
Albolineum ... .. 

I 
C I 82 7.4 55 I 

l 
17 

I 

*) Ing. Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur (1961) eller Producentanv. 
(After » » »» » or Produecrs re-
eommendation). 
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Efter bekræftelsen af HIERHOLZER og LVDGE'S resultater, 
må de mod Chermes nordmannianae effektive insecticider 
også ventes at være brugbare mod Ch. cooleyi. 

Valg af insecticider 
Da det har vist sig, at en række insecticider er anvende

lige, må formentlig disses pris og farlighed blive afgørende 
ved valget. Der er ingen grund til at benytte midler i fare
klasse A, når der findes egnede emner i gruppe B og C. Da 
det billigste af de her anvendte insecticider, nemlig paration, 
må udskydes p.g.a. ringe effektivitet, viser det sig, at in
secticiderne i gruppe A iøvrigt ikke indebærer nogen øko
nomisk fordel. Absolutte og relative priser (når prisen på 
Bladan sættes till) på forsøgets insecticider er sammen
stillet nedenfor. 

Der er ikke væsentlig prisforskel på de billigere insecti
cider, når paration (Bladan) udskydes. Som sammenfat
ning af forsøgsresultaterne og overvejelserne vedrørende 
fareklasser og priser kan det derfor konkluderes at benyt
telse af rene lindan- og diazinonmidler samt af midler som 
kombinerer lindan og klorbensid er påvist som meget egnet. 

Indenfor disse grupper findes for øjeblikket følgende 
anerkendte præparater (Statens Forsøgsvirksomhed i Plan
tekultur, 1961): 

Lindan 

AKI Lindan 80, FDB Lindan, Gammalin Cl 20, Gammalin 
DP, Lindan emulsion J.S., Lindasect 20, Lindinger Lindan 
80, Lindinger Lindan 20, Tresex emulsion 20, Tresex Gam
ma 20, Tresex Gamma 80. 

Diazinon 
Basudin emulsion. 

Kombinerede midler 
Midol 556, Difenklor, antagelig også Lindasect Special (C). 
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Fig. 3. Kvist effektivt sprøjtet d . 16/5. 1961, fot. d. 27 /8 . 1961 (Svenstrup). 
Skuddet fra 1960 er typisk stærkt Chermes-mishand let med dårligt udfoldede, 
krøllede nåle (kvalitet 3); skuddene fra 1961 veludviklede og Chermes-fri 

(k valitet l). 

A twig effect ively sprayed on May 16th 1961, photo August 27th 1961 (Sven
strup) . The shoot from 1960 is typically and heavily deformed by Chermes 

with the needles curled and only partially developed (quality 3); the shoots 
from 1961 are wel! developed and without Chermes (quaIily l). 

Virkningen på træerne 

Denne fremgår i store træk af bemærkningerne vedrø
rende pyntegrøntkvalitet. Det var øjensynligt, at en effektiv 
bekæmpelse af Chermes-bestanden, altså ved anvendelse af 
rigelig vædskemængde, allerede samme år gav sig udslag i 
langt bedre nåleudfoldning og -farve, og selv de velkendte 
topdøde og stærkt lusede træer forbedrede udseendet for-
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bløffende i første væ kstsæson. Der er ingen tvivl om, at man 
ved sådanne sprøjtninger ganske kan undgå Chermes-skade 
på pyntegrønt, og i tilfælde hvor angrebet allerede er i gang, 
vil sprøjtningen forbedre det økonomiske resultat betragte
ligt. En nøjere redegørelse for sprøjtningens indflydelse må 
imidlertid afvente indsamling af yderligere forsøgsmateri
ale. 

Pris og økonomi 

Man kan ikke forvente, at den arbejdseffektivitet, der 
opnås i et forsøg, vil være den samme ved metodens benyt
telse i praksis. Forsøgserfaringerne giver dog en rettesnor 
for sprøjtningsudgiften. 

For et ca. 1 m højt træ kan der regnes: 

0,3-0,6 liter sprøjtevædske (lindan 0,3 pet., 

Midol 1 pet. ... ~ . . .. . ... .... . .. .. ... . 
Sprøjtning af ca. 3 træ er pr. min. Pr. træ 

U dgift pr. træ ca ... . .... . ......... . . . . . 

1,5-3 øre 
2,5 - 3 øre 

4 - 6 øre 

Heri er ikke medregnet transport og blanding af sprøjte
vædsken, til gengæld turde der måske kunne påregnes be
sparelse ved rationalisering og, hvad der skal vise sig i se
nere forsøg, ved benyttelse af lavere koncentration. 

Udgiften er med andre ord af en størrelsesorden, der for 
anvendelse af rygsprøjte (som er basis for ovenstående) be
tyder, at der pr. ha med ca. 8000 træer skal reddes for ca. 
3-500 kr. juletræer eller pyntegrønt årligt. Hvis der over
hovedet forekommer Chermes-angreb, må disse tal i hvert 
fald for A bies nordmanniana betyde en særdeles gunstig 
økonomi af sprøjtningen. 

Er angrebet således fordelt, at man kan begrænse sig til 
særligt medtagne pletter, kan det ligeledes medføre bespa
relse. Enkelt-træer kan med lethed betale sprøjtning hvert 
år, hvis de derved kan sælges til juletræer. En bedømmelse 
af bekæmpelsens økonomi hvis pyntegrøntproduktion ikke 
indgår, må udskydes til en senere lejlighed. 
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Andre erfaringer fra forsøget 

Samtlige anvendte s p r ø j t e m e t o d e r baserede sig på 
princippet total dækning af træerne med en relativt svag 
sprøjtevædske, Man kan ikke herfra slutte noget sikkert 
om tågesprøjtning, aerosol og sprøjtning fra luften mod 
Chermes. De benyttede sprøjteformer var fuldt brugbare; 
resultaterne af Svenstrup Skovdistrikts motorsprøjtning vi
ser stort udslag for benyttelse af rigelig vædskemængde. 

Da der blev opnået fuld effektivitet med de benyttede 
k o n c e n t r a t i o n e r af de egnede sprøjtevædsker, er det 
sandsynligt, at de kan nedsættes noget, hvilket skal afprøves 
for et par midler. 

Vedrørende s p r ø j t e t i d s P u n k t e r kan det siges, 
at sprøjtning lader sig udføre med de ovenfor omtalte midler 
i hvert fald fra 21/3 til udspring. Umiddelbart efter ud
spring er det ikke fordelagtigt at sprøjte, idet nålekrølnin
gen straks er i gang, og det har tillige vist sig, at sprøjtning 
af de nyudsprungne kviste med koncentrerede vædsker kan 
medføre svidning. Sprøjtningstidspunktet skal iøvrigt nær
mere undersøges for at afgøre, om der er et særligt velegnet 
tidsrum i årets løb. 

Sammenfatning 

En række insektgifte er blevet afprøvet mod Chermes 
nordmannianae i kulturer af nordmanIisgran. Med passende 
koncentration og med rigelig vædskemængde kunne der med 
de fleste sprøjtemidle r opnås fuldt tilfredsstillende resultat. 
Visse fosformidler (paration, metylparation og, antagelig, 
malation) var mindre egnede. 

I betragtning af giftenes pris samt farlighed bør fo,r 
tiden til Chermes-bekæmpelse anvendes enten rene lindan
eller diazionmidler eller midler som kombinerer lindan med 
klorbensid el.lign. 
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Ovennævnte afprøvning gælder kun med sikkerhed for 
den »gammeldags« sprøj teteknik, der er baseret på rigelig 
vædskemængde (rygsprøjte, motortøndesprøjte o.lign.) og i 
tidsrummet fra og med april til lige før udspring. 

Forsøgene agtes videreført med henblik på koncentration, 
sprøjtetidspunkt, anden teknik m.v. 

SUMMARY 

Chemical control of Chermes on silver fir. 
I. Suited insecticides. 

Experiments to find insecticides suited for control of Chermes 
(Dreyfusia) nordmannianae ECK. (= Adelges niisslini C.B. in 
most North American and British literature) were started he
cause the findings in the literature were partly contradictory 
and the efficiency of modern insecticides so far tried on Cher
mes in Danish Forestry not always satisfactory. 

The composition of the insecticides used in these experiments 
is given in table 2. Preliminary experiments on dipping of small 
Abies alba, infected aiready in the nurseries, showed (table 1) 
that the plants stand this procedure without any injury. 

The main experiments were carried out on rows of Abies (A. 
nordmanniana) of about one meter in height. The number of 
Chermes ona twig of the upper whorl was counted before treat
ment, and on a similar twig of Ithe new upper whorl in the fol
lowing September. The value of the foliage of the trees, when 
used for ornamental decoration, was also estimated. Some 
sprayings were carried out on ten trees only, but then very tho
roughly (Spec. spr. in table 3). A "knapsack sprayer" was used, 
except in "Geel Skov", where hoth a hand sprayer and hand 
duster were used. About three trees per minute were treated, 
with a dosage of 0.3-0.6 li tre per tree. 

The resuJts are given in table 3, in which the percentage im
provement as compared to the untreated plo'ls is calculated as 
foIlows: 

( Chermes No. (foliage value) after treatment 
Percentage Tmprovement = 100- » » » » befOl'e » 

for the treated plot divided by the similar fraction for the un
treated plot at the same dates) X 100. The improvement, calcu
lated in relation to the nearest untreated plot, is, when possible, 
given in brackets. 
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All the insecticides showed some effect, but some of the orga
nophosphorous compounds (paration, Metasystox) were unsatis
factory in the summer sprayings. In winter sprayings (table 3, l) 

or dipping (table 1), the oils Albolineum, and Akidan 49, and the 
paration, were inferior to the combined insecticide Mido!. In 
many cases, a very high standard was reached (fig. 3). Dosage 
and thoroughness of application were found to be very impor
tant, and differences in this respect may explain the discre
pancies found in literature. 

After the rejection of unsatisfactory compounds and the con
sideration of cast and the toxicity to mammals (table 4), the 
conclusion drawn was that control of Ch. nordmannianae (and 
probably other Chermes) at the present time in this country, 
should be carried out, with lindane, lindane-chlorbenside, or 
with diazinon (p. 132). Dusting is less effective. 

Further experiments intend to analyse the minimum cO'llcen
tration of the spray, and the best season of the year in which to 
spray. 

Sprayings of the above mentioned type seem economically 
very profitable when a production of ornamental greenery is 
included in Abies cultivation. 
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FORENINGEN 
DANSKE STAVEFABRIKERS 

FÆLLESKONTOR 
AABOULEVARD 5 • KØBENHAVN V 

TELEF.: CENTRAL 1<4875 

TELEGRAM.ADR.: STAVKONTOR 

E. Graven's Planteskole 
Hansled pr. Horsens 

Tlf. Hansted 46 

Skov-, 14- og Hækplanter samt 
Planter til Vildtremiser 

PlaDtakoleD er tiIaIuttel Herkomotkontrollen 
med Skovfrø. og planter 

BELGISK SKOVHEGN 
Bemærk de billige priser 
Ved køb af 1000 m og mere + 5 pet. 
Ved køb af 2500 m og mere + 7 pet. 
Leverandør til mange danske skove og 
iustitutioner. Udbed venligst tilbud I 

1047· 6' pr. 100 m .... 108 kr. 

1047·12' • 88 » 

939· 6' • 97 » 
939·12' • 

726· 6' • 

726·12' • 

73 » 
73 » 

591» 

A. F. LASSEN'S SØN. HOLBÆK, TELF. -U9 (FLERE LEDN INGER) 

RøDEKRO TELELON 619»- DANMARK 

Skoyplantør 
I bedste provenienser 

prima kvaliteter 

et righoldigt sort/mene 

score og sm' partier. 

Skovlrøet leveres af Statsskovenes Planteavlutatlon. Planteskolerne og aalllllkontoret er 
tllsluttet HerkomstkonlroUen med skov!'rø og -planter. VI giver Dem gerne et tilbud pil 

Deres forbrug skriftligt eUer ved besøg. 

VI ER KØBERE TIL: 

1--

Kævler og snitgavn' 
IB0G-EGOGASK 

Hyllinge Træindusm A/S 



ROBUST 
ØKONOMISK 

BUHGARTI L5 
IO og 13 hk. 
Sachs diesel i begge 
størrelser. Overlegen 
kraft, meget handy 
og let at betjene. 

Følgende redskaber 
anbefales: 
fræseorgan, 90 cm 
arbejdsbredde, ven
deplov - kultivator 
5- eller 7 tands. 

BUHGARTI T5 
13 hk. diesel 
Uforlignelig special
traktor til skovbrug. 

Skovfræser 90 el. 70 
cm. -plantebor -kul
tivator - fingerklip
per· vendeplov. 

EFFEKTIV 

HOVEDVEJEN 219 . GLOSTRUP. TLF.: (Ol) 965595 

AuL forhandler for Fyn 
og Jylland: 

SVEND CARLSEN 
Aasum pr. Agedrup, 
telf. Marslev 200 

AuL forhandler for Bornholm: 

THORGNY LARSEN, 
Dr. Kabellsvej 28, 
Rønne, telf. Rønne 376 

-A-E:R·e-l!I-iT~ 
DANSK SlKKERHEDSPRÆHGSTOF. 




