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SIBIRISKE ÆRTER, EN GAMMELKENDT, 

KOMMENDE NYTTEPLANTE 

af forstkandidat GEORG SCHLATZER 

Som så mange indfØrte prydbuske er det sibiriske ærle
træ, Caraganaarboreseens, Lam., en gammel kending her
hj emme - blot med den særlige omstændighed knyttet til 
sig, at det allerede på et forbavsende tidligt tidspunkt har 
været forsøgt som nytteplante. Således gjorde von Langen 
nogen brug af det (20), og forskellige steder i forstproto
kollerne vedrØrende de von Langenske plantager omtales 
Sibiriske ærter i ret betydelige antal, selvom tallene kun er 
små i forhold til de Øvrige arter sammesteds. Enkelte gange 
omtales de i optællingerne af overlevende planter (f. eks. 
Slangerop Revier, 2. hoveddel, 3. del, hvor der foråret 1771 
bl.a. plantedes 500 stk. sibiriske ærter - og hvor en opgø
relse efteråret 1772 angiver (bl. a .) 500 stk. S. Æ .). Oftest 
giver dog opgØrelsernes mangelfuldhed ingen mulighed for 
at bedØmme Caraganaens skæbne i de Langenske planta
ger. Sandsynligvis har de store vildtbestande gjort kål på 
de fleste, og hvad vildtet har levnet, er sikkert gået til under 
senere husdyrgræsning. Bestemt hvorfor von Langen foran
ledigede de sibiriske ærter brugt, foreligger tilsyneladende 
ikke oplyst, men efter det foreliggende har man lov til at 
gætte på i hvert fald 4 mulige årsager a ) Som hjælpetræ, 
b) På grund af værdifuldt ved (og bark), e) som foder
plante eller endelig - og måske snarest - d) af hensyn til 
bier, et hensyn, der optog ham en del, og som sikkert er år
sag til den ret udstrakte brug af en del forskellige småtræer 
i plantagerne. I Øvrigt har ærtetræet nok været lidt af en 
modeplante på det tidspunkt. Således anfører C. F. Schmidt 
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(der i øvrigt ikke selv var alt for begejstret for arien): 
» ... det er både til Hegn og andre Ting meget anpriist i en
deel tydske Skrivter; ... « (29). 

Også på den anden side sundet havde ærtetræet tidligt til
trukket sig opmærksomhed, jvfr. Retzius /Rafn (25), der 
1798 oplyser »Er bleven planted sålænge og på så mange 
Steder i Riget (d.v .s. Sverige), at dets Held er noksom be
kjendt. Det fortjener m ere almindeligt at plantes baade for 
Ærternes og Træets Skyld«. Og Ærtetræet blev virkelig 
brugt »hinsidan«. Den dag i dag findes der mangfoldige Ca
raganahegn - i Skåne som især i Norrland. Hos os sank 
derimod det sibiriske ærtetræ nyttemæssigt stort set ned til 
slet og ret at være en prydbusk. Enkelte steder kan det dog 
findes som hegnsplante, lige som der har været enkelte se
nere forsØg på at udnytte nogle af dets specielle egenskaber 
- mest prominent nok i Hårup Sande-forsØget. Derimod 
fandt Caragana ikke vej til de udstrakte hegns- og skov
plantninger i Jylland. - I store træk har der således været 
stille om ærte træet indtil de senere år, hvor der til gengæld 
virkelig er ved at blive interesse for arten - og nu under 
fuld hensyntagen til dens værdifulde egenskaber, hvoraf 
især 2 er af betydning: Dens egenskaber som læplante og 
værdien som vildtplante. Som læplante ligger dens fremtids
muligheder nok især, men ikke udelukkende, i Vest- og 
Nord-Jylland, i hegn som i skovbryn, medens den som 
vildtplante har almen interesse. 

Det milieu, hvori læplanten ærtetræ skal finde sine mu
ligheder, må vel som nævnt fØrst og fremmest være det 
vindhærgede Nord- og Vestjylland, hvor vi har det stØrste 
behov for robuste læplanter. Et lille udsyn over disse egnes 
nyere historie vil som bekendt afslØre en af de mest betyd
ningsfulde begivenheder i landet: Den omfattende plantning 
af læhegn og plantager som væsentlig baggrund for en kraf
tig egnsudvikling; - men samtidig får tilskueren et stærkt 
indtryk af, at man i hØj grad har bØjet sig for en antaget 
nØdvendighedens lov. Efter en ikke synderlig heldpræget af-
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prøvning af el ret beskedent antal arter og provenienser 
ledtes man efterhånden ind på at betragte nåletræet som 
den eneste effektive lØsning. Stærkest fik denne tankegang 
vel udtryk inden for hegnsplantningen, hvor linien blev 
fæstnet bl. a. ved E. M. Dalgas's ord (11) : »Hovedregelen 
for et levende Hegn på Sandmark er ... 2) at det skal be
staae af haardfØre Naaletræer, enten Hvidgran eller Bjerg
fyr, eller begge i Blanding; . .. « Men udviklingen inden for 
plantageopbygningen har jo også i hØj grad fulgt tilsvaren
de tankebaner, resulterende i anlæg af de store nåletræka
ger praktisk talt uden formildende omstændigheder. Så 
værdifulde begge typer tilplantninger end er, har bekendel
sen til nåletræ - især bjergfyr, hvid- og rØdgran - dog efter
hånden resulteret i en del kritik, samtidig med at det stadig 
stærkere påvises, at også en række buske og lØvtræer har 
både gromuligheder og særopgaver i disse egne. Ikke, at 
man undsiger nåletræets evner som værdiproducent; men 
man savner stedse mere det milde og varige lØvtræ i skov
rande som til hegn. Hertil kommer for plantagerne en fØ
lelse af det urimelige i, at de mange nåletrækager p. gr. a. 
brandfare må holdes lukkede for publikum, og for hegne
nes vedkommende spores en stigende ængstelse for Trame
tesspØgelset. Til disse mere almene fØlelser kunne man pas
sende fØje de enkelte forstmænds Ønsker om træk-fri og 
vindfaste, varige og brandsikrende skovrande. 

Heldigvis er en udvikling mod mere varierede plantninger 
godt på vej . For plantagernes vedkommende behØver vi så
ledes blot at erindre om forsøgene i Kompedal plantage så 
vel som om de løvtrækapper, man hist og her ser under mere 
eller mindre fremskreden opbygning, især ud til mere be
færdede veje. Men også inden for hegnsplantningen er der 
stærke kræfter i gang for at komme ud over nåletrædomi
nansen. Ikke mindst ud fra TrametesØdelæggelserne og den 
deraf fØlgende alt for lave gennemsnitslevetid for effektive 
nåletræhegn samt vanskeligheden m.h.t. disse hegns forny
else er der bl. a. på visse af statens forsØgsgårde i de senere 
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Skema 1. 

Karakter: 

Bladakse .............. . .. . 

Småblade ... . . ' " .. . .. . .. . 
a) antal ....... .. ...... . 
b) længde . .... .. . ... .. . . 

Akselblade .. ... . ... . . .. .. . 

Spalteåbninger på overside .. . 

Bæger .... . " .......... . . . 

Blomster .. . .. .. .......... . 

Bælg ...... . ..... . . . . . .. . . 

Statur . ........... . .. . ... . 

CARAGANA. Lam. 

(Bean, Dippel, Komarow, Moore, Pallas, Rehder, Schneider). 

C. arborescens, 
Lam. 

C. fruticosa, 
') (Pall.), Steud. 

C. decorticans, 
2) Hemsl. 

C. boisii, 
Schneid. 

Gule blomster på leddede stilke. (6- )8- 12(-14) småblade, bladstilk fældes 

Akeslblade meget kortere end bladstilk. I Akselblade tornede, ofte halvt så lange som 
Bladakse 3,5- 8 cm. Meget korttandet bæger. bladslilk. 

-- ,.- ----- ~ 

10- 45 mm 50- 90 mm 

(Lyse undersider) 
8- 12 8~- 14 6- 12 10- 12 

10- 25 mm 15- 25 mm 6-12 mm 4- 18 mm 

Varierer fra 2- 10 mm Lidet eller ikke stik- 3- 10 mm. Til 10 mm. 
og fra bløde til hårde kende . 

Ingen. Ingen. Mange. Ingen. 

Næsten helt nøgent. Tæt smådunet. Spidstandet - halv- Ikke-tornede lænder. 
tornet. Frynsethåret. 

15- 20 mm lange, på Lidt større end på 25 mm lange. På 20 20 mm lang blomst, 
15-60 mm lange C. arborescens. mm lange stilke. 20 mm lang stilk. 
stilke. 1-4/ knippe. Enkeltvise. Nøgen frugtknude. Enkeltvise. 
Nøgen eller håret Nøgen frugtknude. Håret frugtknude og 
frugtknude. frugt. 

35-50 mm 20-30 mm 30- 50 mm Til 45 mm. 

S tor busk eller træ til Busk til 2 (?) m. Busk eller træ til Busk 2- 2,5 m. 
7 m . 6 m. 



co 
CO 
CO ...-. 

Id 
købe 

kævl 

Vi vil også 

gerne købe 

Deres - enten det 

er ask, eg, bøg 

eller bl. løvtræ 

Vi bruger masser af træ - over 12.000 kubikmeter om året, 
og det er udelukkende damk træ, vi køber og forarbejder. 
Det er en tradition, som kan føres tilbage til 1888, og den vil 
vi gerne holde i hævd. Vi er interesserede i at købe ethvert 

parti træ - uanset beliggenheden. -- Det siger sig selv, at vi 
betaler den gældende dagspris. 
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år udfoldet store anstrengelser for at indhente det forsØmte 
i retning af at afprØve lØvtræarter til hegnsbrug. I diskussi
onen vedrØrende disse problemer bliver opmærksomheden 
stadig stærkere henledt på bl. a. ærtetræet, og nogle forsØgs
plantninger har allerede set dagens lys. Imidlertid synes det 
urimeligt, at man ikke også i skovbruget skulle sØge at ud
nytte den støtte, som Caragana kan yde, det være sig i IØv
trærande eller i vildtplantninger, når den blot bruges under 
hensyntagen til dens specielle Ønsker. I dette sidste ligger 
naturligvis en begrænsning, som endnu ikke kan hævdes at 
være fuldt belyst, så meget mere som der råder en fØlelig 
mangel på erfaringsgivende ældre plantninger i udsat pla
cering. På den anden side er der i de senere år, og fØrst og 
fremmest ved Arboretet og Vildtplantningen, arbejdet en 
del med Caraganagruppen, og selvom billedet på ingen må
de er tilstrækkeligt klarlagt, kan dog visse af vore erfarin
ger hjælpe til at afbØde skuffelser hos de interesserede, der 
måtte Ønske at udnytte ærtetræets egenskaber. Ligeledes 
kan det have betydning at opridse hoved linierne og lægge et 
grundlag til indstyring af senere erfaringer. Ihvorvel der 
altså må herske betydelig usikkerhed m.h.t. konklusionerne, 
skal der dog i det fØlgende forsØges en optrækning af lini
erne i ærtetræets karakteristika. -

Som nævnt er der i de senere år ud fra Arboretet arbejdet 
en del med Caraganagruppen, hvor foruden C. arborescens, 
Lam., fØlgende 3 arter især har tiltrukket sig opmærksom
heden : C. boisii, Schneid., C. decorticans, Hemsl. og C. fru
ticosa, (Pall), Steud. Af disse er C. arborescens den gam
melkendte og, som den kraftigst groende, den, der har størst 
almen interesse; men dette udelukker i sig selv ikke, at en 
af de Øvrige nævnte tilsyneladende lige så klima tolerante ar
ter kunne afslØre værdifulde egenskaber til brug især i skov. 
Sligt vil kun kunne afgØres gennem en afprØvning, og en 
sådan foretages da også i disse år via »Plantning for Vildtet«. 

Geografisk har disse 4 arter ikke særligt meget tilfælles. Spe
cielt forekommer C. boisii og C. decorticans i mindre og fra de 
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Skitsernæssig angivelse af de 4 Caragana-arter's ud
hredelse. Ridset baseret p,l den angivne litteratur, idet 
dog russisksprogede detailangivelser ikke er benyttet. 

2 andre arter adskilte områder, hhv. Szechwan og Afghanistan 
(især omkring Kurrllmclalen), medens C. arborescens og C. frll
ticosa indtager væsentlig større områder, arborescens således 
området fra Altaibjergenejlrtysjfloden gennem Sydsibirien og 
Nordmongoliet til Transbaikal, medens fruticosa har sin hoved
udbredelse i Amurlandet og Manchuriet til Nordkorea. Ikke desto 
mindre har de 4 arter et forbavsende ensartet præg, og det er 
typisk, at både C. boisii's og C. fruticosa's artsberettigelse er be
tvivlelig. Således er Moore (21) gået stærkt ind for at opfatte 
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C. boisii som en varietet af C. arborescens, idet han påviser, at 
variationsbredden i næsten alle de to arters karakterer overlap
per hinanden, lige som de begge har samme kromosomtal (2n = 

16). Desværre forekommer det materiale af C. boisii, han har 
haft til rådighed, ikke at Være helt uangribeligt. Imidlertid stiller 
også Bean (2) sig tvivlende m. h. t. berettigelsen a f at bevare 
C. boisii som art, og der er næppe tvivl om, at denne berettigelse 
er diskutabel, selvom vi nok har det "endelige bevis til gode . For 
den væsentlig bedre kendte C. fruticosa er forholdene også fly
dende, og det er typisk, at Bean end ikke nævner den egentlige 
fruticosa, meden~ Dippel (12) ha~ den som en varietet af C. ar
borescens og Schneider (27) tilsyneladende går endnu videre, 
idet han ikke blot som Bean ikke n-ævner C. fruticosa, end ikke 
som varietet, men ydermere udstrækker C. arborescens' udbre
delsesområde til at dække også fruticosa'ens. 

De 4 arters fællespræg er dels det almindelige Caraganapræg: 
Fåtallige knipper af som oftest gule ærteblomster, af hvis 10 støv
dragere de 9 er sammenvoksede; aflang, smal, stiv, oftest i en 
spids endende bælg med ret små frØ; på ældre skud blad- og 
blomsterbærende, »skæl«-dækkede dværggrene ; spredte, lige
finnede (på en del andre arter: 4-koblede) blade med små del
blade og blivende akselblade, der hos nogle er tornagtige; ende
lig er der oftest lange korktrevler over den glatte, i regelen grøn
lige bark. Men. herudover har disse 4 arter så store ligheder, at 
der for de fleste karakterer er tale om jævn overlapning fra art 
til art, som det vil fremgå af hosstående oversigt (Skema 1). 

Imidlertid, spørgsmålet 'Om, hvorvidt C. boisii og C. fruticosa 
er arter, varieteter eller provenienser af C. arborescens, har i 
denne forbindelse en forholdsvis begrænset, teoretisk interesse. 
Dersom en eller begge typer skulle få videre betydning, er det 
for praksis blot væsentligt, at man på een eller anden vis kan 
holde disse typer navnemæssigt adskilt, idet de forventeligt har 
specifikke dyrkningsmæssige egenskaber, og den foreløbig vig
tigste konklusion m å da blive, at hele diskussionens baggrund 
bestemmes af en stor variationsbredde inden for hovedarten, 
C. arborescens. -

I det fØlgende vil vi fØrst og fremmest beskæftige os med 

C. arborescens, og da indledningsvis med dens betegnelser. 

Inden for den internationale botanik er Lamarck anerkendt 

som au thor med navnet Caragana arborescens; men herud

over har den været dØbt C. si bi rica, Royen, C. inermis, 

22 
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Moneh., Aspalathus arborescens, Amm., Aspalathus caraga
na, O. Kuntze, Robinia Altagana, Pall. og Robinia caragana, 
L. (18). HenfØrelsen til Robinia træffes igen såvel i fransk 
som i den gamle engelske betegnelse, medens moderne en
gelsk såvel som tysk og de skandinaviske sprog har heftet 
sig ved frugten og d€rmed betegnelsen ærtetræ, oftest med 
prefixet sibirisk. Medens det af Pallas brugte artsnavn, AI
tagåna, er artens mongolske navn (23), stammer navnet 
Caragåna enten fra tyrkisk eller kirgisisk; hvor det i begge 
tilfælde skal betyde »sort øre« og hentyde til dyr, der alm. 
træffes ved Caraganakrat, nemlig hhv, Ørkenlos, Caracal'en, 
og ræv (15) . 

Ærtetræets livsytringer året igennem indledes med lØv
springet, der falder i fØrste halvdel af maj. I denne måneds 
sidste halvdel - og medens lØvet endnu er skært grØnt - fin
der blomstringen sted (noget senere hos C. decorticans). 
Iflg. Gram/Walker (6) kan blomstring allerede indtræffe 
i 4-6 års alderen, men i praksis arbejder Cram med 6-års 
alderen som modenhed salder (8). Bælgene modner tidligt -
hos os sidst i august - fØrst i september, og modningen af
sluttes med aktiv frØspredning, idet den enkelte bælg rev
ner langs sØmmene, hvorefter de 2 halvdele hver for sig 
snoer sig proptrækkeragtigt, hvilket alt sammen sker med 
betydelig kraft, således at frØene slynges ud. FrØ~ne er 
brunlige, ofte marmorerede, noget aflange og af ret varie
rende stØrrelse, - oftest omkring 3 mm lange. De har efter 
amerikanske erfaringer ingen spiringshindring (35) og vil, 
også efter vore erfaringer, normalt spire med meget stor 
procent fØrste vår. På den anden side kan der iflg. Cram (8) 
være tale om en mild, varig kimhvile, der dog brydes ved 
ganske kortvarig stratificering. Ligesom frØmodningen fal
der også lØvfaldet på et ret tidligt tidspunkt: FØrst i okto
ber. -

I Sibirien forekommer Caragana arborescens fØrst og 
fremmest i overgangszonen Taiga-Steppe, med populationer 
i begge ydertyper. Pallas (23) skelner ligefrem mellem en 
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højere form fra skove og flodbredder, og en lavere steppe
form, som han omtaler fra de Østligste dele af den egentlige 
C. arborescens's områder. Prinlz' (24) iagttagelser fra eg
nene om Jenisej's Øvre dele, i hjertet af udbredelsesområdet 
for C. arborescens sensu stricto, giver et mere detailleret 
billede. Foruden i skovsteppeområder, hvor han så den i åb
ne lØvtrægrupper og sammen med lærk, forekom den i lig
nende terrain i åbne, tørre hulheder, sammen med Rosa 
spinosissima og Cotoneaster melanocarpa m . m., og endelig 
så han den på mere fugtige skråninger i steppepartier, som 
småkrat sammen med bl. a . Cotoneaster melanocarpa. På 
mere tørre lokaliteter aflØstes den af C. bungei, frutex lati
folia, jubata, pygmæa og spinosa. 

Som ovenfor antydet har man allerede tidligt haft en for
nemmelse af, at ærtetræet huser værdifulde egenskaber. Så
ledes priser Pallas (23) i sin beskrivelse veddet, der er 
hårdt, tæt, meget sejgt, spalteligt og med sin gule splint og 
rØdbrunlige kærne velegnet til finere arbejder. 

Også C. F. SchmIdt (28) fremhæver veddet s sejghed, 
hvortil Borkhausen (5) yderligere anfØrer, at ærtetræet er 
velegnet til fremstilling af spadserestokke - et brugsområ
de, hvor det unægtelig er en fordel, dels at Caraganas års
skudsgrænser næsten ikke er til at se på de ældre skud, dels 
at visse typer er ekstremt fåkvistede. Men også den usæd
vanligt sejge bark tiltrak sig opmærksomhed, og både Pal
las og Borkhausen anfØrer således, at den brugtes til reb -
hhv. i Rusland-Sibirien og Sverige. 

Som honningproducent er Caragana næppe at foragte, og 
selvom der ikke er grund til at tro, at nogen af arterne når 
op på Robiniens værdi som biplante, er der dog blomstrings
tiden igennem et ganske alvorligt bitræk på dem. I Arbore
tets så vel som i Botanisk Haves Caraganagrupper har forf. 
således iagttaget betydelige træk af honningbier og nogle 
humler på blomstrende buske, og ganske i samklang her
med finder man forholdet berØrt både i ældre og yngre lit
teratur. 
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Også i direkte brug er ærtetræet i hØj grad ædbart - og 
dertil ugiftigt for mennesker som for husdyr. FrØene udgØr 
således en nærende fØde for fjerkræ (»Taubenerbsen«) og 
endog mennesker (5,23), medens især de drØvtyggende hus
dyr sætter stor pris på lØv og unge skud (23, 5, 28). Vildtet 
værdsætter ligeledes i hØj grad ærte træet. Vel har forf. gen
tagne gange iagttaget, at unge skud af glatbarkede arter 
som alpeguldregn, blærebælg og kronvikke klart foretræk
kes af haren; men hvor sådanne mere foretrukne ærteblDm
strende buske ikke er til stede i overflod, hjemsØges ærte
træet stærkt, idet både lØv og skud fortæres . Også råvildt 
æder gerne Caragana-skud. Således er de i Hårup Sande 
forsØgsareal selvsåede ærtetræplanter næsten uden undta
gelse nedbidte ofte med .flossede bids po r. 

Det er i Øvrigt værd at bemærke, at ærtetræet modstår 
selv stærk nedbidning så vel som fejningsskade forbavsende 
godt. På en af de nedbidte planter i Hårup Sande, en plante, 
der efter udseendet at dØmme havde været nedbidt år efter 
år (fØlgelig endnu kun 15 cm hØj), taltes således 7 årringe. 
De ældre buske i samme areal er stærkt fejede, - men ned
fejningen er stedse blevet besvaret ved dannelse af nye stød
skud. Ærtetræet viser i det hele en udtalt regenerationsevne 
(jvnf. også dets tålsomhed for gartnermæssig stærk tilbage
skæring (17» . Alt taget i betragtning fremtræder ærtetræel 
som en god vildtfoderplante, for lØbende som for flyvende 
vildt. 

Blandt sine dyrkningsmæssigt værdifulde egenskaber 
rummer ærtetræet evnen til at kunne klare sig igennem på 
en række forskellige bundtyper. Således har forf. set det på 
fugtig grusbund i bunden af Okkels grusgrav (S. f. Her
ning) og på fugtigt sand på en del af et forsØgsareal ved 
Aalborg, og selvom disse bundtyper næppe er gunstige for 
arten, evner den dog at overleve hæderligt ; men også på 
tØr, mager bund kan den overleve, og på svær ler som f. eks. 
i Arboretet, er udviklingen fortræffelig . Dertil er det en ven
lig nabo, der ydermere kan bidrage til en bundbedring. Der 
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Fig. 1. Haarup Sande. Stærkt nedbidt, selvs ået ærtetræs-
plante. Vede1 fot. 

er således (33) bemærket intens ammonifikation i jord, der 
tilfØrtes ærtetræsblade. 

Endelig skal i denne forbindelse fremhæves den betyde
lige skyggetålingsevne. Både Jager (17) og Termansen (32) 
fremhæver ærtetræets evne til at tåle forholdsvis stærk 
skygge, men i øvrigt kan denne egenskab ses demonstreret 
i mange anlæg og haver. Lægges disse egenskaber til foder
værdi og bidtålingsevne, bliver det berettiget at betragte ær
tetræet som en af de helt ud velegnede planter til interne 
vildtptantninger i skove og plantager. 

Fra gammel tid har Caragana arborescens ry for at være 
nøjsom og tØrketålende, - en karakteristik, der egentlig 
ikke er misvisende men dog måske bØr tages med et korn 
salt. Således skyder Boerner (4) nok noget over målet, når 
han hævder, at den gror godt endnu på den ringeste jord, 
tørre skråninger, klitter etc. Her er Borkhausen (5) snarere 
på rette spor, idet han tager visse forbehold m.h.t. udvik
lingen på den ringe bund, og det er værd at mærke sig, at 
både C. F. Schmidt (29) og Burgsdorf/Schæffer (31) hen
regner den mellem de planter, der bØr bruges på god ler
og muldjord. Rent bortset fra samspillet med ekspositionen 
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er sandheden nok snarest, at ærtetræet vel kan overleve på 
mager og navnlig meget tør bund, men den nogenlunde til
fredsstillende udvikling forudsætter et nogenlunde nærings
indhold i den i Øvrigt gerne både tørre og lette bund. Gen
nem de senere år har Arboretet i samarbejde med forskel
lige institutioner gennemfØrt en del forsØgsplantninger -
bl. a. for at få disse problemer belyst. Desværre er nogle af 
disse forsØg i starten .bleyei hæmmet .af en da ukendt fak- . 
tors indgriben: At det her mere end for de fleste arter synes 
væsentligt, at der arbejdes med udsøgt plantemateriale. 
Nonchalence på dette punkt har bidraget til at sinke pro
grammet, men i det hele taget kan noget definitivt endnu 
ikke fæstnes. På den anden side er det meget fristende at 
fremdrage enkelte af disse så vel som ældre plantninger, og 
vi skal da fØrst betragte de vellykkede, unge plantninger på 
Ålborg civile lufthavn. 

Her findes ærtetræet bl. a. i en 2-årig læplantning og et 2 år 
gammelt forsøg med ærteblomstrede buske. Bunden er sand, i 
læplantningen stedvis med svagt lerindhold men i Øvrigt med 
sandflugtkarakter (der har været sandflugt i begge vækstsæso
ner) . Grundvandet står forholdsvis hØjt. På disse arealer viser 
ærtetræet en forbavsende vækst jvnf. fig. 2 fra den ringeste 
del af læbæltet; men ind i billedet hører, dels at sandet er 
kalkrigt (pH 6,5- 7) ,dels at der givetvis findes gØdningsremini
scenser fra forudgående agerbrug. Vender vi os dernæst til Haa
rup Sande, der vel er et af de ringeste arealer i dette land, tørt 
og yderst magert, ser vi, at ærtetræet ikke blot har overlevet og 
fornyet sig nogenledes tåleligt men endog så småt er i færd med 
at brede sig ved selvsåning. Denne del af forsØget fik i 1923- 24 
tilført kalk samt N, P , K & Mg') (34). Af disse har N sikkert været 
uden betydning for ærtetræet, der, i lighed med så mange andre 
ærteblomstrede, har symbiose med knoldbakterier og· normalt 
bliver tilstrækkelig inficeret ved fremelskning i de fleste ældre, 
danske planteskoler. De øvrige tilfØrte stoffer har derimod gi
vetvis betydet en væsentlig, måske afgØrende hjælp for ærte
træet, og det er ganske interessant, at de øverste 30 cm af jorden, 
at dØmme efter en prØve, taget mellem nogle af buskene juni 
1959, nok, i modsætning til kontrollen, viste nogen horisontdan-

*) N = Kvælstof; P = Fosfor ; K = Kalium; Mg = Magnesium 
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Fig. 2. Ålborg civile lufthavn. 4 år gl. 
ærtetræsplante i 2-årigt læbælte på 
kalkholdigt sand med gødningsrester. 

nelse men samtidig pH 6,0 samt væsentlig mere kalk og fosfor 
end kontrollen fra sandet noget øst for forsØgsarealet. 

Analyserne gav følgende resultat: 

Prøve RF) Ft Tk \lgO mg Cal 100 gr. jord 

Caraganagruppen 
Kontrollen 

6,0 
5,3 

1,1 

0,2 
0,7 

0,7 

0,8 
0,6 

12 

4 

Sluttelig skal omtales nogle forekomster på brunkulsjord, og 
da fØrst, at 25 normalplanter, plantet på sydvendt skråning i Ør
kenarboretet marts 1959, alle har overlevet sommertØrken og 
endda præsteret nogen vækst på flyvesand (pH ca. 5,5) over 
klægblandet grus (pH mellem 4,5 og 5), idet det dog skal tilføjes, 
at hver plante ved plantningen fik et tilskud i form af en hånd
fuld sphagnum, tilsat 4 '7r kalk og '1 % superfosfat. - Nord her
for, i et brunkulsleje ved Langeluncl, findes en mindre gruppe 

') Rt = Reaktionstal; F t = Fosforsvretal; T" = Kaliumtal 

23 * 
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ærtetræ, plantet 1950 på forholdsvis mild brunkulsjord - pH 
mellem 5,5 og 6,0 - og i læ. De fleste af buskene er robuste og 
sunde, - men af beskeden højde: 1,5- 2,5 m. 

Imidlertid - den nærmere fæstnelse af nøjsomheds/tør
ketålsomheds-grænserne for Caragana arborescens her i 
landet må blive en fremtidig sag, og herværende eksempler 
er da også kun tænkt som en »smagsprøve«, der dog i no
gen grad støtter den foran antydede mulighed, at ærtetræet 
vel kan overleve under særdeles magre vilkår, men at den 
tilfredsstillende udviklings grænser er væsentlig snævrere -
og antagelig nært bundet til kalk samt muligvis rigelig fos
for m. v. 

Vender vi os dernæst mod ærtetræets klimaegenskaber, 
fØrst og fremmest hårdfØrhed og vindtålsomhed, mØder vi 
igen fra gammel tid ry for usædvanlig modstandsdygtighed, 
og betragter vi den udstrakte, heldige brug, der er gjort af 
ærtetræet både i Europa og Nordamerika, fØles det beretti
get at tilskrive planten en usædvanlig klimatolerance - eller 
snarere: Der må findes nogle forbavsende tolerante prove
nienser af denne i sin udbredelse strengt kontinentale plan
te. Ganske vist er iflg. Nimmo (22) en fra North -Dakota 
modtaget type blevet stærkt frostØdelagt i hedeplantninger 
forskellige steder i England (kun i det yderste Sydvest var 
den tilfredsstillende), men normalt udvikler arten sig til
fredsstillende på de britiske Øer (jvnf. Loudon (19) og især 
Rean (2). Nord for os, i Nordvestnorge, er der vidnesbyrd 
om en særdeles tilfredsstillende udvikling, jvnf. Schiibeler 
(30) der bl. a . omtaler busken fra Steinkjer, og som ud fra 
sine forskellige iagttagelser tør gå meget stærkt ind for at 
bruge den (og Crataeglls sanguinea) som hegnsplante over
alt i Norge, hvor der kan være tale om at plante levende 
hegn. Tilsvarende oplyser Hjorth (16) efter mangeårig plan
teskolevirksomhed i Flekkefjordområdet i Sydvestnorge, at 
C. arborescenser »Steinhardfør«. Og tager man ærtetræets 
udvikling her i landet, hvor det ganske vist især har været 
brugt som havebusk, skulle der heller ikke hos os være 
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grund til at frygte Ødelæggende frostskader, med mindre 
man tilfældigvis får fat i en særlig fØlsom type. Forf. har 
således kun oplevet et tilfælde, hvor der er forekommet 
frostskade på ærtelræet: Ganske unge plantninger blev no
get svedet under den ualmindelig hårdhændede nattefrost 
maj 1957 (der også sved store buske resp. yngre træer af 
Rugosarose og rødel). Ærtetræplanterne led dog ikke alvor
lig skade, (selvom der var lokaliteter, hvor næsten alt løvet 
blev afsvedet), idet det svedne løv hurtigt blev udskiftet 
med nyt. Efter det foreliggende turde det være ganske be
rettiget at betragte Caragana arborescens som klimafast hos 
os, og den regnes da også almindeligt blandt vore mest 
hårdfØre buske. Hos os er dyrkningsproblemet langt snarere 
af en helt anden karakter: SpØrgsmålet om, hvor langt ud 
på magre, stærkt eksponerede jorder man kan drage nytte 
af arten som læplante. 

Fra udlandet ved vi, at ærtetræet er en af de helt domi
nerende hegnsplanter. Ikke blot finder det udstrakt brug til 
læhegn i østeuropa og f. eks. i nogen grad i Skandinavien, 
men på de amerikanske prærier, specielt de canadiske, spil
ler det en ganske dominerende rolle. Cram (6) hævder så
ledes, at ærtetræet gennem de sidste 40 år har vist sig som 
den mest pålidelige læplante på de canadiske prærier, og 
der uddeles da også hvert år flere millioner Caraganaplan
ter fra de offentlige canadiske planteskoler (1958 uddeltes 
4% millioner stk. ifØlge årets rapport fra F.N.S.). Går vi 
lidt længere syd på i Amerika, til North Dakota, ser vi, at 
ærtetræet også der har været brugt og bruges i meget store 
tal, fØrst og fremmest som yjndbrydende rand i flerradede 
læhegn; og selvom der har været nogle skuffelser som fØlge 
af udstrakte aflØvninger ved plasterbiller og græshopper, 
skal det på den anden side fremhæves, at ærtetræet range
rer mellem de 5 bedst overlevende af i alt 18 afprØvede ar
ter i et 16-årigt forSØg (14). 

Her mangler vi, som tidligere nævnt, erfaringsgivende 
hegn af ærtetræ i virkelig udsat placering og under forskel-



204 

lige frugtbarhedsforhold, og det er, som ved nØjsomheds
problemet, ikke i dag muligt at fastlægge nogen brugsgræn
se. Det er imidlertid givet, at ærtetræet på god bund kan 
opvise fremragende vindfasthed også hos os. Til belysning 
heraf skal fremdrages et læhegn vest for vejen Thisted
Vilsund, groende på lermergel : 

Hegnet har det meste af sin hØjde over toppen af en bakke og 
er i næsten hele længden fuldt udsat for vind fra SV og V. Yder
randen består af ærtetræ, men derudover findes bl. a. storbla
det elm. 

Idet der er variation i begge nævnte arters reaktion på det 
overordentlig hårde vindpres, kan følgende hovedlinier fæstnes 
(fra et besøg 3017- 59) : Elmen er nok væsentlig hØjere end ærte
træet, men den er samtidig langt mere vindformet og har, også 
for neden, oftest væsentlig flere tørre grene. Mange ærtetræbuske 
opviser en del afløvede grene, men de fleste af knopperne på 
disse lever. Andre ærtetræbuske synes at kæmpe sig imod vin
den: Her er de yderste skudspidser på skråt op imod vinden 
gående grene nok tørre, men fra lavere siddende sideknopper 
sendes skud næsten lodret op, hvorfra nye skud går skrå t op mod 
vinden etc. med det resultat, at disse buske breder sig også no
get ud mod vestenvinden. Selv i betragtning af den betydelige 
individuelle variation mellem ærtetræsbuskene i dette hegn er 
gennemsnitsbilledet dog så godt, at det bekræfter den alminde
lige opfattelse af ærtetræet som en af de mest vindstærke, større 
buske - i hvert fald, når d e t dyrkes på god bund. 

I den Øjeblikkelige situation, hvor Trametes-svØbens hær
gen i hvidgranhegnene giver anledning til stadig alvorligere 
bekymring, og hvor man fØlgelig sætter stadig stærkere ind 
for gennem andre og mere varierede træartsvalg at nå til 
en udformning af sundere og mere hensigtsmæssige hegn, 
falder det yderligt naturligt under diskussion af forslag hl 
nye hegnsplanter at betragte sundhedsspØrgsmålet som et 
af de afgØrende kriterier. Tilsvarende betragtninger melder 
sig naturligt, når man i nåletræplantager overvejer at op
bygge skovrande af buske og lØvtræer. Det er da ganske 
interessant at bemærke, at den tilgængelige litteratur over
hovedet ikke rummer alarmerende meddelelser om Cara
gana, heller ikke fra de områder, hvor pl a nten bruges i vir-
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kelig store tal. Bortset fra enkelte alvorlige angreb af plan
teskolesvam pe (1) og en del aflØvning ved plasterbiller eller 
græshopper (14) samt frømangel efter angreb af Etiella 
zinckenella i Rusland (3), træffes ingen alvorligere medde
lelser. I den hjemlige litteratur finder man tilsvarende kun 
en enkelt oplysning om skade ved insekter eller svampe, 
idet det kort omtales, at planterne i Haarup Sande (maj 
1926 og igen 1927 (34 » har været udsat for bladgnav ved 
små (desværre uidentificerede ) biller. I de ved Arboretet! 
PfV's') mellemkomst oprettede forsøgsplantninger har der 
ligeledes været nogen aflØvning ved insekter. Desværre er 
det endnu ikke lykkedes at finde og bestemme de pågæl
dende skadevoldere. 

Nu kan der naturligvis ikke lægges stor vægt på, at vor 
hjemlige litteratur rummer så lidt om sygdomme på Cara
gana, selvom ærletræet er en hyppigt brugt prydplante. På 
den anden side er det påfaldende, at man rundt i verden 
kan bruge ærtetræet i meget store mængder, uden at der 
samtidig fremkommer meddelelser om stØrre angreb, og 
kan man end ikke på den basis betragte Caragana som ube
tinget sikker, er det dog vel berettiget at henregne den mel
lem de mindre sygdomshærgede buske. For praksis er der 
f. eks. ikke grund til at vente, at den vil opvise en Trametes
modtagelighed, der blot nærmer sig den fra t j Ørn og selje
rØn kendte. På den anden side kan der måske være grund 
til at frygte en vis mængde aflØvninger, men her er der et 
væsentligt plus deri, at ærtetræet, selv som nyplantet, iflg . 
forf.'s direkte iagttagelser, er i stand til at sætte løv i hvert 
fald 3 gange i løbet af en vækslsæson. De pågældende af
lØvninger skyldtes især hare, og der er naturligvis i det hele 
al grund til at regne med, at vildtplanten ærtetræ som læ
plante vil være udsat for r et grundig afgræsning ved dyr 
og navnlig hare. Harerne tager meget gerne lØvet, lige som 
man kan se nogen skrælning af kraftige ungplanter. Denne 
skademulighed kan imidlertid i hØj grad modvirkes ved ind-

' ) = »Plantning for Vildtet «. 
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blanding af et antal endnu mere efterstræbte ærteblom
strede buske som f. eks. gyvel eller, i skovrande, hvortil 
kreaturer ikke har adgang, blærebælg eller alpeguldregn, 
der således kan hjælpe ærtetræet gennem de første års fa
rer. 

Vi har foran antydet, at der ved plantning af ærtetræ er 
grund til at være mere end sædvanligt opmærksom på plan
tematerialets kvalitet. Denne særstilling gælder naturligvis 
ikke under beskyttede forhold og meget omhyggelig plej e, 
men skal arten anvendes i hegn eller skov, må det tilrådes 
kun at bruge udsØgte, middelstore, svære planter. En svær 
1- 2-årig plante, 30- 50 cm top, evt. noget indstudset på rod 
og top (16), synes at være den eneste helt ud brugelige un
der mindre kælne forhold. 

Dette indtryk er resultatet af erfaringer fra forsØgsplantninger 
på Klosterheden, i Blokhuslæbæltet, brunkulslejer, Ålborg civile 
lufthavn m. v. Store planter (60- 100 cm) sætter i udsat place
ring toppen til det første år. NedtØrringen betyder en alvorlig 
svækkelse i kraft af trækket på den nyplantede plantes vand
reserve, og således skadede planter har svært ved at komme i 
gang igen . På den anden side er der grund til at tro, at en kraf
tig beskæring forud for plantning af så store planter vil kunne 
lede til gode plantningsresultater også i stærk eksposition. - Den 
modsatte yderlighed, brug af små planter (middelstore 1/ 0 og 
små eller spinkle 1/ 1), har i nævnte plantninger kun givet ringe 
resultater, idet disse planter udviser cn ringere til helt ringe 
vækst, har svært ved at klare sig mod ukrudt og er tilbØjelige til 
at gå helt i stå . Eksempelvis kan nævnes en plantning på Klo
sterheden, hvor distriktet sammen med »P. f. V.« gennemfØrer en 
afprØvning af godt 50 arter på nybrækket hede og under fØl
gende fire behandlinger: Kalket-gØdsket, gødsket, kalket og kon
trol. Her har små l-årige sandtidse allerede i den anden vækst
sæson givet tydeligt udslag for kalk, men Caragana arb. 1/ 0 
»Ima« (ca. 15-30), afkom fra Petawawa (en type, der andetsteds 
har vist en rimeligt god vækst), er i alle fire behandlinger på 
det nærmeste gået i stå og fremtræder stadig som ret tynde, of
test uvækstige planter. Helhedsin dtrykket fremhæves af det fak
tum, at vore hidtil eneste tilfredsstillende plantningsresuItater 
er nået med middelstore, svære planter. Imidlertid er de anførte 
erfaringer nået som biprodukt i forsØgsplantninger med ma-
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teriale af forskellig oprindelse, og det ville naturligvis være en 
betryggelse yderligere at underbygge dem ved et forsØg med 
spinkle, middel og store planter af samme proveniens og avlet 
i samme planteskole. Dette søges da også gennemfØrt snarest. 

I nogle forsØg på at etablere kulturer af et par svært plantelige 
ærteblomstrede buske ved såning medtoges desuden Caragana 
arborescens. 

ForsØgene blev udfØrt 2 steder og under forskelligartede for
hold - dels på nøgen jord i en mager sand grav (flere år i træk), 
dels på renholdt næringsrigt sand under skygge af unge pil. Re
sultaternehar imidlertid været ringe og metoden har - også un
der henvisning til det ovenfor anfØrte - i det hele næppe in
teresse for ærtetræet. 

Endelig har man fra »Plantning for Vildtet" forsØgt den fra 
Rusland anbefalede udvej at bruge stiklinger (brugt til etable
ring af ærtetræ som forkultur, i den ukrainske republik (3)). 
ForsØg 2 år igennem med tilfældigt materiale har imidlertid ikke 
givet resultat, og det ligger nær at antage, at de russiske resulta
ter bygger på brug af særligt stiklingsvillige kloner (jvnf. f. eks . 
japanske erfaI"inger med Cryptomeria). 

Ind i dette billede passer det udmærket, at canadiske forsøg 
med hårde stiklinger af - i denne forbindelse - tilfældigt valgte 
buske kun har givet beskedne resultater - omkring 20 % anslag 
(13) . 

Som konklusion står da, at man ved anlæg af ærtetræs-
kultur i terrainet kun bØr benytte sig af plantning - og 
endda kun af særlig udsØgte planter. Disse planters produk
tion i planteskole er til gengæld ret ukompliceret, og spe
cielt er frØet bekvemt at arbejde med. Det hØstes (i bæl
gene) bedst på det tidspunkt, hyor enkelte af en busk's 
bælge har åbnet sig. Renset CaraganafrØ er let at opbevare 
og har en forbavsende livskraft. Cram (9) fandt således, at 
frØet kan bevare sin spireevne gennem 5 års tØr opbevaring 
ved værelsestemperatur. FrØ samlet successivt gennem 5 år 
og udsået foråret efter sidste hØst gav meget ensartede, hØje 
spiringsprocenter - og i Øvrigt et ensartet fald i fugtigheds
procent fra hØsttidspunktet (omkring 50 %) til såningstids
punktet (ca. 10 % ). FrØmængden pr. kg andrager iflg. 
Rafns frØanalyser ca. 35.000, et tal der yderligere befæstes 
derved, at udenlandske angivelser (35) (Kriissmanns plan-
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teskolebøger) så vel som tal fra undersøgelser i forbindelse 
med frØindsamling ved PfV. i de senere år fordeler sig jævnt 
og forholdsvis tæt herom. Som foran anfØrt kan der i visse 
tilfælde være tale om en let kimhvile, der dog let overvindes 
ved 15 dages stratificering fØr udsæd. Derimod angives det, 
at frØskaisridsning i canadiske forsØg har nedsat spirings
evnen (8). Almindeligvis er der tale om meget betydelig 
spiringsevne - i praksis bØr der regnes med godt 70 %. -

En art, der som ærtelræet forener betydelig brugsværdi 
med en stor variationsbredde i de fleste forhold, indbyder 
naturligt til forædling. Dertil er Caragana, som mange andre 
buske, et -taknemmeligt forædlingsobjekt, idet den tidlige 
modenhedsalder giver fordelen ved en hurtig generations
veksel, samtidig med, at man dog har de til vedplanten 
knyttede muligheder for at bevare og afprØve det enkelte 
individs egenskaber gennem brug af vegetativ opformering. 
En forædling er da også påbegyndt, fØrst og fremmest i Ca
nada, hvor Cram allerede har gennemfØrt væsentlige dele 
af et forædlingsprogram. 

Ud fra umiddelbare overvejelser må en forædling af ærte
træet baseres på værdien som læplante, og hovedmålene må 
da være vindtålingsevne, vækstform og væksthastighed. Skal 
man dØmme efter det foran omtalte hegn ved Vilsund, er 
variationen inden for vindtålingsevnen ret betydelig. Nogle 
buske groer formelig ud mod vinden, medens enkelte i no
gen grad lægger sig væk fra den og nærmest antager tjØrne
formen. Hovedparten af buskene danner en række mellem
former mellem disse 2 typer - oftest dog knyttet til de eks
tremt modstandsdygtige. Vindskade-billedet varierer i det 
hele betydeligt. På nogle buske er der en del dØde grene, på 
andre ses kun et antal skudspidser udtØrrede; mange buske 
havde (ved besØg 30/7-59) aflØvede men levende grene 
vindsiden, medens endelig nogle var fuldt belØvede, også i 
vestsiden. 

Også vækstfonnen er underkastet meget betydelig varia
tion. Ikke blot får dette udtryk gennem udskillelse af bota-
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Fig. 3. Arboretet. C.arborescens. 221 /36, HBH. Bred til hængende, 
meget få kvi s tct type. 

Fig. 4. Arboretet. C.arborescens . 221/37, Ottawa. Bred , ret tæt 
grenet type. 
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Fig. 5. Arboretet. C.arborescens. 221 /37, Ottawa . 
Opret, middelstærkt stammet, men meget få

kvistet type. 

nisk anerkendte varieteter som h ængeformen C.a.pendula, 
Car., og den yndefuldt overhængende C.a. Lorbergii, Koeh
ne, (der i Øvrigt har linie formede blade), men gennemgår 
man en rå population, vil man også der 'finde en meget be
tydelig variation, idet både den gennemgående formtendens 
og grenetheden varierer stærkt - og i forskellige kombina
tioner. 

Nogle få fotos (fig. 3-6, fra Arboretet (Keiding fot.) illu
strererfor så vidt udmærket denne variation inden for C.a. 
typica så vel som egenskabernes forskeHige kombinations
muligheder, idet man på nr. 3 ser en bred til hængende, meget 
få kvistet type, på nr. 4 en ligeledes meget bred men væsentlig 
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Fig. 6. Arboretet. C.arborescens. 217 /36, Hel
singfors. Opret, relativt fåstamrnet og middel

stærkt grenet type. 

tættere forgrenet, på nr. 5 (der er fra samme frøparti som 
nr. 4) en opret, middelstærkt stammet men meget fåkvistet, 
og endelig på nr. 6 en opret, relativt fåstamrnet og middel
stærkt grenet type, alle af praktisk talt samme alder. 

Der skulle med andre ord være rige muligheder for, gen
nem forædling at nå frem til netop den vækstform, der 
bedst svarer til Ønskerne, hvad enten man søger en slank 
middeltæt plante til enradede hegn, eller man til skovbryn 
søger en tæt, robust plante. Til begge formål vil tendens til 
direkte hængende vækst være en uønsket egenskab, der ikke 
må være genmæssigt repræsenteret i modertræerne dersom 
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man, som i Canada, stræber efter en masseproduktion via 
frØhayer. Det er i den forbindelse yæsentligt, at Cram (lO) 
har vist, at hængevæksttilbØjeligheden er knyttet til et en
kelt, recessivt gen, hvis alternative gen er klart domineren
de. Har en lldsØgt plante skj ulte anlæg for hængevækst, vil 
dette med andre ord afslØres gennem en alm. l-gens ud
spaltning 1: 1, dersom det udsØgte individ bestØves fra en 
hængefonn, der jo nØdvendigvis må være homozygotisk i 
netop denne egenskab. 

\' ækstenergien udgØr et naturligt mål for megen foræd
ling og naturligvis ikke mindst inden for en hegnsplante 
som ærtetræet. Her er det rent teknisk en væsentlig fordel, 
at der er påvist en tydelig, direkte relation mellem vækst
energi på unge, llmodne og på ældre, kØnsmodne planter. 
Hig. Cram (8- 9) skulle man allerede i de 3- 4 årige plante
partier kunne udvælge de også senere hen stærkestgroende 
individer. I øuigt har Cram i sine undersØgelser afslØret 
en række væsentlige egenskaber af teknisk betydning for 
et forædlings program i Caragana. En del af disse resultater 
har naturligvis især tilknytning til det bestemte forædlings
program, han leder, men visse af hans resultater har Yidere 
interesse. Dette gælder f. eks. hans påvisning af, at selvbe
stØvningsevnen kan variere fra 0- 100 % (6), og at spire
evnen i pollen kan variere næsten lige så stærkt fra plante 
til plante (7- 8), 41 planter, variation i pollen sterilitet fra 
0,8 til 96,2 % - i snit 7,2 %). Endelig skal fremhæves, at 
de fleste af de planter, han har arbejdet med, villigt slog an 
som grønne stiklinger (8- 9). Da ærtetræet også lader sig 
pode, vil det sige, at man har rige muligheder for, gennem 
vegetativ formering, at fastholde et givet individ. 

Tænkte man sig, at en ærtetræforædling Ønskedes gen
nemfØrt herhjemme, ville de fØrste skridt være at udsØge 
velegnede form- og forgreningstyper af hurtigst mulig 
vækst, opformere dem vegetativt og afprøve dem klimamæs
sigt og specielt i henseende til vindstyrke. Med modenheds 
indtræden burde der yderligere, med henblik på senere brug 
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i frØplantager, gennemfØres en grov vurdering af frugtbar
hed - en egenskab, der ligeledes er underk'astet variation, 
idet f. eks. en faktor som antal frØ /bælg hos os synes 'at 
variere fra normens 3- 6 frØ /bælg til den foran afbildede 
217 /36's 5-10 frØ /bælg. De udsØgte typer skulle dernæst af
prØves for anlæg for hængende vækst, og med de herefter 
resterende, udsØgte typer ville man være nået frem til et 
fØrste,. groft -men dog \lærdifuldt forædlingstrin. I fri, ind
byrdes bestØvning, evnt. gruppevis opdelt, men isoleret i 
frØhaver, ville disse udsØgte typer levere frØ af en gennem
snitlig væsentlig større brugsværdi end standardvaren. 

Den næste forædlingsfase ville bl. a. involvere undersØgel
ser for selvsterilitet, krydsningsvillighed, æg- og pollen pro
duktion o. s. v. frem til afkomsbedØmmelser m . v., alt sam
men med det formål at finde frem til individer, der i be
stemte krydsninger evner at frembringe netop det Ønskede 
afkom - og yde afkommet i virkeligt store tal. 

Denne sidste fase ville være omfattende og tidskrævende 
- samt dyr, og den vil næppe i sin fulde konsekvens kunne 
aftvinge interesse herhjemme. Derimod er den fØrste fase 
inden for rækkevidde, takket være det forhold, at planten 
har både vildtrnæssig og læmæssig værdi. Vildtplantningen 
kan i hØj grad bruge en tilnærmelsesvis klimaafprøvet, til
nærmelsesvis vindsikker og med tilnærmet sikkerhed stærkt 
frØproducerende type ærte træ. En forædling baseret på 
hegnsformål vil da k~n afvige fra vildtplantningsØnsker i 
een grundegenskab : Vækstform /forgrening, idet der til 
vildtformål specielt vil være behov for en bred, tæt type, 
der yder godt dække og maksimale fØdemuligheder. Slige 
formtyper er imidlertid netop de, der specielt vil kunne in 
teressere til skovbryn-yderrækker. 

En forædling med henblik på brug i skovbryn vil altså 
automatisk tilfredsstille de vigtigste vildtformål, men også 
deciderede hegnstyper, brugt i eenradede hegn, vil tilfreds
stille en del vildtplejeØnsker, ikke mindst m. h. t. foder for 
hØnsevildt. Alt i alt er der ud fra vildtplejehensyn interesse 
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i en almindelig, udstrakt brug af læmæssigt udsøgte ærte
trætyper - og fØlgelig en tilsvarende stærk interesse i at 
frembringe disse typer. Yderligere medfØrer tilhØrsforholdet 
»Plantning for Vildtet« / Arboretet, at en simpel ærtetræs
forædling - den ovenfor omtalte fØrste fase - vil kunne 
indgå som et naturligt led i det daglige arbejde. Der er da 
også herfra taget de fØrste skridt mod en grov forædling: 
Tilvejebringelse af et stratum for senere udvælgelse. I 01'
kenarboretet er der således på særligt tilberedt bund fore
taget en udplantning af 3 partier ærtetræ, repræsenterende 
3 gode, helt forskellige oprindelser. Denne udsØgeIsesplant
ning er det hensigten at øge, efterhånden som værdifuldt frø
materiale indkommer, men desuden er det naturligvis hen
sigten at gennemfØre en inventering i allerede eksisterende 
plantninger. Den videre afprØvning af vegetativt opforme
rede, udsØgte form typer vil udmærket kunne foretages i for
bindelse med særlige vildtplantninger, idet materialet senere 
vil kunne indgå som naturligt led i disse. Siden hen vil man 
ad samme vej smertefrit kunne gennemfØre isolering af de 
endeligt udsØgte typer for frØavl. -

Med udgangspunkt i det tilspidsede behov for nye og 
mere velegnede hegnsplanter, ikke mindst til aflØsning af 
de trametesangrebne granhegn, ser vi altså, at der er en 
vågnende interesse for bl. a . Caragana arborescens. Med den 
voksende Ønskelighed i og krav om lØvtrærande i nåletræ
skove og plantager falder det naturligt at forvente, at der 
også fra skovbrugets side vil vise sig en ny interesse for 
ærtetræet, en udvikling, der forventeligt vil stimuleres yder
ligere af plantens værdi til interne vildtplantninger. Til 
trods for, at ærtetræet er en gammel kending herhjemme, 
hersker der imidlertid en betydelig mangel på konkret vi
den om dets krav. Man kan dog med rimelighed betragte 
det som en af vore meget hårdfØre buske, der på god bund 
sØger sin lige i vindfasthed, og der er desuden god grund 
til at betragte det som en lidet sygdomstruet plante. Medens 
man under beskyttede forhold kan få planten til at overleve 
acceptabelt på en række jordtyper fra fugtig, + mager 
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over allehånde tørre, næringsrige jorder til meget tør, ret 
mager jord - og i Øvrigt i fuldt lys så vel som under for
holdsvis stærk beskygning, er det endnu et spØrgsmål, hvor 
langt ud på næringsfattig jord man kan benytte ærtetræet 
som læplante. Indtil videre tilrådes det til læformål kun at 
bruge arten på næringsrig bund resp. under rigelig tilfØrsel 
af kalk og kunstgødning. I Vest- og Nord-Jylland bør man 
således forelØbig kun bruge planten på mere næringsrige 
bakkeØ- og lignende jorder. I Øvrigt tilrådes det stærkt kun 
at bruge absolut udsØgt plantemateriale. 

Imidlertid er ærtetræet en meget variabel plante. De bo-
· taniske karakterer varierer så stærkt, at arts afgrænsningen 
er flydende, og inden for dyrkningsmæssigt værdifulde 
egenskaber som vækstform og vindstyrke m. v. er varia
tionsbredden tilsvarende betydelig. 

Konsekvensen må være, at selvom der er god grund til 
at opmuntre til brug af ærtetræet i vildtplantninger som til 
læformål - også i rå populationer - , når blot der tages rime
ligt hensyn til forholdet eksposition /bundens kvalitet, må 
man dog være forberedt på, at de rå populationer, der frem
kommer af handelsfrØ, vil give ret varierede plantninger, i 
sjældnere tilfælde mulighed for skuffelser. 

På den anden side er ærtetræet let forædleligt. Der er 
reelle muligheder for, inden for en kortere årrække at nå 
til et arvelighedsmæssigt væsentlig sikrere plantemateriale, 
og man er her i den særegne situation, at ærtetræets frem
trædende egenskaber som vildtplante har gjort det Økono
misk muligt at optage en også ud fra læsynspunkter meget 
Ønskelig forædling. 

Foruden denne nys påbegyndte indsats på lØsning af den 
genetisk bestemte side af problemkomplekset omkring ær
tetræet, bliver der fra »Plantning for Vildtet« også sat ind 
på at søge klarlæggelse af de kårbestemte begrænsninger, 
idet der i de senere år er påbegyndt en række forsØg, hvis 
resultater til sin tid vil bidrage til at kaste lys over ærte
træets krav, specielt m. h. t. forholdet eksposition /ringere 
jorder. 
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Fra en kort overgang i dansk skovbrugs morgen at have 
spillet sin beskedne rolle som sekundær plante i de nye 
skovkulturer er det sibiriske ærtetræ omsider atter ved at 
komme i sØgelyset, takket være et par egenskaber, der i hØj 
grad imØdekommer nogle af siderne i den nyeste problem
stilling inden for jordbrug og naturdyrkning. Dette er en 
lykkelig udvikling, der rummer en række lØfter, så sandt 
hv.erken landbrug eller skovbrug her i landet hidtil har for
søgt at udnytte de eksisterende artsmuligheder helt ud . Set 
under denne synsvinkel er ærtetræet kun en enlig svales 
bebuden af en kommende sommer: Rundt om i verden, i 
Nordamerika som i central-Asien, i Ildlandet som på de 
Nordjapanske Øer findes en række (små) træer og store 
buske, der repræsenterer lige så mange lovende men endnu 
ikke tilnærmelsesvis afprØvede muligheder for landbrug så 
vel som ,til (sekundære) skovformål. 
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BETRAGTNINGER OVER 

BØG EDY RKNI NG 
Af skovrider J AeOB HOLM 

Et stort Vedforraad er .for de fleste Skovbrugere i sig selv 
et Maal, mindre af egentlig økonomiske Grunde, men mere 
fordi det giver en behagelig Sikkerhedsfølelse og formind
sker »den følelsesbetonede Rædsel for kommende Træman
gel«, som BAVi'lGAARD taler om, og som er langt mere udbredt 
blandt os, end vi bryder os om at erkende. 

Bavngaard danner øjensynligt ingen Undtagelse fra denne 
Regel, naar han i sin Prognose for en Bøgenormalskov, kan 
stile mod en Slutrnasse paa ca. 560 m 3 . 

Bøg producerer antagelig ca. 8.5 m 3 aarlig pr. ha eller i 
120 Aar ca. 1020 m 3 , og der kan følgelig i Perioden kun blive 
ca. 460 m 3 at hugge eller 3.8 m 3 pr. Aar. 

Under Hensyn til Bavngaards konservative Hugst i Ung
dommen maa man formode, at han i de første 50 Aar kun 
hugger ca. 100 m 3 eller 2 m 3 om Aaret, hvoraf den langt 
overvejende Del er smaat Knippel, som i Dag er komplet 
usælgeligt, og det vil igen sige, at der overhovedet ikke flyder 
nogen Indkomst af dette Areal i et halvt Aarhundrede, hvor
for det følgeligt maa give et Underskud paa adskillige Hun
drede Kroner om Aaret i dette lange Tidsrum . 

Det turde være et fantastisk Fremtidsperspektiv at bygge 
en Skovdyrkning paa, hvis denne antydningsvis skal have et 
økonomisk Sigte. 

Som Modstykke hertil skal jeg pege på et Stykke Bøge
skov her i Roden, hvis Historie og Oprindelse jeg i DST 
1940 S. 486 har givet en nærmere Redegørelse for og som 
stadig eksisterer under samme Forhold, men 20 Aar ældre . 
Det har nu været under langsom naturlig Foryngelse i over 
40 Aar og for at illustrere den øjeblikkelige Tilstand an
fører jeg her en Maaling -fra en PrøvefJade (1.35 ha) fra 
Foraar 1960: 
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Pr ha Alder Stamtal Højde Grund/1. Diam. Masse 
m m' cm m' 

Overstand 111 49 30.5 13.2 58.8 185.8 
Undervækst .. . . 25- 35 1357 11.6 7.2 8.2 39.4 

Der er sidst hugget i Overstanderne 53/54, hvorfor de er 
stærkt trængende, medens Undervæksten er hugget i Vinter. 

Det er min Overbevisning, at Overstanderne skal bevares 
endnu i ca. 20 Aar, og at Afviklingen af dem ikke maa ske 
hurtigere end i f. Eks. 4 Tempi med 4-5 Aars Mellemrum af 
Hensyn til en jævn Forøgelse af Lyset til Undervæksten for 
ikke at chokere denne. 

Der er paa hele Afd. (5.5 ha) i Løbet af de 42 Aar produ
ceret 8.8 m3 og hugget 9.1 mS pr. ha pr. Aar. Den sidste 
Hugst havde en Gavntræ % paa 81.5 og en Værdi med aktu
elle Priser af 100 Kr. pr. m 3 på Skovbund. - Herudfra an
slaar jeg den tilbageværende Masses Værdi til ca. 120 Kr. 
og Produktionens Værdi i Gennemsnit til ca. 70 Kr. pr. m 3 . 

Der er følgelig paa dette Areal produceret og hugget for 
6-700 Kr. pr. Aar, levnet en Masse til Værdi af ca. 20.000 
Kr. og frembragt en ung Bevoksning, som ikke er saa stor 
som BavngaaI'ds, maaske heller ikke saa god, men som efter 
min egen og mange andres Mening er et fortrinligt Grundlag 
for en ny Generation. 

Der er mellem disse to groft skitserede Metoder paa ad
skillige Punkter en meget stor Forskel. Den første har et 
langt Sigte og vil sikkert give -fortrinlig Skov, hvis man kan 
0g "il betale Omkostningerne. Den sidste er langt mere 
aktuelt betonet og byder paa den store Fordel, at man helt 
undgaar Tomgang i afkastningsmæssig Henseende, og den er 
meget mere realistisk med Henblik paa den økonomiske Ud
vikling, hvor Ejendomsbegrebet bl.a. paa Grund af Beskat
ningen er fuldstændig forflygtiget. Og hvad kan man ikke 
paa dette Punkt vente sig af kommende Tider. 

Naar jeg kom ind paa disse Tanker var det, som paavist 
i 1940 dels et Tilfælde, dels min Paavirkning af Muus-MuNDT, 
men navnlig det, at det paa et tidligt Tidspunkt kom til at 
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staa mig klart, at hvis jeg fDrtsatte ad de sædvanlige Baner 
med Renafdrift m.m. vilde jeg i Løbet af faa Aar praktisk 
talt staa uden egentlig slagbar Masse. 

Planen af 1919 viste et FDrraad paa ca. 150 m 3 salgb. 
Masse Dg den ansatte u. H . t. en FDrøgelse af Massen en 
Hugst paa ca. 6m3 , som hurtigt viste sig ganske utilstrække
lig til at finansiere den stærkt paakrævede GenDpbygning 
a{ Distriktet, baade hvad Kultur, Veje og Vandafledning 
angik. 

Jeg saa derfDr ingen anden Udvej end tDtalt at afsværge 
RenafdriH og kompensere dette med en stærkt øget Ud
hugning, en DisPDsitiDn jeg meget ansporedes til netDp ved 
mine Indtryk af Afd. 170. Jeg har aldrig siden taget den 
gamle MetDde DP; Dg til IllustratiDn af, hVDrledes det er 
gaaet tjener, at der paa Aalholm idag staar ca. 160 m 3 Dg at 
der i de 42 Aar er hugget 8.2 m 3 pr. ha bevokset Areal, 
næsten udelukkende taget SDm Gennemhugning, fraset 
StDrmfald D.a. 

PrDfessDr OPPERMANN har engang sagt omtrent følgende : 
Man kan vanskeligt hugge en Skov Dmkuld, men man kan 
let kultivere den bDrt«. Han sigtede her til Udhugningen, Dg 
der ligger en dyb Sandhed i disse kloge Ord, SDm Skov
brugere af idag burde lægge sig alvorligt paa Sinde. 

Rivekniven er stadig det bedste og billigste Redsk,ab vi 
har, og det er utrDligt, hvormeget man med den kan for
bedre en tarvelig BevDksning gennem en Aarrække. Mig 
fDrekDmmer det mildt sagt mærkeligt, at man kan tænke 
sig at hugge en mer eller mindre tarvelig mellemaldrende 
BevDksning paa Gulvet med et Brag, for at faa liavet en gDd 
Kultur Dg paa den ene Side afbryde en igangværende PrO'
duktiDn, og paa den anden Side, SDm foran paavist, belaste 
Arealet med et stDrt Underskud i en lang Periode. Man maa 
da i saa Fald have enten en stDr Træmasse eller en velspæk
ket TegnebDg i Ryggen. 

Og har vi mere de stDre Masser? Er de meget stDre For
raad af Bøg som mange Steder {andtes i danske SkDve ved 
Aarhundredskiftet ikke næsten fDrsvundet, og er dette ikke 



222 

sket netop under Devisen »at udrydde saa meget af det gamle 
Skidt som muligt« (ABELL: Safety first) og lave rationelle 
Kulturer og derved opbygge en masserig Normalskov. I saa 
Henseende kan man vel højst være naaet Halvvejen, og hvis 
jeg har Ret i mine Forraadsbetragtninger, maa den sidste 
Ende af Vejen blive trang, fordi den vil kræve meget stor 
finansiel Investering. -

Jeg skal ganske a{holde mig fra at kommentere Bavn
gaards Selvforyngelsesbetragtninger. Det har SABROE gjort 
paa en fortrinlig Maade, som jeg helt kan tiltræde. Navnlig 
finder jeg, at hans Fremhævelse af den tidlige Udrensnings 
Betydning er helt grundlæggende. 

Hvis Bavngoaard vil paastaa, at han ikke har sagt ret meget 
af det, som jeg skyder ham i Skoene, maa jeg give ham Ret. 

Han har netop formet sit Indlæg saa forsigtigt, at det paa 
mange Punkter kun bliver Antydninger. »Man maa for
mode«, » jeg kunde tænke mig«, »men iøvrigt ved jeg det 
ikke« er Sætninger, som er karakteristiske for hele Aanden 
i hans Artikel. 

Der staar med Rette i forstlige Kredse stor Respekt om 
Bavngaard og hans Ord. Derfor bliver han en farlig Mand, 
naar han saa kategorisk forkætrer naturlig Foryngelse, knæ
sætter Renafdrift og mer eller mindre forflygtiger Udhug
ningens sanerende Betydning. 

Der er sket en enorm Udvikling siden vi gikpaa Landbo
højskolen og lærte, at det eneste saliggørende var at kassere 
mest muligt og blot lave rationelle Kulturer. 

Det er tidstypisk, at min daværende Ejer Lensgreve F. 
RABEN-LEVETZAU i 1918 kunde sige til mig: »det er pænt af 
Dem Skovrider at tænke paa min Økonomi, men der knyt
ter sig ingen økonomiske Problemer til mine Skove«. Det 
kan sikkert ingen Skovejer sige i Dag, og det viser i en 
Nøddeskal, hvor totalt Maal og Vilkaar er ændret og peger 
paa, at der maa helt andre Metoder end de hidtidige til for at 
kunne indfri Tidens Krav. 

Vi maa gøre vort Arbejde mere aktuelt betonet, tænke 
langt mere paa Dagen i Dag end vi hidtil har gjort og skyde 
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Tanken 'paa Dagen om 100 Aar mere i Baggrunden, kaste 
alle Dogmer overbord, tage alle saakaldte fastslaaede Kends
gerninger op til en nøjere Prøvelse og tænke mere i og pau 
Penge. 

HAVCI-I sagde engang til mig som Afslutning paa en øko
nomisk Diskussion: »Ja det er trist, at saa pæne Folk som 
Forstmænd skal være nødt til at beskæftige sig med noget 
saa smudsigt som Penge«. 

Den Mentalitet, som disse Ord er Udtryk for, har været 
stærkt raadende i mange forstlige Kredse og har ned gennem 
Tiderne givet sig de mærkeligste Udslag, og den er noget af 
Forklaringen paa, at det stadig er lidt ufint at tale om end
sige præstere et stort aktuelt U dbyUe, hvorimod det er af 
højeste Karat at tænke paa et saadant ud i en fjern Fremtid, 
som man intet som helst ved 'om. 

Naar BAVNGAARD (S. 59) ender et Afsnit med at sige: 
»Følgelig maa vi ogsaa alvorligt overveje, om vi i det hele 
taget bør dyrke Bøg og Eg«, saa maa jeg dertil sige, at det 
Spørgsmaal foreligger overhovedet ikke. 

Vi kan umuligt undvære Bøgen i vore Skove. Den maa 
stadig være vor Hovedtræart med dens fremragende Egen
skaber baade i Henseende til Dyrkning og Afsætning, og 
den maa vedblivende, som ogsaa paavist af Bavngaard, være 
Rygraden i 'og Rammen om mere usikre og maaske givtige re 
Træarter. 

Nej! Spørgsmaalet tilos i Dag er: hvorledes skal vi dyrke 
Bøgen, saa vi kan bevare den i vore Skove. 

Det er den store Opgave, der .foreligger, hvis fornuftige 
Løsning paa en bred Front vil tjene Skoven til Gavn og vor 
Stand til Hæder. 
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KRONIK 

Skovbrugseksamen 1960 

Navn født fødested karakter 

Lars Bach ................... 19/. -34 Ålborg.... . ... . .. Iste 
Gustav Alexander Berner .. 7/10-35 Ålborg.... . . . .... Iste 
Sven-Erik Jacobsen ........ . .. 18/. -34 Jørlunde ...... . .. 2den 
Kirsten Syrach Larsen . . . . . . .. ' /4 -33 Skovshoved. Iste 
Jørgen Neckelmann '" . . .... . . 24/,2-34 Kolding.......... Iste 
Torkild Nielsen .. .... .. ....... lO/l -33 Gjorslev, Holtug .. Isle 
Jørgen Pallisgaard . ...... . . . . , 5/ 12-31 0rslev . ... . ...... Iste 
Aage Marcus Pedersen ... . .... 27 /. -33 Sorø......... .. .. Isle 
Henrik Ravn. . . . . . . . . . . . . . . .. 2/9 -34 Sønderborg... . . .. 2den 
Ebbe Udsen .. . ....... . ...... , .°/7 -35 København . . . . . .. Isle 
Ole Zelhner-Møller ....... . .... 15/11-35 Arhus . .. . ........ Iste 
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