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MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALT. 

Om tallens knäckesjuka. 
[Melampsora pz·nitorqua (BRAUN) ROSTR.] 

Av NrLS SYLv:EN. 

Tallens knäckesjuka, Melampsora pinitorqua, är sedan länge känd från 
våra tallkulturer. Ett första omnämnande från vårt land av otvivelaktigt 
denna svampsjukdom göres år 1874, då W. WILKE i Tidskrift för Skogs
hushållning i korthet annoterar ett elakartat svampangrepp åren 187 2-
7 3 å en 2-3-årig tallkultur på 400-500 tunnland brandfält inom Vadsbo 
revir i norra Västergötland. 1 Angrepp och härjningar av tallens knäcke
sjuka omtalas senare från kronoparken Lilla Svältan, likaledes i Väster
götland, samt från flera av de övriga sydliga till mellansvenska land
skapen, från Skåne, Halland, Blekinge, Småland, Bohuslän, Uppland och 
Dalarna. 

Då tallens knäckessjuka upprepade gånger iakttagits sasom en all
varsam skadegörare i vårt land och sistförflutna sommar återigen upp
trätt inom lovande tallkulturer av olika åldrar i norra Västergötland, har 
jag sökt begagna detta sistnämnda tillfälle till ett närmare studium av 
densamma, särskilt dess uppträdande och skadegörelse samt dess sprid
ningsbiologi. 

Svampens utveckling. 

»Tallens knäckessjuka» representerar ett på årsskott av tall upp
trädande stadium av den mellan tall och asp värdväxlande rostsvampen 
Melampsora pinitorqua (BRAUN) ROSTR. Tallen är härvid värdväxten för 
svampens recidiespor- eller creomastadium, ~spen för dess uredo-teleuto
sporstadier. 

Långt innan svampens värdväxling ännu blivit upptäckt, var dess 
på tallen uppträdande cceomastadium känt under namn av Cteoma pini-

1 »En parasitsvamp pli tallen.» Tidskr. f. Skogsh. 1874, sid. 247· Jmf. FREDR. LoVEN, 
En parasitsvamp pli tall. ( C<2'011za pinitorfptum A. BR.). Tidskr. f. Skogsh. I 87 5, sid. 28-
32, och A. E. HoLMGREN och FREDR. LoVEN, Berättelse om undersökningar af skadad 

skog ii kronoparken Lilla Svältan. Tidskr. för Skogsh. 1884, sid. 251. 
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torquum A. BRAUN. År 1863-64 omnämnes för första gången denna 
tallens skadesvamp av DE BARY i en uppsats med titeln >> Uber Ca:oma 
pinitorquum einen der Kiefer verderblichen Pilz » 1. År I 8 7 4 omtalas ett 

första angrepp av sjukdomen på tall i vårt land (jmf. ovan) och i bör
jan på I 88o-talet konstateras den jämväl i Danmark, här på såväl berg
tall som vanlig tall. 2 

Angående Ca:oma-formens samhörighet med en på asp uppträdande 

Melampsora hade förmodanden tidigt uttalats. HARTIG 3 leder redan I 87 4 
uppmärksamheten på ett eventuellt samband mellan Ca:oma pinitorquum 
och den sedan länge på aspen kända Melampsora tremula:. Mera be

stämda förmodanden i den riktningen uttalas r883 av KERN 4 och ROSTRUP 5 • 

Den sena'res uttalande är så mycket mera anmärkningsvärt, som 
genom P. NIELSENS och RoSTRUPS egna försök en annan Ca:oma, C. 
Mercztrialis, förut konstaterats samhörig med aspens Melampsora. »Men», 

säger ROSTRUP, »ligesom der hos Kornsorterne og mange andre Grcesser 
kan findes flere Arter Puccinia paa samme V certplan te, sa aledes er det 

meget mulig, att der kan findes to forskjellige Arter Melampsora paa 
denne Poppel, vilket maa vcere forbeholdt ncermere Unders0gelse at 

komme til Klarhed over. Denne Gisning er saa meget mere sandsynlig, 
som Mercurialis perennis neppe findes i Hedeplantninger hvor Cceoma 
pinitorquum optrceder sammen med Bcevreaspen». Samhörigheten mellan 
Ca:oma pinitorquum och en Melampsora på asp ledes också redan som

maren r 883 i bevis genom ROSTRUPS nu igångsatta infektionsförsök med 
Melampsora-sporer å tall. 6 En ytterligare bekräftelse härpå lämna HAR

TIGs infektionsförsök I 884 -I 88~ med Ca: o ma pinitorqztum-sporer på blad 

1 Monatsber. d. K. Preuss. Akad. d. Wiss. Berlin 1864, sid. 624-639. 
2 År 1877 lämnar E. RoSTRUP i Tidskr. f. Skovbrug, Bd. z, sid. I I I-I8o, en redo

görelse »Om de paa vore trreaglige Plan ter, dog fortrinsvis paa Skovtrreerne optrredende 
Vredineer eller Rustsvampe.» Ehuru Cceoma pinitorquum då ännu ej var känd från Dan
mark, omnämner han i korthet även denna. »Denne Fyrrerust», säger han, sid. I 72, »er 
i de senere Aar optraadt med en saadan Styrke og har wundet en saadan Udbredelse i 
Nord-Tyskland, att den ve! ogsaa nok naaer os, hvis den ikke allerede er ankommen.>> År 
I883 kan han också meddela, att svampen inkommit även i Danmark. I sina »Fortsatte· 
l:nders0gelser over Snyltesvampes Angreb paa Skovtrreerne,, Tidskr. f. Skovbrug, Bd 6, 

Kj0benhavn 1883, sid. 214, skriver han nu, att den av svampen framkallade "Knrekke· 
sygen» >>optrreder forskjellige Steder paa en temmelig 0delreggende Maade, i srer i de jyske 
Hedeplantninger. » 

3 R. HARTIG, Wichtige Krankheiten der Waldbäume. Berlin 1874, sid. 91. 
4 EDVARD KERN, Uber Cceoma pinitorquum A. BR. Bull. d. l. Soc. Imp. d. Natural. 

d. Mosc. I883. Sec. Part. Moscon I884, sid. 255-257. 
5 Tidskr. f. Skovbrug. Bd. 6. 1883, sid. 219-220, 
6 E. ROSTRUP, Nogle nye Jaktagelser angaaende heterceciske Uredineer. Oversigt K. 

Danske Vidensic Selsk. Forh. I884, sid. I4-I6. 



OM TALLENS KNÄCKESJUKA. I079 

av asp.1 Den nyupptäckta Melampsora-arten giver RoSTRUP namnet M. 
pinitorqua. 

Infektionen å tallen äger i naturen rum under knoppsprickningstiden, 
då de unga skotten sträckt sig så långt, att kortskottsbarren börja fram
träda ur lågbladsslidorna. Infek
tionsställena å skotten markeras 
snart av längsgående, blekgula 
till orangegula fläckar av oval 
eller utdragen elliptisk form (jmf. 
fig. I). Tidigt framträda å dessa 
svampens pyknider som talrika, 
små, vårtformiga upphöjningar 
av något djupare gul färg. De 
gula fläckarna breda alltmera ut 
sig. Då flera infektionsställen 
ofta förekomma på samma skott 
-ända till I z stycken av svam· 
pen framkallade sår ha av förf. 
iakttagits å ett och samma års
skott - sammansmälta härvid 
ej sällan två eller flera fläckar 
till en enda av stundom ganska 
betydande storlek (jmf. fig. I b). 
Svampmycelet uppbygges av 
fina, grenade, septerade hyfer, 
vars plasma innehåller talrika 
argangegula oljekorn; det är 
dessa sistnämnda, som under 
svampens första utveckling be
tinga den utåt synliga gula fär-

1 R. HAR TIG, Die Aspe (Populus tre
mula) als Feind der Kiefern- undLärchen

schonungen. Allg. Forst- u. Jagd-Zeitung. 

Frankfurt am Main, r885, sid. 326. -
Senare av KLEBAHN utförda infektions

försök hava visat, att såväl asp som även 

silverpoppel och hybriden dem emellan 

kunna tjänstgöra som värdväxt för svam

pens uredo- och teleutosporstadier. Jmf. 

närmare H. KLEBAHN, Kulturversuche 

mit Pilzen. X Bericht. (1901). Zeitschr. 

f. Pflanzenkrankh. Bd. XII. Stuttgart 

1902, sid. 39. 

Fig. L Tallskott med sår framkallade av knäcke

sjuka (Melampsora pinitorqua); överst å b ha flera 

(3) sår sammansmält. Västergötland, Hassie s n, 

Ö. Ekenäs. 14/ 7 1916. [fl. 
(Kiefernsprosse mitVerletzungen bervorgerufen durch Kiefern
dreher ( llfelamjsora finito,-qua); ganz oben an b sind 

mehrere (3) VVunden verschmolzen). 
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gen. Hyferna utbreda sig intercellulärt i barkvävnaden och växa därifrån 
in i märgstrålarna och märgen samt ledningssträngarnas silrörsdelar; 
från de intercellulära hyferna skickas korta sidogrenar, haustorier, in i 
värdväxtens celler. De av mycelet påverkade cellerna dö förr eller senare 
och bli brunfärgade, slutligen synas de mer eller mindre fullständigt re
sorberade. 1 Det pyknidalstrande mycelet träffas innanför kutikulan mellan 
denna och epidermiscellerna; pykniderna spränga vid mognaden den 
ovanför dem befintliga kutikulan. I barkens andra eller tredje cellskikt 

Fig. 2. Övre delen av toppskottet av en 

av knäckesjuka angripen ä-tallplanta; på 

den konkava sidan av skottet en enda sam

manhängande sporhop, på bilden begränsad 

av de streckade linjerna. Västergötland, 

Ma~iestad, skogsvårdsstyrelsens plantskola. 

•;, 1912. [fl 
(Der obere Tcil des Jahrestriebes einer vom Kic
ferndreher befallenen Ö-Kiefernpflanze; auf der 
kollkaven Seite des Triebes·ein einziger zusarnmen-
hängender Sporenhaufen, auf dem Bilde begrenzt 
durch die gestrichehen Linien. Västergötland, Marie
stad, Saatkamp des \Valdpflegeamts. 3/ 7 1912.) [}] 

komma härefter cceomasporer till ut
bildning. Från tätt ställda, mot spet
sen ansvällda hyfgrenar avsnöras i 

Fig. 3. Melampsora j>initorqua (BRAUN) 

RosTR. Creomasporer [9 ~ 0 ]. Från tall

skott, insamlade d. 14/ 7 19i6 vid Ö. 

Ekenäs. 

(Cceomasporen. [ 9 ~ 0 ] Von K~~fernsprossen, 
elngesammelt d. 14/7 1916 bei O. Ekenäs.) 

rader ställda sporer till stort antal, 
väl ett zo-tal från varje hyfgren. De 
utanför spormassan befintliga väv
naderna lyftas och sprängas slutligen 
sönder. Den gula fläcken å skottet, 
nu starkare brungul i färgen, spricker 

härvid upp längs efter, och ett kräftliknande sår uppstår (fig. I), i 
vars mitt den rödaktigt argangegula spormassan . blottas. En spor
fruktform, som den här föreliggande, utan av mycelet bildat hylle eller 
peridie benämnes cceoma ~ till skillnad från det av hylle omgivna 
cecidiet.- Då flera mycelfläckar sammansmält, kunna sammanhängande 
sporhopar om ända till ett par cm:s längd förekomma (jmf. fig. z). 
Spridningen av de mer eller mindre klotformiga, 14-20 p. långa och 
I 3-17 f1 tjocka, vårtiga cecidiesporerna (fig. 3) äger omedelbart rum. 

' Övervallade knäckesjukssår likna till det yttre i hög grad läkta snytbaggsfrät av lik

nande omfattning, men skiljas lätt från dylika på de innanför övervallningsvävnaderna brun

färgade, döda vävnadspartiern.a; vid frät av snytbagge bibehålla däremot de kvarvarande 

vävnaderne. si11 naturliga färg. 



OM TALJ.ENS KNÄCKESJUKA. 

C::eomabildning av nu antytt slag träffas å års
skott av tall i åldern 2 (andra årets planta) till 
I 5 år, mera undantagsvis å äldre, upp till 30-åriga 
eller ännu äldre träd.1 Även första årets plantor 
angripas understundom; svampens fruktkroppar 
uppträda å dessa dels på hypokotylen, dels på 
hjärtbladen (Jmf. fig. 4). 

Så snart de utanför cceomaspormassorna å skott
axlarna befintliga vävnaderna sprängts, börjar mer 
eller mindre riklig hartsavsöndring inträda från de 
nu liksom sårytan i sin helhet brunfärgade sår
kanterna. Snart nog synes hela såret utåt fullständigt 
tilltäppt av harts. Ä.ven en inre förhartsning äger 
rum närmast sårkanterna. Härigenom hämmas 
svampmycelet i sin vidare utveckling, och det 
torde ej dröja länge, innan svamphyferna i all
mänhet hemfalla åt förgängelsen. Redan DE BARY 

säger också uttryckligen i sin första detaljerade 
beskrivning av knäckesjukan, att såväl värdväx
tens av mycelet påverkade vävnader som själva 
mycelet efter c::eomasporspridningen tidigt torka 
och bortdö. 

Närmare undersökningar rörande svampens fort
levnad och förekomst i tallskottet vid olika tider 
på året äro utförda av KERN. ~ I juni månad, sedan 
c::eomasporerna redan spritts, befanns svampmycelet 
yppigast utbildat. I juli fann han cellerna svagt 
brunfårgade, några t. o. m. helt resorberade; hy-

1 R. HARTIG, Lehrbuch der Baumkrarikheiten. Berlin 1882, 

sid. 74, framh!lller, att »med omkring 30:nde !lret försvann sjuk
domen av sig själv». EoUARD KERN, Uber Cmoma pinitorquum 
A. BR. Bull. d. l. Soc. Imp. d. Natural. d. Mosc. 1883. Sec. 
Part. Moscou 1884, sid. 252-253, omtalar fr!ln trakten av 
Moskva i Ryssland fynd av knäckesjuka p!l n!lgra över 40-!lriga 

och en ända till 5 5-!lrig tall. Om den sistnämnåa heter det, att 
den >var s!l starkt skadad av 'tallvridaren', att den till följd av 

sina böjda och vridna grenar väckte uppmärksamhet redan p!l 
l!lngt h!lll. Sedan trädet fällts, visade det sig, att det växt myc

ket l!lngsamt under de 30 första !lren, under de senaste 2 5 där

emot p!lfallande snabbt. Av Cmoma syntes trädet angripet endast 
sedan 4 !lr tillbaka; s!lväl huvudskott som sidoskott hade sk~dats. 
De tv!l sista !lrens skott voro särskilt starkt böjda.» 

2 EDUARD KERN, anf. arb., sid. 251-252. 

70, Meifdel . .fr&n statens Sko~rs.försiiksanstalt. 

l 
~l 
Il ,, 
b 

Fig. 4. Knäckesjuka !l !lrs
planta av tall fr!ln Skogs
v!lrdsstyrelsens plantskola 
vid Mariestad. 27/ 7 1916. 
a: !lrsplanta med s!lr av 
knäckesjuka !l det framtill 
- mitt !l bilden - synliga 
hjärtbladet [~]; o: övre de
len av ett av knäckesjuka 

angripet hjärtblad. m 
(Kieferndreher auf einjähriger 
Kiefernpllanze aus dem Saat
kamp des Waldpllegeamts bei 
Mariestad. 27/7 xg16. a: Ein
jährige Pllanze mit Verletzung 
durch Kieferndreher an dem 
vorn - mitten auf dem Bilde -
sichtbaren Keimblatt aJ; b: der 
obere Teil eines vom Kiefem~ 
dreher befallenen Keimhlattes.) 

m 
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ferna hade redan nu börjat avtaga i märgen, dock ej ännu märkbart i 
barken. I augusti voro endast få hyfer kvar i märgen, dock i barken 
många fler än i märgen. En undersökning av knäckesjuka tallskott i 
april månad året efter svampangreppet gav intet mycel i märgen, i bar
ken träffades dock några levande hyfer. 

Det är ju ett ganska snabbt avdöende av svampmycelet, dessa KERNS 

undersökningar framvisa. Förekomsten av några få levande hyfer i bar
ken i ett knäckesjukssår våren efter artgreppsåret torde väl ej utan vidare 
få anses bevisande för knäckesjukssvampens perennerande i tallskottet, 
detta helst som saprofytiska svampar tidigt pläga infinna sig i knäcke
sjukssåren och en förväxling med dylika väl näppeligen är utesluten. KERN 

drager emellertid själv av sitt aprilfynd den slutsatsen, att mycelet perennerar. 
»Vidare forskningar», heter det, »måste nu följa det perennerande my
celet på dess väg från de ettåriga grenarna in i de unga årsskotten.» 
Då redan förut, 1882, förmodanden i samma riktning uttalats av HARTIG 

i dennes »Lehrbuch der Baumkrankheiten», sid. 74, är det ej heller 
uteslutet; att KERN vid dragandet av sina slutsatser påverkats härav. 
Det heter nämligen hos HARTIG, »att den omständigheten, att en tall, 
som en gång angripits av svampen, årtionden igenom årligen synes lida 
av sjukdomen, berättigar till det antagandet, att svampmycelet perennerar 
i skotten». Uppgiften om mycelets perennerande i tallskotten gå igen 
allestädes i de mykologiska handböckerna.1 Den ende, som något re
serverar sig gent emot den gängse uppfattningen, är KLEBAHN. I sitt 
stora sammanfattande arbete, »Die wirtswechselnden Rostpilze», Berlin 
1904, sid. 405, refererar han HARTIGs och KERNS uttalanden med det 
tillägget: »Svampens återuppträdande skulle väl dock kunna förklaras 
genom en årligen upprepad infektion från aspen. Undersökningar häröver 
föreligga icke» . 

Då man vet huru fort sjukdomen från det första året till det andra 
från en ringa början kan spridas över en tallkultur, och man i detta 
fallet måste räkna med massinfektion från aspens sida, möter ju intet 
söm helst hinder för antagandet av endast och allenast en årligen upp
repad infektion från aspen. De å tallskotten strängt lokaliserade, tidigt 
förhartsade knäckesjukssåren tala ju också bestämt emot en spridning inom 

1 Jmf. KARL VON TUBEUF, Pflanzenkrankheiten durch kryptogamen Parasiten verui'sacht, 
Berlin 1895, sid. 378; E. RosTRUP, Plantepatologi. Kl'lbenhavn 1902, sid. 295. Ett mera 
bestämt uttalande möter härvid hos RosTRUP, där det heter: >Myceliet kan ogsaa overvintre i 
den tillrageblevne Del af Grenen og nreste Foraar trrenge ud i de nye Skud som udvikles 
af Skedeknopperne, hvorved Trreet faar et forkri'Jblet Udseende•. Möjligt är, att redan HAR
TIG avsett en dylik infektion av de av kortskottsknopparna vllren efter svampangreppet ut
vecklade Hl.ngskotten, då han (anf. arb. sid. 74) om dessa säger, att de :oallerdings in der 
Folge wiederum erkranken», 
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tallen medelst mycel, framväxande från ett skott till ett annat. Aldrig 
någonsin ser man heller nya fruktknoppar frambryta från de gamla sår
ställena å de ett år gamla: eller {äldre) skottaxlarna; detta plägar ju dock 
vara utmärkande för andra på tallen perennerande svampmycel, exempel
vis för törskatesvampen (Peridermium Pini). Tvärtom ser man, hurusom 
de förhartsade knäckesjukssåren tidigt, under gynnsamma förhållanden re
dan inom ett års förlopp, fullständigt övervallas. Mikroskopisk under
sökning av ett flertal i mars innevarande år insamlade tallskott med 
knäckesjukssår från föregående år har ej heller i något fall givit levande 

a 

b 
Fig. 5. Melampsora pinitorqua (BRAUN) RosTR. a: uredosporer, b: safttr!l.dar. [0 ~ 0 ]. Fr!l.n 

aspblad, insamlade vid Malingsbo i Dalarna d. 2~/8 19II. 

(a: Uredosporen, b: Saftfäden. [ 9 ~ 0} Von Espenblättern, eingesammelt bei Malingsbo, Dalarna, d. 22/8 Ign.) 

Melampsora-hyfer vare sig i märg eller bark i eller intill knäckessjukssåren. 
I några fall träffades dock levande hyfer av karaktäristisk brun Hirg i 
själva sårytan, oförtydbart saprofytiska svamphyfer. 

Creomasporerna äro genast grobara. 1 Det vid groningen framgående 
mycelet fordrar för sin normala utvfckling en ny värdväxt, aspen. 
De på aspbladen groende sporerna skicka genom klyvöppningarna in 
hyfer i bladvävnaden, och från det under hudvävnaden på bladens un
dersida utvecklade mycelet bildas inom kort de för svampens spridning 

1 Av KLEBAHNS (Zeitschr. f. Planzenkrankh. Bd. XII, 1902, sid. 39) infektions
försök framgår, att p!l. aspblad den I 7 juni utsådda creomasporer redan efter 7 dygn givit 
rikligt uredo. På Populus alba och P. alba x tremula den I8 juni utsådda sporer gåvo 
efter I I dygn likaledes uredo, men sparsammare. 
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från aspblad till aspblad eller från det ena skottet eller trädet till det 
andra under sommaren avsedda uredo- eller sommarsporerna. De spor
alstrande hyfgrenarna äro tillika med klubblika, 40-50 fl långa och 
I 2- I 7 fl breda, med avlånga huvuden försedda safttrådar (fig. 5 b) 

Fig. 6. Melampsora jz'nz"tm-qua (BRAUN) ROSTR. Å undersidan av aspblad. a: uredo-, 

b: teleutosporstadium. [t]. a: från Dalarna, Malingsbo, 22/ 8 191 r, b: från Västergötland, 

Finnerödja s:n, L. Vellervattnet, 17/ 10 1916. 

(llf. Phtitorqua auf der U nterseite von Espenblättern. a: Uredo- 1 h: Teleutosporenstadium. [f]. a: aus 
Dalarna, 1\ila.lingsbo, 22/ 8 rgrr, b: aus Västergötland, Kirchspiel Finnerödja, L. Vellervattnet, 17J10 rgr6.) 

samlade i små, rundade hopar, omgivna av ett tunt, hinnlikt hylle (peridie). 
Varje sporogen hyfgren avsnör från sin spets en rundat äggformig, i s-
22 fl lång och I I-I 6 fl tjock, taggig, till färgen lysande gul uredospor 
(fig. 5 a). Vid spormognaden spränges hyllet och de utanför befintliga 
bladvävnaderna, och de frilagda sporerna spridas med vinden. De föras 
över till nya blad å samma eller närstående träd, stundom kanske till 
ganska ·avlägset stående dylika, och gro på de anträffade aspbladen 
omedelbart ut till nya, inom kort tid i sin tur åter uredosporalstrande 
mycel. Flera uredogenerationer kunna härvid under sommarens lopp 
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avlösa varandra. Om de efter cceomasporinfektionen å aspbladen upp
komna mycelfläckarna äro relativt få, äro de efter upprepade uredo
sporinfektioner på sensommaren förefintliga så mycket flera. Ofta lysa 
nu aspbladen på långt håll gula, genomvävda som de äro av svamp
mycel -- mycelets närvaro i bladet kan tidigt spåras i gulgröna fläckar 
jämväl på översidan av bladskivan-och på undersidan mer eller mindre 
tätt gulpunkterade av svampens uredosporhopar (jmf. fig. 6 a), slutligen 

a 

b 
Fig. 7. Melampsora pinz"torqua (BRAUN) RosTR. Tvärsnitt genom teleutosporsamlingar, 

a: 8
15, b: 0 ~ 0 • Från aspblad, insamlade vid L. Vellervattnet d. 17/ 10 1916. 

(Querschnitte durch Teleutosporenansammlungen, fl.' s~r;' b: g~ o. Von EspenbUittern, eingesammelt d. lj /10 Igt6J 

gulpudrade av de frilagda, gula uredosporerna. I augusti börjar utbild
ningen av de för övervintringen avsedda teleutosporerna eller vinter
sporerna. Dessa utbildas från samma mycel, som förut alstrat uredo
sporer. De uppstå liksom dessa på bladundersidan - endast på denna 
och ej såsom hos närstående arter å blad av poppelarter på bladöver
sidan - och framstå först som ljusare bruna,_ senare på hösten mörk
bruna till svarta, något upphöjda fläckar å denna Qmf. fig. 6 b och 7 a). 
Varje enskild teleutosporfläck är liten, rundad eller vanligen något 
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kantig, begränsad, som den oftast synes vara, av de finare bladnerverna, 
omkring en halv mm i diameter; flera mindre fläckar sammansmälta 
stundom till större, dock synas aldrig fläckar av mera påfallande storlek 
förekomma. De starkast infekterade aspbladen äro vid tiden för löv
fällningen på hösten nästan brunsvarta av de på bladundersidan särskilt 
mot basen tätt gyttrade teletuosporfläckarna. Å de av creoma- och 
uredospormycelen tidigast och starkast angripna aspbladen komma ej 
alltid teleutosporer till utveckling, då svampmycelen här understundom 
fullständig döda bladen, innan ännu vintersporer hunnit utbildas. Teleuto
sporerna övervintra i de avfallna, vissnade aspbladen. De äro till for-

. men cylindriska eller något prismatiska, 20-3 5 p långa och 7- I I p 
breda, och bilda ett sammanhängande, pallisadliknande skikt under 
epidermis (jmf. fig. 7 b), som vid teleutosporernas groning slutlig~n 
spränges. Teleutosporerna lösgöras aldrig från värdväxten utan gro där 
på våren direkt ut till basidier, vars basidiesporer vid tiden för tallens 
knoppsprickning infektera de unga, utväxande tallskotten. 

Svampens skadegörelse å tallen och. förekomst i vårt land. 

Melampsora pinitorqua är på grund av den skada, den åstadkommer 
på tallen, otvivelaktigt att räkna som en skadesvamp av ekonomisk be
tydelse. Av praktiskt sett ringa eller ingen betydelse är däremot dess 
på aspen förorsakade skadegörelse. 

Allt efter tallens ålder och utveckling blir angrepp av knäckesjuka 
för densamma olika ödesdigert. Årsplantor av tall duka så gott som 
undantagslöst omedelbart under för svampens angrepp; endast då stam
delarna gå fria och allenast hjärtbladen angripas kunna de överleva 
svampangreppet I blott få fall torde man emellertid ha sig bekant, att 
tallårsplantor i större utsträckning angripits av knäckesjuka.1 Från vårt 
land föreligga tills dato inga bestämda uppgifter om dylika angrepp. 
Enstaka av Melampsora pinitorqua dödade årsplantor av tall ha dock 
somrarna 19 I 2 och I 9 I 6 av förf. anträffats i skogsvårdsstyrelsens i Skara
borgs län plantskola vid Mariestad (jmf. fig. 4). De dödade plantornas 
antal var i varje fall ytterst ringa, endast en obetydlig bråkdel av en "/oo· 

En något mera omfattande och mera i ögonen fallande skadegörelse 
synes svampen åstadkomma på andraårsplantorna i våra plantskolor. Även 
detta svampens uppträdande har dock i allmänhet förbisetts i den svenska 
skogslitteraturen; snart sagt all torka å tallplantorna i plantskolorna p lä~ 
gar ju i dagligt tal gå under namn av »skytte», och en närmare under-

1 R. HARTIG, Cceoma pinitorquum A. BR. Zeitschr. f. Forst- u. Jagdw. Bel. 4. Berlin 
1872, sid. I 12, omnämner dock, hurusom i vackra och lyckade tallsådder å Schulenburg'ska 
skogarna nära Neustadt ända till 2/ 3 av årsplantorna angripits av knäckesjuka. 
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sökning försummas alltför ofta. Av författarens undersökningar de senare 
åren synes det dock framgå, att knäckesjuka å de ettåriga tallplantorna 
ingalunda är ovanlig. Som någon mera oroväckande skadegörare synes 
dock knäckesjukssvampen här näppeligen uppträda. Kring mitten av juni 
månad börjar sjukdomen visa sig och sjukdomssymptomen äro vanligen 

U r Skogsförsöksanstaltens saml. Foto av förf. 

Fig. 8. å -plantor av tall med topparna dödade av knäckesjuka; den streckade linjen mar

kerar gränsen mellan de levande och döda partierna å årsskotten. Västergötland, Mariestad, 

Skogsvårdsstyrelsens plantskola I 912 och 19 l 6, [~J 

(å-Kieferpflanzen mit durch Kieferndreher getöteten Gipfeln; die gestrichelte Lin i e markicrt die Grenze 
zwischen den lebenden und abgestorbenen Partien an den Jahrestrieben. Västergötland, Mariestad, Saatkamp 

des \Valpdflegeamts 1912 und '9'6.) [~] 

alltför karaktäristiska, för att de skola kunna misstydas. Svampinfektionen 
äger vanligen rum vid eller nedom, stundom ovan mitten av årsskottet 
(jmf. fig. 8 och g). Ett ensidigt, gulbrunt sår av ofta ganska avsevärd 
längd - en eller ett par cm -- uppstår (jmf. fig. 2 ). På grund av 
det ensidigt utvecklade svampmycelet och den av detta framkallade 
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stegrade tillväxten på den motsatta sidan av skottet antager detta 

Fig. 9· Av knäckesjuka i toppen dödad /;-tall

planta från plantskolan vid Mariestad. 3/ 7 1912. 

De levande barren hava å bilden tecknats svarta, 

de dödade - brunvissnade - vita. [~] 

(Durch Kieferndreher am Gipfel getötete /;-Kief~rn
pflanze aus dem Saatkamp bei Mariestad. '/1 r912. 

Die lebenden Nadeln sind auf dem Bilde schwarz, die 
ab~estorbenen - braumvelk~n - weiss gezeichnet.) 

ofta under utväxandet efter infek
tionen en något krumböjd form; 
såret träffas härvid å den konkava 
sidan av skottaxeln. Å finare års
skott når mycelet slutligen runt 
om skottet, som då torkar ovan 
angreppsstället (tig. 8--g). I top
parna vissnade, rödbruna tallplan
tor (jmf: fig. g), insprängda bland 
de gröna och friska plantorna i 
plantsängarna, se där det för 
Melampsora pinitorqua-angrepp å 
andra årets tallplantor i plantsko· 
lorna karaktäristiska! Träffar man 
tallplantor av dylikt utseende i en 
plantskola, skall man snart sagt 
undantagslöst vid närmare efter
seende finna de för sjukdomens 
säkra bestämmande avgörande så
ren eller cceomafläckarna. Sker 
svampangreppet längre ned på 
årsskottet, kan detta helt bortdö 
och plantan stundom nedsättas 
så starkt, att den i sin helhet du
kar under. I regel dödas dock ej 
de av sjukdomen hemsökta plan
torna omedelbart utan kvarleva 
till sina nedre delar och utveckla 
från dessa ersättningsskott, som 
följande år taga ledningen av höjd
tillväxten. Flera likvärdiga skott 
komrna ofta härvid till utbildning, 
och en för plantering olämplig, 
buskformig planta (jmf. fig. 10) 
blir den slutliga följden av svamp
angreppet, om ej ett förnyat an
grepp under plantans tredje år 
helt dödar densamma. Å de 
starkast utvecklade plantorna når 
svampmycelet stundom ej runt om 
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skottaxeln, som då vanligen fortlever. Då skottets längdtillväxt vid ti
den för svampangreppet ej ännu avslutats, 1 kommer vanligen en mer eller 
mindre starkt S-formig krök att åtminstone under de närmast följande 
åren å detsamma (jmf. fig. r I) markera platsen för svampangreppet 

Angrepp av knäckesjuka å andra årets tallplantor har jag iakttagit i 
skogsvårdsstyrelsens i Skaraborgs län plantskola vid Mariestad somrarna 
rgr2-19I4 och 19I6 (I9I5 var jag ej i tillfälle att besöka densamma), 

u r skogsförsöksanstaltens sam l. Foto av förf. 

Fig. 10. På grund av årets knäckesjuka - huvudskotten dödade i toppen till c:a 4-4 cm:s 

längd - buskformiga i;-tallplantor från plantskolan vid Mariestad. 27/ 7 1916. [!] 
(Info1ge diesjähriger Kieferndreherkrankheit - die Hauptsprosse an der Spitze bis zu ca. 4-5 cm Länge 
abgestorben - in einem kommenden Jahre strauchförmige 5-Kiefernpflanzen aus dem Saatkamp bei 1\fariestad. 

27/, 1916.) m 

å skogsvårdsstyrelsens i Värmlands län plantskola vid Deje somma
ren 19 I 2 samt i Grönsinka skogsskolas plantskola vid Grönsinka i södra 
Gästrikland sommaren I 9 I 6. Vid Mariestad ha sjuka plantor i något 
större antal påträffats; någon skadegörelse av nämnvärd ekonomisk be
tydelse har det dock aldrig heller här varit tal om. Några få till ett 
IO-tal eller undantagsvis upp emot ett 20-tal knäckesjuka plantor ha 
anträffats per såddradslängdmeter; ej sällan ha dock hela såddrader (tvär-

1 Då svampangreppet börjar framträda å tallskol:tet, har detta vanligen nått endast tredje
,Jclcn eller hälften uv sin definitiva !ängel. 
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rader på de meterbreda plantsängarna) gått helt fria från svampangrepp. 
Endast någon eller några få 0 / 00 av hela ~-plantmaterialet har härvid an
gripits. Vid Deje var antalet skadade plantor ungefär detsamma som 
vid Mariestad, vid Grönsinka voro knäckesjuka plantor sällsynta. I alla 
tre fallen ha aspar konstaterats i plantskolornas mer eller mindre ome
delbara närhet. Mariestads-plantskolan (jmf. fi.g. 12) är åt ena sidap 
kantad av höga alleaspar.1 

I motsats mot svampens praktiskt taget mera 
ofarliga uppträdande på års- och 1-årsplantorna 
i plantskolorna måste dess uppträdande på tall
plantorna ute i kulturerna i åldern upp till 10 a 
I 2 år betecknas såsom allvarsamt och som en 
faktor av ekonomisk betydelse. A v knäckesjuka 
.angripna tallplantor i åldern 2-12 år eller högre 
ålder igenkännas vid tiden för creomafruktkrop
parnas mognad i juni-juli månad på de av 
svampmycelet framkallade, gulaktiga, ovala, kräft
sårliknande fläckarna i årsskottets bark; de i sårets 
mitt blottade, gula recidiespormassorna giva lätt 
bestämd upplysning om svampsjukdomens art. 
Yngre plantor och svagare skottaxlar visa samma 
sjukdomssymptom som fi-plantorna i plantsko
lorna: de runt om angripna skottaxlarna vissna 
ovan angreppsstället, och de vissnade skottdelarna 
kvarsitta under sommarens senare del i bruntorkat 
tillstånd, vanligen över såret krumböjda nedåt 
och i sin hängande ställning påminnandl'! om frost
bitna skottoppar (jmf. fi.g. 13-15). De torkade 

Ur Skogsförsökan- Foto av förf. skotten knäckas lätt av (se figurerna), härav narn-
staltens saml. 2 net knäckesjuka. På en och samma planta kunna 

Fig. I 1. Av knäckesjuka an-

gripen 8-tallplanta från Marie

stads-plantskolan. 27/ 7 1916. 
En svagt S-formig-~krökning 

(se pilen) å det alltjämt kvar
levande huvudskottet marke
rar platsen för svampangrep-

pet, m 
(Vom Kieferndreher befallene ä
Kiefernpflanze aus dem Saatkamp 
bei Mariestad. 27/ 1 1916, Eine 
scbwach S-förmige Kriimmung (s. 
den Pfeil) an dem andauernd fort
lebenden Hauptspross markiert die 

Stelle des Pilzangriffs,) [~) 

1 Enligt meddelande från länsjägmästare A. WINBLADH 
äro nu de flesta av asparna i fråga efter ringbarkning lyck
ligen avlivade. 

2 Då namnet knäckesjuka- en försvenskad form av danskans 
»Knrekkesyge» - numera synes hava vunnit burskap inom 
svenska språket, ha T, LAGERBERG och författaren i fasc. II 
av exsiccatverket >Skogens skadesvampar>, Stockholm 1914, 
n:r 32, för Melampsora pznit(lrqua (BRAUN) RosTR. upptagit 
det svenska namnet »tallens knäckesjuka». Detta namn har 
också kommit till användning i de senare årens handböcker 
på skogslitteraturens område (A. WAHLGREN, Skogsskötsel. 
Stockholm 1914, sid. 428; NrLs SYLVEN, De svenska skogs-
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huvudskottet och ett eller flera sidoskott samtidigt vara skadade (fig. I3- I 7). 
Då flera skott angripits och ersättningsskott senare komma till utveckling, 
bliver en krokvuxen, flerstammig, buskliknande tallplanta i regel följden av 
svampangreppet (jmf. fig. I6-17). Då blott huvudskottet skadas, tager 
oftast ett enda skott ledningen, i vanliga fall en av kransgrenarna i 
den översta grenkransen. En krök nedtill å stammen kommer då att 
i det längsta vittna om svampens ingrepp i den unga tallplantans skott
utveckling. Ur kortskott nedanför angreppsstället å det toppdöda års
skottet utvecklade långskott (jmf. fig. I 8- I 9) äro en vanlig företeelse 

Foto av A. WrNBLADH. 

Fig. 12. Skaraborgs läns skogsv!lrdsstyrelses plantskola vid Mariestad, i förgrunden 
de av snö täckta plantsängarna, mitt, p!l bilden ringbarkade aspar utefter den där 

g!lende landsvägen. Mars I 917. 

(Saatkamp des Waldpflegeamts des Läns Skaraborg bei Mariestad; im Vordergrunde die von 
Schnee bedeckten Pflanzenbeete, in der Mitte des Bildes ringförmig entrindete Espen längs der 

dort hinziehenden Landstra•se.) 

å de av knäckesjuka i toppen dödade tallskotten. Dessa nå dock i regel 
ej. så stark utveckling, att de varaktigt ingripa i skottbyggnaden. Säl
lan eller aldrig taga de ledningen av plantans höjdtillväxt 

träden. l. Barrträden. Stockholm 1916, sid. 234-235). Att efter tyskt mönster -
»Kieferndrehen - genom översättning av svampens latinska artnamn bilda det svenska 

namnet »tallvridare• (FREDRIK LOVEN, En parasitsvamp p!l tall. Tidskr. f. skogsh. 1875, 
sid. 28), måste betecknas olämpligt; den med svampens skadegörelse !l tallen mindre väl 
förtrogne bibringas lätt av ett dylikt namn den felaktiga föreställningen, att en vridning av 

tallskottet blir följden av svampangreppet. Av samma anledning m!lste det svenska namnet 

•vridrost» (EINAR J. BERGGREN, Skogens viktigaste parasitsvampar. Skogsv&rdsför, folkskr. 
n:r 30, sid, 3) anses förkastligt. 
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Å starkare skottaxlar äro svampangreppets verkningar vanligen mindre 
ödesdigra. Å något äldre plantor ser man därför mera sällan av svam
pen helt dödade skottoppar; endast de svagare sidaaxlarna kunna här 

möjligen råka ut för en dylik 
kalamitet (jmf. fig. rg). De 
starkaste årsskotten gå dock 
långt ifrån fria från sjukdo
men. Ensidiga, redan andra 
året läkta sår bliva å dessa 
i vanliga fall enda resultatet 
av svampangreppet (jmf. 
fig. r 9 a). Stundom går dock 
såret så långt åt sidorna, att 
vävnader dödas i sådan ut
sträckning, att skottet vid 
sin fortsatta tillväxt krum~ 

böjes kring såret. En S-for
mig böjning av årsskottet blir 
då här liksom å starkare 
andra-årsplantor den slutliga 
följden av svampangreppet. 
Uppstå flera sår nära var
andra på olika sidor av skot
tet, brytes detta lätt av (jmf. 
fig. z o); endast få eller inga 
levande vävnader finnas slut
ligen kvar å det genom 
svampsåren gående stam
tvärsnittet. Om såren sam
mansmälta runt om stam-

Ur Skugsförsöksanstaltens saml. Foto av förf. men, torka naturligtvis de 

Fig. 13. Tallplanta med årets toppskott och två av 

de översta kransgrenarna helt eller i toppen dödade 

av knäckesjuka. Västergötland, Finnerödja, L. Veller· 

vattnet. 17/ 10 1916. [loJ 
(Kiefernpflanze, der J ahrestrieb und zwei der o ber<; ten Haupt-
~iste ganz oder an der Spitze vom Kieferndreher getötet. Väster

götland, Finneröd ja, L. Vellervattnet. l7fi 0 rgr6.) [loJ 

ovanför dem belägna de
larna av skottet. 

Sjukdomens uppträdande 
å unga till något äldre tall
plantor ute i kulturerna har 
mest låtit tala om sig i litte
raturen. Svampens c.:eom;:t

stadium uppmärksammades första gången i Tyskland år r 86o på tvenne 
skilda ställen i Hannover, dels i en 2-3-årig tallkultur om 30 »Morgens 
( = c. 8 har) storlek i Bovenden vid Göttingen, dels vid Winzen bur g i 
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Wildesheim. I 863 tillkommer en tredje tysk fyndort, Neustadt-Eberswalde, 
varifrån uppgives, att c. 300-400 plantor angripits inom ett 5-10 

» Morgen » stort område. Det är material från dessa fyndlokaler, som 

U r Skogsförsöksanstaltens sam l. Foto av förf. 

Fig. !4. Av knäckesjuka å såväl huvud- som 
sidoskott synnerligen svårt skadad tallplanta från 

L. Vellervattn~t, Finnerödja. 17/ 10 1916. [loJ 
(Vom Kieferndreher so,vohl an Haupt- wie an N eben
sprossen sehr schwer beschädigte Kiefernpflanze aus L. 

Vellen·attnct, Finnerödja. li~J0 1916.) [r3o] 

Ur Skogsförsöksanstaltens sam1. Foto av föd. 

Fig. r 5. Å toppskottet två år å rad av knäcke· 
sjuka angripen tallplanta från L. Vellervattnet, 
Finnerödja. 17/ 10 1916. Pilen angiver platsen 

för I9I 5 års angrepp. [tqoJ 
(An JahrestFieb zwei Jahre nacheinander vom Kiefern· 
dreher befallene Kiefernpflanze aus L. Vellervattnet, 
Finnerödja. I7fi0 Igt6. Der Pfeil giebt die Ste1Je des 

Augriffs von rgr5 an.) [loJ 

ligga till grund för originalbeskrivningen av Ca:oma pinitorquum år 
1864.1 Under de närmast följande åren uppmärksammas nu svampen 

1 Monatsber. d. K. Preuss. Akad. d. Wissensch. Berlin, 1864, sid. 624~639. 
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den ena tallkulturen efter den andra, mot slutet av 6o-talet och i bör
jan av 70-talet inberättas svåra epidemiska härjningar av knäckesjuka från 
Hannover, Brandenburg, Pommern, Posen och Ostpreussen. Kulturer i 
åldern 1-25 år ha angripits; samma kultur har vanligen angripits under 

Ur Skogsförsöksanstaltens sam!. Foto av förf. 

Fig. 16. Efter föregliende lirs angrepp av knäckesjuka busk
formig, även sista liret av sjukdomen svlirt hemsökt tallplanta. 

Västergötland, Finnerödja, L. Vellervattnet. 17/ 10 1916. [lö] 
(Nach v01jährigen Angriff von Kieferndreher straucblörmige, auch in letzten 
Tahre von der Krankbeit schwer beimgesuchte Kiefernpflanze. Västergötland, 

Finnerödja, L. Vellervattnet. 17/ 10 zgz6.) [loJ 

flera, ända till r z år i följd. Den största sammanhängande areal, som 
angives hemsökt, är 12 5 har.1 

1 Om tallens knäckesjuka i Tyskland under 186o-187o-talet se närmare R. HARTIG, 
C01oma pinitorquum A. BR. Zeitschr. f. Forst·. u. Jagdwesen. Bd. 4. Berlin 1872, sid. 
99-122. 
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Som inledningsvis omnämnts, har tallens knäckesjuka uppmärksam
mats i vårt land redan i början av 1 870-talet, alltså ungefär samtidigt 
som sjukdomen uppträdde mest förödande i de tyska tallkulturerna. 

»Våren r872, men i ännu högre grad våren r873, observerade jag>>, skri-

Ur Skogsförsöksanstaltens saml. Foto av förf. 

Fig. 17. Av knäckesjuka angripen tallplanta med S-formigt 
böjda skottaxlar. Västergötland, Finnerödja, L. Vellervattnet. 
17/ 10 1916. Pilarna angiva knäckesjukssåren.å årsskotten. [t"0 J 
(Vom Kieferndreher befallene .Kiefernpflanze mit S-förmig gebogeMn 
Sprossachsen, Västergötland, Finnerödja, L. Vellervattnet. 17/ 10 1916. 
Die Pfeile geben die Kieferndreherwunden an denJahrestrieben an.) [loJ 

ver W. WrLKE i 1874 års Tidskr. f. skogshushålln., sid. 247, >på 2-3:åriga 
tallar, som hade blivit uppdragna på 40o-soo tunnland brandfält, strax 
sedan de nya årsskotten hade utvecklat sig, en till färgen orange-ljusgul rost
svamp, som i stor myckenhet visade sig vid nedre delen af årsskotten på 
barken. Till en början tyckes den ej skada skotten, men något senare böja 
sig dessa åt det håll, der svampen sitter, torka mer och mer och falla till 



Ur skogsförsöksanstaltens saml. Foto av förf. 

Fig. 18. Av knäckesjuka helt (a, b) eller i toppen (c) dödade tallskott. Å kortskotten utvecklade spetsknoppar, i a och 

b under proleptisk utveckling, komma följande år att bidraga till huvudskottets ersättande. L. Vellervattnet. 17/ 10 1916. [g] 
Vom Kieferndreher ganz [a, b] oder an der Spitze [eJ getötete Kiefernsprosse. An den Kurzsprossen entwickelte Endknospen, an a und b in prolep
tischer Entwicklung, werden im folgendenJahre zum Ersatz des Hauptsprosses beitragen. Västergötland, Finnerödja, L. Vellervattnet. 17/ 10 rgr6. [~] 
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U r Skogsförsöksanstaltens saml. Foto av förf. 

Fig. 19. Starkt huvudskott (a) med ensidiga, tidigt förhartsade knäckesjukssllr och i toppen till 

mindre eller större utsträckning dödade sidoskott (b-d) av tall från Ö. Ekenäs, Hassie s:n, Väster

götland. 9/ 10 1916. Å c de övre kortskotten knoppförande. Pilarna markera sårställena. [?,] 
(Kräftiger Hauptspross [a] einer Kiefer mit einseitigen, friih verharzten KieferndrehC'nvunden und an der Spitze 
in grösserer och geringerer AnsdC'hnnng gctlitPten 1\.,..r•bcnsprossen [b-d]. (), Ekenlis, JGrchspid Hassle, V;ister
götland. rlf lo Igr6. An c sin el die ober<::n KurzsprossP knospentragend. Die Pft·ile marJ.;:ierC"ll die \Ynndstellcn .. ) r~J 

7 I. .1/n!dd. fra n Stafens Sl..o.r:s_;flirsi.iksnnsfalt. 
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slut af, så att man vid flyktigt betraktande kan tro, att skotten blifvit af
brutna eller afbitne af beteskreatur, hvilket enligt min åsigt och enligt mina 
iakttagelser dock ej varit fallet. Svampen angriper företrädesvis de frodigaste 
skotten och blir, så vida jag kunnat bedöma det, gynnad genom en våt och 
varm väderlek. - Enligt mina skogvaktares utsago skall den af svampen an
gripna plantan i de flesta fall ej dö, men väl blifva tillbakasatt i tillväxten 
för ett år, hvilket vid denna ålder och då man dessrttom har att kämpa mot 
stark ogräsväxt ej betyder så föga.» 

Ur Skogsförsök5anstaltcns saml. Foto av förf. 

Fig. 20. Till följd av knäckesjuksangrepp spetsen böjda 

eller rent av knäckta tallskott Västergötland, Lyrestads 

Prästgårdsskog. 22/ 7 1916. m 
(Infolgc von Kieferndreberangriff an der Spitze ge bogene oder geknickte 

Kiefernsprosse. Västergi)tland, Pfarnvald von I. .. yrestad. 221; 1916.) 

De av vVILKE meddelade iakttagelserna tyda ju utan vidare på tallens 
knäckesjuka. »En antaglig förmodan», att Cceoma pinitorquum förelegat, 
uttalas också redan följande år av FREDRIK LOVEN.1 År 1883 förkla
rar LOVEN, 2 att knäckesjuka »redan för 10 år sedan i ganska stor ut
sträckning uppträtt inom Vadsbo revir i Vestergötland», och avser där-

1 Tidskr. f. skogshushålln. 1875, sid. 28. 
2 Tids kr. f. skogshushålln. r884, sicl. 25 r. 
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med tydligen de av WILKE förut omnämnda tallkulturerna. Tillsammans 
med A. E. HOLMGREN kan han nu konstatera på knäckesjuka tydande 
symptom på I r- I 4· åriga kulturtallar å kronoparkerna Lilla och Stora 
Svältan i Västergötland.1 HOLMGREN och LOVEN uppgiva nu dessutom, 
att svampsjukdomen i fråga under de senare åren blivit påvisad även 
annorstädes inom landet, »t. ex. i Småland». Detta senare påpekande 
härför sig sannolikt till den danske botanisten E. ROSTRUPS fynd av 
knäckesjuka under en resa i Sverige sommaren I 882 dels å 3-åriga tall
plantor i plantskola vid Uppsala, dels vid Nässjö i Småland. 2 

Nästa meddelande om angrepp av Melampsora pinitorqua - efter 
ROSTRUPS redogörelse för svampens värdväxling ingår nu detta namn i 
litteraturen - å våra tallkulturer möter i I 893 års Tidskrift för skogs
hushållning, sid. II?-I2I, där J. PAULI i en uppsats »Pereat populus» 
omnämner, hurusom tallplanteringarna å Kolleberga kronopark i Skåne 
sommaren r 892 varit »i ganska nämnvärd grad» utsatta för svampens 
angrepp; kulturer av såväl vanlig tall som bergtall3 hade skadats å en 

1 Vid skildringen av de sjuka tallbestlinden ll. Lilla Svältan heter det hos HOLMGREN och 

LOVEN i Tidskr. f. skogshushll.lln. 1884, sid. 250, 251: »Vid inträde uti och närmare gransk

ning af planteringen, visade sig derjämte, att en stor mängd sll.väl toppskott som sidoskott 

antingen i väsentlig grad förlorat sin lifskraft eller ock voro alldeles utdöda samt genom 

sin ofta krökta form ll.drogo sig vll.r uppmärksamhet. Äfven ll. de till utseendet friska skot

ten visade sig icke sll. sällan, vanligen pll. midten af desamma, uppsvällningar eller bulna

der, som öfvergått till kräftartade sårnader, där barken var genombruten och kådutflöde ägt 

rum>. »Som orsak till de ofvannämnde kräftartade ansvällningarne å skotten, h vilka derige

nom ofta antagit en krökt form, samt till att en del af de qvarsittande skotten vissnat eller dött, 

torde med ganska stora skäl kunna åberopas en inom tallens bark- och vedväfnader sig utveck

lande parasitsvamp Ca;oma pinitorquum, vid h vars närvaro sådana kräftsår alltid blifvit bemärkta.» 
2 E. ROSTRUP, Mykologiske Notitzer • fra en Rejse i Sverige i Sommeren I 882. Vet. 

Akad. Övers. 1883. N:o 4, sid. 43 och 46. Om Uppsala-fyndet skriver ROSTRUP härvid så

lunda: "I en större Planteskole syd for Upsala bema;rkede je g - - - i de treaarige 

Bede af Pinus silvestris ende! Planter med ejendommeligt krummede, kortnaalede Grene, 

som viste sig angrebne af Cmoma pinitorquum HARTIG, der saavidt mig bekjendt ikke 

för er bema=rket i Sverige.> 
3 Angrepp av Cmoma pinitorquum å bergtall omtalas första gången av ROSTRUP från 

de jutska hedplanteringarna. I oktober 1881 iakttog RosTRUP svampen för första gången 

i Danmark >i H0gildgaards Plantage ved Herning>; »en Strrekning af Bjergfyr paa 3-5 
Fods H0ide var angreben". Förut säger han, att »det synes isa;r at va=re Pinus montana, 
som i Jylland er udsat for Sygdommen, medens alle de Forfaltere, som mig bekjendt have 

omtal t denne Svamp, kun angive Pinus silvestris som Gjenstand for dens Angreb; men der 

er dog· neppe Grund til at anta ge, at den paa de jyske Bjergfyr optrredende Svamp simide 

vrere artsforskjellig fra den, der snylter paa Skovfyr, da jeg ingen va=senlig Forskjel har 

kunnet finde, hverken i Svampens Bygning eller i den Maade, paa hvilken Trreerne !ide.» 

I juni öch augusti 1882 erhöll RosTRUP färskt svampmaterial från bergtall och kunde nu 

konstatera, att ca=omasporerna till sin byggnad fullständigt överensstämde med Cmoma pinitor

quum-sporerna å Pinus szivestris. (Tidskr. f. Skovbr., Bd 6, 1883, sid. 214-21 7.) 
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areal av omkring so har. Som medel i kampen mot svampsjukdomen 
påkallar PAULI: »blandade bestånd och bort med aspen!» Ännu ett med
delande om härjningar av Melampsora pinitorqua ingår i samma årgång 
av Tidskr. f. skogshushålln., sia. 122-123, där A. \VAHLGREN omtalar, att 
han på åtskilliga ställen såväl i Småland som Uppland sett omkring Io-åriga, 
genom självsådd uppkomna, jämna tallbestånd betydligt hemsökta av 
denna elekartade sjukdom. Uppgifter om svampens uppträdande i Skåne, 
Halland, Småland och Blekinge möta senare i I 89S års Tids kr. f. skogs
hushållning; W. B-M framhåller där, sid. 82-83, att Melmnpsora pinitor
qua >>säkerligen>> är »den inom Skåne mest utbredda svampen>>, den 
»förekommer öfverallt inom hela provinsen, där asp finnes». - Under 
rubriken )) skogsbotaniska och skogszoologiska meddelanden från reviren)) 
omtalar E. HEDEMANN-GADE i Skogsvårdsföreningens tidskrift I 908, sid. 
70*, angrepp av Melampsora pinitorqua på en 2o-årig tall i Säfsnäs s:n 
i södra Dalarna. 

Till ovannämnda, skäligen fåtaliga och knapphändiga uppgifter om 
knäckesjukans uppträdande i vårt land kan jag här foga ett flertal nya. 
Enligt meddelande av professor GUNNAR ScHOTTE har sjukdomen i slu
tet av I 890-talet uppmärksammats flerestädes i Halland. Åren I 898 
och I899 synes svampen hava uppträtt rent av epidemiskt å kronopar
kerna Tönnersjöheden och Uddared. Å Tönnersjöheden härjade den 
dels å 2-3-årig tall och bergtall i plantskolorna, dels å s-6-åriga tall
plantor i kulturerna, särskilt i sydvästra delen av kronoparken, där asp
tillgången var större. Å Uddareds kronopark hade svampen härjat epi
demiskt å 1/ 2 m höga plantor i tallsådderna. - År I904 har professor 
SCHOTTE funnit en c. I s-årig, fristående tall svårt angripen av knäcke
sjuka nära Strömstad i Bohuslän. 

Hösten I 9 I I erhöll förf. av dåvarande t. f. lektorn vid K. skogs
institutet T. JONSON prov på tall med knäckesjuka från Edsvära i Vä
stergötland. En vacker tallkultur å igenlagd åker å torr sandjord om 
6 hars storlek i åldern 7 år hade här angripits epidemiskt; snart sagt 
varenda planta visade ett eller flera typiska knäckesjukssår å en eller 
flera av sina skottaxlar, oftast jämväl eller framförallt på huvudskottet. 
De kraftigast utvecklade plantorna syntes dock ej komma att lida nämn
värt framtida men av sjukdomen, då de starka huvudskotten i allmänhet 
överlevde svampangreppet, oftast till och med utan att krökningar av 
skotten behövt uppkomma. Om kulturens nuvarande tillstånd skriver 
agronomen G. UNO JONSON innevarande vinter i brev till förf., att >>nå
gon större skada har ej förorsakats, ehuru det såg ganska ledsamt ut, 
när angreppet var som svårast, och vid blivande gallringar behöva ej 
några dåliga stammar lämrias kvar.» Några insända prov visa exempel 
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a b c d 
u r skogsförsöksanstaltens saml. Foto av förf. 

Fig. 21. Efter angrepp av knäckesjuka till stamformen förstörda tallar från Västergötland, Edsvära. Mars 1917. a: bajonel:tformig, 

b: tvåtoppig, c och d: tretoppiga tallar; i d synes det ännu kvarsittande, upptill torkade och knäckta, ursprungliga toppskottet. [g] 
(Nach Augriff vom Kieferndreher der Stammform nach zerstörte Kiefern aus Västergötland, Edsvära. März r917. a: bajonettförmige, b: 2-gipflige, c und d: 

dreigipflige Kiefern; an d sieht man den noch vorhanden en, oben vertrockneten und geknickten, ursprUnglichen Hauptjahrestrieb.) [§] 
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på huru stamformen likväl i enstaka fall allvarsamt skadats (fig. 2 I). 
I nordöstra hörnet av kulturen växte några aspträd samt ett och annat 
dylikt även i en angränsande äldre skog. Även en c:a 5 år äldre, o, 5 

har stor kultur c:a I km avlägsen från den förutnämnda hade angripits 
samtidigt med denna. Såväl år I9~0 som I9II hade knäckesjuka upp
trätt, svårast I 9 I I. 

Enstaka angrepp av knäckesjuka å ungtallar i åldern 5-Io år ha av 
förf. under åren I9IO-I9I5 så gott som årligen iakttagits inom kultur
bestånd och naturföryngringar å Malingsbo kronopark i sydligaste Da
larna. Även å Bjurfors kronopark i Västmanland och Dalarna har 
knäckesjuka iakttagits å en och annan ungtalL 

Om svampens härjningar under senare år i plantskolor i Västergöt
land (Mariestad), Värmland (Deje) och södra Gästrikland (Grönsinka), 
har jag nämnt redan i det föregående. 

Från den senast gångna sommaren kunna här slutligen trenne fall av 
elakartad epidemisk knäckesjuka omtalas, alla från norra Västergötland. 
Såsom redan inledningsvis framhållits, är det dessa härjningar, som 
närmast givit anledning till de undersökningar över svampens uppträdande 
och spridningsbiologi, som här framläggas. 

Under en tids vistelse i juli månad I 9 I 6 å Sundsmarkens kronopark 
i Hassie s:n, c: a I , 5 mil NNO. om Mariestad, observerade jag angrepp av 
Melampsora pinitorqua å en synnerligen lovande tallkultur (fig. 22), rutsådd 
av år 1906, i omedelbar närhet till en öppen plats kring ladugårdar och 
uthus vid Ö. Ekenäs arrendegård. De först iakttagna svampskadade 
plantorna stodo invid den från ladugårdsbacken genom tallkulturen gående 
landsvägen, nära ladugårdsbacken. Många och elakartade »kräftsår» 
förekomma. Vid en omedelbart företagen preliminär undersökning visade 
det sig, att plantorna närmast ladugårdsbacken voro särskilt svårt hem
sökta, ju längre bort från denna man kom, ju mindre svampskador kunde 
man upptäcka på tallarna. Några på ladugårdsbacken växande äldre 
aspar (fig. 23) voro tydligen den ursprungliga smittohärden. Längre än 
ett JOo-tal m bort från asparna, syntes smittan knappast hava spritt sig. 
Asparna på ladugårdsbacken och några yngre rotskottsexemplar i ena 
kanten av kulturen tämligen nära ladugårdsbacken voro de enda aspar, 
jag här kunde upptäcka. Ett lämpligt tillfålle till studier över svamp
sporernas spridningsmöjligheter från asp till tall syntes sålunda föreligga. 
Dylika upptogos, så snart tiden och förhållanden<~; det medgåvo. En 
närmare redogörelse härför lämnas i ett senare kapitel om »svampens 
spridningsbiologi. » Endast c:a 1/ 2 har av de till flera hars område upp
gående kulturerna syntes i nämnvärd grad svampskadat. Av svampen 
framkallade sår träffades ofta i flertal å såväl huvudskott som sidoskott; 
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Ur Skogsförsöksanstaltens saml. Foto av förf. 

Fig. 22. Utsikt] från ladugårdsbacken vid Ö. Ekenäs över den närmast söderut befintliga 

tallkulturen. 20/ 7 1916. 

(Aussicht vom Platz YOr dem Viehstall bei Ö. Ekenäs iiber die gleich sUdlieb davon befind1iche Kiefernkultur, 

' 0/, r916.) 

U r Skogsförsöksanstaltens saml. Foto av förf. 

Fig. 23. Utsikt från ladugårdsbacken vid Ö. Ekenäs - från samma punkt som å tig. 22-

över de där växande asparna. 20/ 7 1916. 

(Aussicht vom Platz vor dem Viestall bei Ö. Ekenäs - von demselben Punkt wie in Fi~. 22 - Uber die dart 
wachsenden Espen. '1°/1 Igr6.1 
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svagare sidoskott voro stundom redan i juli dödade i toppen. Vid be
sök å kulturen i oktober månad 1916 kunde jag till min glädje konsta
tera, att de fl e s t a plantorna trots stundom rikliga sår ej syntes lida 
större men av svampangreppen utan med fortfarande raka huvudskott över
levde sommarens sjukdom (jmf. fig. 19 a). Svagare sidoskott av högre 
ordning hade dock nu i rätt stor utsträckning blivit topptorra (jmf. fig. 
19 b-d). I några enstaka fall hade ä\·en starkare huvudskott torkat i 

u r skogsförsöksanstaltens saml 

Fig. 24. Utsikt över kulturfältet vid L Vellervattnet. 17/ 10 1916. 

(Aussicht iiber das Kulturfeld bei L. Vellervattnet. 17f10 I9I6.) 

Foto av förf. 

toppen, då flera sår sammansmält runt om skottaxeln. Det var blott 
ett försvinnande litet procenttal plantor, som visade på hösten topptorra 
eller upptill avbrutna huvudskott eller svagt S-formigt krökta dylika. 
Ä ven om sjukdomen ett följande år skulle återkomma, synes plantornas 
utvecklingsstyrka här borga för en slutlig god utgång. De närmast ladu
gårdsbacken växande, utåt denna starkast exponerade plantorna visade 
i några fall märken - läkta sår, undantagsvis krökta skottaxlar och i 
topparna brutna skott - efter jämväl föregående års knäckesjuka. 

Vida ödesdigrare följder hade emellertid visat sig å ett av mig i ok
tober besökt, yngre, av knäckesjuka epidemiskt hemsökt kulturbestånd 



01\I TALLENS KNACKESJUKA. IIOS 

av tall å Skagersholms kronopark vid sjön L. V ellervattnet nära Närkes
gränsen i norra Västergötland. År 191 I övergick här skogseld en nära 
200 har stor yta skogsmark (jmf. fig. 24). 19 I 3 ägde skogskultur rum 
medelst rutsådd av blandad tall och gran. Hösten I9I6 voro de 4-åriga 
tallplantorna 40-60 cm höga, undantagsvis i gynnsammare lägen ännu 
högre. Över snart sagt hela brandfältet förekomma enstaka, fläckvis 
strödda aspuppslag (jmf. fig. ~5), och under sistlidna sommar hade knäcke-

U r Skogsförsöksanstaltens saml. Foto av förf. 

Fig. 2 5. Grupp av aspar å kulturfältet vid L. Vellervattnet. Bilden tagen från samma punkt 

som bilden å fig. 24, fastän i motsatt riktning. 17/ 10 1916. 

(Gruppe von Espcn auf dem Kulturfelrl bei L, .Vellervattnet.- Das Bild aufgenommen von demselben Punkt 
aus wie das Bild in Fig. 24, obwohl in entgegengesetzter Richtung. Iij10 1916.) 

sjuka visat sig inom nära nog varenda såddruta. Ett stycke in på kul
turfältet upptogs en I o X 1 o m 2 stor provyta om I 21 st. såddrutor och 
gav denna allenast »sjuka» rutor (jmf. fig. 26); blott undantagsvis kunde 
man i någon ruta påträffa en enstaka tallplanta, som gått fullständigt 
fri från svampens angrepp. Även på de vackraste plantorna var oftast 
jämväl huvudskottet angripet. Å flertalet plantor voro både huvud
skott och sidoskott i stor utsträckning skadade (jmf. fig. IJ-I8). Plan
tor med såväl huvudskottet som alla den översta grenkransens grenar 
fullständigt torkade (j m f. fig. I 4) v oro ingalunda någon sällsynthet. I 
somliga rutor kunde ej någon .enda planta med kvarlevande toppskott 
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för året upptäckas. Å de svårast hemsökta plantorna befunnos även 
de nedre kra,nsgrenarnas såväl toppskott som sidoskott angripna och 
torkade (fig. 14). På de kraftigaste plantorna - upp till 8o cm:s höjd 
eller däröver - hade de ensidiga såren ej nått runt om de starkaste 
skottaxlarna, vilka på hösten syntes kvarleva relativt . oberörda av 

Ur Skogsförsöksanstaltens sam!. Foto av förf. 

Fig. 26. Detaljbild fr~n sMdrutorna ~ Vellervattnet-fåltet. Tallplantorna i topparna mer 

eller mindre fullständigt brunvissnade. 17/ 10 1916. 

(Deta.ilbild von den Saatplatten des Kulturfeldes bei L. Vel!ervattnet. Die Kiefernpflanzen an den Gipfeln mehr 
oder weniger vallständig brann abgewelkt, 171J0 1916.) 

. svampangreppet. Skadegörelse i form av S-formig böjning av huvud
skottet förekom dock ej så sällan på mera kraftiga plantor. Alla av 
svampen angripna skott av andra eller högre ordning voro så gott som 
undantagslöst dödade. Enstaka, nu läkta sår å fjolårsskotten (jmf. fig. 
I 5 och I 6) å ett relativt fåtal plantor visade, att svampen uppträtt å 
tallen redan I9I5, men tydligen i ringa utsträckning, och utan att 
skotten i något iakttaget fall då dödats till följd av svampangreppet. 
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Från praktiskt sett betyd elselsöst angrepp I 9 I 5 hade sålunda sjukdo
men I 916 brett ut sig så starkt, att knappast en enda såddruta å hela 
det nära 200 har stora kulturfältet nu gått fri från svampangrepp. Den 
regniga försommaren I 9 r 6 hade ju också erbjudit de bästa betingelser 
för svampens utveckling.1 On1 kulturens kommande öden kan man för när
varande ej med bestämdhet uttala sig. Upprepas svampangreppet ett kom
mande år -och sannolikheten härför är ytterligt stor - och äro då betin
gelserna för svampens utveckling lika goda som under den senast gångna 
sommaren, kan tallen, redan nu illa åtgången, bliva dömd till undergång; 
många plantor kunna då duka fullständigt under, och de överlevande 
kunna bliva så fördärvade till stamformen - mångtoppiga och krok
stammiga - eller tillbakasatta i tillväxten, att tallens dominerande roll 
i kulturen fullständigt äventyras. Där tallen gått fullständigt ut eller bli
vit starkast tillbakasatt i såddrutorna, får nu den i blandning med tallen 
insådda granen träda räddande emellan. Fläckvis torde dock tallen all
tid bliva det beståndsbildande trädet. Om svampangreppet kommande 
sommar visar sig i avtagande, torde säkert de kraftigast utväxande tall
plantorna redan då hava nått sådan styrka, att deras fortsatta utveck
ling är tryggad. Såddrutor med alla plantorna dödade i toppen före
komma visserligen men voro sällsynta. I regel syntes någon eller några 
av de i såddrutorna vanligen i stort antal uppgångna tallplantorna hava 
toppskottet oskadat eller åtminstone kvarlevande. 

Även om tallen från och med tredje till fjärde året under ett eller 
annat år hemsökes av knäckesjuka i ovan omförmälda utsträckning, torde 
dess öde ej därmed vara så alldeles avgjort. Även efter upprepade 
svåra svampangrepp kunna tallplantorna repa sig och bilda ett på äldre 
dagar kanske rent av fullgott tallbestånd. En antydan härom gav ett 
mindre, nu 8-ro-årigt kulturbestånd av tall nära vägen Gatan-Fin
nerödja järnvägsstation. Beståndet uppgavs hava för några år sedan 
lidit av samma sjukdom som nu Vellervattnet-beståndet, och plantorna 
visade också nedtill krökar och igenvallade sår, som tydde på genom
gången knäckesjuka. Även om de flesta kvarlevande tallarna hade fula 
stamkrökar att uppvisa, voro de dock nu åter i god växt och bestån
dets slutenhet syntes ej i någon mån äventyrad. Då plantorna angri-

1 R. HARTIG, Lehrbuch der Baumkrankheiten. Berlin 1882, sid. 73-74, framhåller, 

hurusom svampen under år med regnrika försomrar - mycket regn i maj och början av 

juni månader - å tallen utvecklar talrika och yppiga fruktkroppar. Då väderleken är torr 

däremot, intorka sporlagren i första början av sin utveckling, och yttre svampskador komma 

aldrig att framträda. Tack vare sjukdomens tillbakagång under år med torra försomrar 

kunna något äldre och kraftigare ungplantor av tall genomgå även flera år å rad upprepade 

angrepp av knäckesjuka; få plantorna blott något repa sig, behöver ej stamformen med nöd

vändighet fördärvas, även om ett nytt svårare angrepp något senare år skulle inträffa. 
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pits vid relativt tidig ålder - sannolikt liksom V ellervattnet-beståndets 
svårast under 3- 4:de året - träffades stamfelen så långt ned, att deras 
ekonomiska betydelse måste anses ringa. 1 

Annu ett tredje av knäckesjuka hemsökt kulturbestånd av tall i norra 
Västergötland blev sistlidne sommar föremål för min undersökning, en 
s·årig tallkultur å L yrestads kyrkoherdeboställes skog c:a I ,s mil NO. om 
Mariestad. Kring en mindre aspfläck - asprotskott - mitt ute på 
I 9 I 2 års kult.urtrakt befunnas här tallplantorna i ganska stor utsträck
ning angripna av knäckesjuka. Blott enstaka sidoskott syntes dock vid 
tiåen för mitt besök på platsFn - d. 2 2 juli I 9 I 6 -- så svårt skadade, 
att de dött i toppen (jmf. fig. 2o). I allmänhet syntes plantorna ha nått 
den utvecklingsstyrka, att de ej kunde förmodas erhålla varaktigt men 
av svampangreppet. 

Svampens spridningsbiologi. 

Redan innan svampens länge anade värdväxling blivit experimentellt 
bevisad, hade det, som ovan nämnts, framhållits som en möjlighet, att 
en å asp i de sjuka tallbestånden ofta rikligt förekommande Me!ampsora
art kunde stå i nödvändigt utvecklingssamband med den. å tallen upp
trädande Cceoma-formen. 2 Aspen angives sålunda redan tidigt som den 
förmodade smitthärden för tallens knäckesjuka. Sedan sambandet mellan 
artens olika utvecklingsstadier å tall och asp blivit fastslaget, framhålles 
i varje redogörelse för svampens angrepp på tallen, att asp förekommit 
i tallens mer eller mindre omedelbara närhet. Bestämda uppgifter rörande 
svampens spridningsbiologi meddelas dock mera sällan. 

Intressanta uttalanden, belysande sjukdomens spridningsmöjligheter, 
möta framför allt hos ROSTRUP. Redan r 883 omnämner han från en 
bergtallskultur i Jylland, hurusom plantor med knäckesjuka växte på det 
enda ställe i kulturen, där asp fanns, och vidare, att angrepp av knäcke
sjuka ägde rum »paa saadane Lokaliteter, der vare fulde af Rodskud af 
Populus tremula». Alla de iakttagelser, som kommit till ROSTRUPS känne
dom, såväl hans egna som andras, synas tyda på spridning på relativt 
obetydliga avstånd av 'de på de avfallna aspbladen efter övervintringen 
utvecklade basidiesporerna. 3 

1 En närmare undersökning av beståndet medhanns ej, då jag upptäckte detsamma vid 

genvägen till järnvägsstationen på min väg dit i och för avresan. 
2 R. HARTIG, Wichtige Krankheiten der Walclbäume. Berlin 1874, sid. 91; E. RosTRUI' i 

Ticlskr. f. Skovbrug. Bd. 6. 1883, sid. 2 19-220; EDUARll KERN, Uber Cceoma pinzlorquum 
A. BR. Bull. el. l. Soc. Imp. d. Natural. el. Mosc., 1883. Sec. Part. Moscou 1884, sid. 

2$0-260. 
3 Jmf. E. RosTRUP, Plantepatologi. K0benhavn 1902, sid. 296. 
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Ä ven i den svenska litteraturen möta uppgifter om svampsporernas 
spridning till tallen. Från Kolleberga i Skåne meddelar J. PAULI, att 
planteringarna »lidit mest af svampen i närheten af aspar eller aspbus
kar, men att sjukligheten aftager i mån af afståndet derifrån. På ett 
ställe, hvarest ett mindre, men tätt aspbuskage står vid ena sidan af 
stora landsvägen, där läget är mycket utsatt för den över Ljungbyslätten 
kommande skarpa nordvestvinden, hvilken från asparne drifver fram rätt 
öfver de å andra sidan af vägen befintliga planteringarne, äro dessa 
senare i hög grad angripna närmast deromkring, så att de flesta års
skotten, såväl af stammar som af grenar, förete en sorglig anblick.» 
»Äfven på flera andra håll kan man göra samma iakttagelse. Att svam
pen äfven kan sprida sig på långa håll från näringsplantan framgår deraf, 
att en myckenhet plantor äro angripna, ehuru afståndet till närmaste 
aspar befunnits vara ganska långt; i sådant fall blifver angreppet emel
lertid allt lindrigare.» 1 

En spridning på längre avstånd omtalas av A. WAHLGREN från ljung
ryarna i södra Småland, där han funnit svampen på självsådda plantor, 
))ehuru några aspar ej på långa vägar varit till finnandes)). Då det 
här föreföll svårt att antaga, att vinden överfört sporerna, kommer W. 
att tänka på de på ryarna vida kringströvande fåren som smittospridare. 2 

Då en närmare kännedom om möjligheterna för knäckesjukssporernas 
spridning från aspbladen till tallen synts mig vara av grundläggande 
betydelse, då det gäller kampen mot knäckesjukan, har jag sökt begagna 
det tillfälle, svampens uppträdande på tallen vid Ö. Ekenäs i Västergöt
land erbjöd, till studier över svampens spridningsbiologi. 

I närheten av den av knäckesjuka hemsökta tallkulturen vid Ö. Eke
näs kunde endast 7 stycken aspar uppletas, vilka rimligtvis kunde för
modas hava tjänstgjort som smittospridare. Deras belägenhet i förhål
lande till tallkulturen framgår av kartan fig. 2 7. 4 stycken gamla aspar 
(se fig. 23) stodo på den i N.-NV. till tallkulturen gränsande ladu
gårdsbacken (jmf. figurerna 22 och 23 samt kartan fig. 27), 3 stycken 
yngre träd, resp. 4, 5 , 3 och 2 m höga, med omgivande lägre rotskotts
exemplar befunna sig O. om landsvägen i nordöstra kanten av kultur
området (se kartan). En femte äldre asp ute på ladugårdsbacken när
mare tallkulturen hade efter avverkning lämnat spår efter sig i form av 
enstaka, svaga, några dm till o, 5 m höga rotskott mellan rutorna i de 
närmaste, yttersta såddrutsraderna inne i tallkulturen. Från de förra 
hösten från asparna i fråga nerfallna bladen måste oförtydbart den som
maren I 9 r 6 å tallarna uppträdande knäckesjukan leda sitt ursprung - för 

1 J. PAULI, "Pereat populus». Tidskr. f. skogshush. 1893, sid. 119-120. 
2 Jmf. närmare A. VfAHLGREK i Tidskr. f. skogshush. 1893, sid. 122-123. 
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år 19 16 kunde man redan 
i juli månad spåra Melamp
sora i uredostadium å alla 
asparna. - Efter snösmält
ningen på våren 19 1 6 får 
man väl antaga, att avfallna 
aspblad med svampens te
leutosporer legat strödda 
litet varstädes å ladugårds
backen mellan asparna och 
tallkulturen (eller gärdesgår
den runt ladugårdsbacken). 
Till de över den öppna ladu
gårdsbacken vid tiden för 
basidiesporernas avgivande 
svepande vindarna ha vi 
otvivelaktigt att i främsta 
rummet taga hänsyn, då det 
gäller infektionen av tall
kulturen. Den öppna plat
sen kring asparna på ladu
gårdsbacken möjliggör ju 
en spridning av sjukdomen 
på större avstånd. Från de 
mellan kulturen och en nå
got äldre barrblandskog in
klämda asparna O. om lands
vägen kan näppeligen någon 
mera effektiv spridning av 
svampens basidiesporer hava 
förekommit. 

För att få utrönt, i vilken 
utsträckning infektion å tal
len ägt rum på olika avstånd 
från och i olika lägen i för
hållande till asparna, under
sökte jag i detalj varje tall
planta i såddrutorna mellan 

Fig. 27. Karta visande asparnas (I-VII) och den av knäckesjuka hemsökta tallkulturens 
inbördes läge vid Ö. Ekenäs. A-Å, I, 5, 7 och 20 såddrutor och såddrutrader. Skala 

I: IOOO. Kartan upprättad av R. T. FEDELER den 20/ 7 Igr6. 

()(arte, die gegenseitige L%ge der Espen (I-VII) und der von Kieferndreher heirngesuchten Kiefernkultur hei 
O. Ekenäs zeigend. A-A, r. s, 7 und 20 Saatplatten und Saatplattenreichen. J\.1assstab r : rooo. Karte 

auf~enommen von R. T. FnDELER am 20/ 7 19r6.l 
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landsvägen och den i NO.-SV. gående gärdesgården, vidare plantorna i 
såddrutorna O. om landsvägen till vägkorset i S. (se kartan), r 5 rutrader bort 
från asparna O. om landsvägen, samt dessutom varje planta i de 9 första 
såddrutorna (från vägen räknat) i rutraden närmast den V. om landsvägen 
i 0.-V. gående gärdesgården och senare de tre högsta tallplantorna i var 
och en av de 5 första såddrutorna i vardera av rutraderna 5, 7 och 20 (från 
gärdesgården 0.-V. räknat). Resultaten av undersökningarna äro sam
manställda i tabellerna r-rz. Granskningen av snart sagt varje sådd
ruta gav vid handen, att de för vindarna från asparna mest utsatta plan
torna eller plantdelarna voro starkast angripna av knäckesjuka. I sådd
rutor med rikare och tätare plantuppslag voro de plantor, som befunna 
sig i lä för de från asparna kommande vindarna ofta utan varje sår av 
knäckesjuka, under det att de för vindarna i fråga mera fritt exponerade 
voro mer eller mindre svårt angripna. Flera exempel härpå erbjuda 
särskilt de i detalj fullständigt undersökta såddrutorna (jmf. tabellerna 
1-5 och 7-ro). Att plantans höjd härvid är att taga med i räknin
gen, är utan vidare givet. De högsta plantorna i såddrutorna exponera 
ju sina toppskott och eventuellt även övre kransgrenar fritt för vindarna 
ovanför såddrutans övriga plantor och bliva sålunda lättare utsatta för 
svampinfektion. Såddrutornas lägsta och vanligen mer eller mindre starkt 
undertryckta plantor befinna sig oftast fullständigt i lä inne i plantgrup
pen, och man letar därför också i regel på dem förgäves efter sår, fram
kallade av knäckesjukssvampen. Som ett talande exempel härpå må 
framdragas såddrutan K' i den i NO.-SV. gående raden närmast ladu
gårdsbacken. Av såddrutans 6 plantor hade den högsta 17 svampsår 
å toppskott och övre kransgrenar, den näst högsta g, den tredje i ord
ningen 4, den fjärde 3, den femte z och den sjätte o. En bättre jäm
förelse plantorna emellan tillåter nedanstående sammanställning: 

~~ : I l K' : 21 K' : 31 K' : 4 r K' : 51 K' : 6 

Plantans höjd i m ........................ ········Il 1,9,1 1,87 1,44 1 r,o 
1 

o,72 0,35 

Sårställen å huvudskottet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 l 2 i o 
l l 

» översta kransgrenarna ............ i 9 2 l 2 

Somm• .. ~;::: • ~'"k'"""'" '"~P'ko«l >; : 4 l : 

o 

o o 

2 o 

Liknande sammanställningar från andra såddrutor må här ytterligare 
belysa förhållandet: 
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l 

l 
K'": I K"': zll K"': 3 K'":4 K"': 5 

l 
l Plantans höjd i m ............................. j 2,7 z,s 2,o I ,85 0,8 

Sårställen å ~uvudskottet ........... , ........ ·1 2 2 I I o 
» » oversta kransgrenarna ......... 6 4 o 

l » » näst » grenkransens toppskott\ 4 4 o o o 
' Summa sårställen .............................. I2 I3 5 2 o 

l K"': 2 framom K'": I mot asparna på ladugårdsbacken. 

:I :2 :3 :4 :s : 
l 

2,6 2,45 2,35 2,33 t l ,z! 
3 l o 2 o l 
3 6 4 o o l 

5 l 5 
l 

o o l o 

l 8 ' II 9 2 o i o 

Plantans höjd i m .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 1,, 
Sårställen å huvudskottet .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. o 

» översta kransgrenarna . . . . . . . . o 
» » näst " grenkransens toppskott o 

Summa sllrställen .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . o 

l Plantans höjd i m ............................. i l 
i 

! 
2,g z,ss z,s 2,4 

l 
2,2 z,, 

l i Sårställen ll huvudskottet ................... "l 4 o - l l o o 

1 » » översta kransgrenarna ......... 3 4 o l l l o 
l » " " -~äst » grenkransens toppskott! l 4 7 l l o o 

, Summa sarstallen ............................ ·l 8 8 7 3 l l o 

K"": 71 K"": 81 K"": 91K'"':wiK"":niK'"':rzl 

l 
l l 
l l 

Plantans höjd i l ,6 
l 

l 
m······························! I ,8 I ,3 I ,3 l l ,z o,g 

Sllrställen å huvudskottet ..................... l o o l 

l 

o l o o 
» » översta kransgrenarna ......... l o o o I l l o 
» så;st~f:: » .. ~~~~-l~~~-~~~-~~. to~p~~~~~t~ o o o o l o o l Summa o o l I l I o l 

Ä ven å den enskilda plantan visade sig angreppets styrka olika å 
expositions- och läsidorna. På den mot asparna vända sidan av plan
tan ävensom på den mot dessa vettande sidan av skotten träffades all
tid de flesta sårställena. Att så varit förhållandet torde i sin mån framgå 
av tabellerna 2 och 5, där sårställenas antal angivits för varje särskilt 
skott från och med årsskottet å huvudskottet till och med näst översta 
grenvarvets huvud- och sidoskott och skotten alltid antecknats i samma 
ordning med början på det mot ladugårdsbackens aspar närmast inrik
tade skottet och fortgång motsols kring moderaxeln. De första och i 
viss mån även de sista siffrorna å raden hänföra sig sålunda inom varje 
kolumn till de för infektion från ladugårdsbackens aspar starkast utsatta 
skotten. I tabell 2 kan det ej gärna bliva tal om infektion från andra 
aspar än dessa, i tabell 5 återigen torde . man även få räkna med en 
viss sporspridning från det mot asparna på ladugårdsbacken motsatta 
hållet, nämligen längs den öster om rutraden gående vägen. 
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Antalet sårställen å skotten och antalet angripna skott ha i alla de 
meddelade tabellerna räknats endast å huvudskottet och de två översta 
grenvarven. Att så skett, beror på flera omständigheter. Skogligt sett 
äro dessa av det största intresset; om de lägre grenvarvens årsskott an
gripas, influerar ju detta i regel ej på stamformen, åtminstone ej i nå
got här föreliggande fall. Vid en undersökning angående svampsporer
nas spridning, borde ju dock även skogligt mindre betydande angrepp 
hava medräknats. Min ursprungliga plan var därför också att medtaga 
dessa vid undersökningen. Ett första överblickande av tallplantorna på 
undersökningsområdet vid Ö. Ekenäs gav dock vid handen, att angrepp 
av knäckesjuka· på de nedre grenvarvens grenar förekom endast och 
allenast å de i kanterna av tallkulturerna fritt exponerade plantorna, redan 
i såddrutorna närmast innanför yttersta rutraden saknades sårställen å 
grenarna i fråga snart sagt fullständigt. Endast i något enstaka fall kunde 
i de inre såddrutorna infektion å de lägre grenvarvens grenar upptäckas 
och då i de såddrutor, intill eller emellan vilka asprotskott, som förut 
nämnts, förekommo. Ett konstaterande av detta sakförhållande fick bliva 
tillräckligt, då en detaljundersökning, som på förhand måste anses bliva 
utan större värde, här skulle tagit allt för mycken tid i anspråk - i 
den utsträckning, undersökningen utfördes, kom· den ju ändock att om
fatta åtskilliga tusental skott; exempelvis ingå i tabell 2 en undersök 
ning av I 196 olika skott, i tabell 5 undersökning av jämnt I 100 o. s. v.!). 
Under undersökningens gång hade jag helt naturligt alltjämt min upp
märksamhet inriktad även på plantornas nedre grenar; ett utsträckande av 
detaljundersökningarna till jämväl dessa visade sig härvid aldrig av be
hovet påkallat. 

·I rutraderna visade - även närmare asparna - de inre rutorna tyd
ligt avtagande knäckesjuka. De i tabellerna från olika såddrutor och 
olika rutrader meddelade siffrorna visa bestämt detta. De avvikelser 
från regeln, som förekomma, finna alla lätt sin naturliga förklaring. I 
tabell 6 · är en sammanställning gjord över knäckesjukans uppträdande 
å de tre högsta plantorna inom vardera av de fyra yttersta såddrutorna 
inom respektive rutrader K, M och P (jmf. kartan). Av denna framgår, 
att M. och P-rutorna visa inåt tydligt och relativt jämnt avtagande knäcke
sjuka; under det att antalet sårställen pr planta inom de yttersta rutorna 
i raderna utgör resp. I4 och I5,67 utgör det for rutorna n:r 4 inåt endast 
resp. · 4, 33 och 2. K-rutorna tyckas däremot hava krånglat, i det de 
visa maximum för antalet sårställen inom tredje såddrutan och högt antal 
dylika även inom rutan n:r 4; summorna för antalet sårställen pr planta inom 
rutorna- I-'----:4 'utgöra resp. I I ,67, 3,67,· I ,3,67 och I I. Förklaringen härtill är 
att si6ka i plantornas inåt såddrutorna stigande höjd - yttersta rutans plan-
72. Meddel. frht Statens Skog.iförsöksanstalt. 
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tor endast I,7 4 m höga (rnedelhöjd), andra rutans 2,1, tredje rutans 2,4 

och fjärde rutans slutligen 2,7 5 m - möjligen även i någon mån i när
varon av låga asprotskott mellan såddrutorna 2, 3 och 4· Närvaron av 
dylika inne emellan såddrutorna visade sig i alla förekommande fall 
endast ytterligt lokalt influera på knäckesjuksspridningen. Då ökningen 
i knäckesjuka å K"'- och K""-plantorna framför allt visade sig i relativt 
stort antal sårställen å det lägsta undersökta grenvarvets grenar, är det 
ju möjligt, att dessa infekterats järnväl från de närstående asprotskotten. 

Allra tydligast framträder knäckesjukans avtagande inåt såddraderna, 
då parallella hela såddrader järnföras med varandra. Den i tabell I I 

gjorda sammanställningen av de i tabellerna I, 3 och 4 meddelade siff
rorna för antalet sårställen å huvudskottets årsskott samt de två översta 
grenvarvens grenar från de tre högsta plantorna inom varje undersökt 
såddruta visar tydligt, hurusom svampangreppet avtar i intensitet inåt 
från ladugårdsbacken räknat i de parallellt med gärdesgården i NO.-SV. 
gående, smittohärden närmast belägna såddrutsraderna. Under det att 
raden närmast asparna visar I I , 5 6 sårställen pr planta, visa andra och 
fjärde raderna inåt resp. 4, 9 6 och 6, 3 x dylika. Att fjärde raden visar 
en ökning mot raden n:r 2 beror tydligen dels på dess större planthöjd 
- medelhöjderna resp. 2,ox och I,8 3 m -·, dels på ökade infektions
möjligheter - infektio~ medelst av vinden längs vägen framdrivna sporer
för den till vägen gränsande rutraden n:r 4, möjligen även i någon 
mån på infektion från asparna O. om vägen. Samrna avtagande i knäcke
sjuka visar den första i tabell I 2 efter tabellerna I, 3, 4 och 7 gjorda 
sammanställningen. Här rör det sig ej om antal sårställen utan om an
tal angripna skott pr planta, fortfarande huvudskottet och de två översta 
grenvarvsgrenarna från de tre högsta plantorna i varje såddruta. För 
de i tabell I I beträffande antalet sårställen undersökta såddrutsraderna 
I, 2 och 4 från gärdesgården i NO.-SV. möta här följande siffror för 
antalet angripna skott pr planta: 5, 44 , 3, 4 8 och 4,xg, sålunda ganska väl 
korresponderande med de för antalet sårställen pr planta förut medde
lade. För såddraden n:r 5 på andra sidan - O. om -vägen faller an
talet ytterligare eller till 2,z 3 angripna skott pr planta. 

Sammanställningen n:r 2 i tabell I 2 omfattar de i såddraderna G-0, 
vinkelrätt mot gärdesgården NO.-SV., undersökta såddrutorna. Den
samrna avser närmast att visa, i vad mån infektion från asparna O. om 
vägen har kunnat göra sig gällande inom den närmast dessa befintliga 
delen av tallkulturen. För alla såddraderna ställa sig siffrorna för an
talet angripna skott pr planta ungefär lika. Då infektion ägt rum från 
asparna å ladugårdsbacken, är ju ej något annat att vänta; endast om 
någon infektion att räkna med försiggått från asparna O. om vägen, hade 
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man kunnat vänta sig resultatet annorlunda. Att asparna O. om vägen 
ej nämnvärt tjänstgjort som smittospridare framgår ytterligare av den 
efter tabellerna 8 och 9 gjorda sammanställningen n:r 3 i samma tabell 
I 2, där å ena sidan sammanförts siffror från gränsrutorna närmast asparna, 
å den andra siffror från de längst från desamma befintliga rutorna inom 
närmaste begränsade tallkulturfläck O. om vägen (jmf. kartan). För ru
torna närmast asparna i ifråga erhålles för antalet angripna skott pr 
planta siffran I ,z s, för rutorna längst bort den endast obetydligt lägre 
siffran r,a7. Båda siffrorna äro ju i förhållande till de närmast jämför
bara siffrorna för såddraderna G-0 anmärkningsvärt låga. Under det 
att såddraderna G-0 delvis haft sina rutor gränsande till ladugårds
backen och plantorna fritt exponerade för de därifrån kommande vin
darna, ha de i senare fallet föreliggande såddrutorna alla befunnit sig i lä 
innanför den V. om vägen och närmast ladugårdsbacken befintliga delen 
av tallkulturen. 

För utrönande av svampens spridningsmöjligheter lämpade sig allra 
bäst den delen av kulturen, som befann sig bortom den i O. och V. 
gående gärdesgården eller de med denna parallella såddrutsraderna S. 
om ladugårdsbacken. Resultaten av de härifrån gjorda undersökningarna 
framgå av tabell ro. Första, femte, sjunde och tjugonde såddrutsraderna 
från gärdesgården räknat ha blivit föremål för närmare undersökning. I 
första raden ha de 9 första såddrutornas alla plantor undersökts, i de senare 
raderna endast de tre högsta plantorna i vardera av radens fem första rutor, 
då det här visade sig, att de lägre plantorna så gott som undantagslöst 
gått fullständigt fria från knäckesjuka. Att de lägre och svagast utveck
lade plantorna i regel gått fria jämväl i första såddrutsraden, visa tyd
ligt de i tabellen från denna rad meddelade siffrorna. En sammanställ
ning av siffrorna i tabell ro för de tre högsta plantorna inom vardera av 
de fem första såddrutorna i varje såddrutsrad, utvisande antalet angripna 
skott - räknade· å huvudskottet och de två översta grenvarvens grenar 
- pr planta inom de olika raderna är gjord nederst i tabell I 2. An
gripna huvudskott träffas härvid inom rad 1 till ett antal av 0,42, inom 
rad 5 med dess 3 dm större plantmedelhöjd till ett antal av o,4 inom 
rad 7 till 0,2 och inom rad 20 till ett antal av 0,2 x pr planta. Angripna 
övre kransgrenar träffas inom respektive rader till följande antal pr 
planta: 1,9 2, 1,27, o, 4 och o, 43 • Ännu vackrare falla de för antalet 
angripna toppskott å andra grenvarvets grenar erhållna siffrorna, för 
raderna I, 5, 7 och 20 respektive r, 3s, 0,47, 0,27 och o,a:r. En beräk
ning av summorna angripna skott pr planta har för de olika raderna 
givit respektive 3,54 , 2,x 3, o,s:r och o,7x stycken. En granskning av 
plantorna i de bortom tjugonde såddrutsraden liggande såddraderna gav 
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vid handen, att knäckesjuka här så gott som alldeles saknades. Ännu 
ett 20-tal såddrader bort kunde dock enstaka svampsår upptäckas dels å 
tvenne plantor vid vägen, dels å ett par mera högväxta plantor inne i 
beståndet. Vi få sålunda här och det kanske ännu vackrare och tyd
ligare än i föregående såddrutsrader ett bestämt och hastigt avtagande 
av knäckesjukan inåt i raderna från ladugårdsbacken räknat. Endast 
några få rader in kan sjukdomen sägas praktiskt taget fullständigt 
upphöra. 

Vilka slutsatser kunna nu dragas av de ovan meddelade undersök
ningarna angående svampsporernas spridning? Alla de vid Ö. Ekenäs 
gjorda iakttagelseroa peka ju samstämmigt därhän, att basidiesporer
nas spridningsförmåga här är starkt begränsad. I en 11-årig tall
kultur, sådan som den vid Ö. Ekenäs, med en plantmedelhöjd av 
omkring 1,7 5-2 m hava endast några få såddrutsrader med 
vackert plantuppslag utgjort ett praktiskt sett tillräckligt hin
d er för basidiesporernas spridning ut över den bortanför liggande 
kulturen. Fallet Ö. Ekenäs visar, hurusom en till fritt stående aspar ome
delbart gränsande tallkultur ännu intill 11 års ålder trots angrepp av 
knäckesjuka i stort sett ej tagit nämnvärd skada till sin stamform. Av 
många tecken att döma har svampen uppträtt under flera år och därvid 
allvarsamt" skadat enstaka plantor inom beståndet; de få plantor, som fått 
huvudskottet dödat till följd av svampangreppet, ha alla befunnit sig rela
tivt fritt exponerade för de från aspområdet kommande vindarna. Under
sökningen av beståndet sistlidne sommar gav vid handen, att talrika an
grepp av knäckesjuka förekommo, praktiskt taget voro de dock av ringa 
betydelse, då de befunnos strängt lokaliserade till de till aspområdet när
mast gränsande såddrutsraderna. Tack vare saknaden av asp inom beståndet, 
har någon hela tallkulturen förhärjande epidemi av knäckesjuka ej före
kommit. Att ej tallen vid yngre ålder i större utsträckning hemsökts 
av sjukdomen torde väl närmast få tillskrivas det skyddande inflytande, 
den omedelbart intill kulturen gränsande gärdesgården utövat (jmf. fig. 
22 ). Först sedan tallarna växt upp ovan deima, har en friare sportrans
port kunnat äga rum såväl från tallen till aspen som omvänt. Ung
asparna O. om vägen ha först under de senaste åren kunnat vara något 
att räkna med. För att vindarna skola uppfånga och effektivt sprida 
svampens basidiesporer fordras synbarligen, att de med betydande hastig
het skola svepa fram över marken med dess basidiesporförande aspblad. 
Den öppna ladugårdsbacken vid Ö. Ekenäs borde väl lämna betingel
serna härför. Trots detta ha ju av allt att döma blott ett relativt fåtal 
svampsporer kunnat drivas upp till sådan höjd, att de nått ovanför .de 
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närmast bt>fintliga, högsta plantraderna. Detta visar ju utan vidare, att 
man i vanliga fall har att räkna med endast en ytterligt lokal spridning 
av svampsjukdomen från aspen till tallen - m. a. o. en starkt begrän
sad spridning av svampens basidiesporer.1 Kan blott smittohärden- as
pen - hållas inom vederbörliga gränser, är alltid faran för ödeläggande 
knäckesjukshärjning utesluten. Ett radikalt borthuggande av varje asp i 
närheten av. en av knäckesjuka hemsökt tallkultur blir emellertid härvid 
ingalunda nödvändigt. Basidiesporernas spridning är ju så begränsad, 
att ett skydd mot tallens infektion lätt bör på annat sätt kunna anord
nas. Endast några få tallsåddrader voro ju vid Ö. Ekenäs praktiskt 
sett tillräckliga att hindra basidiesporernas spridning. Vill man sålunda 
samtidigt omhulda såväl tall som asp, bör detta utan fara för tallen 
kunna ske, utan att dyrbarare åtgärder behöva tillgripas. Något slags 
skyddsbälte mellan asp- och tallkultur bör ju i detta fall vara till
räckligt. Aspar i omedelbar närhet till tallkulturer eller å öppna 
platser intill dessa bör man dock helst undvika. Även om skade
görelsen kan begränsas till den omfattning, den exempelvis visat sig nå 
vid Ö. Ekenäs, bör den i ett dylikt fall genom smittohärdens undan
skaffande redan från början förhindras. 

Långt ifrån alltid äro dock tallkulturerna så lyckligt lottade i fråga 
om asp som Ekenäs-kulturen. Vad som i första hand var bestämmande 
för dess blott ensidiga hemsökelse av knäckesjuka, var ju saknaden av 
asp inom själva kulturen. Först då aspuppslag förekomma spridda över 
ett för tallkultur i anspråk taget område, kan verklig fara för allvarli
gare och allmän skadegörelse av knäckesjuka yppa sig. Att i ett dylikt 
fall tillråda några åtgärder till sjukdomens bekämpande är nästan lönlöst. 
Har man en gång aspen på det för tallkultur fardigliggande området, 
är det ju snart sagt omöjligt att undanskaffa densamma; rotskotten und
går man ej utan i tid vidtagna åtgärder för asprötternas dödande. Bör
jar nu Melampsora pinitorqua uppträda inom området, blir snart varje 
asp å detsamma infekterad, detta tack vare utedosporernas utomordent
ligt goda spridningsförmåga. Första nästföljande vår befinnas nu de 
teleutospor-basidiesporförande bladen · spridda över snart sagt hela om
rådet, och tallens infektion begynner efter högre måttstock. Är kultur
fältet någorlunda stort och öppet liggande, så att vinden får fritt spel- · 
rum, kunna naturligtvis även basidiesporerna föras relativt långt omkring 
- sannolikt längre än inom Ekenäs-kulturen - och detta i sin tur bi-

1 Om basidiesporspridningen hos de värdväxlande rostsvamparna föreligga blott mera en

staka och ofta ofullständiga uppgifter. Även om en betydande avståndsspridning i vissa fall 

kunnat konstateras, ha i vissa. närmare undersökta fall blott en helt inskränkt sådan kunnat 

påvisas. Jmf. H. KLEBAHN, Die wirtswechselnden Rostpilze. Berlin 1904, sid. 30-32. 
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draga till sjukdomens ytterligare spridning. Det är i sådana fall, som 
de mest elakartade knäckesjuksepidemierna uppkomma. Så exempelvis 
den från Skagersholms kronopark ovan omtalade. En nära 200 har stor 
yta har här blivit kalbränd, och på den brända ytan ha aspuppslag å 
spridda fläckar börjat uppträda. Melampsora pinitorqtta har tidigt infun
nit sig och sannolikt redan för.sta året, den uppträtt, infekterat all å 
området befintlig asp. Betingelserna för tallens infektion voro härmed 

u r skogsförsöksanstaltens saml. Foto av förf. 

Fig. 28. Utsikt över den av k~äckesjuka hemsökta tallkulturen å Lyrestads prästgårds

skog (Västergötland). Markvegetationen utgöres av mer eller mindre ymnig Epilobzum 

angustifolium. 22/ 7 1916. 

(Aussicht iiber die vom Kieferndreher heimgesuchte Kiefernkultur im Pfarrwalde von Lyrestad (Väster
götland). Die Bodenvegetation besteht aus mehr oder weniger reichlichen Ejilsbiunz angusiifolium 

22/, 1916.) 

de allra bästa. Resultatet har också blivit för tallen synnerligen olyck
ligt. I kulturytans betydande storlek, i öppet läge och fri - hå~t bränd
mark samt i aspens närvaro fläckvis över större delen av området ha 
vi här att söka den naturliga förklaringen till det sorgliga resultatet. 
Även om basidiesporspridningen jämväl här får antagas vara skäligen 
obetydlig, äro dock beting<dserna för tallens infektion de största. Då 
omständigheternas makt framtvingar kulturfält av den utsträckning och 
den beskaffenhet, som det ifrågavarande Vellervattnet-brandfaltets, har 
människan ju ej annat att göra än att vid kulturen tillgripa det efter 
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förhållandena bäst lämpade trädslaget. Att i dylika fall, såsom här skett, 
på för tall- eller barrblandskog lämpad mark tillgripa blandsådd av 
tall och gran kan ej nog varmt rekommenderas, så snart fara kan an
ses föreliga för hemsökelse av knäckesjuksepidemi. Om vid tidig, elak
artad svamphärjning tallen blir dömd till mer eller mindre fullständig 
undergång - vilket dess bättre mera sällan torde vara fallet- får gra
nen bliva det räddande trädslaget. 

Då fara för knäckesjuka föreligger, böra helt naturligt stora och öp
pet liggande hyggen om möjligt undvikas.1 Å mindre hyggen i skyd
dat läge äro betingelserna för smittans spridande relativt små. Såsom 
exempel härpå kan det från Lyrestads kyrkoherdeboställes skog om
nämnda knäckesjuksangreppet anföras. Från den enda aspgrupp, som 
här kunde uppletas, mitt ute på det I 9 I 2 rutsådda hygget, hade knäcke
sjuka spritt sig på tallplantorna närmast asparna, men endast några få 
m bort; redan på en 10-20 m:s avstånd från de låga rotskottsasparna 
stodo tallplantorna i regel fullständigt fria från varje angrepp. Från de 
låga asparna ha här bladen ej kunnat spridas nämnvärt ut över kultu
ren, detta hälst som en ymnig, högväxt markvegetation - i främsta rum
met bildad av Epilobium angustifolium (jmf. fig. 28) - även efter ner
vissnaodet utgjort ett verksamt hinder för desammas kringförande utefter 
marken, och hyggets relativt obetydliga storlek har ej tillåtit vindarna 
få ett för bladens kringförande nödvändigt spelrum, åtminstone ej till
närmelsevis jämförligt med det å Vellervattnet-fåltet. 

1 A. WAHLGREN, Skogsskötsel. Stockholm 1914, sid. 428, förordar också >att å trakter, 
där svampen allmänt förekommer, undvika stora hyggen och föredraga blandbestånd framför 

rena tallbestånd samtidigt som aspen kraftigt efterhålles». Att till förebyggande av svam
pens uppträdande hälla kulturfålten och angränsande områden fria från asp anser WAHLGREN 

dock i och får sig >ingalunda betryggande». Med kännedom om Melampsora-basidiesporernas 

inskränkta spridning får man ju dock en annan uppfattning. Kan man hålla aspen 
borta från kulturfålten och deras närmaste omgivning, är detta en fullt betryggande åtgärd, 

en radikalåtgärd, som dock dess bättre långt ifrån alltid behöver tillgripas får ett i prakti

ken lyckosamt förhindrande av sjukdomen. 



Förklaringar till tabellbilagan. 

I n:r-kolumnen till tabellerna 1-9 angiva de stora bokstäverna de mot gärdesgården i 

NO.-SV. vinkelräta såddrutsraderna, A', A", A"' etc. såddrutornas ordningsföljd från gärdes

gården räknat, de arabiska siffrorna de olika plantorna inom såddrutan. I tabell l o be

tecknas plantrutan inom kolumnen »plantans n:r» med arabisk siffra efter ordningsföljden 

inom rutraden från O. räknat; de små bokstäverna angiva här de olika plantorna inom 

såddrutan. I tabell II och 12 ha de med gärdesgården i NO.-SV. parallella rutraderna 

betecknats i överensstämmelse med den för rutornas ordningsföljd inom de med stora bok

stäver betecknade rutraderna förut använda beteckningen. De i tabell l, 3 och 4 (i kolum

nerna 6 och 7) inom parentes - efter siffrorna för antalet sårställen å skott av olika ord

ning - meddelade siffrorna angiva antalet angripna skott; i tabellerna 7, 8, 9 och ro med

delas i motsvarande kolumner (6 och 7) siffror för antalet angripna skott allenast, och bliva 

sålunda dessa siffror direkt jämförbara med de ovannämnda tabellernas parentes-siffror. 

(In den Nr.-Spalten der Tabellen 1-9 geben die grossen Buchstaben die zu dem Zaun 

m NO-SW-licher Richtung senkrechten Saatplattenreihen an, A', A", A"' usw. die Reihen

folge der Saatplatten, vom Zaun aus gerechnet, die arabischen Ziffern die einzelnen Pflanzen 

in der Saatplatte. In T ab. ro ist die Saatplatte in der Spalte >>Der Pflanze Nr.» mit 

arabischer Ziffer nach ihrer Reihenfolge innerhalb der Plattenreihe, von O. iJ-US gerechnet, 

bezeichnet; die kleinen Buchstaben geben hier die einzelnen Pflanzen innerhalb der Saat

platte an. In Tab. I I und 12 stimmt die Bezeichnung der dem Zaun in NO-SW-licher 

Richtung parallelen Plattenreihen mit der fiir die Reihenfolge der Platten innerhaib der mit 

grossen Buchstaben bezeichneten Plattenreihen vorher angewandten Bezeichnung uberein. 

Die in Tab. I, 3 und 4 (Spalten 6 und 7) in Klammern - nach den Ziffern fur die An

zahl Wundstellen an Sprossen verschiedener Ordnung - mitgeteilten Zahlen geben die An

zahl befallener Sprosse an; in den Tab. 7, 8, 9 und ro wird in den entsprechenden Spal

ten (6 und 7) die Anzahl befallener Sprosse allein angegeben, welche Zahlen demnach mit 

den in Klammern befindlichen Zahlen der obenerwähnten Tabellen direkt vergleichbar sind.) 



TABELLBILAGA. 

7'ab. 1. Angrepp av knäckesjuka vid ö. Ekenäs å plantorna närmast ladu= 
gårdsbacken längs den i NO.-SV. gående gärdesgården (VIII-IX å kartan). 

(Scbädigungen durch Kieferndreher bel Ö. Ekenäs an den Pflanzen nächst dem Platz vor dem 
Viebstalllängs dem In NO-SW-Iicher ~lcbtung laufenden Zaun [VIII-IX auf der Karte}.) 

Plantornas SÄrställen a Plantornas sarställen a' 
(Der Pflanzen) (Wundstellen an) (Der Pflanzen) (Wundstellen an} 

avstand fran :g ~ a vs tand från 

l 
~= 

närmaste asp ...:., närmaste asp .;,:"' 
<Il~ ~5 p. •• 

(m) .. ~ p. ii; (m) ~1 
P._, 

(Abstand von = ~ .s .g (Abstand von B .s .... .Il "'-:;; ~] <llll der nächsten -;;- "''" der nächsten -;;-
~~ 1:1\!1 ~:i '"[i .... '" = " Espe ~!:t ~:~~ Espe "' o .Q.)~ QJ:ro-

[m]) s~ 
:!:l i>. [m]) 

_.--...::;: :!:l~ bD"' 
rll s:;~ 

b.Oii 8,..§. = '""' O.f!l 
;a~ .. '" t: o'" ;att: ~ .:J."E ~~ ~ ~-~ s=-. 

..:i>. 
=~ n:r n:r .-oJl <Il = ~&L~ .-o" "O"' .. " "O« e~ ]:; ~ 

;g~ .... " ~:~]; = " ~~ ...:-:;; ~=·v -~ ~ ]'~ ~~ .!:t:~ "' o" u- "' .. b:o~~ l ~] b:o~~ ~~ .~~ "'iil "'" ::s E! .SJl ..q& .... _, .~13: ..c:" .,o; 
~~ ::• ~ o ~:§ :@~ l> s :3. ~o .... -

8 § "' = ~.S' o~S ~ 5 <Il"' 

o~ a >" 8 o 1ile5 
bl) <U o > 

l 

:o :3. >C!l bi)<U o > 

l 

:o ::g. 
.~ a """ . .,; :o s:! ;::::$""O . ..; '"O ... 

:O~ tl~ ~t; o e .... .g 
"' o :~-~ .. :~......... :.t, 
oo!~ = 

43 2I A':I 21o 8 I 5(7) 5(5) l 6I l 24 K':r I ,gz 8 9(7) o 
43 21 A':2 I ,S o 2(2) 2(2) 6I 

l 
24 K':2 I,S7 5 2(2) 2(1) 

43 2I A':3 1,25 I 2(2) o l 61 24 K':3 I :44 2 I(I) I (r) 
46 I8 B':r I,g 2 7(5~ 4(3) 6r 24 K':4 I ,o I 2(2) o 
46 r8 C':I l :45 5 r6(6) o 6r 24 K':s 0,72 I I(I) o 
47 19 D':r I 1S5 3 4(3) 1 (r) 6I 24 K':6 0,35 o o o 
47 I9 D':2 I :7 12 I4(4) 9(3) 62 25 L':r 2,3 2 2(2) l (I) 
48 19 E':I 2,2 6 I 7(6) 6(4) 62 25 L':2 2,2 2 2(I) o 
so r8 F':I I 782 o 2(2) o 62 25 L':3 1,3s o o o 
so I8 F':2 I :3 6 I(I) o 62 25 L':4 1:35 I 3(3) o 
so I8 F':3 l ,25 5 ro(s) 14(5) 62 25 L':s o,ss I 3(2) I (I) 
57 21 H':r I 762 2 13(6) I (l) 63 26 M':1 2,S 2 2(2); 9(4) 
57 2I H':2 I :55 I 4(2) 3(I) 63 26 M':2 2,5 l 2(2) 2(2) 
57 21 H':3 I,I I o 2(2) 63 26 M':3 2,3 o 4(2) o 
57 21 H':4 o,g - 2(2) o 65 28 O':r l 175 5 I 1(4) 3(3) 
57 2I H':s 0,67 l I(I) o 65 28 0':2 I,7 I 6(5) 2(2) 
59 22 l J':J I ,s I I 1(2) I(I) 65 28 0':3 I 165 o 4(3) o 
59 

l 
22 

l 
1':2 I ,zg 2 . 5(2) o 65 28 0':4 1.35 - l (I) o 

59 22 1':3 I ,n - o I (r) 65 28 o':s 1,3 3 r(I) 4(2) 
59 

l 
22 

l 
1':4 l ,os o o o 67 29 l P':r l ,76 6 12(5) 13(2) 

6o 23 J':r 2,15 6 I 1(4) 2(2) 67 29 P':2 I ,6z 4 l 6(5) 6(4) 
6o 33 J':2 I ,gz o 9(4) 8(4) 67 29 P':3 l,4 o o o l 
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Tabell 2. Angrepp av knäckesjuka vid ö. Ekenäs å plantorna närmast ladu= 
gårdsbacken längs den i NO.-SV. gående gärdesgården (VIII-IX å kartan). 
(Schädigungen durch Kieferndreher bel Ö. Ekenäs an den Pflanzen nächst dem Platze vor 
dem Viehstalllängs dem in NO-SW-Iicher Richtung laufenden Zaune [VIH-Xl auf der Karte].) 

Plantans 
(Der Pflanze) 

avstånd från 
närmaste asp (m) 
(Abstand von der 
nächsten Espe [m J) 

å ladu-l ·· 
a d O. om 

;:~k~~ l vägen 
(östl. vom 

(vor dem Wege) 
Viehstall) 

43 2I 

43 2I 

43 2I 

n:r 

A':I 

A':z 

B':I 

höjd 
(m) 

(Höhe 
(m) 

2 

I ,8 

l 

J 

l 

r 
I ,g ~ 

l 
I8 C':I I,4s 

3 

5 

o 

o 

2 

5 

Sårställen å 
(W undstellen an) 

översta krans
grenarna 

(den abersten 
Hauptästen) 

3, 4· 

2, 2 1 I, I, C, o. 

2. 

O, 1 1 I. 

I, I. 

O, I, 0 1 I, O. 

3, I 1 I, O. 

I, 2, 4, I, 3, 5. 

andra grenvarvets 
(des Z weigwirtels) 

o, o, I; 
o; 
o; 
o; 
I, l, O; 

r, o. 

o o'; {
o 1, o; 

o. 

j 0: l ~: o, z, o, o; 
o, 1, o; 
I, I, O. 

o· , 
o; 
o; 
z, o, o; 
I, 0 1 O. 

o· o , lo; 

{j 
{ ~ 

o 

o. 

o· , 
o· , 
l j 

2, 1, o; 
l; 
o. 
o, o, o, 3; 
o. 
I' I. 

An m. 
(Bemerkungen) 

) Huvudskottet 
å plantan A':l 
dött för 3 år 
sedan - t. f. 
av knäckesju· 
ka? - och 
följande år er· 
satt av trenne 
kransgrenar, 

1 nu utvecklade 
1 till ung. lika\ 
( styrka. 

(Der Haupt
spross an der 

Pflanze A': r vor 
3 J ab ren abge
storben -- infol
ge von Kiefern
dreher?-undim 
falgenden J abre 

ersetzt durch 

l drei Hauptäste 
j et z t zu ungef. 

J gleicher Stärke 
entwickelt.) l A':2 vid sidan 

av, A':3 fram· 

Iför A':I, båda 
fritt exponera-
de mot aspar

l na på ladu
( gårds backen. 
j (A':z neben, 

l A':3 vor A':r, 

l be ide frei gegen 
die Espen auf 

J dem Platz vor 
dem Viehstall 

) exponiert.) 

IB':I nedifrån 
} tvåtoppig 

l (B' :t von unten 
an zweigipflig) 

J 



Tabell 2. (Forts.) 

Plantans 
(Der Pflanze) 

avstånd från 
närmaste asp (m) 
(Abstand von der 

näcbsten Espe [m]) 

å ladu
gårds
hacken 
(vor dem 
Viehstall) 1 

47 

47 

so 

so 

so 

ss 

Ö. om 
vägen 

(öst!. vom 
Wege) l 

19 

19 

19 

r8 

18 

18 

17 

n:r 

D':I 

D':2 

E':I 

F':I 

höjd 
(m) 

(Höhe) 
(m) 

I ,ss 

2,2 

F':z r, 3 

F':3 1,25 

G':I 2,o6 

OM TALLENS KNÄCKESJUKA. 1123 

3 

12 

6 

o 

6 

s 

3 

Sårställen å 
(W undstellen an) 

översta krans
grenarna 

(den o bersten 
Hauptästen) 

2, l' I. 

2, I, 3, 4, 6, I. 

I, I, o, O. 

I, o, O. 

o, r, s, 3, 1. 

2, o, 0 1 I, I. 

andra grenvarvets 
(des Z weigwirtels) An m. 

l--::'00-------jl (Bemärkungen) 

:!::!1 
o g) ,.,. o 
"' ~ "O~ 
~ g. 

l ;:J ~ 

..C:f:S 

l ~ I* 

o 

{l 

l j 

sidoskott 
(Neb·ensprossen) 

3, o; 
o; 

o. 

l* Redan i juli 
dödat av 

svamp
angrepp. 

(Schon im Juli 
durch den ·Pilz
angriff getötet) 

f Svåra och tal
l rika angrepp 

även å de 

2 1 2 1 I; 
I, I; 
z, 1, o; 
r, o, o; 
z, r, o. 

l nedre grenar
narnas topp-

} 
1 och sidoskott. 
l (Schwere und 
( zah1reiche 

l Scbädigungen 
auch an den 
Gipfel- und 

N ebensprossen 
3, 1, o; 
o; 
3, 2 1 I, O; 

o, z, 4, o, r; 
r, o, o; 
I, I, I, 2; 
o; 
o, o, z, o. 

l der unteren 
. Z weigwirtel.) 

O I, I; (

o; 

2, 1. o, o, o; 
o; 
I, O, O. 

o; 
3, o, o; 
o; 

1, o, o; 
o; 
z, o; 
o; 
3, o; 
o. 
3, I, 2 1 I, 1,2; 
o; 
1, o, o, o, o; 
o; 
2, o, o, o, o. 
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Tabell 2, (Forts.) 

Plantans 
(Der Pflanze) 

avstånd från 
närmaste asp (m) 

(Abstand von der 
nächsten Espe [m]) 

å ladu
gårds
backen 

Ö. om 
vägen' 

(östL vom 
(vor dem Wege) 
Viehstall) 

57 

57 

57 

57 

57 

59 

59 

59 

59 

6o 

6o 

6r 

21 

21 

21 

21 

21 

22 

22 

22 

22 

23 

23 

24 

n:r 

höjd 
(m) 

(Höhe) 
(m\ 

H':2 r, 55 

H':4 o,9 

H':5 o,67 

I':r r,s 

1':2 I ,I9 

1':4 I ,os 

J':! 2,rs 

J':2 I ,gi 

2 

o 

6 

o 

5 
3 

Sl'trställen å 
(Wundstellen an) 

översta krans
grenarna 

(den o bersten 
Hauptästen) 

3, I' I' 3, 3-
01 o, o, 2, o. 

r, o, o, 3· 

o. 

1 1 1 1 0 1 0 1 O. 

I, o, O. 

101 I, O. 

3, 2, o. 

o. 

o. 

I, 0 1 41 o, 0 1 5, o, I. 

3, I, 4, 0 1 o, I, O. 

2, I, 0 1 1 1 I. 

I, 2 1 0 1 1 1 O. 

andra grenvarvets 
(des Z weigwirtels) 

sidoskott 
(Nebensprossen) 

I o, 

o, o, o, o, r; 
o; 
1 1 1 1 Oj 

3, 1 1 I, Oj 

o. 
o; 
o; 
I; 
o; 
o; 

o. 

Anm. 
(Bern är kungen} 

(H':s i förhåll. 

l till asparna på 
ladugårds bac
ken i lä bak-

I; 
om övriga 

l plantor i 
såddrutan. 

o; 
o. 
1, o, o; 
o. 

f l ~~;;~i:~u ~~~ 
Espen vor dem 

Viehstall gel schiitzt hinter 
( den librigen o. 

o; 
1, o, o, o, o, o; 
o; 
z, 1, o, o,o; 
o; 
o; 
z, 1, o, o, o, o; 
1 1 0 1 0 1 o,o. 
r, o, o, o, o; 
o; 
o; 
3, 1, o, o, o; 
o; 
o; 

l Pflanzen in 
der Saatplatte.) 

2-toppig; 
starka fjolårs
angrepp av 
knäckesjuka. 

( 2-gipflig; starke 
vorjährige 

o; 
o; 

} 
Schädigungen 

\ durch Kiefern-
\ dreher.) 



Tabell 2, (Forts.) 

Planlans 
(Der Pflanze) 

avstånd från 
närmaste asp (m) 

(Abstand von der 
nächsten Espe [m]) 

å ladu
gårds
backen 

Ö. om 
vägen 

(öst!. vom 
(vor dem Wege) 
Viehstall) 

6I 

6I 

61 

61 
6I 

62 

62 

62 

62 

62 

24 

24 

24 
24 

25 

25 

25 

26 

26 

n:r 

höjd 
(m) 

(Höhe) 
(m) 

K':2 I ,87 

K':3 I o44 

K':4 I 

K':s o,72 

1 K':6 o,3s 

L':2[2,z 

L':5 o,ss 

M':I 2,8 

M':2 2,5 

OM TALLENS KNÄCKESJUKA. 

5 

2 

~ l 

2 

2 

o 

2 

Sårställen å 
C >y undstellen an) 

översta krans
grenarna 

(den o bersten 
Hauptästen) 

I, l, O, O, 0 1 o, O, 

I, o, o, o, O. 

r, o, 1, o. 
O, I, O. 

o. 

0 1 I, o, I, O, 

o, 2, o. 

o. 

l 7 o, l, o, I. 

I, o, 2. 

I, I, o, O. 

I, o, 0 1 o, o, I, 

andra grenvarvets 
(des Z weigwirtels) 

o o; 
o o; l o o; 

·o 1, o, o, o; 
o z,r,o,o,o,o; 
o 1, o; 
2 o· 

l} 
o o. 
o o, 
o o. 

f ~ l 
~l ~ }o. 

~ J 
o lfo; l 

l r~·: 
o ~2: o, o; 

lo; 
o. 

o o. 

Id" l 3 I, 
I I, 

3 o; 
2 I, 

O I, 

o o; l o o. 

o, o, o, o; 
1, o, o, o; 

o, o, o; 
o, o; 

{ ~ 1, o, o; 
o. 

1125 

An m. 
(Bemärkungen) 

Obs.! Mellan 
K-plantorna 
och gärdes
gården en-

l staka små 
~ aspuppslag. 
(NB. ! Zwischen 
den K-Pflanzen 
und dem Zaun 

vereinzelte 
kleine Espen~ 

wurzel
ausschläge.) 
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Tabell 2. (Forts.) 

Plantans 
(Der Pflanze) 

avstånd från 
närmaste asp (m) 
(A b stand von der 
nächsten Espe [m]) 

å ladu
gårds
backen 
(vor dem 
Viehstall) 

6.5 

ö. om 
vägen 

(öst!. vom 
Wege) 

26 

z8 

28 

28 

z8 

28 

29 

n:r 

höjd 
(m) 

(Höhe) 
(m) 

O':I I >75 

0':2 r, 7 

0':3 r ,6s 

0':4 

l 0':5 

P':2 I,6r 

o 

o 

3 

Sårställen å 
(W undstellen an) 

översta krans
grenarna 

(den o bersten 
Hauptästen) 

andra grenvarvets 
(des Z weigwirtels) Anm. 

---=,.,-------Il (Bemärkungen) 

:!j~ 
o ~ 

.;,:o 

.-d~ 
~"' " ~ .c: ts-1 

sidoskott 
(Nebensprossen) 

2, I, I, O, o: 1
2, r, r, r,o,o; 

o 3, o, o, o, o, o; 
1, o, o; 
I, o, o, o,o,o: 

.. 

l 0~: ~; 1, o, o; 

3, 3, o, 2, o, 3, o. I, o, o, o; 
1, o; 
I; O, o, O. 

J, o, o, o. 

l o o; 

2,I,I,0,0,01 I,I. ~ ~~ 
o ,: J,o,o,o,o;l 0':3 egent-
o o. ligen en ned-[ 

fo; i ifrån utgåen-
o; l de grenstam 

o lo; ~ l av O':r. 
r, o, o, o; J c<t3 eigentlich 
J, o, o, o. em von unten 

0 0 ausgehender 
· Zweigstamm 

o, l, I, 2, o, O. 

L u l;;,,>; ~~ ~o O•) 

6 l 3, o, •• o,'·'· o,,,o, {: ~· 
4 

o 

I, I, O, o, O, 

r, o, o, 1, 1, 1, o, 2. z, 1, o, o, o, o; l :11 

I, o, O, o; 

o. 

o; 
z, o, o, o, o, o. 

f
r, o, o, o,o,o; 
o; 
o; 
r, o, o; 

lo· o ~o; 
lo; 
lo; 
o; 

lo; 
o. 
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Tabell J. Angrepp av knäckesjuka vid Ö. Ekenäs å plantorna i andra sådd
rutsraden från den i NO.-SV. gående gärdesgården räknat. 

(Schädigungen durch Kieferndreher bei Ö. Ekenäs an den Pflanzen in der zweiten Saat= 
plattenreihe, von dem in NO-SW=licher R.ichtung laufenden Zaun aus gerechnet.) 

Plantornas Siirställen ii Plantornas Siirställen ii 
(Der Pflanzen) (vVundstellen an) (Der Pflanzen) (\V undstellen an) 

avstiind fr ii n ~ avstiind fr ii n o "' 
närmaste asp 

,.,. c 
närmaste asp ,.,. " 

<n " "'~ 

(m) 
p., t: 

(m) 
p.,oo 

'"~ 
p,~ 

'"" 
p., i) 

(Abstand von c ~ B~ (Abstand von " " 
o ..o ... ~ 

~] 
~o 

der nächsten "" ~=E 
m."!:: der nächsten "" 

rl:l·~ 

Espe 
~ 00 " " ~ 00 " " "' o "'"' "'"~ Espe "' o "'"' "'"~ [m]) s~ 
~· ~ ... ~ Cfl N~ 

l~ 
~ ~ ... ~ U) N,!!l 

~"' b!J"' @ gjt [m]) ~ o. b!J"' 1:: rn 2 o 2 o 00 

~p:: ..'i "Ö. ~p:: '" "~ .."'o. ,..."'•-< ]J~·~ 
~2 n:r <n ~ 

..:,: " ~~ n:r <n ~ ~·~l 'd "' '" "' "O" 'd "' "' c 
c 'il ~p:: ... " ~ ~-~ "" ·~"" ~p:: ... " c tll• ...... 

..:,: "' ~"E ;g~ ~"E "' o" 
u~ "'bil 

"""~ b:o~~ ut: "'bil ... H i< 
ro.2 b!J" ;:l s '"" "'-" .~~ ;:l s '"" bJ) !tN 

""'" ·t::~ ..c " ~..o _s] ~~ ..c " ~-" 

'"" "' o "' o 
~~ :':'- ... > :':'- ... ~~ 

" s "' "' "'"' s § "'" "' o. 
o~ S > " ... ·- o~ S > " ~(5 - o :o~ .~~ :o~ 
b/J<> o > 

l l 

b/J<> o > :5 s 
""' ""' '<:J H :Q "iii " 'd ~ •o]_ " ~'"O ~"' 
"' o :2 "'~ '" o 

en~ 

~ > ''" ~ > :<O 
o<O~ " o<O~ " 

59 20 I":r I ,7S o 6(5) I (I) 64 25 M":s I ,3 o o 5(2) 
6o 2I J":I z,os 2 7(4) o 65 26 N':I 2,4 o 5(5) 5(3) 
6o 21 J":2 I ,Bs o o 2(2) 65 26 N':2 2,3 3 4(4) I(r) 
6o 21 J":3 l ,s 3 I ( 1) o 65 26 N':3 z,xs o r( r) r(I) 
6o 21 J":4 1 ,6s o 2(I) 2(1) 65 26 N':4 2,o I 2(2) 2(2) 
6o 21 3"=5 o,s - o o 65 26 N'=5 I ,7S o r( r) o 
62 22 K":I z,xs I o 2(2) 65 26 N':6 I ,s o o o 
62 22 K":2 2,r o 2(2) r(r) 66 27 O":r 2,3 o 3(3) r(r) 
62 22 K":3 2,os o 3(3) o 66 27 0":2 2,3 o o I (I} 
62 22 K":4 I ,Bs 2 1(r) o 66 27 0":3 l ,6 o .r(r) o 
62 22 K":5 I ,s o 3(2) 2(2) 66 27 0":4 I ,3 o o o 
62 22 K":6 I ,48 o 2(2) o 66 27 o":5 0,8 o r(r) o 
62 22 K":7 I ,o o o I (I) 67 28 P":I l ,87 3 8(4) r(r) 

63 24 L":r 2,2 o 4(3) 3(2) 67 28 P":2 I 167 I 7(3) 6(4) 
63 24 L'':z 2,os I o o 67 28 P":3 I ,36 I 2(2) 2(2) 
63 24 L":3 r ,gs o 4(3) 1 (r) 67 28 P":4 0,88 o o o 

63 24 L":4 I ,7 o 2(2) o 6g 29 Q':r I ,r I 4(2) o 
64 25 M":I 2,78 5 r(r) 2(2) l 69 29 Q':2 o,gs 2 2(2) 2(2) 
64 25 M":2 2,25 o o I (I) 6g 29 Q':3 o,g o r(r) I (r) 
64 25 M":3 I ,8S o o o l 72 32 S':I , l ,os o 3(1) o 

64 25 M":4 I ,6s o o 2(2) 72 32 S':2 o,gs 3 3(2) 2(2) 
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Tabell 4· Angrepp av knäckesjuka vid ö. Ekenäs i såddrutorna närmast V. 
· om vägen, parallellt med gärdesgården i NO.-SV. (X-XI å kartan). 

(Schädigungen durch Kieferndreher bei Ö. Ekenäs in den Saatplatten gleich westl. vom 
Wege, paraHel dem Zaune in NO-SW=licher Richtung [X-XI auf der Karte].) 

Plantornas Sårställen å Plantornas Sårställen å 
(Der Pflanzen) (Wundstellen an) (Der Pflanzen) (Wundstellen an) 

avstånd från :g avstånd från o !:l 
närmaste asp 

..,. ~ 

närmaste asp ..,. Q) 
"'Q) "'~ p.,~ p.,oo 

(m) 
~~ 

p.,~ (m) "'" 
p.,:; o Q) o ..o (Abstand von ~~ (Abstand von "'Q) ~o ... ~ '-<i;; (/)•""!::::: der nächsten ... ~ ~:B ~ ·"5 der nächsten ~~ ~:ro c Q) 

Espe Espe "'~ ~~::? " o " " ~~~ " o ~ ~ ?~ 
~ ~ bil~ g~ 

~ ~ [m]) ~ " [m]) ~ o. ~ UlB O.l'J "'P:1 ~ ~.~ O.l'J ~P:1 ~~.!:: ..::::..~ 

'"'""' ~ ~ '"'"" "' ~~ n:r Q) 

l "' ~ 
~re! g: 

~;::::;- n:r "O Q) "' ~ "' ~ ~ ~.~ 
"'" 

00.<1 "O " ... Q) ~ ~·~n "'" ~~ 
"O " ... Q) 

~~ ]~ ~P:1 ,.!4~ ~~ ~P:1 ~~ " o Q) 

'" bJ) ... ~" u~ ~sn ~~ 

5:o~~ "'""' M" " s "'Q) bJJ~N "' 00 " s "' Q) 

~~ :~~ .r:1 Q) ~..a ,0~ '"'~ A" ~..a 
"' o ~~ "' o roJl :s ... "8> .,. s :s lil ~ in.e-

8 § " ~ o~ S l .,. Q) ... '" 8 o .,. <l) lil0 :o~ g;'C!J ool a :o~ bi) o> o > 

l 

bl) Q) o > :5 s """ :0~ 
:o !=l """ .+i "O ~ <l) 

~ ~ 
Q) 

"' o ~"' :Q~ ~"' "'~ "'~ ~ > 
'"' ~ > '"' ool~ "' oro~ "' 

ss 17 G':I 2,o6 3 4(3) 2(2) 65 22 M'"':3 I >7 o 2(2) o 
6o I8 I"':I 2,2 I 4(3) 4(3) 65 22 M"":4 I ,2 o 3(2) o 
6o I8 I'":z I ,8 I 4(2) 2(I) 65 22 M"":s 1,15 2 o I (I) 
6o I8 I'":3 I >7 o o I ( 1) 66 24 N":I 2,4S I 2(I) 2(2) 
6o I8 I'":4 I ,3 o o o 66 24 N":2 2,3s o I (I) 2(2) 
bo I8 r"':s I,2 o o I (I) 66 24 N''·"' 2,.3 I r(r) 3(2) ·;) 

61 I9 J"':r 2,s 3 I (I) o 66 24 N":4 2,25 I I( I) r(r) 
6I I9 J"':2 2,4 I 2(2) I (I) 66 24 N":s 2,2 2 2(2) o 
6r 19 J"':3 2,o I I(r) r(1) 66 24 N":6 z,as o o o 
6I I9 J"':4 r ,gs I o o 66 24 N":7 2,03 I 4(2) I (r) 
6! I9 J"':5 I ,g o o o 67 25 O'":I 2,4 2 9(6) 6(3) 
62 20 K"":I 2,g 4 3(3) I{I) 68 27 P"":Ia l ,,s I I (l) o 
62 20 K"'':2 2,85 o 4(2) 4(4) 68 27 P"":Ib l >75 o o I (I) 
62 20 K"":3 2,s - o 7(4) 68 27 P'"':I c I >7S o I(I) o 
62 20 K"":4 2,4 I r(r) I(r) 68 27 P"":rd I >75 o I (I) o 
62 20 K"":5 2,2 o I (r) o 73 32 S'':I I ,ss I l (t) 7(5) 
62 20 K"":6 2,r o o o 73 32 S'':z I ,8 I 14(6) 6(5) 
62 20 K"":7 l ,8 o o o 73 32 S":3 I ,7 I 6(3) o 
62 20 K"":8 I,6 o o o 73 32 S":4 I ,6 3 o 6(3) 
62 20 K'"':9 I ,3 I o o 73 32 s":5 I ,ss o o 4(4) 
62 20 K'"':IO I >3 o I (I) , o 7I 30 R':I I 12 o o o 
62 20 K"":II I 12 o I (I) o 71 30 R':2 I,I5 o I8(5) 2(2) 
62 20 K"":I2 O,g1 o o o 7I 30 R':3 l ,os o 2(2) o 
65 

l 
22 M"":I 2,I5 I 12(2) I (I) l 7I l 30 l R':4 l~:~ Il o l I (I) o 

65 22 l M'"':21 I,gs I 3(2) l(I) 7I l 30 R'=5 o o r(r) 
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Tabell s. Angrepp av knäckesjuka vid ö. Ekenäs i såddrutorna närmast V. 
om vägen, parallellt med gärdesgården i NO.-SV. (X-XI å kartan.) 

(Schädlgungen durch Kleferndreher bel ö. Ekenäs i den Saatplatten gleich westl. vom Wege, 
paraHel dem Zaune in NO-SW=Iicher ~lchtung [X-XI auf der Karte].) 

Plantans 
(D~r Pflanze) 

Sårställen 
(Wundste!len an) 

å !l 

----[ 
avstånd från l 

närmaste asp 
(m) 

(Abstand von derl 
nächsten Espe 

[m])~-

'" 

ss I7 

6o I8 

6I I9 

-11~~--

s:§: 
n:r -u1l 

:g g 

G':I 2,o6 

I'":I 2,2 

I"':.z 1 ,s 

1'":4 I,3 

I"':s ',z 

J'":r z,s 

--;; 
~ ~ 

§ ~ 
c 1l 

.-"<P-"' ~ 'U ~ 

~~ 
.-"l v 
~ 

översta krans
grenarna 

(den abersten 
Hauptästen) 

3 z,o,o,I,I. 

r, o, o, r, z, o, o. 

0 1 3, o, I. 

o o. 

o o. 

o o. 

3 O, I, O, o, o, O, O. O, 

I, O, O, o, o, I, O, O. 

7 3· ~'lfeddel. fr!hl statens Skogsj"f)rsöksa~tstalt. 

andra grenvarvets 
(des zweiten Zweigwirtels) 

t ~ 
c ~ 
~ 15. sidoskott 
"<::~ 
~ g. (Nebensprossen) 

~g 

{-~II {~;I,Z,I,I,z; 
I, o, o, o, o; 
o; 

{; {j(:~:· 
nr 
j} 

r 
0 l~o; 

{ o o; 
o. 

o 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 

1, o, o, o; 
o; 
o; 
o; 
o; 
o; 
o. 

o. 

i 

An m. 
(Bemerkungen) 

Hela sll.ddrutan 
i förUllande 

till asparna pll.~
ladugårdsbac
ken i lä bak
om en 3 m 
hög enbuske. 

(Die ganze Saat
platte im Ver~ 
hältnis zu den 
Espen vor dem 
Viehstall ge
!chiitzt hinter 
einem 3 m hohen 
Wachho!der
strauch.) 

J"':z framför 
J"':I mot la
dugll.rdsbac
kens aspar. 

(T"':• vor J"':r 
n a ch den Espen 
vor dem Vieh
stall hin.) 
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Plantans l S å r s t ä l l e n å 
(Der Pflanze) (Wundstellen an) 

-a-v-st~å-n-d-fr~å~n~------ --~----- -- ·------1 

närmaste asp 
andra grenvarvets 

\des zweiten Zweigwirtels) 
(m) 

(Abstand von der 
nächsten Espe 

[m ]l 

~ 2 8 
a ] ] R översta krans-

~ v n:r r-d ] ~ § grenarna 
\l.l ~ .. O ·o ::1 ::C: (den o bersten "t-:; 
·~~ ~; > Hauptästen) 8 P 
·> _g ~ <ri P. sidoskott 
~g 3 '"O 2 
" > " P. (N ebensprossen) 

Anm. 
(Bemerkungen) 

s '~~l ~gl 
----~-t~-------~----~--------------------------+----~------------~--------------

1 11 ~ ~~; 6I 

62 

19 J"':3 2 I I O O O O ' 
1 ' ' ' • o 2, o; 

o. 

» J''':s o o. 

20 K"":t 2,9 4 O, O, l, O, l, l , O. 

K"":z z,ss o 2, 2, o, o. 

K"":3 2,5 o. 

I, 0 1 0 1 o, 0 1 O, 

K"":s 2,2 o r,o,o,o,o. 

o o; 
o o. 

o {~! :: :: :: o 
o; 
o. 

o o. 

{
o {o; o o· 

I; o, o, o; 
O Oj 

o o. 

f {
I,o,o,o; 
o; 

l 1,1, I. o; 
o; 

o .o. 

I I {o; o o· 

l I; I, o, o, o; 
3 z, o, o; 
2 r, o, o, o. 

J o {I, o, o, o; 
o o; 
o o; l o r, o, o, o; 
I O. lo; 

o; 
o· 

0 I:o,o,o; 
o; 
r, o, o, o. 

l K'"' :2 framför 
K"": I mot la
dugårdsbac
kens aspar. 

(K"'':2vorK'''':r 
nach den Espen 
vor dem Vie h
stall hin.) 

Andra gren
varvets grenar 
starkare än 
huvudskottet 

(Die Zweige des 
zweiten Wirtels 
stärker als der 
Hauptspross.) 
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Plantans 
(Der Pflanze) 

Sårställen 
(Wundstellen an) 

å 

avstånd från 
närmaste asp 

(m) 
(Abstand von der 

nächsten Espe 
[m]) 

20 

» 

22 

n:r 

l l 

IK'"':6 
l 
l 
l 

IK"":7 
l 

2,r 

I ,8 o o. 

översta krans
grenarna 

(den abersten 
Hauptästen 

[K"":S I ,6 o o. 

K"":g 1,3 I o. 

Il 
K'"':IO 1,31 o o, o, I. 

K'"':II 1,2 o o,r,o,o. 

K"":I2 0,9 

M"":I 

Mu":2 

o o. 

I 0 1 I, o, I, O. 

O, o, o, o, I. 
o,o,z)o,o. 

andra grenvarvets 
(des zweiten Zweigwirtels) 

sidoskott 

(Nebensprossen) Il 

l l 
l l 
l 

o o. 

o o. 

l o o. 

o o. 

o o· {
o; 

1: o. 
o o. 

o o. 

1131 

An m. 
(Bemerkungen) 

K"":6 bakom 
K'"':s från 
asparna på la
dugårdsbac
ken räknat. 

(K':::;6 hinter 
K :5 von den 
Espen vor dem 
Viehstall aus ge· 
rechnet.) 

K"":7 mitt i l d~t tätaste i 
såddrutan. 

(K'''':7 mitten im 
Dichtesten der 
Saatplatte.) l K'"':S bredvid l 
föreg. i det 
tätaste. 

(K"" :8 n e ben der 
vorigen im Dich
testen.) 

l ~::~~ ~~nevä~ 
gen till. 

(K'''':S im Innern 
der Platte nach 
dem Wege zu.) 

} K'"':Io d:o d:o 

K"":11 d:o d:o 
K'"':12 inne i 

rutans tätaste. 
(K"":rzim Dich

testen der 
Platte.) 

M"":z · tvåtop
pig till följd 
av gaffeldel
ning av hu
vudskottet 
mitt på 1915 

å;,~, topps~o.tt. 
(M :2 zwe1g1p 

flig infolge Ga
belung des 
Hauptsprosses 
mitten am Gip
felspress von 
I9I5.) 
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Plantans l S å r s t ä l l e n a 
(Der Pflanze) (Wundstellen an) ' 

1--~~~~-----~---~--~-----------~------------
a~stånd från l 1

11 narmaste asp 
(m) 

(Abstand von der .-. VI 

nächsten Espe ---~ ~ g 
[m]) _§_] ] R 

00 ]j ~ ~ n:r ~~ ~ @ 
"el. ~ .,".:fl,! :g ~ ~ :r: 
o~~j "";> - 8~ 
bn,."i > :> s - v 

översta krans
grenarna 

(den abersten 
Hauptästen) 

andra grenvarvets 
(des zweiten Zweigwirtels) 

sidoskott 

~ ..0 ~ o~ .g g s s o lj ~ (N ebensprossen) 1 

oro i :Q] i 

22 M"":3 

M'"':4 1,2 

M"":s 

66 24 N":r 

N":z 

N":3 

N":4 2,25 

N":s 2,z 

N'':6 z,os 

l 
l 

l 
o l I, I,o,o,o,o. 

l 

O I, o, 2, 

2 o. 

z, o, o, o. 

o I, o, o, o, 0 1 O, 

O O, 

l o 
'\_ I 

n 
'l: 
l t l 

o. 

{

o; 
o· 
x; o, o, o; 
o; 
o; 
o. 

o; 
o; 
I, o, o, 0 1 o, 
r, 1, o, o, o; 
o; 
1, o, o, o, o; 
o; 
r, o, o, o, o; 
O, 

1, o, o, o, o; Il ~ 
o l~; 
r o; 

o, o, o, o, o, o, 1, o. 0 l o; 

o o· 
2 lo: 

I, O, o, o, o, O. ~ ~: 
r, o, r, o, o, o, o. 2 

o o. 

l{~ r, o, o, o, o; 
o l ~o, o, o, o; 

o. 
o o. 

i 
l 

Anm. 
(Bemerkungen) 



l 

Plantans 
(Der Pflanze) 

avstånd från 
närmaste asp 

(m) 
(Abstand von der 

nächsten Espe 
[m]) 

;g o: V' n:r 
~ "'bJJ 

o: ;J b/J v .... ·~~ l 

o~~~ i s g .§ ~ s 

l 
~..o~ o > 

'"' " :0& o 
~ 

l 

l l 

66 24 N":7 

67 25 O"':t 

l 
l 

l 
68 27 P"":Ia 

) > P"": rh' 

> > P"'':Ic 

l 
» l » P"": r d 

s~ 
~~ 

'01! 
:g g 

Il 
l 

2,o3 

2,4 

I ,75 

OM TALLENS KNÄCKESJUKA, 

l 

'"' ..... ~ 

"' o 
..... " - o. 
~i "' ~ 'd ~ 

~~ .a v 
:::!. 

i 
l 

l 
I 

2 

l 

I 

o 

o· 

o 

Sårställen 
(Wundstellen an) 

å 

·--· 
l 

översta krans-
grenarna 

(den abersten 
Hauptästen) 

o,r,o,3,0. 

I, z, I, 2,0,0, o, z, I. 

r,o,o,o,o. 

o. 

r, o, o. 

I, O, o, O. l 

·--- ··----

andra grenvar vets 
wirtels) (des zweiten Zweig 

-~ - ~ o ~ 

.-'< 8 
"' o. 'd2l 
"' o. > @ 
..§e; 

r 

o 
o 
o 

l 
o 
o 
I 
o 

o 
2 
3 
I 
o 
o 
o 
o 
o 

o 

{ 
o 
o 
I 
o 
o 

sidosk ott 
(Nebenspro ss en) 

o. 

I, o, o, o, 
o· 

' 
I, r, 1 ,r,o, 
I, O, o, O 

1, o, o, o; 

o; 

o,o,o; 
, o, o; 

r, r,o, o, o,o,o; 
o; 
o· 
' z, r,o,o, o, o, o; 

r r: o, o; 
o· 
' o; 

}o 
r, o, o, o; 

o o; 

o 
l o. 

o. 

II33 

Anm. 
(Bemerkungen) 

P"":Ifrån I9I4 
års krans
grensvarv 4-
toppig - på 
grund av 
knäckesjuka ? 

(P"" :I vom 1914· 
er Z weigwirtel 
4-gipflig - in
folge von Kie
ferndreher ?) 
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Tabell 6. Angrepp av knäckesjuka vid Ö. Ekenäs i de ladugårdsbacken 
närmaste såddrutorna i några av de vinkelrätt mot gärdesgården 

i NO.-SV. gående rutraderna. 
(Schädigungen durch Kieferndreher bei Ö. Ekenäs in den dem Platz vor dem Viehatall 

nächstliegenden Saatplatten in elnigen der senkrecht gegen den Zaun in NO-SWa 
licher Rlchtung verlaufenden Plattenreihen.) 

K' IK"IK'"IK""II M' IM"IM"'IM""II 
P' 

l 
P" IP"'I P"~' 

Plantorrias medelhöjd (m) ... l >74 2,> 2,4 2,75 2,53 2,29 2,12 l ,g3 1 ,sg l ,63 I ,78 l >75 

(Mittlere Höhe der Fflanzen) 

Sll.rställen Il. huvudskottet (be-
räknat pr planta) ......... 5 0,33 J ,67 l ,33 l I ,67 0,33 0,67 3>33 I ,67 J 0,33 

(W undstellen an dem Haupt-
spross, berechnet pro Pflanze) 

Sll.rställen Il. översta krans-
grenarna (beräknat pr l 

l 
planta) ..................... 4 l ,67 5,67 2,33 2,67 0,33 2,33 2,33 6 5,67 2 l 0,67 

('V undstellen an den abersten l 
Hauptästeo, berechnet pro 
Pflanze) 

Sll.rställen Il. näst översta 
kransgrenamas toppskott 
(pr planta) .................. l I 3 4 3,67 l l ,33 I 3 3 0,33 0,33 

(W undstellen an den Gipfel-
sprossen des zweito bersten 
Zweigwirtels, pro Pflanze) 

Sll.rställen Il. näst översta 
kransgrenarnas sidoskott 
(pr planta) .................. I ,67 0,67 3.33 3.33 6,67 I ,67 2,33 0,33 3.33 2,33 o 0,67 

(W undstellen an den N e ben-
s p rossen des zwei to bersten 
Zweigwirtels, pro Pflanze) l 

Summa antal sll.rställen pr pl. I I ,67 3.67 13,67 II 14 4,67 6,33 4.33 15,67 12,67 3>33 2 

l (Gesamtanzahl Wundstellen pro 
Pflanze) 

Antal sll.rställen pr planta l 
inom respekt. rutraderna l 
K'-K"", M'-M"" och. 

11 

-
Il 

P'-P'''' ..................... lO 7,33 8,42 

(Anzahl W undstellen pro Pflanze 
innerhal b der betx. Platten· 

:l Il 
reihe K'-K"" M'-M"" und 
P'-P''") ' 
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Tabell 7. Angrepp av knäckesjuka vid ö. Ekenäs i såddrutorna närmast 
Ö. om vägen parallellt med gärdesgården i NO.-SV. (XII--XIII å kartan). 

(Schädlgungen durch Kleferndreher bel Ö. Ekenäs in den Saatplatten glelch östl. vom Wege 
paraHel dem Zaun In NO-SW-Iicher R.ichtung [XII-XIII auf der Karte].) 

Plantornas Angripna Plantornas Angripna 
(Der Pflanzen) (Befall en) (Der Pflanzen) (Befall en) 

avstllnd frlln .: avstllnd frlln 
s:: 

Q) Q) 
VI VI 

närmaste asp ; 5 närmaste asp § g 
(m) .... ~E (m) 

~ 
14E 

(Abstand von "' s:: " (Abstand von = " OJ ..c "..c 
der nächstsn s::~ .... o der nächsten s::~ .... o Q)~ bil.:: "B bil.:: Espe ~'i b:o:g Espe 

~l 
.... ~ 

,;:;:; ~ ~~ 8;:::; bJJ=-5 "' ... ~ 
[m]) [m]) +-> ~'i ..§.s ,;.: 8 VI O, 

(/l N t! "' "' Ul N~ 
s:: = .... ·~ ~s ,;,: ~ = = f..t .~ 

"' ~ ., " Q) s;. "' "' "' " :~ §.~ =~ n:r '<:1~ '"C~ .... ~ :~ CIS.~ =~ n:r '<:1 " ·]å J;j~ 
Q)- s::<> ""' ,;.: " QJ- s:: <l :sfo ,;,:<ii ;g g :> = ~ ~;. ,;.:<ii :> = " ~ "" " ~ Q) ,. " " .sE "' "~ 

Q) ,. 
..c:: ö " " "'t: "' gj~ ~~ bil" ..c:: Ö '"' e~ ~~ bil" ..c:: ö ~ ~ '"' :~:s: "' " s:: :~:s: "' " = 8 '-..C "' "..c .a:> Q) o .a:> Q) o o~ ]'t 

ed :-~ ot'\S ,!l. ed :-~ 

o~ E! :o ~i o;; e :o ~~ 
bl)<> o l> b.O<> o l> 

l 

~.e-
""" :0~ 

l 
~G """ :Q ti 

.,o 
'"C ~ p.~ ~ ~ p.~ 

"' o p. ~ p. 
~ .. ~ .. 
ool~ B ool~ .B 

6o I4 G":I o,6c I o o 70 25 PV:4 I ,o o 3 o 

6o I4 G":2 o,3c I o o 7I 26 Q":I 2,4 I I o 

6I I5 H":I I ,3 l 2 2 7I 26 Q":2 2,2 I I I 

61 I5 H":2 I ,r I l 2 7I 26 Q":3 2,zs I o 2 

62 I6 I"":I I ,s I I o 7I 26 Q":4 21o I o o 

63 I7 J"":I I ,s I 2 l 7I 26 Q'':5 2,o o 3 o 

63 I7 J"":2 I ,3 I o 2 71 26 Q":6 I ,B o I 3 
63 I7 ]"":3 l .3 I 2 o 7I 26 Q":7 I >4 o o o 

63 17 J"":4 I ,25 I 3 I 73 28 R":1 2,3 I 2· o 

64 18 KV:I 2,4 - 6 2 73 28 R":2 ~,r o I o 

64 J8 KV:z 2,o l o o 73 28 R":3 2,o o o o 

64 I8 KV:3 J,. l o o 73 28 R":4 I ,B o I l 

65 19 L"'':I 2,4 I 3 3 73 28 R":5 l ,B o - o 

65 I9 L"":z 2,3.5 I o o 73 28 R":6 

:::l 
o l o 

65 19 L"":3 l •9 o l o 74 30 8"':1 o o o 

65 l 19 L"":4 I >751 o o o 74 30 8"':2 I >9 o o o 

65 19 L"":5 0,9< o o o 74 30 8"':3 1 ,Bs l 3 l 

66 20 MV:1 2,7 l I o 74 30 S"':4 I ,B5 I l o 

66 20 MV:2 2,4 I 5 I 74 30 s"':5 1 ,Bs o o o 

66 20 MV:3 21r o o o 74 30 S"':6 I ,7 I o o 

66 20 MV:4 21o I o I l 74 30 8'":7 I ,6s o o o 

66 20 MV:5 I ,3 l o o 74 30 8"':8 r ,65 o 2 l 

68 2I N"':I 2,35 l 3 o 74 30 8'":9 o,6 o o o 
68 2I N"':2 I ,B I o I 75 30 T':1 

:::1 
l o o 

68 21 N'":3 I ,6 o I o 75 30 T':2 o 2 o 

69 23 O"":I 2,s o I Q 75 30 T':3 2,o o I I 

69 23 0"":2 21r o o I 75 30 T':4 l ·9S o 2 o 

69 23 0"'':3 I ,o o I o 75 30 T':5 1 ,B5 o o l 

70 25 PV:1 l ,B o l I 75 30 T':6 I ,s l o o 

jO 25 PV:2 I ,3 o o I 75 30 T':7 l •• o o o 

70 25 PV:3 l,. o o l o 76 l 30 U':I I ,o o I o 
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Tabell 8. Angrepp av knäckesjJ!ka vid Ö. Ekenäs i de yttersta såddrutorna 
i kulturens nordöstra hörn O. om vägen och närmast de där befintliga 

asparna (XII-XIV å kartan). 
(Schädigun~ten durch Kieferndreher bel Ö. Ekenäs in den äussersten Saatplatten in der 

nordöstlichen Ecke der Kultur östl. vom Wege und nächst den dort befindllchen Espen 
[XII-XIV auf der Karte],) 

Plantornas 
(Der Pftanzen) 

avstånd från 
närmaste asp 

(m) 
(Abstand von 
der nächsten 

E spe 
[m]) 

6o 
6o 
6I 
6I 
6I 
63 
63 
63 
63 
63 
64 

l 64 
64 
65 
65 
66 
67 
67 l 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
67 
68 
68 
68 
68 
68 
68 
70 
70 
72 
72 
72 

I4 
I4 
I3 
I3 
13 
12 
I2 
I2 
I2 
I2 
l I 

II 

II 

I2 
I2' 
13 
13 
I3 l 
I3 
I3 
13 
13 
I3 
13 
13 
I3 
13 
'3 
I3 
13 
13 
I3 
I3 
I4 
14 
14 

n:r 

G":I 0,6 
G":z o,3 

G'":I l ,x2 

G"':z I ,n 

G"':3 o,ss 
H"':l I,x 
H'":2 I,os 
H"':.1 I,o 
H"':4 o,ss 
H"':s o,3 
H''":I o,gs 
H'"':2 O,] 

H"":3 0,4 
IVIll:I 2,1 

rvm:z I ,3 

JX:J I,s 
KXI:I 2,7 
KXI:2 I, 9 
KXI:3 I,S 
KXI:4 I ,6 
Kxr:5 I,s 
KXI:6 1,3 

KX1:7 1,3 

KXI:8 I,tl 
KXI:.9 o,s 

KXII:I 2,s 
KXII:2 2,o 
KXII:3 I,g 
KXII:4 I,6s 
Kxn:s I,2 

KXII:6 l ,o 
LXII:I 2,4 
Lxn:z I , 3 

MXIll:l I >9 

MXIII:2 I ,s 
MX111:3, I,7 

I 

I 

o 
I 

l 

I 

o 

o 
o 
o 
o 
o 
l 

o 
I 

I 

I 

o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
l 

o 
l 

o 
l 

o 
o 

Angripna 
(Befallen) 

o 
o 
l 

2 

2 

4 
2 

o 
o 
o 
o 
o 
3 
I 

2 

o 
o 
3 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
l 

2 

o 
o 
o 
o 
o 
I 

I 
2 l 

o 
o 
o 
o 
I 

l 

l 

2 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
l 

o 
o 
o 
o 
o 
I 

o 
I 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
I 

o 

Plantornas 
(Der Pftanzen) 

avstånd från 
närmaste asp 

(m) 
(Abstand von 
der nächsten 

E spe 
[m]) 

72 
74 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
78 
8o 
So 
82 
83 
83 
83 
83 
ss 
86 
86 
88 
88 

l 88 
88 
88 
88 
88 
88 
90 
90 
90 
90 
90 
90 
go 

14 
I5 
I6 
I6 
16 
I6 
I6 
I6 
I6 
I6 
I7 
I9 
I9 
20 

22 
22 

22 

22 

23 
25 
25 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
28 
27 
27 
27 
27 
27 
27 

l 27 

n:r 

MXIII:4 
NXII:I 

0*:1 
0*:2 
0*:3 
0*:4 
O*:s 
0*:6 
0*:7 
0*:8 
P*:I 
Q*:l 
Q*:2 
R*:l 
S*:r 
S*:2 
S*:3 
S*:41 
T*:I 
U*:I 
U*:2 
V*:r 
V*:2 
V*:3 
V*:4 
V*:s 
V*:6 
V":7 
V*:8 

W*: l 
W*:2 
W*:3 
W*:4 
W*:s 
W*:6 
W*:7 

0,9 I 

2,I l 

2,2 l 

2,1 O 

I ,s l 

1,8 o 
l ,S I 

I,6 o 
o,ss o 
o,6sl o 
1,25 -

o 
o 
I 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

I 

o 
o 
o 
o 
o 

Angripna 
(Befallen) 

~ l 
o 
I 

I 

o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
I 

o 
I 

o 
o 
o 
o 
I 

o 
o 
l 

o 
o 

' 

I 

I 

I 

o 
o 
2 

I 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
l 

2 

I 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
I 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
I 

o 
I 

o 
o 



Plantornas 
(Der Pflanzen) 

avstånd frånl 
närmaste asp 

(m) 
(Abstand von 
der nächsten 

E spe 

go 
go 
go 
g2 
g4 
g4 
g4 
g4 
g4 
g4 
g4 
g6 
g6 

[m]) 

27 
27 
27 
29 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 

l 32 
32 

n:r 

W*:S l 
W*:9 

W*:Io 
X*:I 
Y*:I 
Y*:2 
Y*:3 
Y*:4 
Y*:s 
Y*:6 
Y*:7 
Z*:I 
Z*:2 

2,o l 
I ,S 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
I 

OM TALLENS KNÄCKESJUKA. 

Angripna 
(Befall en) 

Plantornas 
(Der Pflanzen) 

o 
o 
o 
I 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

~ l 

~ avstånd från 
00 

~'~ ~ närmaste asp 
E E (m) 
~ ~ 
~ __g (Abstand von 
$.....: o der nächsteni 
bi).~~ Espe 
.l'l ~v [m]) 

E~~'----~------~ 
:5 ~·~ ~ 2 
..... ~ ~ ~ :~ ~N ro ...c: 
s::~ ,.0 4.1 

o~ .!!l ~~ 
~]. o~S 
~Q. ~~ 
o. r-g~ 
o. ,.......;~ 
.8 oro 

o 
o 
o 
I 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
I 

I 

96 
96 
g6 
g6 
96 
98 
98 
98 
98 
98 
98 l 98 

32 
32 
32 
32 
32 
34 
34 
34 
34 
34 
34 
34 

n:r 

Z*:3 
Z*:4 
Z*:s 
Z*:6 
Z*:7 
Å*:I 
Å*:2 
Å*:3 
Å*:4 
Å*:s 
Å*:6 

Å*:71 

I ,S 
I ,S 

I, I 

I ,o 

o,s 
2,4 

2,35 

2,35 

I ,s 
I '3 
I ,3 

I ,o 

o 
o 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Angripna 
(Befall en) 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
I 

o 
o 
o 
o 
o 

II37 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

Tabell g. Angrepp av knäckesjuka vid Ö. Ekenäs i såddrutorna XIII--XV 
(se kartan). 

(Schädlgungen durch Kieferndreher bel Ö. Ekenäs in den Saatplatten XIII-XV 
[s. die Karte].) 

30 
30 
30 
30 
30 
30 
30 
3I 
3I 
32 
32 

U':I 
V':I 
V':2 
V':3 
V':4 
V':s 

W':r 
X':I 
X':2 
Y':I 
Y':2 

I ,o l 
I >9 

I ,S 

I ,6sl 
o,s 

~:: l I ,6s 
o,9 

I •9 .l 
I >4 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
l 

o 
o 
o 
o 

I 

I 

o 
3 
o 
o 
o 
2 

o 
I 

o 

·o 
o 
o 
I 

o 
o 
I 

I 

o 
o 
I 

87 
87 
87 
87 

l 87 
87 
87 
91 
9I 
9I 
g I 

32 
32 
32 
32 
32 
32 
32 
33 
33 
33 
33 

Z':I 
Z':2 
Z':3 
Z':4 
z':s 
Z':6 
Z':7 
Å':I 
Å'·2 
.}':3 
A':4 

o 
l 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 

o 
o 
o 
o 
O· 

o 
o 
I 

o 
o 
I 

o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
I 

o 
o 
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Tabell Io. Angrepp av knäckesjuka vid Ö. Ekenäs inom de parallellt med 
gärdesgården i 0.-V. gående såddrutorna 1, s, 7 och 20 från gärdesgården 

räknat (XVI-XVII, XVIII-XIX, XX-XXI, XXII-XXIII å kartan). 
(Schädigungen durch Kieferndreher bei Ö. Ekenäs in den parailet dem Zaune in ost--west• 

licher ~ichtung gehenden Saatplattenreihen l, 5, 7 und 20, vom Zaune auf der Karte 
. aus gerechnet [XVI-XVII, XVIII-XIX, XX-XXI, XXII-XXlll].) 

Plantradens l Plantans 
Angripna 

Plantradens Plantans Angripna 
(Der Pflanzen- (Der (Der Pftanzen- (Der 

reihe) Pftanze) (Befallen) reihe) Pftanze) (Befallen) 

avstfmd 
l 

"' <l avstånd "' 1i " j; " frÄn när- "' från när- v ·~ 

l 
:9 -~ "' 

maste asp bJJ " bJJ 

"' ·~ mas te asp "' ·~ .... .... 
(m) .... ."i ~ (m) .... ."i ~ 

"' " N 
~rv " N 

(Abstand "~ "' " (Abstand "' " "'2 .... .... 
von der bJJ 2 von der "'~ bJJ 2 

~~ Sn=~ ~~ to=E nächsten ~~ 
~ 00 

~ 
~ nächsten s] <"l ~ 

Espe [m]) S B ~g "' p. .... v 
Espe [m]) ."i 8 "' p. .... v 

~~ " ~ ,.c " ~ ~ ,.c 
"' p. "' ~ .... "B "' p. " ~ "B n:r n:r -oll "O l! ~~ "' "'·~ n:r ----- n:r -oll -o l! ~: 

v 
~ "äj 

"~ " p. 
> 

b:o~ "~ " p. 
> 

v::: :s~ > ~ v :o v- i g > ~ :o bJJ~ 
."i" ""' " ~ sE ~ ."'"il ""' " " .s~ ~ 

N 

u t; v bJJ ""~ ..c: ö "' s u~ "' bJJ ..c: ö "' s 
oJ .C bJJV "' v :ro 

~~ bJJV "' v :ro 
s... .c " s... .c ~ 

~~ ·~ ~ v o " ·~ ~ v o " v 
l >~ oro ~ ~:;: 

>~ oro :;J -o s § :o s § 
:o 

oa s 
l l 

~ 8 oå E ~ ~ bJJV o ~ ~ b.() v o ~ 

""" ."i ::J "O ."i ::!l -o .. :Qti "' ~ -o .. :0] & 
"' o 

l l l 

p, p. "' o 
l 

p. 

-~ ~ p, 
§ - ~ 

p, 
§ 

'"' B '"'~ B 

l 
0,751 l l l 

l 
I 65 35 I - - 8 I 65 35 6f 2,o o o o 

2a 2,6 I 5 

l 

3 

l 

6g 2,o o o o 
2b 2,55 I 2 I 6h I ,4 o o o 

2 c l 2,4 o 3 I 7a 2,6 o z o 
z d 2,25 I 2 o 7b Z,3 I I I 
z e Z,o o 5 o 7C 2,r o 

! 
2 I 

z f I •9 o I o 7d 2,r o I o 
2g I ,r o o o 7e I •9 o o o 
z h I,o o o o 7f I ,8 o I o 
3a z,6 I 8 I 8a Zo3 o o o l 
3b I >95 I I o 8b I •9 o o o 
3 c I ,ss o o o 8 c I,] o o o 
3d I ,6s o o o 8d I,] o o o 
3e I ,4 o o o 8e I ,3 o o o 
4a 3•I o I I g a 2,3 o o o 
4b 2,8 o I I g b 2,25 o o o 
4C 2,55 o o o ge 2,15 o l o o 
4d 2,25 o 5 I g d r ,9 o ! o o 
4e 2,25 () I o 
4f z,z o I o 5 70 37 I a 2,5 o 4 o 
4g z,o o o o I b z,5 I I o 
4h z,o o I o I C 2,45 o o o 
4 i I ,8 o o o 2a z,s I 2 I 

l 
4i I ,8 o o o z b 2,5 I 3 o 
5 a z,s I z 2 2 c Z,3 o I o 
5b z,3 o o o 33 2,7 o I o 
5 c I •9 o o o 

Il 
3b 2,] I o I 

5d I •9 o o o 3 c 2,4 o I I 

5 e I •7 o o o l 4a 3,r o 3 o 
6a 3,s I 3 4 l 4b 2,] o I o 
6b 2,4 I I I 

l 

4C 2,6 I I o 
6 c Z,] I 3 I 

l 
5 a l 

Z,] o o I 

l 
6d z,s o o o 5 b 2,s o I I 
6 e z,r I I l l 5 c Z,z I o o 
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Plantradens 
l 

Plantans 
l 

P:antradens Plantans 
(Der Pflanzen- (Der Angripna (Der Pflanzen- (Der Angripna 

reihe) 
l 

Pflanze) 

Il 

(Befall en) reihe) Pflanze) (Befallen) 

avstånd 
l "' ~ avstånd 

l 
"' ~ o: o: v 

från när- <> 
från när~ ~ 

~ 

:3 -~ -~ o: bJJ maste asp "' bJJ mas te asp "' ... ·o; ... ·o; 
(m) ... ..'< 

~ (m) ... ,.,. ~ 

" 
o: 

"' o: N 
(Abstand <> (Abstand <> O: 'V ... c o:~ o 

<> 2 ... 
von der <> ~ bJl 2 von der bJl E ~~ 5JJ:B ~~ biJ:E nächsten s~ 

~ m 
!'l ~ nächsten s] 

~m 

!'l o ~ "' "' ... v O m 

"' "' ... v Espe [m]) ,.,. M o: ~ "' "'.o Espe [m]) ,.,. 8 o: ~ "' ro'll ~~ 

"' "' "' " 
... o: E "' "' " " ... 

n:r ----- n:r 't:ll'! 
't:J1l J;;~ <> n:r ----- n:r v 'Ö m ... ~ <> § ·~ 

~~ ;;J "' 
> ~·~ ~~ 

'Ö .O ;;;P. ."i > ... ~ 

:g~ > ~ v :o 
·,s~ > ~ v :o 

.!<<il o:"-' ;;J " .S'E N 

""" o:"-' ;;J " 211 ~ 
bJJN 

..c: ö "' s ..<::~ ..c:ts_ "' s u~ ~~ "' v :oj u~ 

:~~ "' v " ~ ... .o " 
ol m '-<.0 

:oj 

" .n "il :ol 1$ "' o 
o: .n 'ii <> o o: 

~:; > E 
>~ oro ~ r-d f> > s >~ oo! ~ :o :o 

oa s 8 o l~ 
8 oa s 8 ~ l~ 

8 
bJ)v o ~ ~ bJ)v o ~ 
;;J 'O 

~ 
;;J 'O ~ '"t:! 1-< .-.:::: 

l l~ ~ sl,o]l 
l l~ "tO:~ 

§Il l 
.8< 

~ > ~ ~ ~ ~ 

~ oro~ oro~ 

7 
l 

73 38 
l 

l a l ,s o l l l 20 100 6o I a 2 1o o I o 
I b l .s o o l !b l ·95 o o o 
l c I ,s o o o 2a 2 1r o o o 
z a 3,o l 2 l z b 2,o o 2 o 
z b 2,7 o l o 2C l ,ss o o l 

2C I •4 o l o 3a 2,35 o o o 
3a 2,rs I o I 3b l .9S o o o 
3b z,o o o o 3C l ·75 o I o 
3C I ,z o o o 4a 2,4 I o o 
4a 2,3 o I o 4b 2,4 o o o 
4b l ·9 o o o 4C 2,4 I o o 
4C I ,s o o o sa z,o I o o 

l 

5 a 2,45 o o o 5b z,o o 

l 

o o 
5d 2,z o o o 5 c I •4 o o o 
5 c I >9 I o o 

Tabell u. Angrepp av knäckesjuka vid ö. Ekenäs inom de parallellt med 
gärdesgården i NO.-SV. gående såddrutsraderna 1, 2 och 4 från 

gärdesgården räknat. 
(Schädigungen durch Kieferndreher bel Ö. Ekenäs in den paraHel dem Zaun in NO-SV·Iicher 

R.ichtung gehenden Saatplattenreihen t, 2 und 4, vom Zaun aus gerechnet.) 

Plantornas 
(Der 

Pflanzen) 
Sårställen å 

(Wundstellen an) 

-~-

1 ~:z 
~ ~ 

l toppskotten å näst 
översta krans- översta grenkran-

't:l v huvudskottet grenarna !ofo sens grenar 
::9 ~ (dem Hauptspross) (den abersten (den Gipfelspressen am 
~ .....: Hauptästen) zweitobersten Zweig-

"s <> :::: wirtel) 
8], l------,-------l------.-----1------,-----

summa 
1

1 pr planta summa l pr planta summa 
1

1 pr planta 
(Summe) (pro Pflanze) (Summe) (pro PJ!anze) (Summe) (pro PJ!anze)j 

I l 3411 ,7sl 99 2,91 l 206 l 6,o6 l 88 l 2 1S9 l 
II 27 l ,s31 26 o,96 l 8726 Il 2,67 3564 l z' ',3o38 l 

l IIII , z6 
1 

z,or 1 24 o,9z 
1 

3,3, 

Sårställen 
(Wundstellen) 

8 
"' ;;J s ... 
8 " ;;J 8 
"' 8 ;;J 

"' 

393 
134 
164 

l 
l 
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Tabell 12, Angrepp av knäckesjuka vid Ö. E.kenäs inom olika såddrutsrader 
(sammandrag). 

(Schädigungen durch Kieferndreber bel ö. Ekenäs in verschiedenen Saatplattenreihen 
[Zusammenfassung].) 

Plantornas Angripna 
Angripna 

(Der skott 
";::;- Pllanzen) (Befall en) ( Befallene 

.... z Sprosse) 
i:i " Ul ] toppskott a näst o! 'O 1:: 
Q) " 8~ översta grenkran-

~N 

översta krans- 1:: " 'O " o! " .s N ~~ huvudskott o~ e -"' " sens grenar .. :::;-
'O " 

grenar P,. p.. 
1:: If -..c :s :ä 

(Hauptspross) 
(oberste Hauptäste) (Gipfelsprosse am e E! .... o o! o! " e .. P..l'l, p:; ~ N 

::S~ zweitobersten Zweig-:J 1:: " ::s e 
8 oi:S Q) - wirtel) "' e o! " 

'O'= ::s e s 
Q).'!:: Ul e s 

l 
e_§_ summa l pr planta summa l pr planta summa l pr planta ::s " 

(Summe) (pro Pllanze) (Summe) (pro Pllanze) (Summe) (pro Pllanze) 
Ul~ 

I 34 I ,75 26 0,76 104 l 3,o6 55 I 762 185 5.44 

II 27 I ,83 12 0,44 53 I ,g6 29 I ,o7 94 3,48 

IIII 

l 

26 2 1GI r6 0,62 51 I ,g6 42 l ,61 l 109 
4,rg 

II III 39 I 18o 22 o,s6 43 I ,ro 22 o, 56 87 2,23 

G 

l 
6 I ,ax 5 o,83 

l 
6 

l 
l 

14 2,33 I 3 o,s 

H II I ,o8 6 o,s6 19 I ,73 12 I ,og 37 3,36 

I ro r ,6s 6 0,6 

l 
19 I ,g 8 0,8 33 3,3 

J 12 I ,86 ro o,83 23 I ,g2 14 I ,I7 47 3•92 

l 

l 
K 21 2,12 12 o,s7 44 2 1Io 23 I 1 xo 79 3,76 

L 14 2,13 8 

l 

o,s7 22 r ,57 14 I 44 3·•4 

M r8 2,:t7 9 o,s 28 r ,s6 17 o,g4 54 3 

N lO 2,t8 6 o,6 l 17 I •7 13 I ,3 36 3,6 

o 
l 

13 

l 
I,gs 5 

l 
o,38 

l 
26 2 

l 
12 o,92 

l 
43 3.3• 

XII~XIvl 55 I ,64 r8 0,33 34 0,62 17 0 13r 69 1 ,•s 
l 

XIII-XVI I5 I ,47 2 o,:rg 9 0,6 5 0,33 16 r ,or 

l l I •3(r•)' 2,30 5 0,42 23 
' 

I,g• 18 I ,38 46 3·54 

5 15 2 76o 6 0,4 19 l l ,27 7 0,47 32 2,13 

7 I5 I 192 3 o,. 6 l 0,4 4 0,27 13 o,87 
l 

' 
20 14 2,04 3 0,21 6 0,43 I o,o7 ro 0,71 

l l 

1 D& en planta saknade huvudskott för de tv& sista &ren, ha endast 12 plantor medräk-
nats för de tv& första dubbelkolumnerna. · 

(Da eine Pflanze der Hauptprosse fiir die zwei letzten Jahre entbehrte, sind nur 12 Pflanzen fiir die zwei 
ersten Doppelkolumnen mitgerechnet worden.) 



MlTTElLUNGEN AUS DER FORSTLJCHEN VERSUCHSANSTALT SCHEWDENS. 

Öber den Kieferndreher. 

Melampsora pinitorqua (Braun) Rostr. 

VoN NrLs SYLVEN. 

(Schwedischer Text. S. 1077-1 140.) 

Der Kieferndreher, .il!felamps;ra pinitorqua, ist von den schwedischen Kie
fernkulturen her seit Iange bekannt. Zum erstenmal fiir Schweden erwähnt 
wurde diese Pilzkrankheit im J ahre 18 7 4· Da der Kieferndreher zu wieder
holten Malen als ein ernstlicher Schädling im Lande beobachtet worden und 
im Sommer r 9 r 6 wiedenim in vielversprechenden Kiefernkulturen au f getre
ten ist, so hat Verf. diese Gelegenheit zu einem näheren Studium desselben, 
besonders seines Auftretens und seiner Schädigungen sowie seiner Verbreitungs
biologie, zu benutzen versucht. 

Die Entwicklung des Pilzes. 

In der Litteratur ist die Entwicklung des Pilzes bereits frii.hzeitig verhältnis
mässig ausfiihrlich behandelt worden. Einige Erwähnungen aus der Darstel
lung des Verf. 's diirften jedoch au ch bier am Platze sein. Betreffs der An-

. zahl der durch den Pilz hervorgerufenen vVundstellen an den Kiefernsprossen 
betont Verf., dass bis zu 12 Wunden an einem und demselben Jahrestrieb 
beobachtet worden sind. Da zwei oder mehr Wundstellen nicht selten mit 
einander verschmelzen, so können Wundflächen von bisweilen recht beden
tender Grösse entstehen (vgl. Fig. r b). Da bei der Sporenreife der braun
gelbe Wundfleck am Kiefernspross der Länge nach aufplatzt, so können, wenn 
mehrere Myzelflecke mit einander verschmolzen sind, zusammenhängende 
Sporenhaufen von bis zu ein paar cm Länge vorkommen (vgl. Fig. z). So
bald die ausserhalb der Caeomasporenmassen auf den Sprossachsen befind
lichen Gewebe gesprengt worden, beginnt eine mehr oder weniger reichliche 
Harzabsonderung von den nun gleich der Wundfläche in ihrer Gesamtheit 
braungefärbten Wundrändern her. Sehr bald erscheint die ganze Wunde nach 
anssen hin vallständig von Harz verstopft. Auch eine innere Verharzung 
findet nun den Wundrändern zunächst statt. Hierdurch wird das Pilzmyzel 
in seiner weiteren Entwicklung gehemmt, und es diirfte nicht Iange dauern, 
bis die Pilzhyphen im allgemeinen ihren Untergang finden. Eine mikro
skopische Untersuchung mehrerer im März eingesammelter Kiefernsprosse mit 
Kieferndreherwunden aus dem vergangenen J ahre hat in keinem F alle lebende 
.Melampsora-Hyphen ergeben, weder in Mark noch in Holz oder Rinde in 
oder neben den Kieferndreherwunden. Niemals sieht man auch neue, von 
den alten W undstellen aus an den ein J ah r alten (o der älteren) Sprossachsen 

. hervorgebrachte Fruchtkörper, Caeomen. Die auf den Kiefernsprossen streng 
lokalisierten, friihzeitig verharzten Kieferndreherwunden und die friih abster
benden Pilzhyphen sprechen entschieden gegen eine von gewissen Autoren 
_vermutete Verbreitung des Pilzes innerhalb der Kiefer mitteist von einem Spross 
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aus nach einem anderen hin fortwachsender Myzelien. Der Umstand, dass 
eine Kiefer, die einmal von der Krankheit befallen ist, Jahr auf Jahr an der
selben zu leiden scheint, berechtigt keineswegs zu der Annahme, dass das 
Pilzmyzel in dtn Sp!·ossen perennierte. Wiederhalte Infektion von der Espe -
der zweiten Wirtspflanze des Pilzes - her bietet bier die einzige Erklärungs
möglichkeiL Da man weiss, wie rase h die Krankheit von dem ersten J ahre 
zum zweiten hin von einem geringen Anfang an sich iiber eine Kiefernkultur 
verbreiten kann, und man in diesem Falle mit einer Masseninfektion von 
seiten der Espe rechnen muss, so besteht auch keinerlei Hindernis flir die An
nahme lediglieb einer jährlich sich wiederholenden Infektion von Espe zu Kiefer. 

Die Schädigung des Pilzes an der Kiefer und sein Vorkommen in 
Schweden. 

Je nach Alter und Entwicklung der Kiefer ist der Angriff des Kieferndre
hers verschieden verhängnisvoll fiir dieselbe. Einjährige Pflanzen gehen so 
gut wie ausnahmslos zugrunde. In nur wenigen Fällen diirfte es indessen bekannt 
sein, dass einjährige Kiefernpflanzen in grösserer Ausdehnung vom Kieferndreher 
befallen worden sind. Nur vereinzelte von Melampsora pz"nz"torqua getötete ein
jährige Kiefernpflanzen sin~ vom Verf. angetroffen worden (vgl. Fig. 4). 

Eine etwas umfangreichere und augenfälligere Schädigung scheint der Pilz 
an den zweijährigen Pflanzen in den Saatkampen zu verursachen. Kiefern
dreher an den zweijährigen Kiefernpflanzen ist keineswegs ungewöhnlich. Als 
Schädling mehr beunruhigender Art scheint jedoch der Pilz hier kaum 
aufzutreten. Um Mitte Juni herum beginnt die Krankheit sich zu zeigen. 
Die Pilzinfektion findet gewöhnlich an oder unterhalb, zuweilen oberhalb 
der Mitte des Jahrestriebes statt (vgl. Fig. 8 und 9). Eine einseitige, gelb
braune Wunde von oft ziemlich beträchtlicher Länge - ein oder ein paar 
cm - entsteht (vgl. Fig. 2). Infolge des einseitig entwickelten Pilzmyzels 
und des hierdurch bewirkten gesteigerten Wachstums auf der entgegen
gesetzten Seite des Triebes nimmt dieser oft während des Wachsens nach 
der Infektion eine etwas gekriimmte Form an. An feineren Jahrestrieben 
breitet sich das Myzel schliesslich rings um den Trieb herum aus, der dann 
oberhalb der Angriffsstelle verdorrt (Fig. 8-9). Geschieht der Pilzangriff 
weiter unten am Jahrestrieb, so kann dieser ganz absterben und die Pflanze 
bisweilen so stark entkräftet werden, dass sie in ihrer Gesamtheit zugrundegeht. 
In der Regel werden jedoch die von der Krankheit befallenen Pflanzen 
nicht sofort getötet, sondem leben in ihren unteren Teilen weiter und ent
wickeln von diesen aus Ersatztriebe, die im folgenden J ahre die Fiihrung des 
Höhenwachstums iibernehmen. Mehrere gleichwertige Triebe kommen oft 
hierbei zur Ausbildung, und eine zum Pflanzen ungeeignete, strauchförmige 
Pflanze (vgl. Fig. I o) ist die Folge des Pilzangriffs. An den stärkstentwie
kelten Pflanzen reicht das Pilzmyzel bisweilen nicht rings um die Sprossachse 
herum, die dann gewöhnlich fortlebt. Da das Längenwachstum des Sprosses 
zur Zeit des Pilzangriffs noch nicht abgeschlossen ist, markiert gewöhnlich 
eine mehr oder weniger stark S-förmige Kriimmung wenigstens während der 
nächstfolgenden Jahre an demselben die Stelle des Pilzangriffs (vgl. l'ig. I I). 

Angriffe von Kieferndreher an zweijährigen Kiefernpflanzen sind in dem 
Saatka:mp des Waldpflegeamts des Läns Skaraborg bei Mariestad in den Som
m:ern 19I2-I914 und I916, in dem Saatkamp des Waldpflegeamts des Läns 
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värmland bei Dej e im Sommer I 9 I 2 sowie in dem Saatkamp der Forstschnie 
zu Grönsinka im slidlichen Gästrikland im Sommer I g I 6 beobachtet w orden. 
Nur ein oder einige wenige. Promille des ganzen b-Pflanzenmaterials sind hierbei 
angegriffen worden. In allen drei Fällen sind Espen in mehr oder weniger 
unmittelbarer N äh e der Saatkampe konstatiert worden (vgl. Fig. I 2 ). 

Im Gegensatz zu dem praktisch genommen mehr ungefährlichen Auftreten 
.des Pilzes an ein- und zweijährigen Pflanzen in den Saatkampen muss sein 
Auftreten an den Kiefernpflanzen in den Kulturen im Alter hinauf bis zu I o 
-I 2 Jahren als ernst und als ein Faktor von wirtschaftlicher Bedeutung be
zeichnet werden. Von Kieferndreher angegriffene Kiefernpflan,zen im Alter 
von 2-I2 Jahren oder mehr sind zur Zeit der Reife der Caeomafruchtkörper 
in den Monaten Juni-Juli an den durch das Pilzmyzel her vorgerufenen, gelb
lichen, ovalen, krebsgeschwiirähnlichen Flecken in der Rinde des J ahrestriebes 
zu erkennen; die in der Mitte der Wunde entblössten, gelben Aecidiensporen
massen geben leicht sichere Auskunft i.iber die Art der Pilzkrankheit. Ji.ingere 
Pflanzen und schwächere Sprossachsen zeigen dieselben Krankheitssymptome 
wie die b-Pflanzen in den Saatkampen: die ringsherum angegriffenen Spross
_achsen verwelken oberhalb der Angriffsstelle, und die verwelkten Sprossteile 
bleiben den späteren Teil des Sommers i.iber in braunwelkem Zustande sitzen, 
_gewöhnlich iiber die Wunde abwärts gekriimmt und in ihrer hängenden Stellung 
an frostgeschädigte Sprossgipfel erinnernd (vgl. Fig. IJ-IS)· An ein und dersel
ben Pflanze können der Hauptspross undeineroder mehrere Nebensprosse gleich
zeitig beschädigt sein (Fig. I3-17). Wenn mehrere Sprosse angegriffen worden 
und Ersatzsprosse später zur Entwicklung kommen, ist eine krummwiichsige, 
-mehrstämmige, strauchähnliche Kiefernpflanze in der Regel die Folge des 
Pilzangriffs (vgl,. Fig. I6-q). Ist nur der Hauptspross beschädigt, so i.iber
nimmt meistens ein einziger Spross die Fiihrung, gewöhnlich einer der Haupt
_äste des abersten Zweigwirtels. Eine Kriimmung unten am Stamm zeugt dann 
noch Iange von dem Eingriff des Pilzes in die Sprossentwicklung der jungen 
Kiefernpflanze. Aus Kurzsprossen unterhalb der Angriffsstelle an dem gipfel
toten Jahrestrieb entwickelte Langsprosse (vgl. Fig. I8-I9) sind eine gewöhn
liche Erscheinung an den vom Kieferndreher am Gipfel abgetöteten Kiefetn
sprossen. Diese erreichen jedoch in der Regel nicht eine so starke Ent
wicklung, dass sie dauernd in den Sprossbau eingreifen. Selten oder nie 
iibernehmen sie die Fiihrung des Höhenwachstums der Pflanze. 

An stärkeren Sprossachsen sind die Wirkungen des Pilzangriffs gewöhnlich 
weniger verhängnisvoll. An etwas älteren Pflanzen · sieht man daher seJtener 
.durch den Pilz ganz abgetötete Jahrestriebe, nur den schwächeren Nebenachsen 
kann hier mög icherweise etwas derartiges zustossen (v g l. F i g. I 9 ). Die stärk
sten Jahrestriebe bleiben jedoch durchans nicht von der Krankheit verschont. 
Einseitige, bereits im zweiten Jahre geheilte Wunden sind allerdings an diesen 
jn gewöhnlichen Fällen das einzige Resultat des Pilzangriffs (v g l. Fig. r 9 a). 

Zu den fri.iheren, an Zahl ziemlich spärlichen und kurzgefassten Angaben 
iiber das Aufti-eten des Kieferndrehers in Schweden fi.igt Verf. mehrere neue 
hinzu. Laut Mitteilung von Prof. GuNNAR ScHOTTE ist die Krankheit zu Ende 
-der I8goer Jahre mehrorts in Halland beobachtet worden. I904 hat Prof. 
ScHOTTE eine ca. I s-jährige, freistehende Kiefer schwer von Kieferndreher ange
_griffen n ah e bei Strömstad in Bohuslän angetroffen. - Im Her b st I 9 I I erhielt 
Verf. Proben von Kiefer mit Kieferndreher aus Edsvära in Västergötland. Eine 
lX. JJftddel. från Stafe,ts S!wg-s_försöksanstalt. 
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schöne Kiefernkultur von 6 ha Grösse im Alter von 7 J ahren war bier epide~ 
misch angegrifTen warden; fast j ed e einzige Pflanze zeigte eine oder mehrere 
typische Kieferndreherwunden an einer oder mehreren ihrer Sprossachsen, 
meistens auch oder vor allem am Hauptjahrestrieb. Bei den kräftigst entwic
kelten Pflanzen schien es jedoch, als wi.irden sie von der Krankheit keinen 
nennenswerten Schaden fi.ir die Zukunft leiden. Uber den gegenwärtigen Zu-· 
stand der Kultur teilt Agronom G. UNo JONSON im vergangenen Wintei: brief
l.ich dem Verf. mit, dass »grösserer Schaden nicht verursacht warden ist,. 
obwohl die Sache ziemlich traurig aussah, als der Augriff in vollem Gange 
war, und dass bei ki.inftigen Durchforstungen keine schlechten Stämme zurtick
gelassen zu werden brauchen ». Einige I 917 eingesandte Proben bi eten Bei
spiele dafi.ir, wie die Stammform gleichwohl in vereinzeiten Fällen ernstlieb 
geschädigt warden ist (Fig. 2 I). 

V ereinzelte Angriffe von Kieferndreher sind vom V erf. während der J ahre 
I9IO-I9I5 so gut wie jährlich in Kulturbeständen und naturlichen Verji.ing
ungen in der Malingsboer Staatsforst im si.idlichsten Dalarna beobachtet war
den. Auch in der Bjurforser Staatsforst in Västmanland und Dalarna ist Kie
ferndreher angetroflen worden. 

Aus dem Sommer r 9 1 6 werden drei Fälle von bösartigem epidemischem 
Kieferndreher, alle aus dem närdlichen Västergötland, angefi.ihrt. 

Während eines Aufenthalts Juli I 9 I 6 in der Staatsforst von Sundsmarken 
ini Kirchspiel Hassle, ca. r,s Meilen NNO. von Mariestad, beobachtete Verf. 
Angriffe von Melampsora pitzz'torqua an einer sehr gut gedeihenden Kiefern
kultur (Fig. 2 2 ), Plattensaat aus dem J ahre r 906, in unmittelbarer Nähe eines 
offenen Platzes um Stall- und andere Wirtschaftsgebäude herum auf dem Pacht
gute Ö. Ekenäs. Die zuerst beobachteten pilzgeschädigten Pflanzen standen 
neben der von dem Platz vor dem Viehstall aus durch die Kiefernkultur hin
ziehenden Landstrasse, nahe dem erstgenannten Platze. Viele und bösartige· 
»Krebsgeschwi.ire» kamen vor. Bei einer sofort vorgenommenen präliminären 
Untersuchung zeigte es sich, dass die Pflanzen nächst dem Platz vor dem 
Viehstall besonders schwer heimgesucht waren; je weiter man sich von diesem 
entfernte, um· so weniger Pilzschäden waren an den Kiefern zu entdecken. 
Einige au f dem Platz vor dem Viehstall wachsende ältere Espen (Fig. 2 3} 
und einige ji.ingere Wurzf;lschossexemplare an dem einen Rande der Kultur 
waren die einzigen Espen, die Verf. in der Nähe der Kultur entdecken konnte. 
Nur ca .. '/2 ha der ei11 Gebiet von mehreren ha einnehmenden Kulturen schien 
in nennenswertem Grade geschädigt zu sein. V on dem Pilz hervorgerufene 
Wuriden wurden oft zu mehreren sowohl an Haupt- wie an Nebensprossen 
angetroffen; schwächere Nebensprosse waren bisweih!n schon im Juli gipfeltot. 
Bei Besuch der Kultur im Oktober I9I6 konnte Verf. jedoch feststellen, dass 
die meisten Pflanzen trotz zuweilen reichlicher Wunden keinen grässeren Scha
den durch die Pilzangriffe zu leiden schien, sondem mit andauernd geraden 
Hauptsprossen die Krankheit des· Sommers i.iberlebten (vgl. Fig. I9 a). Die 
dem Platz vor dem Viehstall nächststehenden Pflanzen zeigten in einigen Fällen 
auch noch Spuren von dem Kieferndreherangriff des vorigen J ahres her. 

Weit verhängnisvollere Falgen hatten sich indessen an einem vom Verf. in;r 
Oktober besuchten, ji.ingeren, von Kieferndreher epidemisch heimgesuchteri 
K1ili:urbestand von Kiefer. in der Staatsforst Skagersholm am See L. Veller;,. 
vaitnet nahe der · Grenze gegen Närke im nördiicheri Västergötland: I 9 I 1. 
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wurde hier eme nahezu 200 ha grosse Fläche vValdboden von einem Wald
brand heimgesucht (vgl. Fig. 24). 1913 wurde eine Waldkultur mitteist Plat
tensaat von gemischten Kiefern und F ichten angelegt. Im Herbst r 9 r 6 waren 
die 4-jährigen Kiefernpflanzen 4o-6o cm hoch, ausnahmsweise in gunstigeren 
Lagen noch höher. Fast iiber das ganze Brandfeld hin kamen einzelne, flec
kenweise zerstreute Espengruppen vor (vgl. Fig. zs), und während des Som
mers hatte der Kieferndreher sich fast in jeder einzigen Saatplatte gezeigt. 
Eine Strecke in das Kulturfeld hinein wurde eine ro X ro qm grosse Probe
fläche von r 2 r Saatplatten untersucht, wobei n ur »kranke» Platten gefnn
den wurden (vgl. Fig. z6); nur ausnahmsweise konnte man in einer Platte 
eine vereinzelte Kiefernpflanze antreffen, die von dem Pilzangriff volistän
dig verschont geblieben war. An den meisten Pflanzen waren sowohl der 
Hauptspross als Nebensprosse in grosser Ausdehnung geschädigt (vgl. Fig. 
13-r8). Pflanzen, an denen sowohl der Haupttrieb als alle Äste des 
o bersten Zweigwirtels vertrocknet waren (v g l. F i g. r 4 ), bildeten keineswegs 
eine Seltenheit. In manchen Platten war keine einzige Pflanze mit leben
dem Haupttrieb zu entdecken. An den schwerst heimgesuchten Pflanzen 
erwiesen sich auch die Sprosse der unteren Zweigwirtel als angegriffen und ver
dorrt (Fig. r 4). An den kräftigsten Pflanzen waren die einse1tigen Wunden 
nicht um die stärksten Sprossachsen herumgelangt, die im Herbst relativ un
beriihrt von dem Pilzangriff weiterzuleben schienen. Vereinzelte, jetzt ge
heilte Wunden an den vorjähringen Sprossen (vgl. Fig. r s und r6) bei einer 
verhältnismässig geringen Anzahl von Pflanzen zeigten, dass der Pilz auf der 
Kiefer bereits r 9 r s aufgetreten war, offenbar aber in geringer Ausdehnung. 
Nach dem praktisch genommen bedeutungslosen Angriff r 9 r s hatte sich dem
nach die Krankheit r 9 r 6 so stark ausgebreitet, dass kaum eine einzige Saat-. 
platte des ganzen nahezu 200 ha grossen Kulturfeldes nun von dem Pilz
augriff verschont geblieben war. Der regnerische Vorsommer r9r6 hatte auch 
die besten ·Bedingungen flir die Entwicklung des Pilzes dargeboten. 

Au ch wenn die Kiefer vom dritten bis vierten J ahre an während eines o der 
zwei Jahre vom Kieferndreher in der oben erwähnten Ausdehnung heimgesucht 
wird, durfte ihr Schicksal damit nicht völlig entschieden sein. Auch nach 
wiederholten schweren Pilzangriffen können die Kiefernpflanzen sich erholen 
und einen in späteren Tagen vielleicht geradezu vollbefriedigenden Kiefern
bestand bilden. Eine Andentung hiervon gab ein kleinerer, jetzt 8-,--I o-jäh
riger Kulturbestand von Kiefer in der Nähe des Weges Gatan - Eisenbahnsta
tion Finnerödja. Der Bestand hatte der Angabe nach vor einigen J ah ren an 
derselben Krankheit wie jetzt der Bestand bei Vellervattnet gelitten, und die 
Pflanzen zeigten auch unten Krummungen und vernarbte \Vunden, die auf 
eine durchgemachte Kieferndreherkrankheit deuteten. Wenn auch die meisten 
am Leben gebliebenen Kiefern hässliche Stammverkrummungen aufzuweisen 
hatten, waren sie doch nun wieder in gutem Wachstum, und der Schluss des 
Bestandes schien in keiner Weise gefährdet. Da die Pflanzen in relativ fruhem 
Alter angegriffen worden sind, wurden die Stammfehler so weit unten ange
troffen, dass ihre ökonomische Bedeutung als gering angesehen werden muss. 

Noch ein dritter vom Kieferndreher heimgesuchter Kulturbestand von Kiefer 
im närdlichen Västergötland wurde im vergangenen Sommer vom Verf. einer 
Untersuchung .unterzogen, eine s-jährige Kiefernkultur im Pfarrwalde von L yre~ 
stad etwa r 5 km nordöstJi ch von Mariestad. U m einen kleineren Espen-



C XXXII NILS SYLYEN. 

fleck - Espenwurzelschösslinge -- herum wurden bier die Kiefernpflanzen in 
ziemlich grosser Ausdehnung vom Kieferndreher angegriften gefunden. Nur 
vereinzelte Nebensprosse schienen jedoch so schwer beschädigt, dass sie am 
Gipfel abgestorben waren (vgl. Fig. zo). Im allgemeinen schienen die Pflan
zen eine solche Entwicklungsstärke erreicht zu haben, dass sie vermutlieb 
keinen dauernden Schaden von dem Pilzangriff haben werden. 

Die Verbreitungsbiologie des Pilzes. 

Da eine nähere K.enntnis der Möglichkeiten flir die Verbreitung der K.ie
ferndrehersporen von .den Espenblättern zur K.iefer dem Verf. von grund
legender Bedeutung flir die Frage der Bekämpfung des Kieferndrehers etschien, 
so wurde die Gelegenheit, die das Auftreten des Pilzes an dem Kiefern
bestande bei Ö. Ekenäs in Västergötland darbot, zu Studien iiber die Ver
breitungsbiologie benutzt. 

In der Nähe der vom Kieferndreher heimgesuchten Kiefernkultur bei Ö. 
Ekenäs konnten nur 7 Stlick Espen entdeckt werden, von denen sich fiiglicher
weise vermuten liess, dass sie als Infektionsverbreiter gedient hatten. Ihre Lage 
im Verhältnis zu der K.iefernkultur geht aus der Karte Fig. 27 hervor. 4 alte 
Espen (siehe Fig. 23) standen auf dem nach N. und N\V. zu an die Kie
fernkultur grenzenden Platz vor dem Viehstall (vgl. die Figuren 2 2 und 23 
sowie die Karte Fig. 27), 3 jlingere Bäume, bezw. 4,5, 3 und 2 m hoch, 
umgeben von niedrigeren Wurzelschösslingen, befanden sich östlieb von der 
Landstrasse am nordöstlichen Rande des Kulturgebiets (siehe die Karte). Eine 
flinfte, ältere Espe auf dem Platz vor dem Viehstall in grösserer Nähe der 
Kiefernkultur hatte nach Abholzung Spuren in Form von vereinzelten, schwa
chen, einige dm bis o,s m hohen Wurzelschösslingen zwischen den Saatplatten 
der nächstliegenden, äussersten Saatplattenreihen im Innern der Kiefernkultur 
hinterlassen. Von den im vorigen Herbst von den fraglichen Espen niedei:
gefallenen Bilittern muss unzweifelhaft der im Sommer 1 g I 6 an den Kiefern 
auftretende Kieferndreber seinen Ursprung herleiten. Nach der Schneeschmelze 
im Frlihling I 9 I 6, muss man wohl annehmen, haben abgefallene Espenblätter 
mit den Teleutosporen des Pilzes zerstreut fast liberall auf dem Platz vor dem 
Viehstall zwischen den Espen und der Kiefernkultur (oder dem Zaun rings 
um den erstgenannten Platz herum) gelegen. Auf die liber den offenen Platz 
vor dem Viehstall zur Zeit der Abgabe der Basidiensporen fegenden Winde 
haben wir zweifellos in erster Linie Rlicksicht zu nehmen, wenn es sich darum 
handelt, der Infektion der Kiefernkultur nachzuspliren. Der offene Platz um 
die Espen herum errnöglicht ja eine Verbreitung der Krankheit auf grössere Ab
stände hin. V on den zwischen der Kultur und einem etwas älteren N adelmisch
walde eingeklemmten Espen östlieb von der Landstrasse her kann kaum eine 
effektivere Verbreitung der Basidiensporen des Pilzes stattgefunden haben. 

U m festzustellen, in welcher Ausdehnung eine Infektion in verschiedenen 
Abständen von den Espen und in verschiedenen Lagen im Verhältnis zu den
selben stattgefunden hat, wurde im Detail jede Kiefernpflanze in den Saat
platten zwischen der Landstrasse und dem in NO-SWlicher Richtung ver
laufenden Zaune untersucht, ferner die Pflanzen in den Saatplatten östlieb von 
der Landstrasse bis zum Kreuzwege im Siiden (siehe die Karte), 15 Platten
reihen von den Espen östlieb der Landstrasse weg verlaufend, sowie ansser
dem jede Pflanze in den 9 ersten Saatplatten (vom Wege aus gerechnet) in 
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der Plattenreihe nächst dem westlieb von der Landstrasse in 0-Wlicher Rich
tung verlaufenden Zaun und später die drei höchsten Kiefernpflanzen in einer 
jeden der 5 ersten Saatplatten der Plattenreihen 5, 7 und 20 (vom Zaun aus 
in 0-Wlicher Richtung gerechnet). Die Resultate der Untersuchungen sind 
in den Tabellen I-I 2 zusammengestellt. Die Priifung nahezu einer j eden 
Saatplatte ergab, dass die den Winden von den Espen her stärkst ausgesetzten 
Pflanzen oder Pflanzenteile auch vom Kieferndreher am stärksten angegriffen 
waren. In Saatplatten mit reicherem und dichterem Pflanzenbestande waren 
die Pflanzen, die sich in geschiitzter Stellung gegeniiber den von den Espen 
herkommenden Winden befanden, oft ohne jede Kieferndreherwunde, während 
die den fraglichen Winden mehr ausgese~zten · mehr oder weniger schwer an
gegriffen waren. Mehrere Beispiele hierfiir bieten besonders die im Detail 
vallständig untersuchten Saatplatten (vgl. die Tabellen I-5 und 7-10). 
Dass die Höhe der Pflanze hierbei mit zu beriicksichtigen ist, leuchtet ohne 
weiteres ein. Die höchsten Pflanzen in den Saatplatten exponieren ihre Gipfel
sprosse und eventuell auch die oberen Zweigwirtel frei den Winden oberhalb 
der iibrigen Pflanzen der Saatplatte und sind auf diese W eise leichter einer 
Pitzinfektion ausgesetzt. Auch an der einzelnen Pftanze zeigte sich die Stärke 
des Augriffs verschieden auf der freien und auf der geschiitzten Seite. Auf der 
den Espen zugewandten Seite wurden stets die meisten Wundstellen angetroffen. 

Die Anzahl Wundstellen an den Sprossen und die Anzahl angegriffener 
Sprossen sind in allen mitgeteilten Tabellen nur am Hauptspross und den 
zwei abersten Zweigwierteln gezählt worden. Ein erster Uberblick iiber die 
Kiefernpftanzen auf dem Untersuchungsgebiet ergab nämlich, dass ein Pilz
augriff an den Ästen der m:iteren Zweigwirtel nur bei den an den Rändern 
der Kultur stehenden, frei exponierten Pflanzen vorkam. 

In den Plattenreihen zeigten die inneren Platten deutlich abnehmenden Kie
ferndreherangriff. Aus den in den Tabellen mitgeteilten Zahlen geht dies klar 
hervor. Die vorkommenden Abweichungen von der Regel finden alle leicht 
ihre natiirliche Erklärung. 

Am allerdeutlichsten tritt die Abnahme der Kieferndrehererkrankung nach 
dem Innern der Saatplattenreihen zu hervor, wenn man paraHele ganze Saat
plattenreihen mit einander vergleicht. Die in Tabelle I 1 gegebene Zusam
menstellung zeigt deutlich, wie der Pilzangriff an Intensität nach innen zu von 
dem Platz vor dem Viehstall aus gerechnet in den dem Zaun paraHel in NO
SWlicher Richtung verlaufenden, dem Infektionsherde nächstbelegenen Saat
plattenreihen abnimmt. Dieselbe Abnahme der Erkrankung zeigt die erste in 
T abeile I 2 gegebene Zusammenstellung. 

Die Zusammenstellung Nr. 2 in Tabelle I 2 nmfasst die in den Saatplatten
reihen G-0, senkrecht zu dem Zaun NO.-SW., untersuchten Saatplatten. 
Sie bezweckt zunächst zu zeigen, in welchem Grade eine Infektion von den 
Espen östlieb vom Wege her sich innerhalb des diesen nächstbefindlichen Teils 
der Kiefernkultur hat geltend nachen können. Fiir alle Saatplattenreihen 
stellen sich die Zahlen fiir die Anzahl angegriffener Sprosse pro Pflanze unge
fähr gleich; nur wenn eine nennenswerte Infektion von den Espen östlieb 
vom Wege stattgefunden hätte, hätte man ein anderes Resultat erwarten 
können. Dass die Espen östlieb vom Wege in keinem beträchtlicheren Grade 
als Infektionsverbreiter tätig gewesen sind, geht desweiteren aus der Zusam
menstellung Nr. 3 in derselben Tabelle I 2 hervor, wo einerseits Zahlen .fiir 
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die Grenzplatten den Espen zunächst, andererseits Zahlen fiir die von den
selben weitest abgelegenen Platten innerhalb des nächsten begrenzten Kiefern
kulturflecks östlieb vom Wege zusammengestellt sind (vgl. die Karte). 

Zur Feststellung der Verbreitungsmöglichkeiten des Pilzes eighete sich 
am allerbesten derjenige Teil der Kultur, der sich jenseits des ·von O. 
nach W. verlaufenden Zaunes befand, d. h. die dem Zaun parallelen 
Saatplattenreihen slidlieb von dem Platz vor dem Viehstall. Die Resul
tate der an diesen angestellten Untersuchungen gehen aus Tabelle ro ber
vor. Die Saatplattenreihen Nr. I, s, 7 und 20, vom Zaun aus gerechnet, 
sind genauer untersucht worden. Eine Zusammenstellung der Zahlen in Ta
helle ro fiir die drei höchsten Pflanzen innerhalb jeder der flinf ersten Saat
platten in jeder Saatplattenreihe, die Anzahl angegriffener Sprosse -- gezählt 
an dem Hauptspross und den Ästen der zwei abersten Zweigwirtel - pro 
Pflanze innerhalb der verschiedenen Reihen zeigend, ist unten in Tabelle I 2 

gegeben. Angegriffene Hauptsprosse werden hierbei in Reihe r in .einer Anzahl 
von o,42, in Rehie 5 mit inrer 3 dm grässeren Pflanzenmittelhöhe in einer 
Anzahl von o,4, in Reihe 7 in einer Anzahl von o,2 und in Reihe z o in einer An
zahl von o,21 pro Pflanze angetroffen. Angegriffene Äste oberer Zweig
wirtel werden in den betreffenden Reihen in falgender Anzahl pro Pflanze
angetroffen: 1,92, r,27, o,4 und o,43· Noch schöner fallen die flir die An
.zahl angegriffener Jahrestriebe an den Ästen des zweiten Zweigwirtels er
haltenen Zahlen, fiir die Reihe I, s, 7 und 20 bezw. 1,38, o,47 o,27 und 
o,o7. Eine Berechnung der Summen angegriffener Sprosse pro Pflanze hat 
ftir die verschiedenen Reihen beszw. 3,54, 2,13, o,87 und o,7r Stiick ergeben. 
Eine Priifung der Pflanzen in den jenseits der zwanzigsten Saatplattenreihe 
liegenden Plattenreihen ergab, dass der Kieferndreher hier so gut wie voli
ständig fehlte. Noch etwa 20 Saatplattenreihen weiter weg konnten jedoch 
vereinzelte Pilzwunden teils an zwei Pflanzen am Wege, teils an ein paar 
mehr hochwiichsigen Pflanzen im Innern des Bestandes entdeckt werden. Wir 
erhalten demnach hier eine entschiedene und rasche Abnahme der Kiefern
.drehererkrankung nach dem Innern der Reihen zu, vom Platz vor dem Vieh
stall aus gerechnet. Nur einige wenige Reihen in den Bestand hinein, kann 
_man sagen, hört die Krankheit, praktisch genommen, vallständig auf. 

Alle die bei Ö. Ekenäs gernachten Beobachtungen weisen i.ibereinstimmend 
darauf hin, dass das Verbreitungsvermögen der Basidiensporen stark 
begrenzt ist. In einer r 1-jährigen Kiefernkultur mit einer Pflanzen
·mittelhöhe von ungefähr r, 7s-2 m, haben nur einige wenige Saat
.plattenreihen mit schönem Pflanzenbestamde ein praktisch gesehen 
hinreichendes Hindernis fi.ir die Verbreitung der Basidiensporen 
ge bild et. Dank dem Fehlen von Espen innerhalb des Bestandes ist keinedieganze 
Kiefernkultur verheerende Epidemie von Kieferndreher vorgekommen Dass 
nicht die Kiefer in ji.ingerem Alter in grösserer Ausdehnung von der Krankheit 
heimgesucht worden ist, diirfte wohl zunächst dem schi.itzenden Einfluss zuzu
schreiben sein, den der unmittelbar an die Kultur grenzende Zaun ausgei.ibt 
hat (vgl. Fig. 2 2 ). Erst nachdem die Kiefern ii ber diesen emporgewachsen, 
-hat ein freierer Sporentransport sowohl von der Kiefer zur Espe als umge
kehrt stattfinden können. Die jungen Espen östlieb wom Wege haben erst während 
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der letzten J ahre etwas in Betracht kommen können. D ami t die \Vinde die 
Basidiensporen des Pilzes auffangen und effektiv verbreiten sollen, ist offen
bar erforderlich, dass sie mit hedentender Geschwindigkeit iiber den Boden 
mit seinen basidiensporenfiihrenden Espenblättern hinstreichen. Der offene 
Platz vor dem Viehstall bei Ö. Ekenäs konnte wohl die Eectingungen hierfiir 
liefern. Trotzdem hat, allem nach zu urteilen, nur eine relativ geringe 
Anzahl Pilzsporen zu einer solchen Höhe ernporgetrieben werden können, 
dass sie iiber die nächstbefindlichen, höchsten Pflanzenreihen hinausgelangten. 
Dies zeigt ja ohne weiteres, dass man in gewöhnlichen Fällen nur mit einer 
.äusserst lokalen Verbreitung der Pilzkrankheit von Espe zu Kiefer zu rechnen 
hat - m. a. W. mit einer stark beschränkten Verbreitung der Basidiensporen 
des Pilzes. Kann nur die Espen in gebiihrenden Grenzen gehalten werden, so 
ist stets die Gefahr einer verheerenden Kieferndreherepidemie ausgeschlossen. 
Ein radikales Weghauen jeder Espe in der Nähe einer Kiefernkultur ist hier
bei keineswegs notwendig. Die Verbreitung der Basidiensporen ist ja so be
grenzt, dass e in Schutz ge gen die Infektion der Kiefer leicht au f andere W eise 
erreichbar sein muss. · Nur einige wenige Kiefernsaatreihen waren ja bei Ö. 
Ekenäs praktisch genommen hinreichend, um die Verbreitung der Basidien
.sporen zu verhindern. vVill man demnach gleichzeitig sowohl Kiefer als Espe 
pflegen, so muss dies ohne Gefahr fiir die Kiefer geschehen können, olme 
dass kostspieligere Massnahmen zu ergreifen sind. Eine Art Schutzgiirtel 
zwischen Espen- und K i efernkultur muss ja in diesem Falle gentigend 
sein. Espen in unmittelbarer Nähe von Kiefernkulturen oder auf 
offenen Plätzen neben diesen sind jedoch am besten zu vermeiden. 

Durchans nicht immer sind jedoch die Kiefernkulturen so gliicklich beziig
lich der Espe gestelit wie die Ekenäser Kultur. Was in erster Linie fiir ihre 
nur einseitige Heimsuchung durch den Kieferndreher bestimmend war, war ja 
das Fehlen von Espen innerhalb der Kultur selbst. Erst wenn Espen zer
. .streut iiber ein fiir Kiefernkultur in Anspru~h genommenes Gebiet hin vor
kommen, kann sich die wirkliche Gefahr einer ernstlicheren und allgemeineren 
Schädigung durch Kieferndreher einstellen. In einem solchen Falle Mass
nahmen zur Bekämpfung der Krankheit anzuraten, ist fast zwecklos. Hat 
man einmal die Espe auf dem fiir Kiefernkultur verwendeten Gebiet, so ist 

. es ja so gut wie unmöglich, diesel be wegzuschaffen: den Wurzelschösslingen 
entgeht man nicht ohne rechtzeitig getroffene Massnahmen zur A btötung der 
Espenwurzeln. Beginnt nun Melampsom pinitorqua innerhalb des Gebietes 
nufzutreten, so wird bald jede Espe auf demselben infiziert, dies dank dem 
ausserordentlich guten Verbreitungsvermögen der Uredosporen. Im Friihling 
des darauffolgenden J ahres finden sich nun die teleutosporen-basidiensporen
fiihrenden Blätter iiber so gut wie das ganze Gebiet hin zerstreut, und die 
lnfektion der Kiefer begint in grösserem Masstab. Ist das Kulturfeld einiger
massen gross und offenliegend, so dass der .vVind freien Spielraum hat, so 
können natiirlich auch die Basidiensporen relativ weit umhergefiihrt werden 
-- wahrscheinlich weiter als innerhalb der Ekenäser Kultur - und dies sei
nerseits trägt zu der weiteren Verbreitung der Krankheit bei. Solche Fälle 
.sind es, wo die bösartigsten Kieferndreherepidemien entstehen. So beispiels
weise die ans der Skagersholmer Staatsforst oben erwähnte. Eine nahezu 
2 o o ha grosse Fläche ist hi er kahlgebrannt worden, und auf der Brandfläche 
haben an zerstreuten Stellen Espenbestände aufzutreten begonnen. llfelampsom 
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binitorqua hat sich zeitig eingefunden und wahrscheinlich schon im erstell' 
Jahre ihres Auftretens alle auf dem Gebiete befindlichen Espen infiziert. Die 
Bedingungen fi.ir die Infektion der Kiefer waren biermit die allerbesten. Das 
Resultat ist jedoch ein fiir die Kiefer sehr ungli.ickliches gewesen. In der be
deutenden Grösse der Kulturfläche, in offener Lage und mit freiem - stark 
gebranntem - Boden sowie in der fleckweisen Anwesenheit der Espe i.iber 
den grösseren Teil des Gebietes hin haben wir hier die nati.irliche Erklärung 
des traurigen Resnitates zu suchen. Obwohl die Basidiensporenverbreitung 
auch hier als recht unbedeutend angenommen werden muss, sind doch die 
Bedingungen fiir die Infektion der Kiefer die besten. Wenn die Macht der 
Umstände zur Anlegung von Kulturfeldem von der Ausdehnung und der Be
schaffenheit wie bei dem fraglichen Vellervattnet-Brandfelde zwingt, hat der 
Mensch ja nichts anderes zu tun als bei der Kultur zu der fiir die· Verhält
nisse sich am besten eignenden Baumart zu greifen. In derartigen Fällen,. 
wie hier geschehen, auf fiir Kiefern- oder Nadelmischwald geeignetem Boden 
Mischsaat von Kiefer und Fichte zu wählen, kann nicht warm genug 
empfohlen werden, sobald die Gefahr einer Heimsuchung durch Kieferndreher-
epidemie als vorliegend erachtet werden kann. · 

Liegt Kieferndrehergefahr vor, so mi.issen nati.irlich grosse und offenlie
gende Schläge möglich vermieden werden. Auf kleineren Schlägen in ge
schi.itzter Lage sin d die l\1öglichkeiten fiir die Verbreitung der Ansleekung v er
hältnismässig gering. Als Beispiel hierfiir kann der von dem Pfarrwalde von 
Lyrestad oben erwähnte Kieferndreherangriff angefiihrt werden. Von der ein
zigen Espengruppe aus, die hier entdeckt werden konnte, mitten in dem I 9 r z· 
plattenbesäten Schlage, hatte sich der Kieferndreher auf die Kiefernpflanzen 
den Espen zunächst, aber nur einige wenige Meter weg, verbreitet: schon in 
einem Abstande von i o-z o m von den niedrigen Wurzelschösslingsespen 
standen die Kiefernpflanzen in, der Regel vallständig frei von jedem Angriff. 
Von den niedrigen Espen her haben sich die Blätter nicht nennenswert i.iber 
die Kultur hin verbreiten können, zumal da eine reichliche, hochwi.ichsige 
Bodenvegetation - in erster Linie aus Epilobium angustifolium bestehend (vgl. 
Fig z8) - auch nach dem Verwelken ein wirksames Hindernis fi.ir das Urn
herfi.ihren der Blätter längs dem Boden gebildet hat, und die verhältnismässig 
unbedeutende Grösse des Schlages hat den Winden nicht einen fi.ir das Um
herfiihren der Blätter notwendigen Spielraum dargeboten, wenigstens nicht 
annähernd einen mit dem auf dem Felde bei Vellervattnet vergleichbaren. 




