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MEDDELANDEN FRÅN STATENS SKOGSFÖRSÖKSANSTALT 

Om eftergroning hos tallfrö. 

Av EDVARD WIBECK. 

I syfte att studera fröproveniensens betydelse samt tillika utröna, hur 
stor procent av norrländskt tallfrö av olika härkomst som gror vid sådd 
å skogsmark i norra och mellersta Sverige, anlade skogsförsöksanstalten 
våren I912 4 stycken försöksfält, två vid Bispgården och två vid Gällivare. 
Varje försöksfält besåddes med tallfrö av IO olika provenienser, huvud
sakligen nordsvenska. En jämförelse mellan revisionerna av försöksfältens 
plantbestånd våren I 9 I 3 och I 9 I 4 lät genast förmoda, att eftergroning 
i ganska stor utsträckning förekommit, och att försöksytorna sålunda, jämte 
sitt huvudsakliga syfte även medgåvo vissa rön häröver. Även iakttagel
ser från andra försöksfält visade sig samtidigt kunna utnyttjas i samma 
riktning. 

Tack vare den omständigheten att varken försöksfälten eller revisio
nerna från början planlagts med syftemål att skarpt inrikta frågeställ
ningen på eftergroningen, blev emellertid materialet i detta hänseende 
ganska bristfälligt, och yttre störande inflytelser ha ej kunnat hållas så 
fullständigt borta, som· önskligt varit. I fullt medvetande om undersök
ningens angriplighet i dessa hänseenden har jag också till en början 
varit benägen, att låta det redan föreliggande undersökningsmaterialet 
vila, för att under tiden samla nya och mera invändningsfria fakta. 

Vad som närmast föranlett, att de gjorda rönen över tallens efter
groning redan nu framläggas inför offentligheten, är, att detta ämne 
under tiden också bragts på tal på andra sidan Kölen. 

Detta har skett genom OscAR HAGEM i hans avhandling »Furuens 
fr0scetning under ugunstige livsvilkaap, Kristiania I 914· HA GEM läm
nar här bl. a. först några meddelanden om groningsförloppet hos ett 
antal prov av tallfrö, härstammande dels från fjällskog, dels från skog, 
växande på lägre belägna, men högnordiska växtlokaler inom Nordlands 
och Tromsö amt. I full överensstämmelse med vad som ofta iakttagits 
hos nordsvenskt tallrrö, befanns detta frö hava en förhållandevis mycket 
låg grobarhet. Inlagda i groningsapparaten, visade sig därjämte de olika 
frökornen i samma fröprov gro mycket oliktidigt, varigenom gronings-
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förloppet för provet i dess helhet blev synnerligen långvarigt. Under 
det sålunda tallfrö av sydligare norsk proveniens visade största antalet 
groddar redan under de I o·- I 5 första dygnen och prakti;.kt sett kunde 
anses utgrott efter förloppet av 30 dygn, visade ett fröprov från en 
plats, belägen på 8oo meters höjd över havet i trakten av sjön Fcemund, 
I4,z procent grodda frön· efter 30 dygn, men 28,5 procent eft~r 73 
dygn; tvenne fröpartier från Tromsö amt hade respektive Io, 2 och 
I 2 procent grodda frön efter 30 dygn, men 18 och 1 6 procent vid 8o:de och 
85:te dygnet. Hos ett fjärde fröprov slutligen, också det från Fcemunds
trakten och vuxet på 670 meters höjd över havet, var groningen ännu 
ej avslutad, då fröet befunnit sig IOO dygn i groningsapparaten. 

Varken över de närmare anatomiska eller fysiologiska orsakerna till 
denna sena groning eller över dess praktiska betydelse vågar dock 
HAGEM uttala sig, i saknad av de speciella försök, vilka han anser er
forderliga för klargörandet av dessa frågor. Den försenade groningen 
kan tyda på, menar han, att dessa frön äro av särskild beskaffenhet 
och kräva särskilda betingelser för att gro, eller också att de, beträffande 
sina fysiologiska egenskaper, endast äro inrättade för att »ligga länge» 
före groningen. Dock hyser han icke mycken tro till, att i någotdera 
fallet groningsprocenten kan drivas i höjden. 

Lika skeptisk ställer sig HAGEM gentemot den ävenledes till diskus
sion upptagna frågan rörande det högnordiska tallfröets behov av en 
kortare eller längre tids eftermognad i kotten. Den, efter vad han upp
giver, i norska skogslitteraturen uttalade förmodan, att dylikt frö först 
skulle mogna på 3:dje året, finner han vara obestyrkt och betvivlar, att 
överhuvudtaget eftermognad sker i 2·årigt tallfrö, som insamlats så sent 
som i januari-mars månad. Han lovar emellertid att framdeles ha sin 
uppmärksamhet riktad på dessa förhållanden, bl. a. genom att under
söka plantprocenten r och 2 år efter sådden. 

Ehuru, såsom redan blivit nämnt, icke heller av svenska skogsförsöks
anstalten de speciella försök ännu blivit gjorda, vilka riktigt nog också 
vi hålla för erforderliga för ett grundligare inträngande i problemen om 
»eftermognad» och försenad groning, sitter dock, efter vad det vill synas, 
försöksanstalten inne med ett betydligt rikligare erfarenhetsmaterial än 
HAGEMS, åtminstone för bedömande av frågan om plantbeståndets änd
ringar åren närmast efter sådden. Då detta material därjämte över
vägande pekar i motsatt riktning mot de av HAGEM uttalade förmo
dandena och ger stöd för ·antaganden, vilka, om de besannas, kunna 
vara av en viss betydelse för åtminstone nordsvensk skogsodlingspraktik, 
torde det vara berättigat att trots materialets förut anmärkta brister 
redan nu framlägga detsamma. 
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Historiken över de föreliggande spörsmålens tidigare behandling i 
äldre svenskspråkig skogslitteratur kan affärdas mycket kort; de tyckas 
där överhuvudtaget knappast alls ha blivit dryftade. Skulle det nord
svenska tallfröet verkligen till den omfattning och så pass ofta, som 
skogsförsöksanstaltens såddförsök tyckas giva vid handen, »ligga över» 
en eller flera vegetationsperioder i skogsmarken, innan groningen är 
fullt avslutad, är det onekligen i viss mån förvånande, att alls intet 
härom finnes antytt i de grundliga arbeten över den nordiska tallen, 
som föreligga, t. ex. i A. G. BLOMQVISTS »Finlands trädslag i forstligt 
hänseende beskrivna. I Tallen.» Finska forstfören. meddelanden Bd 
3, Hälsingfors r88r eller i TH. ÖRTENBLADs »Om den högnordiska 
tallen», ·Bihang till Kungl. svenska Vet.-Akademiens handlingar, Bd 13, 
Avd. III N:o I r. Stockholm 1888. Att inga som helst iakttagelser i 
denna riktning då ännu blivit gjorda beträffande det högnordiska tall
fröet, visar så gott som något, hur sparsamma de dittiiisvarande kultu
rerna med dylikt frö i själva verket varit. 

En kort diskussion över ämnet: »Kan frö av tall, gran och lärkträd 
ligga ett år i jorden och sedan gro och uppkomma som plantor?» före
kom däremot vid ett årsmöte med Västra S~eriges skogsmannaförbund 
i Uddevalla den 26 juli I 896, varöver protokoll återfinnes i tidskriften 
Skogvaktaren för samma år, sid. 221. Trenne talare: kronojägare O.J. 
LINDBERG, grosshandlare J. E. PALMER samt jägmästare H. D. BRUHN, 
anförde skäl, som bragt dem tiii den uppfattningen, att den framställda 
frågan borde besvaras jakande. PALMER meddelade såsom bevis för 
eftermognad, att samma fröparti, som vid en analys visat 60 procents 
grobarhet, vid en andra analys en månad senare visat 8o procent; BRUHN 
hade efter en sådd på sandjord i Halland funnit det uppkomna plant
beståndets ålder växla mellan I-4 år. 

Det är emellertid först i A. MAASS' uppsats » Frömängden vid rutsådd 
av tall- och granfrö». MeddeL från Statens Skogsförsöksanstalt, Häft. 
4, I 907, som spörsmålet om tallfröets eftergroning kan sägas ha blivit 
omnämnt på grundval av verkliga försök, om också här mera i förbigå
ende och på sidan om de övriga rönen. Man återfinner MAASS' diskus
sion över detta ämne å sid. 8 (73)-10 (7 s) i hans nämnda uppsats. Han an
såg de gjorda observationerna bevisa, att en del av det på våren ut
sådda tallfröet övervintrat, innan det grott. I tabell 6 av hans uppsats 
angives t. o. m., hur stor procent av plantbeståndet som på hösten året efter 
sådden utgjordes av dylika sengrodda plantor, dels i medeltal för fröet 
från var och en av de 5 undersökta tallprovenienserna, dels i medeltal 
för vart. och ett av de 6 besådda försöksfält en. Den eftergroningsprocent, 
vartill MAASS kommit, är ej hög; tör tallfrö från Ångermanland anger han 
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den till 9,4, för tallfrö från Hälsingland, Dalarna, Uppland och Småland 
har han kommit till ansenligt lägre värden, växlande från 1,7 till 3,9 procent. 

Ehuru MAASS själv ej knutit några reflexioner till detta förhållande, 
må redan här uppmärksamheten fåstas därpå, att just fröet av den nord
ligaste härstamningen i dessa försök visat en så mycket högre efter
groning än de övriga. 

Till fullständigande av ämnets historik må till sist näqmas, att på de 
senaste åren åtskilliga skogsmän i övre Norrland, synnerligast genom 
iakttagelser i sina plantskolor, förts till den uppfattningen, att övervin
tring och eftergroning av tallfrö i stor utsträckning kan förekomma. 
Jag har t. o. m. hört mycket långt gående antaganden uttalade över 
eftergroningens betydelse och över den tid, varöver densamma förmo
dades kunna sträcka sig. 

skogsförsöksanstaltens egna tallsådder ha så gott som undantagslöst 
utförts med ett känt antal frön pr ruta,. och ha sedermera efterföljts av 
årliga revisioner av plantbeståndet. De äro därför alla i viss mån ägnade 
att ge upplysning om, huruvida eftergroning förekommit eller icke. De 
brister, som hindra oss ;tt noggrannare bestämma storleken av den
samma, skola längre fram mera i detalj beröras. 

Undersökningsmaterialet är hämtat från tre olika grupper av tallsädder. 
Den första av dessa är densamma, som legat till grund för MAASS' förut
nämnda rön över eftergroningen, ehuru i och för föreliggande uppsats 
revisionsprotokollen från åren 1905 och 1906 blivit något annorlunda ut
nyttjade1 och protokollet från år 1907 tillkommit. Kulturerna, vilkas 
huvudsyfte var att giva svar på frågan om lämpligaste frömängden, ut
fördes våren 1905 i form av rutsådder på 6 olika2 platser: 

I. 

2. 

Hässle by kronopark nära Mariannelund, Småland ... 
Östra Grimstens häradsallmänning nära V retstorp, 
Närke .................................................................... . 

3· Sundsskogen nära Ramsjö, Hälsingland .............. . 
4· Västbyns boställe, Frösön, Jämtland ................... . 

försöksyta n:r 29. 

)) )) 30. 
)) 

)) 

» 32. 

)J 33· 

1 MAASs' synes ha sökt att skilja mellan plantor, som säkert uppkommit av eftergrodda 

frön, och sll.dana, som möjligen uppkommit av självsådd. I de tabeller, som åtf<ilja fdrelig
gande uppsats, ha däremot alla nytillkomna plantor fått gälla för att ha uppkommit ur efter

grodda frön. Härigenom fås absolut högre värden på eftergroningen än MAASS uppgivit, 
vilket dock ej hindrar, att rangordningen mellan frö av olika proveniens, vad denna egen
skap angår, i huvudsak fårblir densamma. 

2 Ursprungligen anlades 7 stycken försöksfålt, nämligen jämte de ovannämnda också 
ett på Tensmyra boställe nära Älvk~leö i Uppland. På grund av senare inträffad störande 
självsådd blev denna försöksyta emellertid ej medtagen i redogörelsen får försöksresultaten. 
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s. Oxböle kronopark nära Bisp gården, Jämtland . .. . . . försöksyta n:r 34· 
6. Svartbergets kronopark nära Vindeln, Västerbotten » » 3S· 

Platsen för såväl dessa som i det efterföljande omnämnda försöksfålt 
liksom ock insamlingsorterna för de olika tallfrösorter, som använts vid 
försöken, åskådliggöras å fig. I. 

Röraride försöksyfornas markbeskaffenhet, markbetäckning etc., hänvisas 
till MAASS' förutnämnda uppsats; summariskt angivet, var. skogsmarken 
medelmåttigt eller mer än medelmåttigt god på ytorna n:r 29 och 32-34, 
något svagare (med benägenhet för ljungbindning) å yta n:r 30 samt än 
sämre (sandig och torr) å yta n:r 3S· Å samtliga försöksfälten utsåddes i 
hackade rutor dels tall-, dels granfrö, det förra av s, det senare av 4 
olika inhemska provenienser. Tallfröet hade följande härstamning: 

1. Småland, höglandet; insamlat vintern 1903-I904, 
2. Uppland, trakten kring Stavby; insamlat vintern I903-I904, 
3· Dalarna, Klotens kronopark; insamlat vintern 1904-190S, 
4· Hälsingland (eller möjligen Medelpad); insamlat vintern r 904-

r 9os, 
S· Ångermanland, Björna eller Trehörningsjö; insamlat vintern I903 

-1904. 
Efter 30 dygn i groningsapparat hade prov av fröet våren 1905 visat 

följande groningsbild: 

Fröets hemort /-----c-------,-------1 Procent frö n 

grodda hårda1 döda 

Småland ............................................. ! 71 23 6 

Uppland 54 26 20 

Kloten ............................................... . 73 4 23 

Hälsingland ......................................... . 82 5 13 

Ångermanland ...................................... . 16 2 82 

Plantuppslaget å samtliga försöksfälten blev undersökt hösten 1905 
1906 och 1907, d. v. s. sedan respektive r, 2 och 3 vegetationsperioder 
förflutit efter sådden. Resultatet av dessa revisioner är framlagt i tab. 
I, vari redogöres för följande olika värden, räknat uppifrån och ned 
inom avdelningen för varje särskild försöksyta: 

1 Anmärkas bör, att förhållandet mellan hårda och döda frön får anses vara ganska 

osäkert uttryckt genom siffrorna härovan, då i groningsapparaten ofta utvecklar sig en mycken

het mögel, varigenom en del ogrodda, ehuru från början levande frön efterhand pläga duka 

under. Antalet döda frön blir sålunda i regel för högt på bekostnad av de grodda och 
hårda frönas antal. 

IS. Meddel . .frliJt State1ss Skogiförsöksanstalt. 
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I. Storleken av det vid revisionerna funna totala plantbeståndet, ut
tryckt genom antalet plantor. 

2. storleken av det funna plantbeståndet, uttryckt i procent av ut
sådda frön. 

3· Förändringarna hos pla~tbeståndet i positiv 
uttryckt i procent av föregåe~e års plantbestånd. 
med fetstil. 

eller negativ riktning, 
Dessa tal äro tryckta 

4· storleken av den eftergroning, som konstaterades hava skett efter 
tiden för föregående revision. Talet i fråga uttryckt genom antalet efter
grodda plantor.1 

s. Eftergroningens storlek, uttryckt i procent av det vid revisionen 
funna totala plantbeståndet. 

Man finner, att på dessa försöksfalt ett efterföljande års plantbestånd 
städse visat minskning gent emot det föregående årets, ehuru gransk
ningen av de särskilda såddrutorna visat, att icke desto mindre en del 
nya plantor uppkommit. En närmare granskning av försöksresultaten skall 

övrigt företagas först i samband .med dem från de övriga försöksfalten. 

Det huvudsakligaste materialet för vår undersökning, och speciellt för 
bedömandet av eftergroningens storlek hos just nord-svenskt tallfrö, har, 
såsom redan blivit nämnt, erhållits från 4 stycken försöksytor, n:r 2 I 7 

· -220, vilka anlades våren I9I2. Läget, markbeskaffenheten och be
handlingen av dessa ytor var i kotthet följande: 

Försöksyta n:r 217. 

Belägenhet: Oxböle kronopark, Bispgårdens skolrevir, Jämtland. 
Markbetäckning och markbeskaffenhet: Hygge i blandskog av gran 

med marktäcke av bärris och mossa på grusig, stenbunden morän. Humus
lagret omkr. 4 cm. tjockt. Läget friskt. 

Försöksyta n:r 218. 

Belägenhet: Dalkarlsmon, Bispgårdens skolrevir, Jämtland. 1 

Markbetäckning och markbeskaffenhet: Hygge i tallskog av hedartad 
och tall typ med marktäcke av lavar, väggmossa och (övervägande) ljung på 
utsvämmad, sandig morän. Humuslagret omkr. 2 cm. tjockt. Läget torrt. 

(=lörsöksyta n:r 219. 

Belägenhet: Kuortesrova, Gällivare revir, Norrbottens lappmark. 
Markbetäckning och markbeskaffenhet: Äldre hygge å mager tall

hed med marktäcke av lavar och ljung på sand. Humuslagret 1-2 cm. 
tjockt. Läget torrt. 

1 I vad mil.n den konstaterade eftergroningen kan anses utgöra en bild av den verkliga, 

diskuteras närmare il. sid. 216-2 I 7. 
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Tallprovenienser: 

I = Sarsele revir. 
II = Torneå 

III= Bodens 
IV= Piteå 
V= Hällnäs 

VI = Bjurholms >> 

VII= Hamra 
VIII = Ångermanland. 

JX = Bispgårdens revir. 
X = Hälsingland. 

XI = Södra Dalarna. 
XU = Klotens revir. 

XIII = Bjurfors ' 
XIV = Hillevik, Gästrikland. 
XV = Uppland. 

XVI = Bottnaryd, Småland. 
XVII = Små!. höglandet. 

Försöksytor: 

r= fårsöksyta n:r z r g Kuortesreva. 
2 = » 2:20 Kavahed en. 
3 = >> 233 Alträsk. 
4= 35 Vindeln. 
5 = 33 Frösön. 
6 = >> 218 Dalkarlsmon 
7= >> 217 Oxböle. 
8= » zr6 D:o 1.:·:.~·· 
9= 34 D:o 

ro= 32 Ramsjö. 
II= >> 215 Ovansjö . 
r z= 30 Vretstorp. 
13 = 29 Hässleby. 

Teckenförklaring : 

Insamlingsort för tallfrö, omnämnd i denna uppsats. 

Försöksyta, omnämnd i denna uppsats . 

Sydgräns för nordsvensk tall (Pinus silvestris L. * 
lapponica (Fr.) Hn.), enligt N. Sylven. 

,. N ordgräns får blandzonen mellan sydsvensk tall 
(Pinus silvestris L.) och nord'-:svensk tall (Pinus 
silvestris L. * lapponica (Fr.) Hn.), enligt N. 
Sylven. 

. · Isotermer för årlig medeltemperatur 
+ 2 och + 4° C . 

av - :r, o., 

Fig. I. Karta, angivande läget för de i uppsatsen omtalade försöksytorna och 
tall provenienserna. 

Karte, zeigend die Lage der in dies;er Abhandlung besprochenen Versuchsflächen und Kiefernprovenienzen. 
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Försöksyta n:r 220. 

Belägenhet: Kavaheden, Gällivare revir, Norrbottens lappmark. 
Markbetäckning och markbeskaffenhet: Hygge i tallskog av god

artad hedtyp med marktäcke av björnmossa, lavar och fläckvis omväxlande 
bärris, ljung och kråkbärsris på grusig, stenbunden morän. Humuslagret 2-4 
cm. tjockt. Läget friskt-torrt. 

Alla försöksfälten behandlades lika; de uppdelades i vardera ro styc
ken avdelningar, vilka rutsåddes med tallfrö av följande proveniens och 
klängningsår: 

I. Torneå revir. I909. 
2. Piteå revir. 1909. 
3. Sorsele revir. I 9 I I. 
4· Hällnäs skolrevir. r 9 II. 

5. B j urholms revir. I 9 1 I. 

6. Ångermanland. I 9 r I. 
7. Bispgårdens skolrevir. I 9 I 1. 

8. Hamra revir. 1909. 
g. Bjurf(i)rs skolrevir. 1909. 

ro. Bottnaryd, Småland. 1909. 

Vid prövning i groningsapparaten samma vår, som sådden skedde, 
hade fröet visat följande egenskaper: 

Procent fr ö n 
Fröets hemort 

grodda hårda' döda 

32 7 ,s 6o,s 

36,s 3.s 6o ~:,~:;"·········································1 Sarsele revir ...................................... . 34 5 6! 

Hällnäs revir ................................ · ...... . 55 2 43 

Bjurholms revir ................................... . 68 3 29 

Ångermanland . . . . . ................................ . ss I ,s I3,s 

Bispgårdens skolrevir ............................. . 86 2 12 

Hamra revir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . 67 3 30 

Bjurfors skolrevir ................................ . 82 I,s 16,s 

Bottnaryd, Småland ............................. . 7I 2 27 

Av Torneå-, Piteå- och Sarselefröet såddes 20 frön pr ruta, av de 
aterstående provenienserna lO frön pr ruta. 

De båda Jämtlandsytorna, n:r 2 I 7 och 2 r8, reviderades våren r 9 r 3, 
1914 och 1915, Norrbottensytorna, n:r 219 och 220, samma år och där
jämte våren 19 I 6. Resultatet av revisionerna framgår av tabell 2 a och b, 
i vilken motsvarande faktorer blivit urskilda och sammanställda som förut i 
tabell I. För att göra förändringarna i plantbeståndet under de olika 
revrswnsåren än åskådligare, har häröver upprättats en grafisk tablå, 
som återfinnes å sidorna 2I0-2II. 

1 Se anmärkningen å sid. 205. 
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En· blick på denna är nog för, att röja,.· att plantuppslaget på dessa 
ytor·. föi:hållit sig annorlunda' ,än. på de. f~rut skildrade. Under det 
att på ::de sistnämnda plant~t}tillet; genomgående sjunkit från första vege
tatiohsperioden t!ll den andf;a,. är' detta plott :fallet p,å I 6 avdelninga~ av 
ytorna' n:r 2r-j-22o, å alla de återstående ;4 avdelningarna har plant
antalet stigit under samma tidsperiod. På tre avdelningar av yta n:r 
220 och en av yta n: r 219 har plantuppslaget t. o. m. kulminerat först 
under tre d j e vegetationsperioden, på några andra avdelningar-av samma 
ytor visar det konstanta eller högst· obetydligt sjunkande värden från 
andra till tredje året. I full· överensstämmelse härm'ed står det bety
dande antal eftergrodda plantor, som konstaterats på flertalet avdelningar 
å dessa ytor. 

Den~ tredje gruppen såddtorsök, som använts för denna undersö~ning, 
bUdas. av försöksytorna n:r' 215, 216 och .233· Dessa aro närmast av
sedda :att tjäna ·• som matefial fÖr jämförelse mella~: vår- och höstsådd. 
Vardera. av dessa ytor består av ett antal parceller, varav tvenne nya 
tillkomma för varje år, då nämligen den ena rutsås på våren och den 
bredvidliggande på hösten, båda med tallfrö av samma slag och med 
samma antal frökorn pr ruta. Början med dessa sådder gjordes år 19 12, 

och meningen är att fortsä~ta med dem ännu några år framåt! för att det 
blivande materialet jämväl skall tillåta jämförelse mellan år av växlande 
vadedekstyp. För här (öreliggande undersökning äro emellertid än så 
lärige blott de 5 första avdelningarna användbara, vår- och höstsådderna 
från 191 2 och .1913 samt vårsådden från 19 i 4· 

Läget, markbeskaffenheten och behandlingen av de tre ytorna är i kort
het följande: 

Försöksyta n:r 215. 

Belägenhet: Ovansjö kronopark, Gästrikland, 
Markbetäckning och markbeskaffenhet: Hygge i blandskog av tall 

och ·gran med marktäcke av mest väggmossa och gräs (Aira flexuosa), varav 
. det senare alltmera tager överhanden. Sten- och blockbemängd grusmorän. 
Humuslagret z,s-6 cm tjockt. Läget friskt. 

:Ytan besås med 20 frön per såddruta. Å avdelningarna I-II har 
. använts tallfrö från Hillevik, straxt norr om Gävle i Gästrikland, vilket 
frö var insandat på vintern 1909 ocl:J. vid grobarhetsförsök våren 1912 
gay följande tesultat: 

grodda frön . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . 7 4 %, 
hårda » . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . . 2 1 » , 

döda » ............................................... 24 ». 
~---

1 Se anmärkningen å sid. 205. 
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Fig. 2. Grafisk framställning över plantbest[ndets storlek !1. avd. I-Y av försöksytorna n:r 

217-220 vid revisionerna ll.ren 191]-1915, respektive 1913-1916. 

Graphische Darstellung iiber die Grösse des Pflanzenbestandes in den Abteilungen I-V der Versuchsflächen 
21:7-220 bei in den Jahren xgzg-1915 resp. 'I9I3-1916 vorgenommenen Revisionen. 
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Fig. 3· Grafisk framställning över plantbeståndets storlek å avd. VI-X av försöksytorna n:r 
217-220 vid revisionerna åren 1913-1915, respektive 1913-1916. 

Graphische Darstellung ii ber die Grösse des Pflanzenbestandes in den Abteilungen VI-X der Versuchsflächen 
2Ijf-220 bei in den Jahren 19r3-I9I5 resp. I9I3-rgz6 vorgenommenen Revisionen. 
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Å avdelningarna III och IV användes' tallfrö från södra Dalarne, vil
ket frö var insamlat vintern I g I r och vid analys våren I 9 I 3 gav följande 
resultat: 

grodda 
hårda 
döda 

frön 
)) 

)) 

.... ~ .. ·- ............... : ......... ~ ......... ~ .. . 83 %, 
.... ,l: .... ~ . ~ ........... ~·-: ...... : ........... o •• o • 2' » ' 

I 5 >l • 

Avdelning V, slutligen, besåddes med samma slags frö som avd. III 
och IV. Till våren I914 hade detta frö emellertid hunnit att något 
förändras, så att groningsbilden nu blev följande: 

grodda frön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '16 %, 
hårda )) ............................... ................. o' >> , 

döda >> • • . • • • • • . • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • •• • • • 24 » . 

Försöksyta n:r 216. 

Belägenhet: Oxböle kronopark, Bispgårdens skolrevir, Jämtland. 
Markbetäckning och markbeskaffenhet: Hygge i blandskog w tall och 

gran med marktäcke av mest väggmossa, som efterhand torkat och efterträtts 
av bärris och gräs. Sten- och blockrik grusmorän. Humuslagret 4-7 
cm. tjockt. Läget friskt. 

Även denna försöksyta besås med 20 frön pr såddruta. Å avdel
ningarna I och II har använts tallfrö från Bispgårdens revir, vilket frö 
klängts år I 9 I I. Vid undersökning våren I 9 I 2 erhölls följande resultat: 

grodda frön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 6 %, 
hårda >> •••••••••••••••••••••••••••••.•••••..••••••••••• 2 1 >> , 

döda » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 2 >> • 

Samma frö användes p~. avdelningarna III och IV, men visade våren 
I9 I 3 följande groningsbild: 

grodda frön . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 2 %, 
hårda >> • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • . • .. • 3 1 >> , 

döda >> • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 20 >> • 

Ä ven avdelning V besåddes med frö ur samma parti, vilket våren 
19I4 i groningsapparaten gav följande resultat: 

grodda frön 
hårda >> 

döda >> 

1 Se anmärkningen å sid. 205. 

83 %, 
3' )) ' 

I 4 ll • 

2 En jämförelse mellan groningsresultaten 1912, 1913 och 1914 visar, att antalet levande 
frön år 1913 i verkligheten måste ha varit något högre, än man funnit. fåroför härmed an
märkningen å sid. 205. 
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Försöksyta n:r 233. 

Relägenhet: Alträsk kronopark, Bodens revir, Norrbotten. 
Markbetäckning och n,1arkbeskaffenhet: Avd. I-II. Hygge 

tallskog med marktäcke av ·mest väggmossa och bän;is 'jämte något lavar 
på grusig morän. Humuslagret torr förna, 3-5 cm. tjockt, : Läget friskt. 

Avd. III-V. Hygge i blandskog av tall och gran· med marktäcke a:v 
mera rik och växlande typ, väggmossa, ris, gräs och något·. örter på stenig 
morän. Ytan gräsbindes alltmera. Humuslagret 8-I 2 'cm. tjock skogstorv. 
Läget friskt. 

Å försöksyta n:r 233 be.sås varje såddruta med 40 frön. På avdel
ningarna I och II har använts tallfrö från Torneå revir av samma parti, 
som användes å försöksfälten n:r 2 I 7-2 20. Fröets klängningsår och 
groningsegenskaper våren I 9 I 2 ha redan omnämnts å sid. 208. 

Avdelningarna III och IV besåddes med tallfrö från Bodens revir, 
insamlat på förvåren I 9 I I. Vid undersökning i groningsapparat våren 
I 9 I 3 gav det följande resultat: 

grodda 
hårda 
döda 

frön 
)) 

)) 29. » . 

Avdelning V besåddes med frö qr sa171ma parti som avdelningarna 
III och IV. Detta frö gav våren I9I4 följande, i jämförelse med resultatet 
från I 9 I 3 synnerligen märkliga groningsbild: 

grodda frön 
hårda » 

döda » 

............................................ 77 %, 
2,sr » ' 

2o, 5 ». 

Äv!=!n försöksytorna n:r 2I5, 2I6 och 233 ha blivit reviderade varje 
vår under tiden I9I3-I9I5. Tyvärr blev däremot under år I9I6 
endast försöksytan n:r 233 reviderad på våren, men ytorna n:r 2 I 5 och 
2 I 6 först i augusti månad. Härigenom ha på dessa båda försöksfält 2 

vegetationsperioder kommit att skilja I9I5 och I9I6 års revisioner, under 
det att annars blott I period skiljer revisionerna från varandra. Det är 
tydligt, att på grund härav de i tabellkolumnerna för år I 9 I 6 upptagna talen 
från ytorna n:r 2 I 5 och 2 I 6 ej äro fullt jämförliga nhed motsvarande siffror 
i tabellerna i övrigt. 

På samma sätt, som förut skett beträffande försöksytorna n:r 2 I 7~220, 

framläggas i tab. 3 samt i den grafiska tablån å följande sida samtliga 
revisionsresultaten från försöksytorna n:r· 215, 2 I 6 och 233. 

1 Se anmärkningen.ll sid. 205. 
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Fig. 4. Grafisk framställning över plantbeståndets storlek å avd. I-V av försöksytorna n:r 
215, 216 och 233 vid revisioner företagna flera eller färre gånger under tiden 1913-1916. 
Graphische Darstellung liber die Grösse des Pflanzenbestandes in den Abteilungen I-V der Versuchsflächen 

215, 216 u. 233 bei in den Jahren I913-1916 vorgenommenen Revisionen. 
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Undersökningsmaterialet föreligger nu samlat samt i den koncentre
rade och - ·åtminstone delvis ~ jämförliga siffermässiga form, att det 
bekvämt kan tagas under diskussion. 

Vad först det totala plantbeståndet efter sådderna angår, så ha vi 
redan sett, att detta antingen visat minskning eller ökning från I :sta ve
getationsperioden till den 2:dra. Minskning visar sålunda samtliga 
avdelningar av försöksytorna n:r 29, 30, 32--35, 2I5 och 2I6, under 
det att av försöksytorna n:r 2I7-22o och 233 somliga avdelningar 
visa minskning, andra ökning. Från 2:dra till 3:dje vegetationsperioden 
visa blott ett fåtal avdelningar av försöksytorna n:r 2 IS-22o och 233 
en fortvarande ökning eller ett plantbestånd a v bibehållen storlek, under 
det att alla de övriga avdelningarna här visa minskning. I de fall, där 
en fortsatt revision tillåtit en jämförelse mellan 3:dje och 4:de vegeta
tionsperiodens plantbestånd, har det senare i samtliga fall visat minsk
ning gent emot det förra. 

Redan en hastig blick på tabellerna eller de grafiska tablåerna visar, 
att ökning av plantbeståndet efter I :sta vegetationsperiodens slut är en 
företeelse, som endast förekommit å de nordligare belägna försöksfälten. 
l tabell 4 ha med ledning av årsisotermernas förlopp, d. v. s. linjer 
sammanbindande orter med lika medeltemperatur under året, såväl försöks
fälten som fröprovenienserna ordnats så, att de kallaste orterna komma 
främst och överst i tabellen, de varmaste underst och efterst. Siffrorna 
inom tabellfacken äro desamma som i rad 3 i varje fack av tabellerna 
i-3 och utmärka alltså plantbeståndets procentuella ökning eller niirisk
ning. Det översta talet i varje tabellfack angiver plantbeståndets för
ändring mellan I :sta och 2:dra revisionen, talet därnäst förändringen 
mellan 2:dra och 3:dje revisionen o. s. v., för så vitt som hittillsvarande 
revisioner tillåta ett angivande av nämnda tal. 

Det visar sig nu, att en omisskännelig lagbundenhet råder mellan för
delningen av +: och - : värdena, de förra flocka sig uteslutande främst 
och överst i tabellen, de senare bakom och nedanför. Åt plus-sidan 
stegras värdena märkbart, möjligtvis i stort sett också åt minussidan. 
Detta vill med andra ord säga, eftergroningen är endast hos nord
svenskt frö och i all synnerhet när detta utsås på nordsvenska 
lokaler omfattande nog för att oftast öka I:sta årets och i vissa 
fall t. o. m. 2:dra årets plantbestånd. Försåvitt man redan av före
liggande material törs fixera denna gräns, vill det synas, som om blott 
tallfrö från orter med en årlig medeltemperatur lägre än+ 2° (se fig. I!) 
hade förmåga att på detta sätt höja sitt plantbestånd efter 1 :sta vegetations
periodens slut. Eftergroningen får i stort sett desto större om
fattning, ju hårdare klimatet är å den ort, varifrån fröet stam-
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mar. Den starkaste procentuella ökningen visa sålunda Sorsele-plantorna, 
där: i vissa fall 2 :dra årets plantbestånd överskridit det I :sta årets med ända 
till 6o a 7 5 procent. Motsvarande tal är för Torneå-plantorna högst 46; 
procent, för Piteå-plantorna högst 40 procent o. s. v. Plantbestånd, upp
dragna av frön från mellan- och sydsvenska orter (med högre årlig medel
temperatur än+ 2° !) ha nästan genomgående visat minskning i plantantalet 
efter 1:sta vegetationsperiodens slut. Frånsett de allra nordligaste sådd
platserna, där också sydsvenskt frö synes ha benägenhet att till en del 
>>ligga över», förekommer blott något enstaka, svagt antytt undantag från 
denna regel, och detta får möjligtvis skrivas på självsåddens konto. 

Det är alldeles klart, att,det blivande plantuppslagets sätt att förhålla sig. 
påverkas icke allenast av fröets härkomst, utan också av dess ålder samt 
vidare av mångahanda yttre faktorer, jordmån, klimat m. m., på sådd
platsen. Ehuru det genast må påpekas, att de föreliggande fältförsöken icke 
erbjuda den möjlighet till skarpa och väl isärhållna jämförelser av olika slag, 
som skulle erfordrats för säkra slutsatser över alla dessa faktorers inverkan, 
gives dock här och där en antydan om, i vad mån och i vilken rikt
ning något annat än fröproveniensen påverkat växlingarna i plantbe
ståndets storlek. Jag skall behandla ett par dylika fall i samband med 
en .närmare granskning av eftergroningen. 

V ad vi hittills sysselsatt oss med, har nämligen varit växlingarna i det 
totala plantbeståndet, sådant detta direkt blivit funnet vid revisionstill
f~llena genom hopsummering av resultaten från alla de undersökta sådd
rutorna. En granskning av dessa var för sig visar emellertid, att i samm<l 
plantbestånd i regel somliga såddrutor bära ett oförändrat, andra ett ökat, 
och åter andra ett minskat plantantal från ett år till ett annat. I det unga 
1-2-åriga plantbeståndet pågår alltså två varandra motsatta processer, 
ett avdöende och ett tillkommande av plantor. Huruvida plantbestån
det ökas eller minskas, beror på den relativa storleken av dessa båda 
kategorier, men man kan icke därav sluta sig till frånvaron av den 
kategori, som ej kommer till synes, eller ens veta, om denna absolut 
sett är liten. Det vill med andra ord säga, man kan väl sluta till 
förekomsten av eftergroning på de försöksfålt, som visa stegring av 
plantbeståndet, men man kan icke sluta till frånvaron av eftergroning 
på de försöksfält, som visa ett avtagande plantbestånd, enär här en 
eventuellt befintlig eftergroning, t. o. m. en rätt betydlig sådan, kan 
fullkomligt maskeras av en ännu större avgång bland plantorna. Vi 
skola nu söka· komma eftergroningen något närmare inpå livet även i de 
fall, där den på detta sätt blivit dold. 

Detta vore, såsom lätt inses, mycket enkelt, om man vid revisionerna 
kunnat skilja på 1- och 2-åriga plantor. Man behöver emellertid blott 
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ennra sig det ofta mångåriga, men stagnerande plantbeståndets utseende 
på en tallhed, för att inse, hur omöjligt ett säkert dylikt särskiljande 
ute i naturen är, frånsett att man för de omfattande plantrevisionerna i regel 
nödgats anlita biträde av mindre kvalificerade hantlangare. V ad man där
för vanligen måst nöja sig med, är att fastställa plantantalet pr ruta. 
Även med denna inskränkning kan man emellertid kornrna eftergronings
problemet ett steg närmare än förut genom att ur revisionsprotokollet 
sammanföra den ökning, som eventuellt några av rutorna uppvisa. 

Vad man egentligen får reda på genom denna operation, inses ge
nom en analys av de olika förändringar, som kunna ske i en såddruta 
från ett år till ett annat. Kalla första årets plantbestånd i rutan för 
b1 andra årets för b2, plantökningen för ö och minskningen för m. Då 
givas följande 6 möjligheter: 

I :o Ingen som helst ändring försiggår . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .... . .. .. b1 = b2 ; 

2:0 Somliga plantor utgå ............................................... b1 - m= b2 +; 
3:0 Plantor nytillkomna ................................................... b1 + ö = b2 _; 

4:0 Lika stor plantminskning och plantökning upp-
väga varandra ...................................................... b1 -m + ö= b2 ; 

s:o En större plantminskning står mot en mindre 
plantökning ......................................................... b1 - m + ö= b2 +; 

6:o En mindre plantminskning står mot en större 
plantökning.... .. . .. . . ..... ...... .. ....... ..... ........... ... ....... b1 -m + ö = b2 + ; 

Den ökning, som kan konstateras med, tillhjälp av revisionsprotokollen, 
är den, som kornmer till synes i fallet 3:0 och 6:o, varemot den såväl 
i fallen 4:0 som s:o järnväl befintliga ökningen helt undgår oss. Under 
den allt fortfarande gjorda förutsättningen att främmande yttre före
teelser icke förrycka försöksresultaten, blir alltså den funna ökningen 
blott en det av eller ett miniinivärde på den verkliga, som ju i 
detta fall förutsättes vara identisk med eftergroningen. Då även dessa efter 
likartade principer uttagna minimivärden på eftergroningen böra ha ett visst 
intresse som jämförelsetal, ha emellertid i tabellerna I -3 införts dels 
det funna antalet eftergrodda plantor, ·dels den procent, till vilken detta 
antal uppgår av revisionsårets totala plantbestånd. 

Denna undersökningsmetod visar, att eftergroning förekornmit på 
samtliga de undersökta avdelningarna mellan I:sta och 2:dra revi
sionerna och, där fortsatta revisioner kunnat avslöja detta faktum, i regel 
också mellan 2:dra och 3:dje och mellan 3:dje och 4:de revisionerna. I jäm
förelse med första årets plantökning ha emellertid de senare skedda ök
ningarna i regel varit ganska små och för det sydsvenska tallfröets vid
kommande stundom helt uteblivit. Procentuellt räknad, ställer sig också 
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det 1 :sta årets eftergroning i stort sett vida lägre hos sydsvenskt än hos 
nordsvenskt frö. Denna omisskä;nneliga lagbundenhet, anser jag, inom pa

' iantes sagt, vara ett bevis för, att självsådd, felräkning av plantor m. fl. 
störande inflytelser ej varit av den betydenhet, att försöksresultaten för 
.den skull mist hela sitt värde i o. f. denna undersökning. 

Som · jäfiiförelsevärden• på · den"- totala eftergroningens storlek ha ut
räknats, hur stor procent de funna eftergrodda plantorna utgöra av samt
liga uppkomna. En efter samma principer som tabell 4 gjord samman
ställning häröver återgives i tabell 5· Såtillvida peka dessa siffror i 
samma riktning som de förut demonstrerade, att också dessa visa, att 
det nordsvenska taftfröet har större eftergroning än det sydsvenska. Den 
lagbundenhet, yarmed eftergroningens storlek växer med fallande års
medeltemperatur å fröets insamlingsort, framträder nästan ännu mera slå
ende här. Vi se emellertid av dessa tal, att också tallfrö af sydsvensk 
proveniens kan ha en avsevärd eftergroningsprocent, ehuru denna maskeras 
av ett förhållandevis ännu betydligare avdöende av plantor. 

Avdöendet av plantor torde nog även det i viss mån påverkas av 
inneboende egenskaper hos fröet, knutna vid de olika provenienserna och 
alltså karaktäriserande desamma liksom förmågan av eftergroning. Plant
dödligheten blir emellertid givetvis i ännu högre grad än eftergroningen 
utsatt för påverkan och störningar av yttre faktorer. Det är i själva 
verket lätt att ur det föreliggande undersökningsmaterialet göra en alldeles 
motsvarande sammanställning av minimivärden på plantdödligheten 
som på eftergroningen. Så har skett, och procenten gäller de t. o. m. 
3:dje vegetationsperioden utgångna plantorna. Även dessa tal ha införts. 
i tabell 5, nederst i varje tabellfack 1 

Vi se härav, att plantdödlighet och eftergroning visserligen ej stå i 
nödvändigt motsatsförhållande till varandra, men att de nordsvenska 
tallsåddernas egendomliga särställning i förhållande till de 
sydsvenska dock till en del är att tillskriva de förras i stort 
sett ringare plantdödlighet under såddens tidigaste år. 

På grund av de brister, som i föreliggande fall vidlåda bestämningen 
av eftergroningens storlek, är, rent teoretiskt sett, den invändningen möj
lig, att vad som här uppfattats som eftergroning blott och bart kan vara. 
en skenföreteelse, i det att de relaterade förändringarna i plantbeståndet 
lika väl kunnat orsakas av en över samtliga parceller inträffad riklig 
självsådd i förening med en starkare avgång av plantor av sydlig än av 
nordlig proveniens. Jag vill därför närmare utveckla de skäl, på grund 

1 För avd. II-IV av yta n:r 2 I 5 samt avd. IV-V av ytorna n:r 2 r6 och 233 har 

dödlighetsprocenten blott kunnat beräknas t. o. m, 2:dra vegetationsperioden. 
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varav jag anser uteslutet, att en dylik förväxling av de vid förändringarna 
i plantbeståndet verksamma orsakerna skett. 

Först bör då framhållas, att de funna värdena ingalunda anses vara 
fria från smärre fel och oregelbundenheter, orsakade av störande infly
telser av flera olika slag. Dessa kunna i stort sett hänföras till 3 olika 
kategorier: 

x:o) Felräkning av plantor, i regel överhoppande av desamma vid plant
revisionen, kan ha skett. Denna felkälla torde med en och annan enhet 
ha minskat plantbeståndens angivna storlek synnerligast å de mycket 
plantrika avdelningarna av försöksytorna ·n:ris 32, 215, 216 och 233. 

2:o) Utifrån påkommen skadegörelse av olika slag har här och där 
vållat en abnorm minskning av plantbeståndet. Som skadegörelser av 
detta slag kan anföras, att vid militärövningar en eller annan ruta blivit 
nedtrampad på försöksyta n:r 33, att beteskreatur vållat liknande skador 
å yta n: r 2 x 8, att fläckvis uppbrytande jäslera och överströmmande vatten 
skadat en del såddrutor på yta n:r 34, att ris och toppar av ett par 
utanför yta n:r 2 I 6 stående träd, vilka senare avverkats, fallit över och 
något skadat plantbeståndet i en del rutor å nämnda yta, att skogsfågel 
här och där, särskilt å yta n:r 233, uppkravsat en del såddrutor o. s. v. 

3:o) Självsådd har otvivelaktigt här och där tillkommit och i någon 
mån höjt de resultat, som här tillskrivits eftergroningen av de utsådda 
fröna. 

Vad jag här vill visa, är alltså blott det, att sistnämnda tillskott ej 
över lag kunnat vara av tillnärmelsevis den storlek, att den i vissa fall 
funna plantökningen i såddernas 2:dra och 3:dje vegetationsperiod helt 
eller ens huvudsakligast kunnat bero härav. 

För det första är att märka, att samtliga försöksytorna ligga på kala 
hyggesplatser, vilka i de flesta fall äro av mångdubbelt större areal än 
själva försöksytan. Runt omkring denna senare eller åtminstone längs 
större delen av dess periferi skiljes den därför av kala bälten från skogs
bryn eller trädgrupper, varifrån självsådd kunnat komma. Den självsådd, 
som under sådana förhållanden verkligen kunnat uppkomma i försöks
ytans såddrutor, borde ju, trots markberedningen, ej kunnat te sig nämn
värt rikligare, utan snarare sparsammare än den, vilken samtidigt härmed 
borde ha infunnit sig å de delar av hyggesplatsen, vilka legat långt 
gynnsammare till för fröspridningen. Ingenstädes tycks emellertid den 
naturliga besåningen under de närmaste åren efter försökskulturernas an
läggning varit av den styrka, att avsevärda störningar i såddresultaten 
därigenom kunnat orsakas. 

Under den förut framkastade förutsättningen, att hela eller större delen 
av den föregivna eftergroningen vore en av självsådd orsakad skenföre-
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teelse, måste tydligtvis självsådden på respektive försöksytor uppgått till 
den maximala siffra, till vilken eftergroningen på någon av parcellerna 
uppgives ha nått, d. v. s. den skulle, om man bortser från de mindre 
jämförliga ytorna n:r 2I5, 216 och 2J3, uppgått till minst IO,• ochhögst 
47,5 procent af hela plantbeståndet, såsom närmare framgår av tabell 5· 

Beträffartde den äldsta gruppen av försöksytor, n:r 29, JO, J 2-J5, 
vilken redan av MAAS reviderats åren 1905-I9ö6, håller M., såsom fram
går av uttalanden å sid. 8 (73) i hans förutnämnda uppsats, före, att 
självsådden här i verkligheten ej uppgått till mera än I a 2 % av plant
beståndet. Också jag, som dels hösten I905, dels våren 1910 besökte 
samtliga dessa försöksfält, anser att denna siffra, . av ytornas och deras 
närmaste omgivningars ·allmänna utseende att döma, ej kunnat bliva 
avsevärt överskriden, möjligen med undantag av försöksyta n:r JO, vilken 
jag i detta hänseende håller för mera osäker än de övriga. De från 
denna yta angivna värdena på eftergroningens storlek torde sålunda få 
anses behäftade med något större fel än motsvarande tal från de andra 
ytorna av denna grupp. I alla fall återstår ju en bred marginal, innan 
man är uppe vid de 10-20 procent plantor, vilka på dessa försöksfält 
ailses uppkomna genom eftergroning. 

Försöksfälten n:r 2I7-22o anser jag vara de förhållandevis säkraste, 
yta n:r 2I8 dock möjligen något mera behäftad med självsådd än de 
ovnga. I synnerhet yta n:r 219 på Kuortesrova norr om Gällivare, vil
ken ligger på gammalt svårföryngrat hedland, som avverkats redan för 
länge sedan, före och under tiden för järnvägsbygget i dessa trakter, 
torde få anses som tämligen fri från självsådd. De 25-47 procent av 
plantorna, som på dessa fyra försöksytor, däribland yta n:r 219 med 
43,8 procent, tillskrivits eftergroningen, kunna omöjligen till mera än 
en mycket ringa del vara orsakade av självsådd. 

De äldsta parcellerna å yta n:r 2 I 6 och 2 3 J, i mindre grad däremot 
n:r 215, torde ha mottagit något självsådd tall, på yta n:r 233 dock i 
varje fall ej tillnärmelsevis till den omfattning, att de höga eftergronings
procenter, som här funnits, skulle kunna förklaras därigenom. 

En omständighet, som jämte de mera subjektiva allmänna iakttagel
serna över självsåddens storlek å försöksytorna antyder, att de senkomna 
plantorna ej till betydligare del kunnat vara självsådda sådana, är den 
stora skillnad i riklighet, varmed nykomlingarna uppträda under respek
tive I :sta, 2 :dra och - i vissa fall - J:dje året efter sådden, och detta 
alldeles oberoende av tillgången på tallfrö i omgivningarna. 

Redan av tabellerna I-J framgår, att de nytillkomna plantorna in
funnit sig mycket talrikare året närmast efter sådden än under de efter
följande. Än tydligare framträder emellertid detta förhällande i tabell 
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6 : a-c, varest de nytillkomna plantornas procentuella fördelning under 
olika år åskådliggöres. Frånsett ytorna n:r 2I5, 216 och 233, där egen
domligt nog just de höstsådda avdelningarna ännu under 3:dje vegeta
tionsperioden efter sådden visat en eftergroningsprocent, som visserligen 
ej når, men dock närmar sig den 2:dra vegetationsperiodens, ha i regel 
de nytillkomna plantorna uppträtt 4-6 gånger rikligare under 2:dra året 
än under det 3:dje och under detta senare återigen förhållandevis lika 
mycket talrikare än under det 4:de - av de fall nämligen att döma, 
då observationerna sträckt sig så långt. I motsats till denna betydliga 
skillnad i antalet nytillkomna plantor på samma yta under de olika 
vegetationsperioderna, är den bild, som de olika försöksfälten ge av efter
groningens fördelning under olika år i stort sett mycket likartad. 

Se vi nu på tillgången av 2-årig tallkott hösten I 905 och I 906, så 
visar det sig, att den t. ex. i trakten av Vindeln, Frösön och Ramsjö 
båda de nämnda åren varit lika obetydlig (beteckningsgraden »ringa») 
ehuru antalet nytillkomna plantor åren I906 och 1907 förhåller sig som 
respektive 76: 24, 92: 8 och 9I: g! Även förekomsten av tallfrö vid 
Hässleby har under båda de kritiska åren varit ungefår den samma 
(»mindre god»), ehuru det nya plantuppslaget sedermera gestaltat sig 
som 74: 26. 

Beträffande försöksfälten å Kuortesrova och Kavaheden, så var till
gången på tallfrö hösten I 9 I 2 blott svag, under det att den var medel
måttig-riklig såväl hösten I 9 I 3 som I 914· Plantuppslagets procentuella 
fördelning åren 1913-I915 förhöll sig däremot i medeltal som 79: I7: 4· 
Kring de samtidigt anlagda försöksytorna vid Dalkarlsmon och Oxböle 
var frötillgången tämligen god både hösten I 9 I 2 och I 9 I 3, då däremot 
det plantuppslag, som eventuellt skulle uppkommit härav, gestaltade sig 
som 87: I3. 

Vill man slutligen närmare studera, hur plantavgången gestaltat sig 
under de ·olika åren närmast efter sådden, något som är lätt att göra med 
ledning av de i tabellerna I-3 meddelade siffrorna, så skall man finna, 
att också den i själva verket i regel varit större mellan I:sta och 2:dra 
än mellan 2:dra och 3:dje vegetationsperioden. Detta visar, att det ej 
varit en stegrad plantdödlighet, som neutraliserat ett efterföljande års 
självsådd gent emot ett föregåendes. 

På grund av vad i det föregående anförts, anser jag mig berättigad 
att antaga, att någon grundväsentlig, av tillkommen självsådd härflytande 
misstolkning i försöksresultaten ej föreligger, utan att den eftergronings
process, som jag trott mig konstatera, verkligen försiggått i den unge
fårliga omfattning, som här blivit antytt. 

r 6. Med del. fn~n Statms Skogiförsöksmzstalt. 
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Det har förut blivit nämnt, a:tt eftergroningen - och v1 kunna 
också tillägga plantdödligheten - givetvis även påverkas av andra fak
torer än fröproveniensen, och att det föreliggande undersökningsmaterialet 
i någon mån tillåter slutsatser häröver. Det är å ena sidan vid de strängt 
jämförliga ytorna n:r 217-220 och å andra sidan vid vissa avdelningar 
av yta n:r 2JJ, som jag i detta syfte skall dröja något litet. 

Orsaken, varför två ytor (n:r 217 och 2 18) anlades bredvid varandra vid 
Bispgården och två (n:r 219 och 220) vid Gällivare, var den, att man ön
skade iakttaga, om, under i övrigt lika förhållanden, markgroningspro
centen påverkades av jordmånen. Såsom redan framgått av beskriv
ningarna å ytorna ifråga, anlades därför ytorna n:r 2 I 7 och 2 20 på mark, 
som efter respektive orters förhållanden kunde betecknas såsom god, un
der det att n:r 2 I 8 och 2 I 9 lades på sämre, rent h<:dartade platser. 
Det visar sig nu, att eftergroningen varit avsevärt större på de hed
artade ytorna än på de andra. Om den genomsnittliga eftergronings
procenten på yta n:r 2I7 betecknas med 1J, 3 blir den på yta nr 218 
21,7, och på ytorna 220 och 2 I 9 ställa sig motsvarande tal som I s,z 
och 24•7. De hedartade ytorna visa emellertid efter en kort kulmination 
av plantbeståndet också en starkare plantdödlighet än de mera humusrika, 
varigenom slutresultatet redan efter några år ställer sig sämre på de förra 
än på de senare. 

Av synnerligt intresse äro på försöksyta n:r 2JJ avdelningarna III-V, 
vilka blivit besådda med frö av samma slag från Bodens revir respek
tive våren I 9 I J, hösten I 9 I J och våren I 914· Om den märkliga gro
ningsbil d, som detta ·frö gav vid fullt jämförliga undersökningar våren 
I9IJ och I9J4:, är förut nämnt å sid. 15J· Nu visar det sig, att efter 
första sådden gav detta frö, likasom i allmänhet fallet varit med Norr
och Västerbottensfröet, ett plantuppslag, som till nästa år visade ytter
ligare stegring. Eftergroningsprocenten på avd. III blev 24,x. Samma 
års höstsådd gav upphov till ett plantbestånd, som icke längre visar nå-

. l 
gon ökning, men också blott en obetydlig minskning mellan 1 :sta och 
·2:dra revisionerna. Eftergroningsprocenten hade nu sjunkit till 14,x. Efter 
sådden på våren r 9 I 4, då fröet vid försök i groningsapparaten visat 
77 Yo grodda frön mot 51,-; året förut, men i stället blott 2, 5 %hård a frön 
mot 20 Ya hårda år I9 1 J, erhölls ett plantbestånd, som sedan visade 
blott 3,4 procents eftergroningsförmåga och en ej obetydligt ökad plant
dödlighet. Huruvida detta, både genom groningsapparatens och såddens 
på marken utslag bestyrkta fall av »eftermognad» representerar ett ofta 
återkommande eller möjligen rent av typilskt förhållande hos det högnordiska 

1 För avd. II-IV av yta och n:r 215 samt avd. IV-V av ytorna n:r 216 och 233 har 
dödlighetsprocenten blott kunnat beräknas t. o. m. 2:dra vegetationsperioden. 
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tallfröet, måste naturligtvis tills vidare lämnas därhän, men vore i hög grad 
värt att undersöka genom under flera år fortsatta analyser och sådder med 
fröprov ur samma skörd. En sak, som visserligen a priori ej förefaller sanno
lik, men som i samband därmed borde undersökas, är, huruvida de sen
groende fröna genom någon anatomisk detalj, t. ex. fröskalets tjocklek, 
till äventyrs redan till det yttre låta särskilja sig från de snabbgroende. 

Det föreliggande undersökningsmaterialets bristfällighet för det ända
mål, vartill det här blivit använt, har, såsom man finner, lämnat oss i 
sticket på åtskilliga punkter, där full visshet och bindande bevisning 
varit önskvärd. Det låter oss emellertid, om ock i något obe-;tämda 
konturer, skönja en del av de speciella anordningar, varigenom den hög
nordiska tallen söker sörja för, att ett så stort antal individ som möjligt åt
minstone kommer fram till groddplantans och den tidigaste plantålderns 
stadium. För att vinna detta mål strävar trädet dels efter att så vitt 
möjligt alltid hålla frö i beredskap för att utnyttja de klimatiska optima, 
när dessa inträffa, dels efter att göra det en gång grodda fröet så lifs
kraftigt som möjligt. Förstnämnda mål tjänar den ofta återkommande 
kottsättningen, vilken - att döma av den tid, varunder systematiska 
iakttagelser häröver ägt rum - för nordsvensk tall visserligen sällan når 
upp till högsta riklighetsgraden efter gängse sätt att räkna, men å andra 
sidan sällan sjunker ned till den absoluta frånvaron av kott, som under 
många år inträffar . över stora områden i Sydsverige. I samma syfte 
verkar också långvarigheten av den tidsrymd, varunder kotten förblir 
kvarsittande på trädet, samt den långsamhet, varmed den öppnar sig och 
släpper sina frön. Som ett tredje moment, och kanske det viktigaste av 
alla, tillkommer så den under två till flera år bibehållna eftergronings
förmågan hos en del frön, sedan de ·fallit till marken. 

Såsom ett uttryck för den sega livsenergi, som utmärker den hög
nordiska tallen, är först att framhålla fröets i förhållande till syds\·enskt 
tallfrö ovanligt höga speciella markgroningsprocent, 1 vartill direkt an
sluter sig den i det föregående anmärkta låga dödligheten hos de helt 
unga plantorna. 

Tillsammans bidraga alla de nämnda egenskaperna till att i skogligt 
hänseende nog så skarpt från sydsvensk tall särskilja åtminstone den 
nordligare formkretsen av norrlandstallen, vilken ju också nyligen av en 
annan författare2 betecknats såsom botaniskt väl skild från den förra. 

1 Se härom EDVARD WIBECK » Frömängden vid rutsll.dd av tall och granfrö», Skogsvll.rds

fören. tidskr. 1907, h. 4-5· 
2 SYLVEN, N., Den nordsvenska tallen. Meddelanden frll.n Statens skogsförsöksanstalt 

1916-1917, Skogsvll.rdsf. tidskr. 1916, h. 12. 



Tabell I, Plantbeståndets storlek och förändringar under de 3 första åren efter sådden å försöksytorna 
nr 29, ao, 32-35. 

Grösse und Veränderungen des Pflanzenbestandes in den drei ersten Jahren nach der Saat in den Versuchsflächen 
N:r 29, 30, 32-35. 

Fröproveniens Samenprovenienz 

Revisionsår Jahr d. Pflanzenrevisionen1 

Ångermanland 

1905 l 1906 l 1907 
Il 

Hälsingland 

. 1905 l 1906 l 1907 Il 
Kloten Il Uppland 

1905_ 1 1906 1 1907 1905 1 1906 1- 1907 

l Småland l 
1905 l 1906 l 19071 

l " l l Antal räknade plantor ............ 1 571 687 l 5621 2921 28111 

':: 367 l 71 52 527 341 267 
2141 2991 

276 
Anzahl gefundener Pflanzen 

11 

! 
Totala I procent av utsådda frön .... , . 2 J 18 l 14 13 17 

!51 
14 14 Il 19 15 14 plant- Pro hundert gesäter Samen l Försöks- beståndet 

Ökning eller minsk~ing i pro- l 
yta Totaler 

-14,41-3,8 -16,11 

l 

-18) 
cent [>V föreg. års plantbe-

-4,511 
Versuchs- Pflanzen- stånd ................................. - :-19,7 8,8 - -18,2 -6,2 - - - -7,7 fläche bestand Zunahme resp. Abnahme in - i 

n:r 29 Prozenten d.vorjährigen Pflan-
l l 

1 Häss1eby zenbestande;; ! 

si 
l 

l 
Eftergrodda Antal räknade plantor ............ - 8 o - 22 21 - JO 7 - 19 - JSI 4 

plantor A nzahl gefundener Pflanzen l 

S,ol Spä t- I proc. av hela plantbeståndet - 14,o o - 3,9 4,0 - 3,4 2,5 - 8,5 2,3! - l ,4 
gekeimte In Prozenten d. diesjähr. Pflan-
Pflanzen zen bestandes l l l l Ii l 

l l Antal räknade plantor ............ ~ 
18: l 

1691 1451 740 499 
40011 4061 276 

2:1 
2081 

161 133 378 l 269 207 
Anzahl gefundener Pflanzen 

Totala I procent av utsådda frön ...... 41 4 19 13 JO l 21 14 Il 8 7 19 l 14 Il 
.. . .. b:S~~~~et ~ro hundert gesäter Samen l 

1-32,0 

Fol soks- Okning e!ler minskning i pro- l 

yta Totaler cent av föreg. års plantbe-
-1-10,6 Versuchs- ~flanze~- stånd ................................. -14,2 - -32,6 -19,8 - -17,o - -22,6 -17,4 - -28,8 -23,0 

1 fläche estan Zunahme resp. Abnahme in 
i n:r 30 Prozenten·d. vorjährigen Pflan-

-l 171 
l 

141 

. zen best an des 

l 
l 

1 Vretstorp Eftergrodda Antal räknade g Iantor ............ 32 1511 
- JO - l 17 - 27\ 61 - 221 14 

1 plantor Anzahl gefundener Pflanzen l ' l l 
l 

Spät- I proc. av hela plantbeståndet l 18,9 
10,411 

- 2,5 l 7,4 16,8i 4,51 6,8 -- l l 3,41 -

l 5,11 - -
8,21 

1 gekeimte In Piozenten d. diesjähr. Pflan-
l l 1 Pfianzen z en bestandes l l 

l l Antal räknade plantor ............ l 368 3461 33111 1926 17421 16551 9381 841 

7::115:: l 
5281 50611 966 8401 

771 
l Anzahl gefundener Pflanzen 

Totala I procent av utsådda frön ...... 1 9 91 8!1 49 44 421 48 l 44 27 25 . 49 43 39 
b pl~n~ _Pro hundert gesäter Samen 

' 

-5,211 

' l Försöks· estarr et Ökning eller minskning i pro-

1-10,3 

l l yta Totaler cent av föreg. års plantbe-
-6,ol 1-10,5 -4,•11 -13,ol Versuchs- Pbflanze~r stånd ................................. - -4,8 - -9,6 -5,0 - - - -8,2 

fläche estan Zunahme resp. Abnahme in 
Prozenten d.vorj~hrigen P fia n l ~ l l 

4il 

i n:r 32 
zenbestandes l l ' l sil so[ ' 

31 R.amsjö Eftergrodda Antal räknade plantor ............ 

=i 
6 - 82 81 -

l 631 - 26 - 5 
plantor Anzahl gefundener Pflanzen l 

0,811 
l 

l 

O,ol l 14,51 
' ' 6,1[ Spä t- I proc. av hela plantbeståndet 1,8 - ! 4,7 

0,511 
- 7,51 o, 4~' -

l 
4,9 -_l l gekeimte In Prozenten d. diesjähr. Pflan- l 

l l Pflanzen zenbestandes l l 
l l l 
' l 

"' N 

-!>-

M 
t) 

~ 
;::J 
@ 
M 
(") 

~ 

H 

0\ 
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l l l Antal räknade plantor ............ 2631 224 t d 13331 10741 888 
l l Anzahl gefundener Pflanzen l l Totala I procent av utsådda frön ...... 7 6 

51 

35 28 23 

l 

plant· Pro hundert gesäter Samen 
l Försöks-

beståndet 
Öknmg eller minskning i pro-

yta Totaler cent av föreg. års plant be· 
1-19,4 - 17,s : Versuchs-

Pflanzen- stånd ................................. - -14,8 
-18,81 -

fläche 
bestand Zunahme resp. Abnahme in 

Prozenten d.vorjährigen Pfian-
n:r 33 zenbestandes ' 

Frösön Eftergrodda Antal räknade plantor ............ - i 45 

1,:, 

-
931 

3 
plantor Anzahl gefundener Pfl.anzen -1 20,1 Spä t· I proc. av hela plantbeståndet - 8,6 O,s 

gekeimte In Prozenten d. diesjähr. Pflan- ' 
Pflanzen zenbestandes l l1 l i 

l Antal räknade plantor ............ 1 231 l 1681 16211 1674 1170 10931 

' 
Anzahl getunclener Pflanzen l 

41 Totala I procent av utsådda trön ...... 6 4 43 30 28 
b~~~~~et ::.ro hundert gesäter Samen 

Försöks- Okning eller minskning i pro-
yta Totaler cent av föreg. års plantbe-

Versuchs- ~flanze~- stånd ................................. - -27,3 -3,6 - -30,1 -6,6 
fläche estan Zunahme resp. Abnahme in 

Prozenten d.vorjährigen Pflan-

i 

n:r 34 zenbestandes 
Oxbö1e Eftergrodda l Antal räknade plantor ............ - 33 16 - 53 1 12 

plantor Anzahl gefundener Pflanzen 
Spät- I proc. av hela plantbeståndet - 19,6 9,9 - 4,5 1,1 

gekeimte 
1 
In Prozenten d. diesjähr. Pflan-~ 

Pflanzen zenbestandes i ' 
l l Antal räknade plantor ............ f 324 l 2721 

255 1718 1262 tod ' 
! Anzahl gefundener Pflanzen 

sj 281 
l Totala I procent a v utsådda frön ...... 7 7 44 32 

! 

plant· Pro. hundert gesäter Samen 
Försöks-

beståndet 
Ökning eller minskning i pro-

- 26,5~ -13,ol yta Totaler cent av fåreg. års plantbe- ' 
Versuchs-

Pflanzen- stånd ................................. - 1-16o -6,3 -
fläche 

bestand Zunahme resp. Abnahme in l ' 
Prozenten d. vorjährigen Pflan- i 

l l n:r 35 l 
. z en bestandes 

=l 
i 

Vindeln Eftergrodda l Antal räknade plantor ............ 61 14 - 37 1 
91 

' plantor Anzahl gefundener Pflanzen 

Spät- 1 proc. av hela plantbeståndet 22,4 5,5 - 3,o 
0,81 

! gekeimte 
1 

In Prozenten d. diesjähr. Pflan-
Pflanzen zenbestandes l Il 

1 Revisionerna gjordes på hösten efter vegetationstidens slut. 

Die Pflanzenrevisionen wurden im Herbste nach dem Ende der Vegetationszeit vorgenommen. 

750 ""l ~j 5371 
3561 

40 31 25 27 18 

l -22) -36,7 - - -33,7 

- 40 
8

11 
- 12 

-
l 

6,9 
l,7ii 

-
3,41 

l 
l l 

803 446 4051 482 l 3041 

25 i 41 23 21 16 
l 

l l 

- -44,5 -9,2 - -36,91 

- 22 4 - 281 

- 4,9 !,o - 9,21 

864 l 576 485 609 38tl 

l 
19! 44 29 25 31· 

- -33.3 -15,s - -37,4 

-
111 

7 - 12 

- 1,91 1,4 - 3,4 

l l 

252 781 

13 44 

-29,2 -

l -

0,4 -

Il l 
283 747 

14 38 

-6,9 -

0,:1 

-
-

Il 
29211 859 

17 44 

-23,4 -

71 
-

2,41 
-

5391 

30 

-31,o 

37 

6,9 

424 

21 

-43,2 

31 

7,3 

616 

31 

-28,3 

33 

5,4 

379 

21 

-29,7 

3 

0,8 

428 

22 

+ 0,91 

8 

1,9 

470 

24 

-23,7 

2 

0,4 

..... 
0\ 
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226 EDVARD WIBECK. 

Tabell 2 a. Plantbeståndets storlek och förlindringar under de 3 respek
Grösse und Veränderungen des Pflanzenbestandes in den drei resp. vier ersten 

Fröproveniens ~amenprovenienz 

l Torne!l. Il Pite!l. 
I------R-e-v-is-io_n_s_å_r ___ J_a_h_r __ d_._P_fl_a_n_z_e-nr_e_v-is-i-on_e_n ________ 19_1_3_,1 __ 1_9_1_4'1,-1_9_1_5_1,-1_9_1 __ 6 --19_1_3 __ ,1_1_9_1_4_,~--1-9-15-. 

Försöks
yla 

Versuchs
fläche 

nr. 217 

Oxböle 

Totalt 
plant

bestånd 
Totaler 

Pflanzen
bestanJ 

Antal räknade plantor ........ . 
Anzahl gefundener Pflanzen 
I procent av utsådda frön ..... . 
Pro hundert gesäter Samen 
Ökning eller minskning i pro-

cent av föreg. års plantbe-
stånd ..............•.............. 

Zunahme resp. Abnahme in 
Prozenten d. vorjährigen 
Pflanzen bestandes 

Eftergrodda Antal räknade plantor 
plantor Anzahl gefundener Pflanzen 
Spät- I proc. av hela plantbeståndet 

gekeimte In Prozenten d. diesjähr. Pflan-
Pflanzen zenbestandes 

Antal räknade plantor ........ . 
Anzahl gefundener Pfl.anzen 

Totalt I procent av utsådda frön ... 
Försöks- plant- Pro hundert gesäter Samen 

yta bestånd Ökning eller minskning i pro-
Versuchs- Totaler cent av föreg. års plantbe-

fläche Pflanzen- stånd ........•.•................... 
bestand Zu nahme resp Abnahme in 

nr. 218 Prozenten d. vorjährigin 
Dalkarls- Pflanzenbesta n des 

mon Eftergrodda Antal räknade plantor .••.•.••• 

Försöks
yta 

Versuchs
fläche 

nr. 220 

plantor Anzahl gefnodener Pflanzen 
Spät- I proc. av hela plantbeståndet 

gekeimte In Prozen1en d. diesjähr. P.flan-
Pflanzen zenbestandes 

Totalt 
plant· 

bestånd 
Totaler 

Pflanzen
bestand 

Antal räknade plantor ........ . 
Anzahl gefnodener Pflanzen 
I procent av ntsådda frön ...... 
Pro hundert gesäter Samen 
Ökning eller minskning i pro-

cent av föreg. års plantbe-
stånd ............................. . 

Zunahme resp. Abnahme in 
Prozenten d. vorjährigen 
Pflanzenbestande~ Kava

heden Eftergrodda Antal räknade plantor ••..••••. 

l 
plantor Anzahl gefnodener Pftanzen l 
Spät- I proc. av hela plantbeståndet 

gekeimte In Prozenten d. diesjähr. Pflan-

Försöks-
yta 

Versuchs
fläche 

Pflan~:en zenbestandes 

I
Antal räknade plantor .•.•...•. 
Anzahl gnfundener Pflanzen 

Totalt I procent av utsådda frön ...... 
plant- Pro hundert gesäter Samen 

bestånd Ökning eller minskning i pro-
Totaler cent av föreg. års plantbe-

Pflanzen- stånd ............................. . 
bestand Zunahme resp. Abnahmd in 

nr. 219 Prozenten d. vorjährigen 
Kuortes= Pflanzenbestandes 

rova Eftergrodda Antal räknade plantor ....... .. 
plantor Anzahl gefnodener Pf!anzen J 

Spät- I proc. av hela plantbeslandet 
gekeimte In Prozenten d. diesjähr. Ffian-J 
Pflanzen zenbestandes 

136 

6,8 

98 

4,8 

115 l 
5,6 

158 
7,7 

121 116 175 189 172 

6,1 5,8 8,7 9,5 8.6 

--tt,o --4,1 +S,o --9,0 

18 8 39 3 

14,9 6,9 20,6 1,7 

124 

6,1 

1071 
5,2 

150 

7,4 

165 160 

8,1 7,8 

+26,5 -13,7 - +10,o --3,o 

44 2 42 7 

33,5 1,9 25,4 4,4 

140 146 153 159 160 

6,9 7,2 7,5 7,8 7,8 

+21,7 +ol,s --0,7 +3,9 +0,6 

31 11 2 15 10 

22,11 7,ö 1,8 6,2 

231 228 

11,s 11,1 

1901 
9,8 

1771 
8,7 

247 242 

12,1 11,8 

+46,2 --1,s --16,7 + 39,5 -2,o 

83 82 16 

36,01 0,5 33,2 



(I 67) OM EFTERGRONING HQS TALLFRÖ. 

tive 4 första åren efter sådden å avd. 1-V på försöksytorna nr. 217-220. 

Jahren nach der Saat in den Abteilungen i-V der Versuchsflächen 217-220. 

r~l .. ,~ Sorsele 

19161119131 

Hällnäs 

1916 l 19131 

Bjurholm 

19161 L9141 1915 l 1914 l 1915 l 1914 l 1915 l 
- Il 115 203 202 - 1011 94 88 - Il 178 199 192 -

- 8, 7 10,1 10,1 - 10,1 9,4 8,8 - 17,8 19,9 19,2 -

-3,51 

Försöks-

-l -6) 
yta 

- - + 16,0 -0,5 - -6,9 - - + tt,s - Versuchs-

l 
fläche 

l o l nr. 2I7 

43 15 16 3 _J 
461 

Oxböle 
- - - - -

l 
-

J - - 21,2 7,4 - - 17 3,4 - -l 23,11 oj -

l 
l l l l 

- 117 204 185 -

Il 

118 117 124 -

Il 
214 243 229 -

l 
l 

- 5, 7 IO,o 9,1 - 11,6 11,6 12,2 - Il 21,4 24,3 22,9 -

l Försöks-

+74,•1 

yta 

l 
- - -9,3 - -· -0,8 +6,o - - + 13,5 -5,7 - Versuchs-

fläche 

nr. 218 
l 

991 7 26 11 63 5 
Dalkarls= - - - - - - - mon 

- Il _l 
48,51 3,81 

- - 22,21 8,81 
- - 25,91 2,21 

- l 
Il l l l 

15711 
223 2561 

2561 24411 
124 132 1341 124

11 

238 
2491 

249 241 

7, 711 10,4 12,6 12,6 12,011 12,2 12,9 13,1 12,111 23,3 24,4 24,4 23,6 

l H,•l 
Försöks-

yta 
-1,9 - + 14,8 o -4,7 - +6,4 + 1,5 -7,5 - o -3,2 Versuchs-

l 
l 

fläche 
nr. 220 

3 -l 45 181 

"·1 

!51 9 l -l 251 JO 3 
Kava• 

l - heden 
l -l 17,51 7,01 

_l 
11,31 6,71 -l 10,~1 4,ol 1,21 

l 
1,9 O,s 

l 'l 
l 

16511 2351 
379 388 

33711 
!53 176 

1701 13011 2811 
345 327 275 

8,111 11,5 18,6 19,o 16,511 15,o 17,2 16,7 12,71 27,5 33,8 32,1 27,o 
l l Försöks-l -l +61,3 

! l 
yta 

1-31,8 +2,4,-13,1 - + 15,o -3,4 -23,5 - +22,9 -5,2 + 15,9 V~rsuchs-

i 
fläche 

l l 
281 

nr. 219 

l l Kuortes• 

l 
o -l !51 4 - 40 8 

·1 
- 78 13 2 rova 

l 
o -l 39,81 7,21 1,2 - 22,71 4,71 

_l 
22,61 4,01 o, 7 

l l 



228 EDVARD WlBECK. 

Tabell 2 b. Plantbeståndets storlek och förändringar under de 3 respek= 
Grösse und V eränderungen des Pflanzenbestandes in den drei resp. vi er ersten 

Fröproveniens Samenprovenienz Ångermanland Bispgården 

Revi3ionsår Jahr d. Pflanzenrevisionen 1913 1914 l 1915 l 1916 1913 1914 l 1915 l 
402 3781 3461 

l 
40,6 38,2 33,91' 

l 

l 
-ö, o -8,51 

Antal räknade plantor 340 310 
Anzah1 gefunde.ner Pflanzen l 

l 
Totalt 

I procent av utsådda frön 35,4 l 32,3 29,5 plant- ... -

bestånd Pro hundert gesäter Samen 
Försöks- Ökning eller minskning i pro- l 

yta Totaler l i Pflanzen- cent av fOreg. års plantbe- -S,sl Versuchs- bestand Zu5~!h~~··;~·~~·.-··_;{j,'~~i,;;;~···;~~ 
- i -8,7 -

l 
ftäche i 

n:r 217 j Prozt>nten d. vorjährigen l 
Oxböle ----

Pflanzenbestandes l 
l 

Eftergrodda Antal räknade plantor ......... l - 15 l -
plantor Anzahl gefundener Pflanzen 

Spä t- I proc av hela plantbeståndet - 4,9 0,3 -

l 
gekeirrtte In Prozenten d.diesjähr. Pflan-~ 

l Pfl.anzen zenbestandes 

l l AoM ri'-•"• ''""'"' ......... 353 l 247 2491 -

l 

Anzahl gefundener Pflan~ 
Totalt l procent av utsådda frön ••. 34,6 24,2 24,4 -
plant- Pro hundert gesäter Samen 

Försöks- bestånd 
Ökn1ng eller minskning i pro-yta Totaler cent av fåreg. års plantbe-

Versuchs- Pftanzen- stånd .............................. - -30,o +:0,8 -
fläche bestand Zunahme resp. Abnahme in 

n:r 218 Prozenten d. vorj ährigen 

Dalkarls-
Pftanzenbestandes 

mon Eftergrodda Antal räknade plantor ......... - 16 15 -
plantor Anzahl _gefundener Pflanzen 

--

266 

i 
19 O i 

5,o O l 
" 

i l 228 

l 

2161 

22,3 
21,2\ 

1-14,3 -5,2 

l 25 6 

' l 

26,1 

Spä t- l proc. av hela plantbeständetl -- 6,6 6,o -
gekeimte In Prozenten d. diesjähr. Pflan-

ll,o 2,s! 
l 

Pftanzen zen bestandes i ___ i 
! Antal raknade plantor ......... 329 331 312 280 325 3291 

l 

313[ 
Anzahl gefundener Pftanzen 

Totalt l procent av utsådda frön ... 32,3 32,5 30,6 27,4 31,9 
plant- Pro hundert gesäter Samen 

Försöks- bestånd 
Ökning eller minskning i pro-yta Totaler cent av föreg. års plantbe-

Versuchs- Pftanzen- stånd .............................. ~ 0,61 -5,7 -10,s 
fläche bestand Zunahme r~!i>p. Abnahme in 

n:r 220 Prozenteh d. vorjährigen 

Kava-
P:flanzenbestandes i -----

311 4 heden Eftergrodda Antal räknade plantor ......... 

o,:ll 
plantor Arizahl gefttndener Pflanzen 

Spä t- I proc. av hela plantbeståndet 9,31 !,s 
gekeirnte In Prozenten d. diesjähr. Pflan-
Pftanzen zenbestaOdes l l Il 

32,3 30,71 

+ 1,2 -4,91 

24 

.. :1 7,3 

j Antal räknade plantor 319 328 
2841 

166 315 
Anzahl gefundener Pftan~ 

Totalt [ procent av utsådda frön ... 31,3 32,2 27,8 16,3 30,9 
plant- Pro hundert gesäter Samen 

Försöks- bestånd 
Ökning eller minskning i pro-yta Totaler cent av föreg. års plantbe-

Versuchs- Pflanzen- stånd ............................ + 2,8 -13,4 -41,5 
fläche bestand Zunahme resp. Abnahme in 

n:r 2I9 Prozenten d. vorjährigen 

Kuortes-
Pflan7enbestandes 

rova Eftergrodda Antal räknade plantor ......... 59 7 
plant0r Anzahl gefnodener Pftanzen 

l 
Spä t- I pro~. av hela plantbeståndet lS,o 2,4 1,2 

gekeimte In Prozenten d. diesjähr. Pflan-
Pflanzen zenbestandes 1 

283! 245 

27,7 24.0 

-- 10,2 -13,41 

l 
l 

28 91 

lO,o 3,ol 
~ 



OM EFTERGRONING HOS TALLFRÖ. 229 

tive 4 första åren efter sådden å avd. VI-X på försöksytorna nr. 217-2:zo. 
Jahren nach der Saat in den Abteilungen VI-X der Versuchsflächen Nr. 217-220. 

~l 
Hamra Il jurfors Bottnaryd 

l 1916 1913 l 1914 l 1915 l 1916 19131 1914 l 1915 l 1916 19131 1914 l 1915 l 1916 

2051 2321 l 1681 
l 

- 212 191 - 253 261 - 159 147 - l 
- 21,2 20,6 19,1 - 25,8 26,1 23,21 - 17,8 16,4 15,2 -

l Försöks-

-tt) 
yta 

- - -3,8 -6,8 - - +3,2 - - -5,4 -7,5 - Versuchs-
l fläche 

n:r 217 

~ - 14 o - - 31 o - - 20 o - Oxböle 

- - 6,8 o - - 11,8 o - - 12,•1 
o -

l l l 
- Il 1341 132 128 - l 3261 2361 214 - 2421 156 134 - l 
- 13,1 12,9 12,5 - 32,o 23,11 2l,o - 23,7 15,8 13,1 -

Försöks-
l : yta 

- - -1,6 -3,oi - - -,---27,61 -9,8 - - -35,5 -14,1 - Versuchs-
fläche 

n:r :u8 

331 

. 
Dalkarls• 

- - 34 13 - - 9 - - 23 l - mon 

- - 25,7 10,1 - - 14,01 4,2 -- -· 14,7 0,7 --

l l l l Il l l l 
262 152 165 1641 143 273 272 260 194 165 137 122 103 l 

l 
25,7 14,9 16,2 16,1 14,0 26,8 26,8 25,5 19,o 16,2 13,4 12,0 10,1 

Försöks-

l yta 

-16,8 - +8,6 -0,6 -12,8 - l -0,4 -4,4 -25,4 - -17,o -10,9 -15,6 Versuchs-

l 
fläche 

n:r 220 

i l 
Kava• 

l - 24 5 3 -

l 

28 4 4 - 14 o o heden 

0,4 - 14,5 3,o 2,1 - 10,3 1,6 2,o - 10,2 O, o o',o 

Il l l l l l l l l l 
151 1741 182 1641 138 197 2071 1621 891 169 1 121 86 

501 
14,8 17,1 17,8 16,1 13,5 19,3 20,3 15,9 8,7 16,6 11,9 8,4 4,9, 

Försöks-

-38,41 

yta 

- +4,6 -9,9 -15,9 - +5,1 -21,7 -45,1 - -28,4 -28,9 -41,9 Versuchs-
fläche 

n:r 2r9 

3 37 8 2 54 5 o 14 o l 
Kuortes• 

- - - rova 

2,o - 20,8 4,81 1,4 - l 26,1 3,11 O,o - 11,6 O,o 2,o 

l l 



Tabell J. Plantbeståndets storlek och f<Srlndrfngar under åren närmast efter sådden på f<Srs<Sksytorna nr. :us, :.n6 och 233· 
Grösse und Veränderungen des Pflanzenbestandas in den ersten Jahren nach der Saat in den Versuchsflächen Nr. 215, 216 und 233. 

Såddtid för de olika avdelningarna 
Saatzeit der verschied. Abteilungen 

Revisionsår, Jahr d. Pflanzenrevisionen 

Vårsådd 1912 Il Höstsådd 1912 
Friihjahrssaat 1912 Herbstsaat 1912 

1913119141 19151 1916 19131 19141 19151 1916 l 

Friihjahrssaat 1913 Herbstsaat 1913 Friihjahrssaat 1914 Vårsådd 1913 'l Höstsådd 1913 Il Vårsådd 1914 

19131 19141 19151 1916119131 19141 19151 1916 19131 19141 19151 1916 l 

Försöks~ 
yta 

Versuchs
fläche 

nr. 2'5 
Ovans j Ii 

Försöks
yta 

Versuchs
fläche 

nr. :n6 
Oxböle 

Försöks
yta 

Versuchs
fläche 

nr. 233 
A.lträsk 

Antal räknade plantor ......... 
Anzahl g'efundener Pflanzen 

Io64J 9811 9671 - Il- l 2471 193· -

Totalt 
plant

bestånd 
Totaler 

Pflanzen
bestand 

l procent av utsådda frön ..... . 17,8 
Pro hundert gesäter Samen 
Ökning eller minskning i pro-

cent av föreg. års plantbe-
stånd .............................. ~ -

Zunahme resp. Abnahme in 

l. Prozeoten d. V"Jjährigen 
Pflanzenbestandes 

Eftergrodda Antal räknade plantor ......... ' -
plantor Anzahl gefundener Pflanzen 
Spät- I proc. av hela plantbeståndet• -

gekeimte In Prozenten d. diesjähr. Pflan-
Ptlanzen zenbestandes 

Totalt 
plant

bestånd 

Antal räknade plantor ......... 11856 
Anzahl gefnodener Pflanzen 
I procent av utsådda frön ...... 31,1 
Pro hundert gesäter Sarneo 

16,41 16,2 4,1 

-7,sl- 1,4 

301 Il 

3,11 1,1 -1-
14851 1302 9!811- l 746 

24,91 21,8 15,411 - l 12,4 

Totaler 
Pflanzen
bestand 

Ökning eller minskning i pro
cent av töreg. års plantbe-
stånd ............................. . - •-20,ol-12,sl-29,5i•-

Zunahme resp. Abnahme in 
Prozenten d. vo.rjährigen 
Pflanzenbestandes 

Eftergrodda Antal räknade plantor ......... -
plantor Anzahl gefundener Pflanzen 
Spät- l proc. av hela pl~;,tbeståndct• -

gekeimte In Prozenten d. diesjäbr. Pflan-
Pflanzen zenbestandes 

Totalt 
plant

bestånd 
Totaler 

Pflanzen 
bestand 

Antal räknade plantor ......... 11067 
Anzahl gefundener Pflanzen 
I procent av utsådda frön...... 8,6 
Pro hundert gesäter Samen 
Ökning eller minskning i pro-

cent av föreg. års plantbe-
stånd .............................. 1 -

Zunahme resp. Abnahme in 

/ ~~~~~z~t;best!de:orjährigen 

82 

5,5 

30 

2,s 

121'-
!,sil-

1136! 1195 11481·- 215 

9,11 9,6 9,2"- !,s 

+ 6,41 + 5,21 - 3,9" -

2281 143 501•-

3,2 

-21,91 - l'-

4 

2,1 

602 4741·-

IO,o 7,9"-

-19,sl-21,sl•-

24 171·-

4,o 3,6··-

3571 
2,9· 

469,"-

3,9"-

l 
+66,ol+31,4"-

1701 142t•-

1461 1366 

25,6 24,o 

-6,5 

55 

4,0 

1279 12201 7681• -

21,5 20,41 12,9" -

- 4,6l-37,o', -

501 271•-

l- l 
4,11 3,5"-

19161 

15,9 

22911 21021· -

19,ol 17,4i• -

l 
+ 19,51- 8,7"-

5361 741<-Eftergrodda Antal räknade plantor ......... ~
plantor Anzahl gefundener Pflanzen 

Sp~t- I p.roc. av hela ~l•';'.~beståndet -~ 20,il ll,ol 4,sll-l - l 47,61 30,sll-l - l 23,41 3, 51'-
geketmte In Prozenten d. dteSJahr. Pilan-

l Pflanzen zenbestandes l l l l 1 J l 

639 

!O,s 

-l 584 

IO,o 

182 

1,5 

323"-

5,4"-

-49,5"-

44i·-

13,6"-

l 
319.•-

5,411-

-45,41•-

29•-

9,111-

11 
m:.-

1,4"-

-3,8"-

301·-

17,1"-

1273 

- 21,6 

III O 

18,9 

- -

- -1 
17771 

!5,s 

-l 

901 

15,2 

-29,2 

62 

1,9 

746 

12,7 

-32,2 

81 
l 

10,91 

15711 

13,61 

l 

i -11,6! 

! 

621 

l 
3,9, 

l 



Tabetl 4. Plantbeståndets procentuella ökning eller minskning under åren närmast efter sådden å samtliga undersökta försöksfält 
och fröprovenienser. 

Prozentuelle Vermehrung oder Abnahme des Pflanzenbestandes in den ersten Jahren nach der Saat in sämtlichen untersuchten Versuchsfeldern 
und Samenprovenienzen. 

Frö-
Försöksytans belägenhet, n:r och avdelningar. Lage, Nummern u. Abteilungen der Versuchsflächen 

proveniens "' ~ "' öi< "' "' c "' "' "' o ~~ "'o NO o w< 
:0"'1 c. 1:5:r~ "'> "'> "'> "'> "'> "''n ::;o "'o "-'0 t::: o NO "-'0 :~ "'"' 0'1 

w- w- ~=r - .. .... "-'-< --< --< ~: .. " w:: w- w- .... 
~=-: T~ -~ ~~ "'~ ~" ~~ Samen- .• Q o .• ~CD "' ... "'"' "'"' w ::t """"o: ~e ~= "'~ "'"' "'"' ~ ... 

~--: .. ~~-< "'" .. s.1: .. .. .. , l~ ~~. ~o,. "'"' .. ... ..... .. "' ~~ 1,. .. = .. = .. = .. = l~ provenienz l .. s- l""' .. == -"'= -"': .. ,., 
~~ t= .. ~~ ~2: ::::~ -o= .. o: 

~~ ...... ~ ....... 
<~: -<~ ~o ~"' ~~ ~"' -<"' -<<~> -<(;' -<;- ~Ö: 

,...._ 
~ w ~=Il ;o;" -;o;- ;o;" ;o;" -<= -<= ~ tf ~" " " ~ .. -<" o: -o: -o: o: -<-d 

Sarsele l +61,sl +14,81 l 
l l l l l 

l +74,41 +16,01 
l l l l 

l 
l 

l 

l l l l l 
+2,4 ..:':..0 

l 
-9,3 -0,5 

l l -13,1 -4,7 

,-46,21 +21,7,+6,41 +66,01 
l l l l 

1 +26,5,-ll,ol l l 

l l l l l 
l 

l l l l 
Torneå -l,s +4,s +5,2 +31,4 1-13,7 -4,1 l l -16,7 -0,7 -3,9 l 

l l l l l ~~:~1-3,91 -:11,61 l l l l l l l l l l l l l l 
l Boden 

l l l 

Piteå 1 ~Hl ~t:l 1 1 1 1 1 1 ~~:~r ~g:~r 1 l 1 1 1 1 1 1 1 

l 
+l5,ol +6,41 1 1 l l l l l -o,81 - 6,91 l l l l l l l l l ·1 Häll~äs ~t: ~!:: i l 1 +~::: +~::: 1 l l l : 

~: 
.. Ja: 
~"' l :e. 
~g. 
-<<-< 

l 
l 
l 
l 

l 
l 
l 
l 
l 

] Bjurholm ~d ~~,2~ l l l l l l l - 5'7' - 3'51 l l l l i l l l l l l 1 

l Hamra l ~Hl ~Hl ! l l l l l l =1:~~ =~::t l l l i l l l l l l l l l l 

l +2,81 +0,61 l l l r-16,ol-14,81-30 01 -8 81 l l l l r-27,sl -6,ol l l l l r-10,61 19,7 Ångerm. =!i;: ~6;~ l -6,s -18,8 +O;s -8:7 -3,6 -4,s l l -14,2 -8,8 
. . r-10,21 + 1,21 l l l r-14,31 -6.o,-20,o ,-19,31-4,61-45,411-32,611 l l l l 'i l l B1spgarden -13,4 -4,9 Il -5,2 -8,5-12,3 -2J,s1 -37,o1 1 -38,4 -16,3 -29,51 l l 

Hälsingl. ] j ] j j l -26,5~-19,41 j j j j j ] ] -30,1] -9,6] l j j j j -32,6] -18,21 -13,9 -17,s -6,6 -5,o l -19,8 -6,2 
i S. Dalarne] l l l l l l l l l l l l - r - -~ - -~- -~ l ~-6 ' 5 1-49' 51 1-29' 21 1 l 
l Kloten l l l l l l l l -33,sr-22,ol l l -44,5~-10,sl l l l l ~-32,ol -14,4 
l Bjmfo" l =lJ; il_cJ::I ! . l l i ~-" ·~-'" 'l -:'J ;l _+,f;: l l l -•.•1 -;,,1 . 1. .. 1. : l ~- n,o l -'·' 

Hillevik 1 

1-28 ·r-17 01 Bottnaryd -28:9 -10:9 -41,9 -15,6 

l l l l l l 
. l----- l=i:!]-21 '91 l l l ! 

l 
l l 1-37,.1-33,71 l l l l l l l -36,91 -10,'1 l l l l -22,61 16,11 -23,4 -29,2 l -6,9 -4,2 -17,4 -4 5 

l l l l 
r-35,51 -5 .• 1 l l 

l 

l l l l l 
l l l l . -14,1 -7,4 

l l l 
l - 28,81 18,51 l l l -28,41 31,01 l l l l l l -43,21 -13,01 l [ _ __l -23,7 -29,7 l +0.9 -8,2 -23,o -7,7_ 

Uppland j 

~~ål. hög!.] 
1 På grund av att dessa värden accumulerats under 2 stycken vegetationsperioder, äro de säkerligen mer eller mindre fOr stora gent emot de övriga. 



Tabell s. Eftergroningens (överst) och den samtidiga plantdlidlighetens (underst) 
totala storlek å alla de undersökta flirsöksfälten, uttryckt i form av procent av 

samtliga uppkomna plantor. . 
Umfang der Spätkeimungserscheinung (oben) und des gleichzeitigen Pflanzenabsterbens (unten) 

in sämtlichen untersuchten Versuchsfeldern. Die genannten Erscheinungen sind zahlen· 
mässig in Prozenten aller gekeimten Pflanzen ausgedriickt. 

~=;=~~~~~~~~e F r ö p r o v e n i e n s Samenprovenienz 

Knortesrova l I::~ ~ 4~;:J 3~;!J l ~~:~l ~§::1 ii;~~ ~~;~~1~;:J ~~;!J l l l~~;~~ l l J3~s~ 
Kavaheden l I::~ l ~~;:J 2+;~J l ~g;~J 1 8;:J 1 ~:~1 1 ~;!I ~~;~J fi~6~ l l l U;~ J l l {3~8~ 

Allräsk l 2~3 l l ~~;:J l l l l l l l l l l l l l l 
D· o l ~l l l ~~:~l l l l l l l l l l l l l l l 

~D:o __ l 2/r~ l l l ~6;!1 l l l l l l l l l l l l l 
D:o l 2/~ l l l ~i:~ l l ~---~--~ l l l l l l l l l 

D:o l 2~ l i ~~~::1 l l l l l l l l l l l l l 
l 35 l l l l l l l 118'81 l 2'61 l 2'01 l l 3;01 l 3,9 Vindeln I XV 36,1 38,4 45.1 53,7 47,4 

.... l 33 1111111115'411 6·711 6'0111 2·'11 4'9 Proson I-XV 41,5 37,• 38 8 54;2 55,2 
l 218 147,6131,91 124,6123,9124,tl26,ol8,t 110,41 l l 111,41 l 19,ol Dalkarlsmon I-X 17,o 25,7 19,6 20,o 18,8 29,8 35,2 27,a 41,8 49,6 

Oxböle l 217 124,al16,ol 119,ol15,8120,51 6,21 4,61 4,51 l l 110,91 J 110,61 I-X 13,8 28,4 20,1 25,o 14.8 15,s 20,• 17,8 18,8 21,8 

D:o l 2i6 l l l l l l l l 13g::l l l l l l l l 
-D:o . --~ . 2~~ l l l l l l l l ~ 3~:=1 l l l l l l l 

D:o l ~i~ l l l l l l -~ l ~ 4~:!1 l l l l l l l 
,_D:o ---- J 21~ T-T-T--\ ~~-~--f l l4i:!J l l l l J l l 

D:o l 2~ l l l l l l l ~-~~~-~-~-~-~-~-~-~-
l--

D:o l J~iv l J l l l l l l !i;~ l ~ 3~:~1 lsf;~~ l ~ 4~;~J ~ 4~;~ 
~amsjö l I~iv l l l l l l l ~~f;!l lli;!J ~ 2~;~1 l ~ 1~:~1 ~~;~ 
Ovansjö l 2i5 l l l l l l l l l . l l l l ~ 1 ~;!J l l 

D:o l 2~f l l l l l l l l l l l l l 1 2k~l ~--~-~ 
D:o l ~i~ l . l l l l l l l ~-· l l ~:!l l l l --~ -~ 
D:o l 2fJ l l l l l l l l l l ~ 5~;~~ l l l l l 
D:o l 2t5 l l l l l l l l l l l3ö;:l l l l l l 

Vretstorp l I!~v l l l l l l l l ~~::J ~4~:!1 P:~l l l U;~J Is~;~ 
Hässlebjr l I~iv J l J l l l l l ~~:~l ~2~:!l J3::~\ \ \ 2~:~\ J2ä:: 



OM EFTERGRONING HOS TALLFRÖ. 233 

Tabell 6 a. De nykomna eftergrodda plantornas procentuella fördelning un
der 2:dra och 3:dje vegetationsperioden efter sådden på försöksytorna 

nr. 29, 30 och 32-35. 

l 

Prozentuelle Verteilung der spätgekeimten Pflanzen im zweiten und dritten Jahre nach 
der Saat in den Versuchsflächen Nr. 29, 30 u. 32-35. 

De eftergrodda plantornas procentuella fördelning under 
olika år efter sådden 

Prozentuelle Verteilung der spätgekeimten Pflanzen in den 
verschiedenen Jahren nach der Aussaat 

Läge för försöksytan -

Lage der V ersuchsfläche Fröproveniens. Samenprovenienz 

Ångerman- Hälsing- Kloten Uppland s .1 d [[ Medeltal 
land land ma an Mittel 

1190611907 190611907 190611907 190611907 19061190711190611907 

l l l l l l 
Vindeln .................... 81 19 8o 20 61 39 63 37 94 6 76 24 

Frösön ........................ 94 6 97 3 83 17 92 8 92 8 92 8 

Oxböle ........................ 67 33 81 19 ss 15 93 7 79 21 81 19 
Ramsjö ........................ 89 II 91 9 95 5 87 13 91 9 91 9 
Vretstorp ..................... 68 32 63 37 45 55 82 18 61 39 64 36 

Hessleby ..................... 1 100 o 51 l 49 59 l 41 79 21 79 21 Il 74 26 

Medeltal l 831 17 l 77 l 23 l 71 l 29 l 83 l 17 l 83 l 17 Il 79 l 21 

Tabell 6 c. De nykomna eftergrodda plantornas procentuella fördelning un= 
der åren närmast efter sådden på försöksytorna nr. 215. 216 och 233. 

Prozentuelle Verteilung der spätgekeimten PBanzen wähend drei resp. zwei Jahren nach der 
Saat in den Versuchsflächen Nr. 215, 216 u. 233. 

De eftergrodda plantornas procentuella fördelning under olika 
år efter sådden 

Prozentuelle Verteilung der spätgekeimten Pflanzen in den verschiedenen 
J ah ren nach der Aussaat 

l 
Läge för försöksytan 
Lage der Versuchsfläche Vårsådd I 912 l Höstsådd 19121 Vårsådd 1913 Medeltal 

Friihlingssaat J:9I2 Herbstsaat rgr2

1 

Friihlingssaat IQI3 Mittel 

l 1913 l J914 l 1915 l 1914 l 1915 1914 l 1915 - l -

Alträsk .................. 46 88 Il 
l 54 34 12 54 12 

Il 
- -

l 
Oxböle ................ .". 66 23 II 59 41 65 35 - -

... ~~~.~~t-~~ .l 6o 

l 
29 

l 
II 

l' 
57 

l 
43 

l 
77 

l 
23 

Il 
-

l 
-

Ovansjö 73 27 - -
' 

-- l - ! - - -
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Tabell 6 b. De nykomna eftergrodda plantornas procentuella fördelning un= 
der 2:dra-4:de vegetationsperioden efter sådden på försöksytorna 

nr. 217- 220. 
Prozentuelle Verteilung der spätgekeimten Pflanzen im zweiten bis vierte.n Jahre nach 

der Saat in den VersuchsAächen Nr. 217-220. 

Friipro- Läge för försöksytorna. Lage der Versuchsflächen. veniens År 
Samen· 

Jahr 
Kuortesrova l Kavaheden Il l Dalkarlsmon l Il 

proveni- Medeltal Oxböle Medeltal 
en z Mittel Mitte-l 

<1) 1913 82 6g 76 93 75 84 
] ... 1914 15 28 21 7 25 16 o 
'.Il 

1915 3 3 3 - - -
----~ 

;i o" 1913 8g 70 8o g6 6g 83 <1) 

o: 
0::: ~ ... 1914 10 25 17 4 31 I7 
<1) ~ o 

'O -< f-< 
'O 1015 I s 3 - - -
of)l ~ 

" 

l 
-

"O 
84 6g 86 ... 

-5 1913 53 93 go <!) o" 

"" " 2 <!) 

" 1914 r6 36 26 14 7 10 ... " 
ii: 

l o" ~ 1915 o II 5 -- - -
"' 

.c 
" ,::: ..... 

l o ~ "' 1913 8o 6o 70 70 84 77 '"' ... " E 
l " ~ 1914 16 34 25 30 16 23 <!) "O 

'O " ~ o: ~ 6 ;:! 1915 4 5 - - -

b.O E 
" "" s 1913 84 66 75 93 100 97 ·a " o 

<l " ..c: "O ... 1914 14 26 20 7 o 3 'O ;:! ... -~ i:CI l i.8 " 1915 2 8 5 - - --· 
..::1 ~ ! ~~~--

<l ;; 
"' 1913 79 75 77 72 100 86 

E "' ... p, s o: " "' 1914 17 16 •7 28 o 14 <!) " ~ C.) s o 1915 4 9 6 - - -h ·~ 
p.. " --" 

"'= " 87 84 86 "' bJJ "' 1913 s• 94 73 ~ :~ S"O l h o. ... o: 6 o 00 
<!) "' 1914 lO l I JO 49 27 

~ ~ bil~ 
o: " 
"' "O " 1915 5 'P..b!J o<t:i 3 4 - - -

" " "' " <!) 1913 70 So 75 81 100 91 'O :::: 'O 
'O .':i h 

l o ~ oro 
h " bil 1914 23 17 20 19 o 9 bil> p.. 
h 

.-" "' <!) i:Q 1915 7 3 s - - -

"" <J <!) 

" <!) " •n 1913 92 78 ss 79 ICO go 
" h 

i=l N ..8 o 
~ 

h 1914 8 I I IO 21 o 10 ;:! 

i:CI 1915 o II 5 - --
'O 1913 93 97 g6 g8 >, 100 100 ... 
"' E 1914 o o o 4 o 2 
o 
~ 1915 7 o 3 - - -

] 1913 84 74 79 82 92 87 
<l " 'O 

:@ 1914 13 20 17 18 8 13 <!) 

~ 1915 3 6 4 - - -

l 
l 
l 
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MITTElLUNGEN AUS DER FORSTLICHEN VERSUCHSANSTALT SCHWEDENS. v c::,~ 

·r., , r . ' ,, 

· .. , .. ' ' i.!· 

'U ber Verspåtung der K~imung 'n~rd~cbwedis~heri. .·Kief~~~~ ; 
. ' ' ' l •-,' . • . . . ' ' . . . '' '· ·.. h ••• ~· 

r. .sa-mens bei Freilandssaat. . ··""'/ 
• ! } ,'.f 

::··r ... VoN Env:A~D Wis~c.~. 

l• 'Il 

\". · Zu . dem . hauptsächlichen Zwecke, der Proveniensfrage und :verschiedenexi 
anderen :Fragen zu dierien, welche bier nicht riäher beriihrt zu werden·brauthen; 
>Wur:deri durcih: die Versuchsanstalt Schwedens teils im Friihlirig IiJos; teils ini 
Friihling 1.9 x· :z, und in den späteren Friihlingen ·und, Herbsten .. mehrere: ·Ver.
,suchsfelder angel.egt, welche ·ane mit Kieferrisamen versthiedener einheimisch'ei
P.rovenienz ;plattenweise besät wurden. In jede. Platte. wurde. eine bestin!Jmte 
Anzahl Samenkörner. gelegt. Die Lage dieser Versuchsfelder ebensÖ wie die 
annähernd bestimmten Einsammlungsolte des ansgesäten Samens ·werden dti~ch 
die Kartensl,tizze und die. Erklärungen auf S. ·1 :r ;veranschaulicht. · Die Ve-1-
.:>uchsfelder ·sind · dun;h kleinere ausgeftillten Quadra te und arabische Ziffetw, 
die Einsammlungsorte der . Samen durch gestrii::helte Kreise . und tömische: Z if· 
fern bezeichnet.· · .Die. Nummernfolge ist in jeder· Serie derart gewählt; •dass 
die .N ummetn ·;v .on X'Vll •an. aufwärts Orte• mit .im mer ki.ihlerer mittlerer •J ahi"ei. 
temperatur bezeichnen. Die Nummern, unter welchen die Versuchsflächen im 
Register .der. Versuchsanstalt eingetragen sind, sind ·auch in dem -Verzeicll.nis 
rechts von der Kartenskizze aufgefiihrt. · · · 

·In den. 9-rei bis • vi er J ahren gleich nach der Saat sin d jährliche PHanzen~ 
revisionen vorgenommen worden, bei welchen die Pflanzenanzahl in jeder 
Platte gerechnet1 und protokolliert wurde .. Die Resultate dieser Revisionen 
sind .aus den Tabellen 1-3 ersichtlich. Fi.ir. einer.1 Teil der Versuchsflächen 
ist die Grösse des Pflanzenbestandes während der ersten Jahre nach der Saat 
auch graphisch in den Figuren 2-4 dargestellt. 
· . Es geht aus · all diesem hervor, dass in vielen Fällen die Pflanzenanzahl 
gestiegen ist, nachdem ein oder - selten er ~ sogar zwei Winter nach. der 
Saat v~rflossen· sin d: Da , Selbztsaat, wie aus mehreren Gränden anzunehmen 
ist, keine erhebliche Rolle fiir die Pflanzenvermehrung in der zweiten resp~ 

dritten Vegetationsperiade nach der Saat gespielt haben kann, so muss diese 
Vermehrung in dem betreffenden Falle dadurch hervorgerufen sein, dass ein 
Teil des ansgesäten Samens während eines oder zwei Winter in der· Erde 
geblieben ist, ehe er gekeimt ist. · J 

. In der Tabelle 4 sin d die während. eines, zwei oder in einigen Fällen sogar 
drei Jahren stattgefundenen negativenoderpositiven Veränderurigen: des Pflanzenc 
pestandes in sämtlichen Abteilungen der Versuchsflächen dargestellt. Die 
verschiedenen Versuchsflächen und Samenprovenienzen sind in der Tabelle 
so; geordnet,. dass ki.ihlere Orte links und oben, die wärmeren rechts und 
unten kommen. Die Vermehrung bezw. Abnahme des :Pflanzenbestandes ist' 
in'' Prozenten des Bestandes des vorigen J ahres ausgedriickt. Es zeigt sich 
klar, dass die durch die Spätkeimung hervorgerufene Pflanzenvermehrung am 
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grässten in denjenigen Versuchsfeldern gewesen ist, die in den kältesten 
Gegenden liegen. Innerhalb ein und derselben Versuchsftäche aber zeigt der 
Samen kältester Provenienz den maximalen W ert der Spätkeimung. Es scheint, 
als könute die Spätkeimung iiberhallflt nur an Saatorten in demjenigen Halb
teil Såwedens , der oberhalb der Isotherme fiir + 2° C. mittlere J ahrestempe
ratur liegt, reichlich genug ansfallen um das gleichzeitige Absterben der Pftan
zen aufzuwiegen. Die Lage dieser u. a. Isathermen geht aus Fig. 1 hervor. 

Wir haben uns vorläufig nur mit dem totalen Pftanzenbestande und den 
Veränderungen desselben beschäftigt. Eine Untersuchung der einzelnen Saat
platten zeigt indessen, dass immer einige von die,en eine vermehrte Pftanzen
anzahl aufweist. Eine Spätkeimung, wenn auch zuweilen klein, hat folglich 
in sämtlichen Parzellen aller Versuchsflächen stattgefunden, obwohl sie auf 
den siidschwedischen und zum Teil auch auf den mittelschwedischen Versuchs
ftächen durch ein grösseres Pftanzenahsterben verdeckt wird. In der Tabelle 
51 die im iibrigen nach denselben Grunden wie die Tabelle Nr. 4 aufgestellt 
ist, bezeichnet die obere Zahl in jedem Tabellenfach die Grösse der totalen, 
d. h. während der zweiten, dritten und ausnahmsweise sogar vierten Vege
tationsperiade nach der Saat beobachteten Spätkeimung, die untere Zahl be
zeichnet die Grösse des gleichzeitigen Pftanzenabsterbens. Beide betreffenden 
W erte ·sin d als Prozente der Gesamtanzahl gekeimter Samen ausgedriickt. In 
den beobachteten Fällen schwankt der nachgewiesene Spätkeimungsprozentsatz 
zwischen etwa 1 1 / 2 und 6o. In Siidschweden scheint er in der Regel recht 
niedrig und praktisch fast hedentungslos zu sein, in Nordschweden dagegen 
kann er die Hälfte oder sogar noch mehr von der Gesamtzahl gekeimter 
Samen betragen. 

Der Umfang der Spätkeimung nordschwedischen Kiefernsamens kann natiir
lich eine anfangs anseheinend kiimmerliche Saat im nächstfolgenden Jahre 
ganz umgestalten; zumal da das gleichzeitige Absterben der jungen Pflanzen 
rueistens ·auffallend gering ist. 

Die Tabelle Nr. 6 endlieb zeigt, wie die spätgekeimten Pflanzen sich auf 
die zweite, dritte und - in den Fällen, wo die Beobachtungen so weit gedauert 
haben - vierte Vegetationsperiade prozentuell verteilen. Gleichgiiltig ob sie gräs
ser oder kleiner ist, so scheint die Spätkeimung in der Regel fast dasselbe Bild zu 
geben, die verspäteten Neukömmlinge sind in der zweiten Vegetationsperiade 
vie!, rueistens vier- bis sechsmal, zahlreicher als in der dritten, und in dieser 
verhältnismässig zahlreicher als in der vierten, wenn hier iiberhaupt eine 
Nachkeimung wahrzunehmen ist. 

Die fakultativ verspätete und ii ber mehrere J ahre auogedehnte Keimung 
des nordschwedischen Kiefernsamens ist zweifellos als eine wertvolle biolo
gische An passung der betreffenden Mutterbäume, Pinus silvestis L.* lapponica 
(Fr.) Hn, anzusehen. In dem Teil des Verbreitungsgebietes der Kiefer; wo 
die mittlere Jahrestemperatur bis auf + 2° C. oder noch niedriger sinkt, ist 
vielleicht die Gefahr eines Misslingens der Keimurigsprozesses infolge des 
harten Klimas grässer als in wärmeren Gegenden. Es ist da se hr vorteilhaft, 
dass der Kiefernsamen jener Kältezone in grösserem Umfang, als was be
treffs der mitteleuropäischen Kiefer der Fall ist, das Vermögen besitzt, fiir 
diese Prozesse die spärlichen Klirnaoptima abzuwarten. 




