
STATENS PLANTEPATOLOGISKE FORSØG

Oversigt 
over Plantesygdomme.

266. — Oktober 1943.
D e r  er for Oktober Maaned indkommet Beretninger fra 63 Med

arbejdere; endvidere er der besvaret 273 Forespørgsler.

SYGDOMME PAA LANDBRUGSPLANTER.
V arm esk ad e. Det usædvanlig milde Oktobervejr har medført, at 

Kartofler mange Steder spirer i Kulerne, et Varsko om, at der maa pas
ses paa med Ventilation og Dækningen (J. Wested, Tystofte; Th. Kristen
sen, Skals). Ogsaa med tidlig sammenkørte Roer bør der passes paa —
A. Diederich, Aarhus, nævner et Eksempel paa, at Sukkerroer, kørt sam
men 10. Oktober, nu har lange Spirer, og paapeger i den Anledning Nød
vendigheden af en passende Ventilation ogsaa i Roekuler, navnlig efter 
tidlig Sammenkørsel.
KORN.

N øgen  B y g b r a n d  (Ustilago nuda). Fra Lolland skrives, at en 
speciel Undersøgelse af et Bygparti fra Høst 1943 indtil nu viser 4 pCt. 
Brand, saaledes at der maa foretages Varmvandsafsvampning (Rs. E. 
Rasmussen).

S p ir in g s fu s a r io s e  (Fusarium sp.). Eet enkelt alvorligt Angreb 
iagttaget efter uafsvampet Saasæd. Rugen gik bort i store Pletter, og 
Kærnerne kunde findes med en tyk Skimmelpels i Jorden (Mogens Han
sen, Toftlund).
BÆLGPLANTER.

K lø v eren s B æ g ersv a m p  (Sclerotinia trifoliorum) optræder sær
deles godartet trods det milde Vejr og den høje Luftfugtighed, som har 
hersket i Oktober Maaned, og trods en meget kraftig Kløverbestand 
mange Steder. Th. Kristensen, Skals, skriver: »Hele Besætningen er end
nu paa Græs i det gode Vejr, saa den kraftige Vækst i Udlægsmarken 
ædes i Tide«, og tilsvarende ytrer adskillige andre sig.

S to r k n o ld e t B æ g ersv a m p  (Sclerotinia sclerotiorum) konstatere
des paa Lucerneplanter, som indsendtes af Landbrugskand. Hj. Møller 
Nielsen, Skanderborg.



K r a n ssk im m el (formentlig Verticillium albo-atrum) gjorde paa. 
Midtfyn alvorlig Skade i 2 Lucernemarker, i hvilke talrige Planter dræb
tes, saa der fremkom store Pletter i Markerne (A. L. Nielsen, Ringe).

S k o rp esv a m p  (Phyllachora trifolii) fandtes paa Rødkløver, som 
indsendtes af F. K. Damgaard, Faarevejle, og Fr. Krogh, Jyderup.

Stemphylium sarciniforme gjorde væsentlig Skade paa Lucerne flere 
Steder, bl. a. ved Nykøbing F., Køge og Sønderlyng, samt paa Rødkløver 
ved Odder. Paa Lucernens Blade opstaar der lyse Pletter med en mørke
brun Rand, Bladene visner efterhaanden, oftest fra  Rand og Spids, bli
ver krøllede og falder af. Det ser ud, som Frost er gaaet over Markerne.
BEDEROER.

B o rm a n g e l (Tørforraadnelse) forekommer i S. V.-Himmerland paa 
Jorder med for højt Kalkindhold (Th. Kristensen, Skals), og fra Østlol- 
land berettes om fortrinlig Virkning af 20 kg Borax pr. ha paa sort
sandet Jord (Rs. E. Rasmussen).

B e d ern es  V ir u s -G u lso t . Fra Egne, hvor Virus-Gulsot i Efter
sommeren var fremtrædende i Bederoemarkerne, berettes om en væsent
lig Nedsættelse af Toppens Værdi til Opfodring og Ensilering, et For
hold, hvor andre Aarsager, f. Eks. B e d e r u s t  (Uromyces betae), P le t 
sk im m el (Ramularia betae), S o r tsk im m e l (A lternaria) m. m. ogsaa 
er medvirkende. Fra Lolland lyder det, at det dernede er en almindelig 
Iagttagelse, at virus-syge Roeblade efter Aftopningen kun holder sig  
2—3 Dage (Rs. E. Rasmussen).

K r o n g a lle  (Phytomonas tumefaciens) fandtes paa Fodersukkerroer
i et Forsøg i Outrup — dog kun enkelte Roer (V. Sørensen).

B ed esk im m el (Peronospora Schachtii). Efter stærke Angreb i Som
mer spores stadig alvorlige Eftervirkninger med daarlig udviklet Top, 
Flertoppethed, Nekroser i den øvre Del af Roelegemet og frem for alt en 
mangelfuld Roeudvikling.

B ed en s P le tsk im m e l (Ramularia betae) rapporteredes fra Varde 
(A. Pedersen) og Morsø (Engelhart Jensen). Førstnævnte skriver, at en 
Del Blade visner helt som Følge a f dette Angreb.

V io le t  R o d filtsv a m p  (Rhizoctonia violacea) fandtes paa indsendte 
Bederoer fra Nykøbing F.

KORSBLOMSTREDE (KAALROER M. M.).
B o rm a n g e l (Marmorering) forekom i adskillige Kaalroemarker paa 

Holstedegnen (A. Dam Kofoed) og i et Saatidsforsøg paa Aarslev, hvor 
der trods Gødskning med 15 kg Borax pr. ha var en Del Angreb, stær
kere i 1. og 2. Saatid end i 3. og 4. (Asger Larsen).

M o sa ik sy g e  forekommer i de fleste Kaalroemarker paa Skælskør
egnen, dog kun med svage Angreb (H. Wraae-Jensen). Ved Slagelse fin
des ogsaa Angreb, bl. a. i Frøkaalroer (E. V. Ellehauge). Sygdommen, 
der trængtes tilbage til et Minimum af Frostvintrene, er altsaa ved at 
vinde Indpas igen.

B a k te r io se . H a lsr a a d , der oftest følger efter Krusesygegalmyg- 
gens Angreb, har været almindelig udbredt Landet over, men praktisk



talt kun med ubetydelige til svage Angreb. Fra Statens Forsøgsstation, 
Aarslev, meldes om stærkest Angreb i Wilhelmsburger (Asger Larsen).

B r u n b a k te r io se  (Phytomonas campestris) ødelagde paa en Ejen
dom paa Sorøegnen xk  af Kaalroerne (O. Møller Larsen).

M eldug (E rysiphe polygoni) har paa flere jydske Lokaliteter væ
ret slem paa Kaalroer (P. O. Overgaard, Holstebro; V. Sørensen, Lunde; 
Jørg. M. Pedersen, Aarhus). Sidstnævnte skriver: »Meldug paa Kaalroer 
er almindeligt i alle Kaalroemarker og nedsætter den ellers kraftige Kaal- 
roetops Værdi. Enkelte Landmænd paastaar, at Køerne ikke kan taale de 
meldugbefængte Blade, men faar Diarrhoe, naar de fodres dermed«.

T ø r fo r r a a d n e lse  (Phoma lingam) optraadte paa Tylstrup, særlig
i Bangholm Stammerne (Sv. Svendsen).

KARTOFLER.
K a r to ffe lsk im m e l (Phytophthora infestans). Tørforraadnelse paa 

Knoldene forekommer paa alle Lokaliteter Landet over, talrige Steder 
med ondartede Angreb. Af de 38 Indberettere karakteriserer de 15 An
grebene som almindelig udbredte og stærke (A. Juel-Nielsen, Bornholm;
B. Munch, Haslev; Johs. Johansen, St. Heddinge; H. Wraae-Jensen, 
Skælskør; Laur. Pedersen, Odsherred; P. M. Dreisler, Ebberup; Aage 
Buchreitz, Skærbæk; Fr. Nielsen, Haderslev; J. J. Jakobsen, Grindsted;
A. Pedersen, Varde; M. Olsen, Pjedsted; A. Diederich, Aarhus; P. O. 
Overgaard, Holstebro; P. Ørndrup, Skive; B. Jacobsen, Hobro). Som 
Eksempel paa, hvor galt det kan være, nævner O. K. Toudal et Tilfælde 
fra Nordvesthimmerland, hvor 80 pCt, af Knoldene (Up to date) var an
grebne. Heldigvis er der dog Lyspunkter ind imellem, f. Eks.: »Angrebene 
ikke nær saa udbredte og ondartede som i Fjor« (P. Riis Vestergaard, 
Samsø) og »meget ringe Angreb af Kartoffelskimmel paa Knoldene i 
Aar — indtil nu!« (Sv. Svendsen, Tylstrup). Den sidste Bemærkning 
tyder paa, at man ikke føler sig helt tryg — mange Steder tales der da 
ogsaa om, at Angrebene har bredt sig i Kulerne. Flere Steder anses det 
fine Vejr under Optagningen, som bevirkede, at Knolde kunde kules 
tørre ned, for at have modvirket Angrebets Udbredelse (Fr. Nielsen, Ha
derslev; Th. Kristensen, Skals), medens paa den anden Side det meget 
milde Efteraarsvejr mange Steder har fremmet Angrebet, navnlig i for 
store eller stærkt dækkede Kuler. A. Juel-Nielsen, Bornholm, skriver f. 
Eks.: »Flere Steder har man maattet sortere Kartoffelkulerne 2 Gange 
igennem for at faa fjernet de skimmelangrebne Knolde«, og det maa 
kraftigt tilraades stadig at passe paa, først med en grundig Sortering 
inden den egentlige Vinter dækning, som bør trækkes ud saa længe som 
muligt, og dernæst med en hensigtsmæssig Dækning af Kulerne, afpasset 
nøje efter Vejrforholdene, en gennemført Ventilering og endelig Kontrol 
med Temperaturen i Kulerne, saa der kan gribes ind, hvis en Forraad- 
nelse tager Fart.

Fra mange Sider (Aage Buchreitz, Skærbæk; Hans Larsen, Svend
borg; M. Olsen, Pjedsted; B. Jacobsen, Hobro; Engelhart Jensen, Morsø; 
S. Nørlund Christensen, Aulum, m. fl.) fremhæves det, at Angrebet er 
værst paa tidlige og middeltidlige Spisekartofler, blandt hvilke King Ed-



ward og Bintje nævnes særlig hyppigt, men Juli, Goldperle og Di Vernon 
nævnes ogsaa. Engelhart Jensen, Morsø, skriver, at Angrebet er af min
dre Betydning paa Foder- og Industrikartofler.

V. Sørensen, Nr. Nebel, meddeler, at Angrebene er værst paa de 
ikke sprøjtede Arealer, og O. Møller Larsen, Sorø, frygter med Rette 
det vanskelige i at skaffe sygdomsfri Læggekartofler.

V aad  F o r r a a d n e lse  (Bakterioser) forekommer almindeligt, mén 
langt fra i en saa alvorlig Grad som Tørforraadnelsen, selv om der 
spredt findes Tilfælde, der er slemme nok; f. Eks. skriver Aage Buch- 
reitz, Skærbæk: »Mange Kartoffelbeholdninger er slemt angrebet — nogle 
er allerede helt ødelagt«. Om stærke Angreb berettes ogsaa af A. Skarre- 
gaard, Ringkøbing; P. O. Overgaard, Holstebro; B. Jacobsen, Hobro;
B. Munch, Haslev; Johs. Johansen, St. Heddinge, og Rs. E. Rasmussen, 
Sakskøbing, medens mange andre taler om svage Angreb, der kan be
frygtes at starte alvorligere Angreb, saafremt der ikke sørges for Fra
sortering, Ventilation og hensigtsmæssig Dækning som nævnt ovenfor.

K a r to f fe lsk u r v  (Actinomyces scabies) optræder som sædvanlig 
mange Steder med stærke Angreb, først og fremmest paa overkalkede 
Jorder. Fra Hornum (Frede Rasmussen) skrives, at Alma er mest an
grebet, Karma mindst, medens Bintje og King Edward staar herimellem.
GULERØDDER.

V io le t  R o d filtsv a m p  (Rhizoctonia violacea) er konstateret i al
vorlig Grad paa indsendte Gulerødder fra København og Sdr. Tranders.

CHR. STAPEL.
SYGDOMME PAA HAVEBRUGSPLANTER.

Besvarelse af 17 af de udsendte Skemaer har givet følgende Resultat:

Sygdomme paa Havebrugsplanter Intet
Angreb

Angreb ikke almindelige Angrebalmindelige
svage stærke svage stæ rke

P riksvge................................................... 2 9 3 5 0
Glasæbler................................................. 11 4 0 1 0
Selleri-Bladplets3'ge............................. 2 0 1 8 9

FRUGTTRÆER OG FRUGTBUSKE.
S p r ø jtn in g  a f  F r u g ttr æ e r . Virkningen a f det samme Middel kan 

variere stærkt, og Skurven optræde meget forskelligt. Da der har været 
en Del Vejrskade i Sommer, er det vanskeligt at sige noget sikkert om 
Sprøjteskade, hvor det hele er behandlet ens, saa der hverken findes an
derledes behandlede eller ubehandlede Træer til Sammenligning.

Angaaende den varierende Virkning, som man ofte ser, skrives der 
fra Fyn, at et godt Resultat a f Sprøjtningerne baade er afhængigt af 
Behandlingernes Antal, Arbejdets Udførelse og Tidspunktet; saaledes



kan nogle faa Dages Udsættelse af Sprøjtningen i Skurvvejr faa stor 
Indflydelse paa Resultatet (Hans Larsen). Hvor varierende Virkningen 
af et Middel kan være, kan man bl. a. se deraf, at der skrives fra Stevns- 
Fakseegnen, at der i mange Haver er sprøjtet een Gang med Sulsol 
med det Resultat, at Frugten er pæn og veludviklet, uden Skurv og 
Sprøjteskade, og Løvet har holdt sig pænt. Det tilføjes dog, at Skurv
angrebet i Aar har været meget svagere, end det plejer at være, og der
for er det gaaet godt med denne ene Sprøjtning (Ph. Helt). Som Mod
sætning hertil skrives om det samme Middel fra Fyn, at det gennem- 
gaaende har givet et daarligt Resultat; nogle Frugtavlere har endda 
spurgt, om Skurven breder sig ved Anvendelse af dette Middel. Det til
føjes, at det daarlige Resultat muligvis kan ligge i, at Midlet er slemt 
til at bundfældes og derfor ikke er blevet rørt tilstrækkeligt op, før Op
blandingen med Vand er foretaget (R. Hansen). Fra Næstved skrives om 
det samme Middel, at det er blevet anvendt til anden Sommersprøjtning; 
Virkningen har været ret god, men der blev en Del Sprøjteskade paa 
Reinetter og Cox’ Orange (M. E. Elting). Fra Hunstrup skrives, at der 
er anvendt Svovlkalk før Blomstringen og saa Sulsol to Gange efter 
Blomstringen. Med Undtagelse af et Sted, hvor der er særlig fugtigt, 
har Virkningen været tilfredsstillende. Der tilføjes dog, at der maaske 
bør bruges Bordeauxvædske til den første Sprøjtning og bør sprøjtes 
med Sulsol en eller to Gange mere (Chr. Greve).

Fra Midtjylland skrives, at Æbler, som d. 27. Maj var blevet sprøj
tet med et Svovlmiddel, d. 15. Juni blev sprøjtet med 1 pCt. Apa Bor
deauxcreme og derefter fik meget stærkt Bladfald paa de fleste Sorter, 
uden at der var nogen som helst synlig Virkning mod Skurven, der straks 
efter angreb saavel Blade som Frugter meget stærkt (Arne Pallesen).

I et Sprøjtningsforsøg ved Holsted, hvor der er sprøjtet med Abolin
1 1. Uge af April og med Bordeauxvædske +  Gift sidst i April og med
2 % Svovlkalk først i Maj og derefter 3 Gange med enten Hvid Bor
deauxvædske, Svovlkalk, Pomarsol eller Sulsol eller pudret med Svovl, 
er Hvid Bordeauxvædske og de to Specialpræparater (Pomarsol og Sul
sol) omtrent ens, medens Svovlkalk er ringere, og endnu ringere er 
Pudring (M. Sørensen).

Fra Hornum skrives, at Forsøgsstationens Træer praktisk talt har 
været fri for Skurv ved Anvendelse af Standardsprøjtning, idet der før 
Blomstringen kun er sprøjtet een Gang, nemlig med Svovlkalk. I en nær
liggende større Frugtplantage har der derimod været stærke Skurv
angreb, især paa Bramley, ved Anvendelse a f samme Sprøjtninger, der 
er gennemført paa samme Tid og i begge Tilfælde med Motorsprøjte. 
Man regner med til næste Aar at ville anvende 1 % Bordeauxvædske før 
Blomstringen (Hakon Sørensen).

I Maribo Amt har hverken % % Pomarsol eller % % Sulsol eller
2 % Svovlkalk kunnet holde Skurven nede (Georg Jensen).

Fra Horsens meldes, at Kobberkalk lige efter Blomstringen har faaet 
Bladene til at falde fuldstændigt paa Cox’ Orange, og at det i det hele 
taget er meget risikabelt at anvende, og at det samme i Almindelighed 
kan siges om Calciumarsenat (Chr. A, Nørholm). I Modsætning hertil



berettes fra Jelling, at Kobbelkalk, 300—400 g til 100 Liter, er anvendt 
til Sommersprøjtning af Æbler sammen med Sprøjtning af Kartofler 
henimod Midten af Juli og først i August paa flere forskellige Sorter, 
uden at der er set nogen Skadevirkning. Skurven blev ikke effektivt 
bekæmpet, men det tilskrives Skurvens tidlige Forekomst og Vanskelig
hederne ved de første Sprøjtninger (K. M. Hove).

Fra Flakkebjerg meldes, at Kobberkalk før Blomstringen, ja endnu 
medens Blomsterknopperne sad i tæt Klynge, har bevirket, at en Del 
Frugter har faaet saa megen skrubben Hud, at de maatte i 2. Sortering, 
men Behandlingen har lagt en god Bund for Skurvbekæmpelsen (Agnes 
Værløse). Fra Fyns Stift skrives, at baade Kobberkalk og Calciumarsenat 
mange Steder har forvoldt Sprøjteskade og Bladfald paa flere Sorter 
(R. Hansen).

P r ik s y g e  i Æbler synes ikke at være fremtrædende i Aar, omend 
den som sædvanligt kan findes paa store Æbler fra unge, kraftigtvoksende 
Træer. Som angrebne nævnes: Lord Suffield, Husmoder, Signe Tillisch, 
Rød Ananas, Beauty of Kent og især Venus og Tyrrestrup.

G la sæ b ler  er sjældne i Aar.
S ten  i P æ rer har ødelagt mange Pærer, især Grev Moltke i Privat

haver. Naar Pærerne langt hyppigere er stenede i Privathaver end i 
Frugtplantager, skyldes det formentligt, at Vækstforholdene ofte er daar- 
lige i Privathaver, en stor Del af Rødderne vokser under Græs, Gange 
el. lign. En medvirkende Aarsag er det maaske ogsaa, at Træerne i Pri
vathaver sandsynligvis ofte er Dværgtræer.

H in d b æ r -S tæ n g e lsy g e  (Didymella applanata). Fra Jylland skri
ves, at baade svage og stærke Angreb er almindelige (N. Gram).
KØKKENURTER.

S e lle r i-B la d p le t s y g e  (Septoria, apii) har været almindelig og ofte 
alvorlig. Fra Hornum skrives: »Optræder pletvis uden Hensyn til Sprøjt
ning« (Hakon Sørensen). Fra forskellige Steder i Jylland meldes: »Har 
meget vekslende Udbredelse. Der synes at være Sammenhæng mellem Syg
dommen og Ernæringspletter i Jorden; mange Steder kommer Sygdom
men vistnok, fordi Planterne i Forvejen er daarlige af Bormangel, Kvæl- 
stofmangel, for lav Reaktion el. lign.« (Lars Hansen). Fra Sjælland skri
ves, at stærke Angreb er almindelige, hvor der ikke er sprøjtet i Tide. 
Det spiller ogsaa en Rolle med Gødningen — paa stærkt kaligødet Jord 
skal der bruges meget Kvælstof for at holde Væksten vedlige, saa Svam
pen ikke faar Overhaand (A. Klougart). Paa Esbjerg-Vareegnen er 
Angrebene ikke alene lige saa udbredte som sædvanlig, men kraftigere 
og breder sig hurtigere. Angrebene findes ofte »egnsvis«, saa Tanken 
henledes paa Sortsspørgsmaalet og Frøets Kvalitet (M. Sørensen). I en 
Have i Jelling er Sygdommen værre paa Blegselleri end paa Knoldselleri 
(K. M. Hove). Paa Spangsbjerg Forsøgsstation har Sygdommen bredt 
sig en Del, særlig i Oktober, der er særdeles gode Udslag for Sprøjtning 
(Edv. Christiansen). I Svendborg Amt er Sygdommen ret almindelig og 
har hærget slemt i mange Haver (Hans Larsen).

Baade fra Gisselfeld og Slagelse-Skælskøregnen skrives om stærke



Angreb, men Betydningen af de friske Blade, som Planterne har skudt 
i det milde Vejr, fremhæves (H. Wedege, Agnes Værløse); ogsaa fra 
Holbækegnen og Københavns Omegn skrives om alvorlige Angreb (Hen
rik Nielsen, Alfr. Rasmussen).

S to r k n o ld e t B æ g ersv a m p  (Sclerotinia sclerotiorum) har vanske
liggjort Opbevaringen af Julesalat, som fra Marken har slemme Angreb 
af Svampen med Hvileknolde (A. Klougart).
PRYDPLANTER.

R o d h a lsra a d  har været alvorlig paa unge Planter af Stedmoder 
i gamle Gartnerier, hvor der har været dyrket Viola-Ar ter i mange Aar. 
Det er tydeligt at se, at hvor Jorden er frisk, er Angrebet uden Betyd
ning. Det er slemt saa mange Steder, at man maa frygte Mangel paa 
Stedmoder til Foraaret (A. Klougart).

M eldug (Oidium begoniae og O. chrysanthemi) er mange Steder 
alvorlig paa Begonia og Chrysanthemum (Lars Hansen).

A N N A  WEBER.

SKADEDYR PAA LANDBRUGSPLANTER.
KORN OG GRÆSSER.

F r it f lu e la r v e r  (Oscinis fr it)  i Vintersæd. Fra Sjælland foreligger 
2, fra Jylland 2, fra Lolland-Falster 2 og fra Bornholm 1 Meddelelse om 
stærke Angreb, der i nogle Tilfælde menes at ville nødvendiggøre hel 
eller delvis Omsaaning. Sen Pløjning af Grønjorden fremhæves som Aar- 
sag til Angrebet.

A g e r s n e g le  se Diverse.
G u lsp u rv  (Emberiza citrinella). Fra Abed skrives: »Disse Fugle 

har været usædvanlig talrige her og har sat sine Spor i Plantebestan
den i Hvedemarken. Selv om jeg mener, at Sæden har været godt dækket, 
har de alligevel været i Stand til at faa den pillet op. Overalt i Marken 
ligger der »Hvedeklid«. Fuglene æder nemlig kun den indvendige Del af 
Kærnen og lader Skallen ligge« (E. Vestergaard).

M arkm us se Diverse.
BEDER.

R oeaa l (Heterodera Schachti). Fra Maribo skrives om et stærkt 
Angreb i en Mark, hvor der var dyrket Sukkerroer 8 Aar i Træk. 
Smitten var sikkert kommet fra et Vandløb, der førte Spildevand fra 
Fabrikken.

B ed ef lu e la r v e r  (Pegomyia hyoscyami). Fra S. V.-Himmerland skri
ves, at Bedetoppen i næsten alle Marker er mere eller mindre ødelagt af 
Bedefluelarver. Dette i Forbindelse med Næringsmangel, Virus-Gulsot, 
Lyspletsyge og Tørforraadnelse har bevirket, at Toppens Værdi til En
silage bliver tvivlsom (Th. Kristensen).

M arkm us se Diverse.



KORSBLOMSTREDE.
K r u s e s y g e g a lm y g  (Contarinia nasturtii). Fra Haderslev (Fr. 

Nielsen) og Samsø (P. Riis Vestergaard) skrives om iøjnefaldende An
greb. De øvrige Indberetninger melder om svage Angreb uden større 
Skadevirkning.

K a a lf lu e la r v e r  (Chortophila floralis). Fra Jylland foreligger 9 
Indberetninger om alvorlige, sene Angreb, der sikkert fortrinsvis skyl
des Arten Ch. floralis. Fra Holsted skrives om enkelte slemme Angreb 
(A. Dam Kofoed). Fra Studsgaard meldes, at praktisk talt alle Kaal
roerne er mineret i Roelegemets nederste Del (N. A. Drewsen). Ogsaa 
ved Skjern er fundet Angreb af Betydning (G. Foldager). Om alvorlige 
Angreb skrives fra Himmerland (O. K. Toudal, Th. Kristensen), Aulum 
(S. Nørlund Christensen), Kjær Herred (N. Engvang Hansen) og Tyl
strup (Sv. Svendsen).

M arkm us se Diverse.
FRUGTTRÆER.

F r u g ttr æ sp in d e m id e n  (Paratetranychus pilosus). Angrebene har 
talrige Steder bredt sig stærkt i Efteraarets Løb, og det fremhæves ofte, 
at der er lagt mange Vinteræg paa Grenene. Fra Gisselfeld skrives saa- 
ledes: »Rødt Spind synes mange Steder at brede sig foruroligende« (H. 
Wedege). Fra Svendborg: »Har stadig bredt sig i de sidste Par Maa- 
neder« (H. Larsen). Ogsaa fra andre Lokaliteter paa Sjælland og i Jyl
land meldes om stærke Angreb. Nogle Beretninger (Esbjerg, Hornum) 
karakteriserer dog Angrebene som svage og uden større Betydning.
KØKKENURTER.

R od aa l se Diverse.
G u le r o d s flu e n  (Psila rosae). Fra Jylland skrives: »Angrebene er 

slemme i Aar, ogsaa i Markgulerødder« (N. Gram).
L ø g m id er  (Rhizoglyphus echinopus). Fra Nr. Broby: »I et Parti 

Skalotter med en hel Del bløde, raadnende Løg var de bløde Løg vrim- 
lende fulde af de smaa, klare Mider. Løgstykket havde været gødet stærkt 
med Kvælstof og havde som Folge heraf udviklet en meget kraftig Top, 
der faldt meget sent. Dette har rimeligvis disponeret for Angreb af Løg
skimmel, der atter har banet Vej for Miderne« (H. Larsen).
PRYDPLANTER.

R odaal se Diverse.
S p r in g h a le r  (Isotomurus sp.). Ved Ordrup blev smaa Frøplanter 

af Thuja occidentalis angrebet af Springhaler, der skrællede Barken af 
Stængelen med det Resultat, at Planterne visnede i stor Udstrækning. 
Dyrene dræbtes ved Vanding med Forbiat (1 pCt.) (A. Klougart).
DIVERSE.

R od aa l (Heterodera radicicola). Fra Kastrup indsendtes Gulerød
der med Angreb af Rodaal. Ved Vejle fandtes et stærkt Angreb paa 
Chrysanthemum uliginosum paa Friland. Planterne var stærkt svækkede 
(Lars Hansen).



S m æ ld e r la r v e r  (Agriotes s pp.). Fra Præstø skrives om et ond
artet Angreb paa Kaalroer til Frø (B. Munch). Fra Morsø (Engelhart" 
Jensen) og S. V.-Himmerland (Th. Kristensen) meldes om betydelige An
greb paa Spisekartofler.

A g e r s n e g le  (Agriolimax agrestis) har en Del Steder optraadt ond
artet i Vintersæd, ligesom de har begnavet Kaal, Lucerne, Rødkløver m. m, 
Fra Aarhus skrives: »Enkelte, meget heftige Angreb. Et Sted blev Rugen 
fuldstændig afgnavet, efterhaanden som Sneglene kom frem. Angrebet 
begyndte fra den ene Side af Marken. I Naboskiftet havde der Aaret 
forud været Rug« (Jørg. M. Pedersen). Fra Aarhus: »En Mark paa ca. 
1 Td. Land blev 1 Uge efter, at Rugen var kommet op, fuldstændig af
gnavet« (A. Diederich). Ogsaa fra Aulum og Rødding skrives om alvor
lige Angreb paa Rug (S. Nørlund Christensen, E. Boesen).

M arkm u s (Arvicola agrestis). Fra Aarhusegnen skrives: »Mark
musen har i Efteraaret anrettet hidtil ukendte Ødelæggelser, idet de 
flere Steder har af ædt store Pletter i Vintersædsmarkerne og andre Ste
der har anrettet betydelige Ødelæggelser i Nyudlæg af Kløvergræs. Efter 
Udlæg a f Strykninhvede er fundet et betydeligt Antal døde Mus« (A. 
Diederich). Fra samme Egn meldes om yderligere Skade i Græsmarkerne 
(J. M. Pedersen). Fra Aalborg skrives om Skade paa Frøet af sent ind
kørt Hør (J. Vang). I Sønderjylland har Markmus (antagelig Arvicola 
arvalis) ogsaa gjort stor Skade. Fra Skærbæk skrives, at 3—4 pCt. af 
Kaalroerne er helt udhulet (Aa. Buchreitz). Ved Haderslev ødelægges 
Græsmarkerne i stor Udstrækning, og Musene er saa talrige, at det an
ses for haabløst at udlægge Gift (Fr. Nielsen). Fra Tystofte skrives om 
voldsomme Angreb paa Sukkerroer (J. Wested), og ved Sorø blev ca. 
Vio af Bederoerne i Kulerne begnavet i Hjerteskuddene (O. Møller Lar
sen). Det maa erindres, at der i saadanne Tilfælde ogsaa kan være Tak  
om andre Musearter.

PROS PER BOVIEN.




