
STATENS PLANTEPATOLOGISKE FORSØG

Oversigt 
over Plantesygdomme.
267. — V interm aanederne og April 1944.

D e r  er for Vintermaanederne og April indkommet Beretninger fra 
80 Medarbejdere; endvidere er der i Maanederne Januar—April incl. be
svaret 967 Forespørgsler.

L u ft te m p e r a tu r e n  laa i April et Par Grader over Normalen paa 
nær Maanedens første Uge, hvor Temperaturen blev 3 å 4 Grader under 
Normalen; Maanedens højeste Temperaturer var i Ugen 22.—29. paa 
8 å 9° C. Nattefrost forekom flere Steder i Maanedens Løb, men især 
omkring Maanedens Midte.

N ed b ø ren  i April maaltes i de fleste Landsdele til ca. Halvdelen 
af Normalen med Undtagelse af Nordøstsjælland og Bornholm; de største 
Nedbørsmængder faldt i Ugen 15.—22. For de forskellige Landsdele blev 
Nedbøren i Tiden 1.—29. i mm følgende med Normalen i (): Vendsyssel 
20 (40), Vestjylland 24 (40), Midtjylland 27 (41), Østjylland 31 (42), 
Sydjylland 34 (41), Sønderjylland 36 (43), Fyn 34 (39), Midt- og Vest
sjælland 23 (36), Nordøstsjælland 19 (40), Sydøstsjælland og Møn 21 (37), 
Lolland og Falster 22 (37) og Bornholm 12 (36).

SYGDOMME PAA LANDBRUGSPLANTER.
KORN.

Rug og Hvede synes at have overvintret udmærket overalt i Landet, 
omend der hist og her blev iagttaget nogen Udvintring af Hvede paa 
lave Arealer (A. Juel-Nielsen, Rønne), samt ved sent saaet Rug og Hvede 
(Mogens Hansen, Toftlund). Paa Samsø iagttoges enkelte Steder: »at 
Rug efter god Spiring og normal Udvikling i Efteraaret nedvisnede totalt, 
uden at det har været muligt at faa Aarsagen forklaret. Sygdomsbilledet 
mindede om Lyspletsyge, men Undersøgelse af Jordprøver gjorde ikke 
i alle Tilfælde denne Aarsag sandsynlig« (P. Riis Vestergaard).

M a n g a n m a n g e l, Lyspletsyge, blev iagttaget hos Rug i flere 
Egne og i Forbindelse dermed Udvintring (S. Nørlund Christensen, Au-
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lum; K. Bank, Ulfborg); i et enkelt Tilfælde fandtes saadanne syge 
Pletter i Marken allerede 5. Marts (A. Pedersen, Varde).

Paa Møn blev undersøgt en Rugmark med stærkt Angreb af Svam
pen Ascochyta graminicola, hvor Rugens Yderblade var graa og med 
mange døde Blade allerede fra Efteraaret; Marken, hvis Forfrugt var 
Gul Sennep, blev isaaet Byg. En anden Rugmark i umiddelbar Nærhed 
af den ødelagte og med Forfrugt Sukkerroer havde normal Plantebestand. 
Paa Stevns fandtes et lignende meget stærkt Angreb af ovennævnte 
Svamp, og kun faa Planter stod med enkelte Blade i oprejst Stilling, 
ellers laa Bladene tæt til Jorden mere eller mindre visne. Marken viste 
i Foraaret 1943 stærk Fosforsyremangel (Ft: 2.1, 1.2, 1.2 og 5 Prøver 
paa 0.6—0.8).

S n esk im m el (Fusarium minimum) synes at have været uden Be
tydning.

S p ir in g  hos V aarsæ d  synes at være god i alle Egne paa nær en
kelte Undtagelser, der især gjaldt Havre (P. Grøntved, Næstved; Johs. 
Johansen, Store Heddinge; O. Ruby, Kolding, og Engelhart Jensen, 
Mors).

Skade ved J o r d fy g n in g  i Stormdagene omkring 22. til 28. April 
nævnes fra flere Steder, hvor Vaarsæd, Æ rter og Lupiner led betydelig 
Skade (A. Pedersen, Varde; K. Bank, Ulfborg; N. Engvang Hansen, 
Vester Hassing og Rs. E. Rasmussen, Saxkøbing).
BÆLGPLANTER.

Overvintring var tilsyneladende god for Flertallet af Bælgplanterne, 
men adskillige eetaarige Lucernemarker (Udlæg 1943) udvintrede flere 
Steder af en eller anden Aarsag, »dog er det gaaet stærkt ud over den 
italienske Lucerne, der er saaet 1943. I Efteraaret stod Lucernen godt, 
men mange Marker ser nu meget sløje ud« (O. Ruby, Kolding), »at Ny
udlæg af Lucerne, der sidste Efteraar stod meget kraftigt, ikke har 
klaret sig saa godt, som Nyudlæg, der blev afpudset sent, men med lang 
Stub. — Aarsagerne hertil kan vel være forskellige« (Erik Boesen, Rød
ding), »i den sidste Tid fældet Dødsdom over ikke saa helt faa 1. Aars 
Lucernemarker, der af ukendte Aarsager har staaet med en altfor daar- 
lig Plantebestand« (J. Jeppesen Jensen, Odense), og i Ringstedegnen 
blev iagttaget flere saadanne daarlige Marker (Chr. M. Bundgaard, Ring
sted). Det bør mærkes, at Udvintring af Lucerne ikke er almindelig, og 
at Frost sandsynligvis ikke er Aarsagen, thi selv under særdeles strenge 
Vintre i 1940, 1941 og 1942 klarede eetaarige Lucernemarker sig godt 
i Forhold til f. Eks. Rødkløver, ja, det blev den Gang fremhævet, at 
Lucernen overvintrede fortræffeligt. Der maa være andre Aarsager til 
denne Udvintring, og det er ikke usandsynligt, at disse maa søges i 
Frøets Avlssted samt vel i adskillige Tilfælde i den almindelige Mangel 
paa Gødning.

K lø v eren s  B æ g ersv a m p  (Sclerotinia trifoliorum ). I flere Egne 
blev iagttaget stærkt, undertiden ødelæggende Angreb, der stedse synes
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at være hyppigst i Rødkløver til Frø og fortrinsvis, hvor Kløveren var 
saaet med Afstand, medens Angrebene var svage, hvor Saaning var sket 
med alle Maskinens Tragte. Svampen synes tillige navnlig at optræde 
egnsvis, hvilket maaske kan forklares ved, at den har særligt gode Kaar 
i Egne, hvor Frøavl er almindelig, men der nævnes dog flere Tilfælde, 
hvor Frømarken er stærkt angrebet, medens Angreb er svage i Græs
marken. »Mellem en Trediedel til Halvdelen af Marker til Frø er nok 
pløjet« (Johs. Johansen, Store Heddinge), »flere Steder er Frømarkerne 
pløjet, og mange andre Steder er Bestanden daarlig« (A. Jørgensen, 
Korkendrup). »Det har flere Steder været iøjnefaldende, at lave Arealer, 
Nordskraaninger eller Arealer med Fald mod Nord har været stærkt 
angrebne og i nogle Tilfælde maatte piøjes, medens Bakketoppe eller 
Arealer med Fald mod Syd, Sydøst eller Sydvest havde langt svagere 
Angreb« (M. Greve, Roskilde). Iagttagelser om Afgræsningens Indfly
delse paa Angrebets Styrke var ret forskellige: »I et Tilfælde var Halv
delen af Marken afgræsset, og her stod Kløveren godt, i den anden Halv
del var ikke foretaget Afgræsning, og her maatte Marken delvis piøjes« 
(K. M. Nielsen, Roskilde). »Det synes, som om ret sen Afgræsning intet 
har hjulpet« (H. Rasmussen, Roskilde), »paa en Mark, hvor der paa en 
Stribe havde været stærk Kørsel, og Kløveren derfor uden Blade af Be
tydning, var Overvintringen betydelig bedre, end hvor der ikke havde været 
kørt« (B. Munch, H aslev). I mange Egne var Angrebet kun svagt, og Frø
marken havde en god Plantebestand, selv om denne var tyndet en Del 
ved Svampens Angreb.

I Græsmarkerne synes Svampens Angreb at have været svagt. Af 
59 Beretninger omtales ret stærke Angreb i 5, svage Angreb i 28, og i
26 Beretninger blev Angrebet ikke iagttaget eller skønnedes at være 
saa svagt, at det var uden Betydning. Enkelte stærke Angreb iagttoges 
nogle Steder (O. Møller Larsen, Sorø; Jørgen Jensen, Gørlev; Johs. Jo
hansen, Store Heddinge og O. Ruby, Kolding). I det vestlige Vendsyssel 
fandtes mange stærke Angreb, og i et enkelt Tilfælde taltes 20 pCt. 
dræbte Planter, »hvilket Tai antageligt er for lille, da de af Bæger
svampen dræbte Planter var helt forsvundet for et stort Antals Vedkom
mende« (O. Kirk Jacobsen, V. Hjermitslev).
BEDEROER.

F r o s tsk a d e  i Kulerne forekom næppe, dog nævnes, at i et enkelt 
Tilfælde havde Roerne nogen Frostskade, inden Kuling (F. Bek Peder
sen, Hobro).

Forraadnelse iagttoges flere Steder i Kuler, hvor disse var for stærkt 
dækkede. V a rm esk a d en  synes dog ikke at have haft stort Omfang, 
omend der nævnes nogle Tilfælde med stærke Angreb af Drueskimmel 
og ret stor Udbredelse af Tørforraadnelse; stærke Angreb af Drueskim
mel eller, som den nu kaldes, G raa sk im m el (B otrytis cinerea) konsta
teredes i nogle Egne (A. Diederich, Aarhus; P. Grøntved, Næstved). 
Det var ikke ualmindeligt, at Roerne spirede stærkt i Kulerne.
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B o rm a n g e l, Tørforraadnelse, blev konstateret paa indsendte Stik
lingroer.

B e d e r u s t  (Uromyces betae) iagttoges sidst i Maaneden paa Stik
lingroer (Es. E. Rasmussen, Saxkøbing).
KARTOFLER.

F r o s tsk a d e  synes ikke at have forekommet. Men F o r r a a d n e lse  
i Kulerne som Følge af Yarmeskade, stærk Tørforraadnelse og Vaad For
raadnelse var ret udbredt og især under daarlige Opbevaringsforhold. 
Forraadnelsen foraarsagede dog som Helhed ikke store Tab, omend den 
i enkelte Tilfælde har været ret betydelig.

In d v e n d ig e  R u s tp le t te r  fandtes i et lille Parti Up-to-Date, der 
var stærkt angrebet (Thorvald Kristensen, Skals).
GULERØDDER.

N a t t e f r o s t  i April ødelagde flere Steder Marker med Karotter (H. 
Wraae-Jensen, Skelskør; K. Iversen, Klippinge), derimod ikke Foder- 
gulerødder.
INDUSTRIPLANTER.
VALMUE.

Storm  sidst i April ødelagde totalt Kimplanterne i en Valmuemark 
paa Lolland; Planterne blev slidt op (Rs. E. Rasmussen, Saxkøbing).

H A N S  R. HANSEN.

SYGDOMME PAA HAVEBRUGSPLANTER.
Den milde Vinter har været gavnlig for mange Planter. Man har 

Lov at haabe, at mange af de Træer, som har været svækkede af de 
strenge Vintre, og som var begyndt at komme sig lidt efter den sidste 
ret milde Vinter, nu har haft saa godt af denne Vinter i Aar, at de vil 
kunne komme sig helt. Man maa dog regne med, at nogle frostsvækkede 
Træer, især Stenfrugttræer, vil gaa ud, fordi Bakteriekræft og Purpur 
Lædersvamp (Sølvglans) har faaet Indpas i de frostsvækkede Træer og 
efterhaanden dræber dem.

Vejret i Marts og først i April var haardt ved mange Planter; der 
klages saaledes fra Jylland over, at f. Eks. Jordbær og Stedmoder har 
taget megen Skade, og Frilandsspinaten er sat langt tilbage (Lars 
Hansen).
FRUGTTRÆER.

Æ b lern es  H o ld b arh ed  har gennemgaaende været ringe, omend 
der er Undtagelser. Mange Steder ved man intet om Æblernes Holdbar
hed, fordi Æblerne har været udsolgt eller spist paa et tidligt Tidspunkt. 
I Vejle Amt har Æbler, som normalt holder sig til December—Januar,
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holdt sig temmelig daarligt, medens sent modne og sent plukkede Æbler 
som Bramley, Boiken og Dumelow endnu ved Udgangen af April praktisk 
talt intet fejlede. Det paapeges, at en medvirkende Aarsag hertil maaske 
er det, at det i Aar sjældent er forekommet, at modne eller overmodne 
Æbler er blevet opbevaret sammen med de senere Sorter (P. Pedersen, 
Vejle). løvrigt skrives fra Slagelse-Skelskør, at der allevegne klages over, 
at Æblerne har holdt sig daarligt (Agnes Værløse). Fra store Dele af 
Sjælland meddeles, at naar man tager den tidlige Modenhed i Betragt
ning, har Holdbarheden været jævnt god (Asger Klougart). Opbevaringen 
er meget afhængig af Opbevaringsrummene, det har dog mange Steder 
knebet med at holde Æblerne i de sidste Maaneder (H. J. Rasmussen). 
Fra Holbæk Amt skrives, at gennemgaaende har Folk hele Vinteren 
klaget over Æblernes daarlige Holdbarhed; der menes, at dette i flere 
Tilfælde skyldes, at Folk ikke sidste Aar var opmærksomme paa, at 
Æblerne paa Grund af det tidlige Foraar og den dermed følgende lange 
Vækstperiode var tidligt plukkemodne, men fik plukket dem for sent 
(Henrik Nielsen). Paa Næstvedegnen har Ingrid Marie, Belle de Boskoop 
og Lyngbytorp holdt sig ret godt, alle andre Sorter daarligere end nor
malt. Bodil Neergaard har haft Tendens til Sk old  (M. E. E lting). Ved 
Gisselfeld har det vist sig, at de store Æbler har haft en paafaldende 
Tilbøjelighed til at modne meget tidligt, medens normalt store Æbler 
fra samme Træ har holdt sig godt i Kølehus ved 3° C (H. Wedege). 
Fra Sorø og Omegn skrives, at hvor Æblerne har været sprøjtet grun
digt, har de holdt sig særdeles godt, endnu i April har der været fine 
Belle de Boskoop og Cox’ Pomona (Ejner Jensen). Fra Skive skrives, 
at Æblerne har holdt sig ca. 1 Maaned kortere end ellers, dog er Boiken, 
Tønnesæble og Dumelow Seedling pæne endnu, Bramley er borte fra 
Markedet for en Maaned siden (J. C. Myrhøj).

Ved Hornum modnede Efteraars- og tidlige Vinteræbler en Maaned 
for tidligt, medens Foraarsæbler som Boiken og Belle de Boskoop o. lign. 
har holdt sig normalt (Hakon Sørensen). Ved Horsens har Æblerne i 
Almindelighed ikke holdt sig godt, men nogle Steder har de holdt sig  
udmærket, f. Eks. har smaa Pederstrup holdt sig udmærket til i Midten 
af April (Chr. A. Nørholm). Fra Sønderjylland karakteriseres Holdbar
heden som knapt saa god som ellers (Arne Diemer) og som daarlig (M. 
Surlykke Petersen). Ved Spangsbjerg Forsøgsstation har Holdbarheden 
været ringere end sidste Aar (Edv. Christiansen). I en Privathave ved 
Aarhus, hvor Boiken var nedkulet i Tørvestrøelse i Jordkule, har de 
holdt sig godt, til de blev taget op først i April. Andre Steder har Belle 
de Boskoop og Dronning Louise o. lign. Sorter været pakket ned i Tørve
strøelse og holdt sig godt til i Marts (A. Gylling). Fra Blangstedgaard 
skrives, at Frugten i sig selv har haft en ganske almindelig Holdbarhed, 
men den ekstra milde Vinter har medført, at Salgstidspunktet er faldet 
relativt tidligt (N. Dullum). Fra Svendborg paapeges den store Indfly
delse, Træernes Vækstforhold og Sundhedstilstand, Plukketiden og Opbe
varingsforholdene har paa Holdbarheden. Der nævnes et Eksempel paa,
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hvordan en Kasse hjemmeavlede, sent plukkede Belle de Boskoop har holdt 
sig udmærket, medens en Kasse indkøbte Frugter er svampede, sandsyn
ligvis paa Grund af, at de har faaet for lidt Sol og er plukket for tidligt 
(Hans Larsen). Fra Koldingegnen med flere Steder skrives, at man 
mange Steder har maattet sælge Æblerne for tidligt, fordi de ikke 
kunde holde sig (Lars Hansen).
PRYDPLANTER.

I Jylland har der været ualmindelig stærkt Knopsvind i Hortensia, 
hvilket tilskrives det milde Efteraar og den fugtige Vinter, der har 
fremmet Angreb af G raa sk im m el1) (B otrytis cinerea) og anden For- 
raadnelse i Knopperne (Lars Hansen).

J o rd b æ r-M eld u g  (Sphaerotheca macularis) har i Jylland været 
meget stærk paa en Jordbærkultur i Potte. Man kunde ikke finde en grøn 
eller en halvmoden Frugt uden, at den var overtrukket med »Vat« (Lars 
Hansen).

B la d p le ts y g e  (Coniothyrium hellebori). Fra Sønderjylland skri
ves, at det er næsten sjældent at se sunde Juleroser (M. Surlykke Pe
tersen).

G u lb a k te r io se  (Pseudomonas hyancinthi) er fundet paa Hyacinter 
indsendt fra et Frøfirma paa Lolland.

A n g a a en d e  L ø g v æ k ste r s  S ygd om m e og  U d v ik lin g  skrives 
bl. a. følgende: »I de tidlige Tulipaner har der mange Steder i Jylland 
været alt for stort Svind, det skyldes utvivlsomt, at man fik Løgene for 
sent lagt og alligevel vilde drive dem til normal Tid. Maaske blev det 
noget forværret af det meget milde Vejr i Oktober-November, der ikke 
alene kan have haft en uheldig Indflydelse paa de Løg, der var længe 
undervejs, men maaske tillige har været Aarsag til, at Jordtemperaturen 
har været for høj, den ganske vist forholdsvis korte Tid, Løgene laa i 
Kulerne. De hollandske Løg, som kom hjem i god Tid, og som sammen 
med de danske blev lagt rettidigt, har der vistnok ikke været noget i 
Vejen med, i alt Fald ikke mere end normalt. Det er utvivlsomt store 
Tab, der er lidt ved, at Løgene er kommet for sent hjem« (Lars Hansen). 
Fra Sjælland skrives: »De hollandske Løg var ikke gode alle Steder, 
formentlig paa Grund af for sen Lægning. De senere Tulipaner fik en 
god Udvikling. Det milde Vejr medførte, at man var tvungen til ofte 
at drive, før man havde planlagt« (Asger Klougart). Ved Gisselfeld drev 
det første Hold Tulipaner meget langsomt, og hos Sorten »Red Star« 
var der en Tilbøjelighed til, at et af Kronbladene knækkede midt over

*) Vi e r gaae t over til a t  kalde D r u e s k im m e l  fo r G r a a s k im m e l ,  thi det k a ra k 
teristiske  fo r denne Svam p er, a t  den d anner en æraa, laadden Belægning paa  de a n 
grebne Plantedele. Det, a t  K nopcellem e sidder samlede i D rueklaser, og som h a r g ivet 
Svam pen N avnet, e r  kun synlig t under M ikroskop, og dens Forekom st paa D ruer e r a f  
underordnet B etydning i Forhold til dens Forekom st p a a  m ange  andre  P lanter. Ved a t  kalde 
den Graaskim m el, e r  N avnet b ra g t i Overensstemmelse baade  m ed det norske og det sven
ske N avn.
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hos 10—15 pCt. af Blomsterne; det var importerede Løg (H. Wedege). 
Fra Spangsbjerg Forsøgsstation skrives, at Tulipaner i Bænk til Driv
ning ser meget sunde og kraftige ud. Paa Friland har Bestanden over
vintret godt, og ser sund og kraftig ud (Edv. Christiansen). Der skrives 
fra flere Steder, at de forskellige Frilandsløg er gode, det ser f. Eks. 
ud til, at Paaske- og Pinseliljer, der var saa svækkede af de strenge 
Frostvintre, nu er ved at komme sig.

T u lip a n -G r a a sk im m e l (B otrytis tulipae). Se om Ændringen af 
Navnet Drueskimmel til Graaskimmel Side 6. Fra Aarhus skrives, at 
der nu i den sidste Tid er iagttaget mange Angreb af Graaskimmel paa 
Tulipaner i Privathaver (A. Gylling). Ved Hornum er ikke set særlige 
Angreb af Graaskimmelen (Hakon Sørensen). I Jylland har der været 
en Del Klage over, at Blomsterne paa de drevne Løg har været plettede 
af Graaskimmel (Lars Hansen).

T u lip a n -R o d f i lt s v a m p  (Rhizoctonia tuliparum) har vist sig 
nogle Steder, særlig i ældre Gartnerier (Asger Klougart).

V in te r g æ k -G r a a sk im m e l (B otrytis galanthina) fandtes ved Vor
dingborg i Begyndelsen af Marts (H. J. Rasmussen).

A N N A  WEBER.

SKADEDYR PAA LAND- OG HAVEBRUGSPLANTER.
KORN OG GRÆSSER.

S m æ ld e r la r v e r  se Diverse.
S ta n k e lb e n la r v e r  (Tipula paludosa). Der foreligger fra Jylland 

7 Indberetninger om betydelige og 3 om svage Angreb. Fra Skærbæk 
skrives om voldsomme Angreb i Havre efter Grønjord (Aa. Buchreitz) 
ogsaa fra Rødding, Grindsted, Varde, Brande og Aulum meldes om kraf
tige Angreb fortrinsvis i Vaarsæd. Fra Øerne foreligger ingen Indberet
ninger om Angreb.

H a a r m y g la r v e r  (Bibionidae). Fra Korkendrup paa Fyn skrives, 
at Haarmyglarver (Bibio) efter nogle Aar s Pause igen er optraadt nogle 
Steder i Byg efter Roer (A. Jørgensen). Et ret alvorligt Angreb fandtes 
paa Endelave i den Del af en Bygmark, hvor Staldgødning til Roer i 1943 
var udkørt i Maj (Aksel Nielsen). For første Gang saas et lignende An
greb paa Skelskøregnen (H. Wraae-Jensen).

Angreb af Arten Dilophus vulgaris er rapporteret fra Bramminge. 
Det forekom i Korn (efter Grønjord?) (K. Jakobsen).

B r a k flu e n  (H ylem yia coarctata). Kun betydningsløse Angreb er set.
F r i t f lu e la r v é r  (Oscinis fr it) . Fra Bornholm skrives: »Af 10 Tdr. 

Land Hvede efter Engsvingel til Frø maatte de 8 Tdr. Land ompløj es, 
men Smælderlarver var ogsaa medvirkende til Ødelæggelsen« (A. Juel- 
Nielsen). Fra Grindsted skrives om et ret kraftigt Angreb i Rug efter 
Sneglebælg (J. J. Jakobsen). Ogsaa paa Roskildeegnen har F ritfluelarver 
gjort Skade i Forbindelse med Mus og Smælderlarver (M. Greve).
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M arkm us se Diverse.
K lø v e r a a l (Tylenchus dipsaci). Ved Kolding fandtes et stærkt An

greb i en Mark, hvor Kløver og Lucerne var saaet i Blanding. Ogsaa 
Lucernen var angrebet (O. Kuby). Dette behøver dog ingenlunde at be
tyde, at der har fundet Smitte Sted fra Kløver til Lucerne eller omvendt.

KORSBLOMSTREDE.
J o rd lo p p er  (Phyllotreta spp.). Fra Lolland-Falster skrives, at 

Jordlopperne d. 15. April raserede 1.5 ha Kaalroer ved Saxkøbing. Senere 
har Vejret hemmet Angrebets Udvikling (Rs. E. Rasmussen).

FRUGTTRÆER OG FRUGTBUSKE.
B la d lu s  (Aphididae). Det meddeles, at de første Bladlus var klæk- 

ket ved Sundeved d. 12. April og ved Feldborg d. 20. April. Op til 50 Lus 
saas paa een Æbleknop. Der var mange Mariehøns fremme (N. Gram). 
Usædvanlig mange Mariehøns saas ogsaa ved Spangsbjerg (E. Christian
sen). Ogsaa fra Vejle (P. Pedersen) og Ærø (H. Larsen) skrives om 
talrig Forekomst af Bladlus paa Æbletræerne.

P æ r e g a lm y g  (Contarinia pyrivora) klækkedes ved Lyngby fra d. 
28. April. Myggene kom frem i meget stort Antal.

S o lb æ rm id er  (Eriophyes ribis). Der er indløbet adskillige Medde
lelser om stærke Angreb paa Solbærbuskene.

M arkm us se Diverse.
M o se g r is  se Diverse.

PRYDPLANTER.
N a r c is a a l  (Tylenchus dipsaci). Fra Fyen (Chr. Fich) indsendtes 

en Prøve Narcisløg, der var stærkt angrebne af Aal.
C h r y sa n th em u m g a lm y g  (Diarthronomyia chrysanthemi). Et An

greb rapporteredes fra Holbæk.
N a r c is f lu e r  (Eumerus s p .). Ved Gisselfeld var hjemmeavlede Nar

cisser af Sorten »Bicolor Victoria« temmelig medtaget af Angreb af 
Narcisfluer (H. Wedege).

DIVERSE SKADEDYR.
S m æ ld e r la r v e r  (A griotes sp.). Fra Sorø skrives om et stærkt 

Angreb i Jordbær udplantet i August 1943 (E. Jensen). Ved Sorø fandtes 
Angreb paa Kartofler og Byg i samme Mark (O. Møller Larsen). Ved 
Skærbæk er set et Par stærke Angreb i Vaarsæd (A. Buchreitz).

G r a a sp u rv e  (Passer domesticus). Paa Slagelse-Skelskøregnen har 
Spurvene været slemme ved Frugtbuskene, navnlig Ribs staar mange 
Steder ganske uden Knopper (Agnes Værløse).

M o se g r ise  (Arvicola amphibius). Fra Ringsted skrives, at de lige
som Musene optræder i stor Stil og gør Skade i Frugtplantager (Chr. M. 
Bundgaard). Ogsaa andre Meddelelser om Skade foreligger.



OVERSIGT OV ER PLANTESYGDOM M E 9

M arkm us (Arvicola arvensis). Fra Aarhus skrives: »Musene har 
Vinteren igennem fortsat Ødelæggelserne i Vintersædsmarker, Lucerne
marker og Græsmarker. Skaden er mange Steder af alvorlig Karakter, 
Mus er absolut det værste Skadedyr her paa Egnen i Aar« (J. Peder
sen). Fra Eingstedegnen skrives om stor Skade i Vintersæd, Frøgræs
marker og Kløverfrømarker (C. M. Bundgaard). Ogsaa fra Toftlund, 
Kolding, Vestfyn m. m. meldes om alvorlig Skade. Lucerneknopper synes 
Musene at holde meget af (Rs. E. Rasmussen). Ogsaa i Haverne har 
Musene gjort sig ufordelagtigt bemærket. Fra Aarhus skrives saaledes: 
»I en ældre Frugthave, hvor man i nogle Aar med godt Resultat har 
brugt Jorddækning med gammel Halm o. lign., uden at Mus har holdt 
til, har disse i Vinter gnavet stærkt i Barken« (N. Gram). Ved Lyngby 
gjorde Musene Skade i Drivbænke paa nylig udplantet Salat og frem
spirende Gulerødder (H. Øhlers).

PROSPER BOV I EN.
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