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Statens plantepatologiske Forsøg.

De plantepatologiske Forsøg fortsætter nu paa 11. Aair med Udsendelsen af maanedlige Oversigter over' 
Sygdomme hos Landbrugets Kulturplanter efter samme Plan som tidligere.

Kilderne til Oversigterne vil/ som hidtil, dels være de maanedlige Indberetninger, vi modtager fra en1
Række Medarbejdere (i Aar 66), spredte over hele Landet, dels vore egne Iagttagelser paa Rejser, og dels endelig 
de Breve og Forespørgsler vi modtager fra praktiske Landmænd og andre. Meddelelserne udarbejdes og trykkes- 
saa snart efter Maanedens Udløb som muligt og sendes til vore Medarbejdere, til Landbrugspressen og til vore: 
Forbindelser i Ind- og  Udlandet.

LXXI. A pril 1916.

Vintersæden er kommet udmærket godt over Vinteren paa Øerne og til Dels ogsaa i Jylland; den sent
saaede Rug tog dog en Del Skade af den hæftige Frost, der indtraf sidst i Oktober og atter, den 25. November,, 
ligesom ogsaa den slemme Eftervinter, der kom sidst i Marts, har haft en skadelig Virkning.

Runhelroerne har gennemgaaende holdt sig godt i Kulerne undtagen hvor man havde kulet dem i frossen;
Tilstand kort efter Frosten sidst i Oktober.

Til Underretning for vore Medarbejdere tjener endvidere følgende Oversigt:



n•--'er  er for April Maaned indkommet 19 Indberetninger, deraf 10 fra Jylland, 2 fra Fyen, 6 fra Sjælland 
og 1 fra Lolland-Falster.

Paa Grund af den forholdsvis milde Vinter er Frostskade ikke bemærket, kun fra Moseforsøgene ved 
Tylstrup klages over, at der er fremkommet bare Pletter i Rugmarken paa Grund af Opfrysning. Sneskimmel 
(F u sariu m  n iva le ) er ikke bemærket paa Kornet, kun hist og her paa Rajgræs, der er blevet temmelig ødelagt 
deraf. Hos Vinterbyg er saa godt som overalt fundet Angreb af Meldug (E rys ip h e  gra m in is) og Traadkølle 
(T y p h u la  gra m in u m ) men kun i ganske ringe Grad uden praktisk Betydning. Vinterærterne har lidt meget 
af Drueskimmelangreb (B otry tis  cin erea ); ved Lyngby er 75 pCt. af dem døde deraf (Johnsen).

Bægersvampangrebet paa Bælgplanterne har som sædvanligt været særdeles lunefuldt, ved Lyngby og Sorø 
er Rødkløver stærkt angrebet, ved Dalum, Borris og Askov er det Sneglebælg, der er blevet mest ødelagt, ved 
Lyngby og Tylstrup er Rundbælg blevet meget stærkt angrebet, men véd Askov er kun 1 - 2  pCt. af Rundbælg
planterne dræbte af Bægersvamp.

Paa Lucerne er iagttaget ret ødelæggende Angreb af Bægersvamp paa Lolland-Falster (Engel).
Kartoflerne har gennemgaaende holdt sig særdeles godt i Kulerne, kun meddeles fra Tylstrup, at Tidlig 

Rosen og  fra Aarhus at Richters Imperator har taget Skade i Kulerne selv naar de var kulede ganske som de 
andre Sorter.

Den hæftige Frost, der indtraf 25.--29. Oktober medens Roerne skulde tages op, gjorde det Spørgsmaal 
aktuelt, om de Runkelroer, der var frosne kunde „vokse fra Frosten" naar de blev siddende i Jorden nogen Tid 
endnu. Fra flere Sider (H. K. Olsen, Martin Jensen og L. Rasmussen) har vi faaet Meddelelse om, at de Runkel
roer, der blev taget op og kulede straks efter Frostperioden, raadnede meget hurtigt i Kulerne, allerede en Maaned 
efter var de aldeles værdiløse som Foder. Men de Roer, der fik Lejlighed til at sidde i Jorden 14 Dage efter 
Frostens Ophør og derefter blev kulede, holdt sig godt i Kulerne skønt de havde tydelige Frostspalter og en 
Del niørktfarvede Frostpletter. De Roer, der allerede var tagne op inden Frosten indtraf og laa utilstrækkeligt 
dækkede paa Marken, blev ganske ødelagte. Ligesaa blev de Roer, der henlaa paa Marken saa sent som den 
25. Oktober, da Temperaturen faldt til 13° C., helt ødelagte. Fra Hillerød skrives, at Frosten gennemgaaende 
foraarsagede større Skade paa Roer, avlede paa Lerjord end paa Roer, avlede paa Sandjord (L. Rasmussen). Ved 
Skive mener man at have bemærket, at Runkelroerne fra lave Arealer var mindre holdbare end dem fra mere 
højtliggende (Olsen). Angaaende'Frostens Virkning paa Kaalroerne skrives fra Skive: „En Mand havde Kaalroer 
liggende paa Marken i Frostdagene i Oktober, han kørte dem sammen i frossen Tilstand og dækkede dem med 
Jord; de tog Varme og i Løbet af kort Tid var de „brændt sammen". Naboens Kaalroer var ogsaa kørt frosne 
sammen, men blev ikke dækkede straks, og efter Dækningen blev de passede omhyggeligt saa, Temperaturen ikke 
steg og de holdt sig derfor godt" (H. K. Olsen).

L y n g b y , den 5. Maj 1916.
J. Litid.

Svage Angreb af Larven af Kornets Blomsterflue (H ylem yia  coa rcta ta ) er i Slutningen af Maaneden 
iagttaget i Rug og Hvede ved Dalum, Lyngby og Aarhus. F ritf laelarv er (O sc in is  frit) er optraadt enkelte 
Steder saaledes i Timothé og Rajgræs i en 1. Aars Græsmark paa Lundgaard ved Askov og i Italiensk Rajgræs 
ved Skive. Ved Holstebro har der været ret stærkt Angreb i en Rugmark; dette skyldes dog vistnok -  i hvert 
Tilfælde for en Del — Græsfluelarver (O p om y sa  sp.). Enkelte Steder har der været lidt Angreb af Smælder
larver (A g r io te s  lin eatu s) i Rug- og Vaarsædsmarker.

I Stevns er et Par Bygmarker de sidste Dage af Maaneden angrebet meget stærkt af Korn-Jordloppen 
(P h y llo tre ta  vittu la ), medens en Havremark, der støder umiddelbart op til den ene Bygmark, er fuldstændig 
fri for Angreb. De angrebne Bygmarker ligger lige op til Skov; det er aabenbart den lune Beliggenhed her, 
der gør dem særlig udsatte for dette Angreb. I samme Egn iagttages paa Muren af et Stuehus lige ved Siden 
af en' Skov i Tusindvis af den sorte Jordloppe (Ph. atra). Ved Lyngby har Korn-Jordloppen optraadt ret 
ondartet i Vaarbygparceller og bearbejdet Bladene stærkt, hvorimod der i Havre og Hvede kun er lidt Angreb. 
Som sædvanlig samme Steds er Ru Kulsukker stærkt plaget af Jordlopper.

Bladrandbiller (S iton a  Iineata) har enkelte Steder (Tystofte, Lyngby) angrebet de unge Ærteplanter ret 
stærkt. I en 1. Aars Græsmark paa Lundgaard er der iagttaget Gnav paa alle Græsmarks-Bælgplanter, dog ikke 
saa meget, at de endnu har taget synderlig Skade (Frode Hansen). I Stevns har de hjemsøgt Vikkerne paa 
en Mark.



De sidste Dage i Maaneden har Glimmerbøssen (M elig eth es  æneus) vist sig paa Frøkaalroer et enkelt 
"Sted i Stevns.

Knoporme (A g ro t is  segetum ) har i Februar gnavet lidt i Kartofler i Kuler ved Aarhus; Gnavet var 
kun svagt, da Knopormene var ret dvaske (Kay Petersen).

I Kulerne arbejdede samtidigt Agersneglen (L im ax agrestis). Ved Lyngby er der fundet en Del Knop
orme ved Pløjning af Græs- og  Kløvermarker. Om Gaasebillelarver (P h y llo p e rth a  h o r t ico la ) meddeles der
fra Løgstør, at de er til Stede i langt mindre Antal end tidligere Aar, rimeligvis som Følge af deres korte
Flyvetid 1915; Gaasebillerne, der i Begyndelsen af Juni fremkom i stor Mængde, gik nemlig til Grunde i Løbet 
af faa Dage som Følge af Kulde og Blæst (O. Hein).

Angreb af Kløveraalen (T y len ch u s d evasta trix ) er iagttaget flere Steder. Ved Tystofte er Kløveren i 
Kløveraalforsøget saaledes næsten gaaet bort, hvilket skyldes Bægersvamp og Kløveraal, hovedsagelig den sidste

• (Karsten Iversen). Fra Hillerød meddeles, at Kløvermarkerne næsten alle er vellykkede, dog findes der en Del
Marker, hvor Kløveraal har foraarsaget en Del Skade, men ikke mere end sædvanligt (Rasmussen). Flere Steder
(Sorø, Møen, Stevns, Samsø) er der iagttaget Pletter i Lucernemarker som Følge af Aaleangreb.

Markmus (A r v ico la  agrestis) har ved Løgstør anrettet en Del Skade i Vintersæden. Samme Sted har 
Muldvarpen (Talpa eu ropaea ) gjort stor Skade i Græsmarkerne og — men kun i mindre Grad -  i Vinter
sæden. Ved Skive har enkelte Kartoffelbeholdninger været ret stærkt hjemsøgt af Mus.

K ø b e n h a v n , den 7. Maj 1916.

Sofie Rostrup.

Krøyers Bogtrykkeri.
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Saavel Kom som Græs kom ualmindelig frodigt' og kraftigt frem i Begyndelsen af Maj, men igennem en 
lang Periode midt i Maaneden var Kulde og Regn saa fremherskende, at Vaarsædmarkerne overalt i Landet havde 
de større eller mindre gule Pletter der især findes paa de kolde Dele af Marken og altid er mere udprægede 
efter Turnips og Kaalroer end efter Runkelroer og endnu mindre efter Kartofler. Natten mellem 19. og 20: Maj- 
var der Nattefrost over en stor Del af Landet; ved Herning fik ikke blot Vaarsæden men endogsaa Mosebunke 
aldeles hvide Bladspidser; ved Lyngby blev de først gennemskredne Aks af Rug og Toppe af Draphavre ligeledes
hvide og saftløse. Jordfygning har ikke gjort saa stor Skade i Jylland i Aar som i mange tidligere Aar; derimod 
meddeles der fra Jyderupegnen, at der var en meget stærk Sandflugt der 25. —28. Maj, Stormen fjærnede baade 
Sand og Udsæd fra de nysaaede Runkelroemarker og ret dybe Grøfter fyldtes med Jord. Runkelroerne har 
lidt meget af Rodbrand (P yth ium  B aryanum  etc.) i den vedvarende Kuldeperiode midt i Maj, især paa 
kalktrængende Marker har man mange Steder været nødt til at pløje Marken om. Hos de udplantede Frø-Run- 
kelroer er bemærket Mosaiksyge ved Lyngby, St. Hedinge og Stubbekøbing. I de sidste Dage af Maj steg 
Temperaturen kendeligt og dermed udviskedes ogsaa til Dels de gule Pletter i Bygmarkerne igen.

Enkelte Steder paa Sjælland og Lolland har der været stærke Angreb af Larven af Kornets Blomsterflue. 
Smælderlarver har, væsentlig som Følge af, at Kulden har hæmmet Planternes Vækst, mange Steder gjort stor 
Skade i Vaarsædsmarkerne.

Havreaalens Angreb här, navnlig paa Fyen, allerede i længere Tid givet sig tydeligt til Kende i Havre
markerne.

I Byg og i tidlig saaede Kaalroer har der flere Steder i den første Del af Maaneden været meget stærke 
Angreb af Jordlopper.

Til Underretning for vore Medarbejdere tjener endvidere følgende Oversigt:



D e r  er for Maj Maaned indkommet 35 Indberetninger, deraf 16 fra Jylland, 3 fra Fyen, 13 fra Sjælland,
2 fra Lolland-Falster og 1 fra Bornholm.

Rugens Stængelbrand (U ro cy stis  o c cu lta ) er iagttaget allerede 18. Maj ved Tune (Otto Christensen) 
og 19. Maj ved Askov (Frode Hansen); ved Malling er der bemærket Stængelbrand i saa godt som alle Rug
markerne, lige op til 8 pCt. af Planterne; kun en enkelt Mark, hvor Udsæden var formalinbehandlet, var fuld
stændig fri for Stængelbrand (Hartvig Larsen og K. I. Skou). Ved Askov er fundet 5 pCt. angrebne Planter i 
en særlig stærkt gødet Mark, mindre i alle de andre Marker (Frode Hansen). Lyspletsyge er iagttaget hos Rug 
paa Fyen (Kryger Larsen) og ved Frederiksdal, tilsyneladende dog uden at gøre større Skade.

Ved Jyderup er bemærket Lysptétsygé hos Hvede (M. Jensen).- Sämmestéds er Håvren meget stærkt angrebet 
selv paa Marker, hvor der biév béiiyttet Marigarisuifat i Fjon- Hv6r dér derimod er brugt Mangansulfat i Aar 
er Havren fuldstændig sund. Forøvrigt er Lyspletsyge hos Havre bemærket mange Steder i Landet i Slutningen 
af Maj, allerede 20. Maj var Sygdommen let kendelig ved Askov (Frode Hansen).

Baade Byg og Havre har værét slefrit medtaget af Rodbrand, i deri köide tJel af Maj, især paa kalk
trængende Jorder. De gule Pletter i Bygmarkerne har mange Steder voldt Bekymring. Fra Fyen skrives, at Byg 
efter Turnips har været slemt plettet til Trods for, at der har været anvendt 200 kg Superfosfat, 100 kg Kalig. 
og 100 kg Svovlsur Ammoniak. En aridéri Bygmark (efter Havre) var ogsaa stærkt angrebet, skønt der var givet 
200 kg Chilisalpeter (Kryger Larsen). Fra Ask skrives, at Vaarsæden fik gule Bladspidser paa de laveste og 
koldeste D ele 'af Markerne og værst efter Rodfrugter, men Pletterne kom sig hurtigere igen efter Runkelroer end 
efter Kaalroer (Hartvig Larsen). Ved Lyngby stod Bygget aldeles grønt efter Kartofler, lidt gult efter Runkelroer 
men meget gult efter Kaalroer og langt mere sygt hvor der var givet Kogsalt til Roerne end i de andre Par
celler (Johnsen).

Gulspidssyge hos Byg og Havre har i sin Optræden en Del Lighedspunkter med de omtalte „gule Pletter 
i Bygmarken", men er dog knyttet til visse Jorder, især sortsandede, muldfattige Marker* og Sygdomsbilledet er 
et andet, idet Bladenes angrebne Partier bliver aldeles hvide og saftløse. Paa Samsø er den i Aar iagttaget paa 
flere Bygmarker hvor der var forskellig Forfrugt i Fjor, det viste sig da ogsaa her, saaledes som iagttaget oftere 
i tidligere Aar, at Bygget stod ret godt efter andre Sædafgrøder og efter Kartofler men var sygt efter Runkelroer 
og  stærkt angrebet efter Turnips efter Kaalroer. Hvor Toppen var pløjet ned stod der grønne Pletter af Byg, 
men hvor den var fjærnet, vilde Bygget ikke gro trods en rigelig Gødnings- og Mergel-Tilførsel.

Angaaende Fodergræssernes Sygdomme meddeles fra Tylstrup: „I Græsblandingsforsøgene er omtrent alt 
Aim. Rajgræs gaaet ud i 2’-Aars-Marken paa Grund af Sneskimmelangreb i Vinter", og fra Malling: „Rajgræs
planter staar mange Steder i 1’ Aars Græsmark gule og visne, især hvor Plantebestanden er tynd (Hartvig Larsen). 
Hundegræsbakteriose (A p la n o b a cte r  Rathayi) er iagttaget hos Hundegræs ved Aarhus, Ask, Roskilde, Tune
og Lyngby; alle disse Steder vistnok kun i ældre Marker hvor den ogsaa var til Stede i Fjor.

Bægersvamp (S c le ro tin ia  t r ifo lio ru m ) optraadte i April meget ondartet i Forevisningsmarken, ved Varde, 
værst hos Sneglebælg, i mindre Grad hos tidlig og sildig Rødkløver, mindst hos Rundbælg. I et Forsøg med
Afhugning af Kløveren i Efteraaret viser det sig, at Kløveren har holdt sig bedst i de Parceller, hvor den ikke
blev hugget af, skønt Dæksæden var afhugget grøn og Kløveren var saa-svær at den kvalte Græsset i Blandingen 
(A. Pedersen). I Lucernemarkerne gør Bægersvampen vistnok større Fortræd'om Foraaret end man rigtig bemærker, 
mange ødelagte eller stærkt udtyndede Lucernemarker kan skyldes Bægersvampangreb uden at Sygdomsaarsagen 
kan kendes længere hen paa Sommeren. Fra Varde skrives f. Eks.: „Enkelte spredte Planter angribes af Bæger
svamp og  dør saa at Markerne efterhaanden bliver udtyndet" (A. Pedersen). I god Overensstemmelse med det 
velkendte Faktum, at de kraftigste Planter er mest modstandsdygtige skrives fra Borris: „Bægersvampangrebet har 
været betydelig mere ondartet i Lucernen i upodede Parceller end i podede" (N. Klitgaard). Ogsaa fra Tystofte 
omtales, at Bægersvampen breder sig i 2 Aar gammel Lucerne (K. Iversen).

L y n g b y , den 7. Juni 1916.
'j

J. Lind.



Kornsorterne. Angreb af Kornets Blomsterflue (H ylem yia! coä rctä tä ) éf i Maanedens Begyndelse iagt
taget nogle Steder, saaledes er et enkelt Sted ved Maribo Hvede hærget saaledes, at- Ompløjning var n'ødvén'dig.; 
ved Tystofte har der været stærkt Angreb i Hvede éftér Halvbrak- og ^ed Jyderup i Vinterbyg; ved Dåltim har 

■der flere Steder været Angreb i Rüg og Hvede, i den føfsth'ævnté svagt, i Hvede paa sine Steder i ca. 10 pCt. 
af Planterne. Svage Angreb’ af Fritfluelarver (O sci'n js frit) har' vist sig flere Steder ffa Midten af Maaneden, 
meddeles der fra Tune; ved Borris synes selv den sidst i April saaede gule Havre ikke at være kendeligt angrebet;- 
ved Lundby har der været Angreb, skønt Havren var saaet i god Tid (første Halvdel af April); ved Jyderup er 
der et enkelt Sted iagttaget et ret stærkt Angreb. Ved Ullerslev hår der i April o’g i Begyndelsen af Maj i en 
6rd Bygmark været et stærkt Angreb af Larven af Havre-Haarmyggen (Bi bi o h ort ui an us) — et Angreb, der, 
saavidt bekendt, ikke hidtil er kendt her i Landet. Larverne fandtes i tusindvis i det øverste Jordlag og havde 
pletvis ødelagt Bygget; af en Optælling, foretaget 20/6, indenfor en P]-Alen, fremgik det, at der, hvor Angrebet 
havde været stærkt, kun var en Trediedel af Planter imod hvad der fandtes, hvor Angrebet havde været svagt 

-eller ikke fandtes. Larverne forpuppede sig i den første Halvdel af Maj Maaned.
Smælderlarver (A g r io te s  lin ea tu s) har, som sædvanligt, naar Kulden hæmmer Planternes Vækst, flere 

-Steder udtyndet Vaarsæd markerne stærkt, medens de andre Steder, selv om de var til Stede i stort Antal, ikke 
har været særlig ondartede; saaledes skrives der fra Ask: „Larverne.optræder i stort Antal, ligesom i Fjor, men 
da Kornet har spiret meget bedre i Aar, vil Udtyndingen ikke gøre videre Skade" (H. Larsen). Ved Tylstrup 
har Angrebet i Lavmosen været værst paa de mest højmoseagtige Partier, medens det har været mindre, hvor 
■der har været indblandet tilstrækkeligt Sand, og Mosen har været velformuldet (Abildgaard). Ved Askov har 
Angrebet været stærkest paa Lermarken, og her vævst i Grønjordsmarkerne, hvor indtil 10 pCt. af Planterne er 
dræbt (Frode Hansen). Paa Næsgaard har Angrebet været stærkt paa Mose- og inddæmmet Jord, medens Af
grøden paa Højmarkerne ikke har lidt ret meget; begge Steder kom Afgrøden efter fleraarigt Græs (J. H. Sylvest). 
Paa Landbohøjskolen var der i Midlen af Maj Angreb efter Græs i Renbestand, men ikke efter Bælgplanter i 
Renbestand og ikke efter Bælgplanter og Græs saaet skiftevis i samme Jordstykker; Angrebet optraadte saaledes 
i Striber (Fruergaard). Ved Herning, Ask og Dalum har der været Angreb af Stankelbenlarver (T ip u la  p a lu 
dosa). Angrebet af Havreaal (H e te ro d e ra  S ch a ch tii var. avenae) er iagttaget flere Steder paa Fyen og 
ved Jyderup. „Hunnerne har først ved Maanedens Slutning begyndt at vise sig; men Pletterne i Markerne tegner 
sig desværre alt for tydeligt. Værst er Angrebet ubetinget, hvor der for nylig har været Havre eller havreblandet 
Afgrøde" (Kryger Larsen).

Hvidaks-Ugiens (H adena seca lis) og Rug-Blærefodens (L im o th r ip s  d e n tico rn is ) Angreb er begyndt 
at vise sig i Rug- og Græsmarker. Korn-Jordloppen (H altica  v ittu la ) har fortsat sit — ofte meget stærke — 
Angreb paa Byg, nogle Steder ogsaa paa Hvede -  ved Landbohøjskolen tillige paa Vaarrug — den første Del 
af Maaneden, men med Forandringen af Vejrliget'forsvandt de.

Kaalroer og Turnips. Jordlopperne (P h y llo tre ta  n em oru m  og Ph. atra) optraadte mange Steder i 
stor Mængde i Begyndelsen af Maaneden og gjorde stor Skade; men det kolde, regnfulde Vejr bragte génnem- 
gaaende Angrebet til at standse hurtigt. Det er saaledes væsentlig gaaet ud over de tidligt saaede Roer; ved 
Sorø har Angrebet været saa voldsomt paa disse, at man har maattet saa om næsten over hele Linjen (L. Nielsen). 
Hvor Roerne er saaet senere, har der mange Steder saa godt som intet Angreb været. Ved Sorø er de de aller
sidste Dage af Maaneden begyndt at tage fat igen. Ved Blangsted har der været saa mange Jordlopper, at de 
har ædt Agerkaalen og overflødiggjort baade Ukrudtsharvning og Jernvitriol. Paa Bornholm er de optraadt i 
uhyre Mængde paa forskellige Afgrøder, ogsaa paa Vikke og Kløver. Ved Taastrup har Kaalroerne, saaet i 
Kornet til Frøavl, lidt saa stærkt ved Angrebet, at de endnu paa sine Steder staar svage og blege i Farven. 
Glimmerbøsser (M e lig e th es  aeneus) og Skulpe-Snudebillen (C e u to rh y n ch u s  assim ilis), navnlig den første, 

■optraadte nogle Steder i temmelig stor Mængde, men hæmmedes ligesom Jordlopperne af Vejret; fra Næsgaard 
meddeles, at Angrebet tegnede ret slemt, men standsede den 8. —16. Maj af de stærke Byger. J. Jacobsen (Taastrup) 
skriver: „Paa Rejser i det sydlige Sjælland saa jeg Marker, hvor Glimmerbøsser havde anrettet ret betydelig Skade 
og der fandtes ikke saa faa endnu trods Regn og Storm". Ved Tune har der været svage Angreb fra den 20. 
Fra Studsgaard meddeles, at der paa Frøroerne allerede findes en Del Bladlus.

Bælgsæd og Græsmarks-Bælgplanter. Bladrandbiller (S i ton  a lineata) var i den første Halvdel af 
Maaneden mange Steder til Stede i temmelig stor Mængde og gnavede navnlig Ærterne ret stærkt; nogen større 
Ødelæggelse ser det dog ikke ud, som de har foraarsaget; fra Ask skrives saaledes: „Ærterne er overalt gnavede, 
men den hurtige Vækst gør Beskadigelsen betydningsløs" (H. Larsen). Ved Landbohøjskolen var der stærkt 
Angreb baade paa Lucerne, Kløver, Ærter og navnlig Vikker.



Kløveraalens (T y len ch u s  d ev asta trix ) Angreb fortsættes som sædvanligt; fra Lolland skrives: „Angre
bet florerer som sædvanligt. Trods mundtlige og skriftlige Advarsler har Landmændene ikke afskaffet Kløveren 
i deres Blandinger og stoler ikke paa Kællingtand; derfor kan Ondet ikke rammes i sin Rod" (Engel). Om An
greb i Lucernemarker foreligger der Meddelelse fra Roskilde, Stevns og Møen.

1 Vordingborgegnen er der i en Brakmark iagttaget en Mængde Oldenborrelarver (M e lo lo n th a  vu lg a 
ris). Ved Skullerupholm bemærkedes Oldenborrer flyvende i ringe Mængde i første Halvdel af Maaneden.

Fra Ask meddeles, at Muldvarpen (T alpa  europæ a) har gjort betydelig Skade paa Korn- og Roe
marker.

K ø b e n h a v n , den 8. Juni 1916.

Sofie Rostrup.

Krøyers Bogtrykkeri.
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Sygdomme hos Landbrugets Kulturplanter
fra

Statens plantepatologiske Forsøg:

LXX iil. Ju n i 1916.

Det fugtige og kølige Vejr i juni har trykket Planterne i Væksten og værét medvirkende Åarsag til at
mångé Planter Var mindre modstandsdygtige mod Sygdomsangreb end de er, nkar Vejret er gunstigere. Især
här Rodbrandangrebene været meget ødelæggende i Juni og inange Riinkelroemarker mäatte pldjes ned af den 
Grund. Ogsaa Bælgplanter, Byg, Havre og Lucerne har været standset i Væksten af Rodbrand, som sædvanlig 
fortrinsvis paa kålktrærigéndé, slet gødede og vandlidende Arealer. Ved en flittig Radrensning og Hakning samt 
ved et Tilskud af Chilisälpetér har män dög i mange Tilfælde faaet de rodbrandsyge.Planter i Vækst igen. 
Rugens Stæhgelbrand ér let kendelig i Mårkerne for Tideri, det bør erindres, åt det er en af de Sygdomme, det 
er.aller lettest at holde sig fri för, riérhiig ved simpel Bejsning af Sædekornet, i bindérbyg og Guldbyg kan 
rrian nu se de Aks, der ér angrebne af Nøgen Bygbrand skride igenriém lidt førend de sunde Aks, og i Marker
rried 6rd Byg vil män riii lét kühne kéfidé dé stribede Blade af de Bygplanter, der er angrebne af Stribesygé,
begge disse Sygdomme ér særdeles almindélige i Aar. Tillige er Bygget mégét angrebet af Meldug, fortrinsvis 
hvor Vaarbygget staar i Nærheden af en Mark med Vinterbyg. .

Kartoflerne ér mange Steder angrebne af Mosaiksyge og Bladrullesyge, disse to ødelæggende Sygdomme 
kunde let uridgåaes i Mårkér og Haver véd åt skaffe sig Læggekartofler fra kontrollerede Avlssteder. Kartoffel- 
skifnnieléh har vist sig flere Steder i nyé Kartofler i Slutningen af jiini. '

Angreb af Smældériårver hår holdt sig usædvåiilig længe og har flere Steder været meget ondartede;
åäavfel Sædafgrøder — sférlig Våarsæd — som $oer Hår lidt meget hérved.

Havréåalen tiår flete Steder o ’ptråådt rét ødélæggéri'dé i maiige Ftkvreriiarkér og i nogle Hvedemarkér.
Lårven af Bédefiuén Kår været overordentlig talrigt til Stede og har ved deres Minérihg i Bladene for en

stor Del ødélågt disse og derved åat de i Forvéjeii — i Forhold til Aarstiden — altfor smaa Planter langt til—
båge i Vækst.

Til Underretning for vore Medarbejdere tjener endvidere følgende Oversigt:



U e r  er for Juni Maaned indkommet 36 Indberetninger, deraf 18 fra Jylland, 4 fra Fyen, 10 fra Sjælland,
1 fra Møen og 3 fra Lolland-Falster.

Rugens Stængelbrand (U ro cy st is  o c cu lta ) omtales som særdeles almindelig fra flere Egne af Landet: 
Skive (Olsen), meget stærke Angreb ved Viborg (Bonde), Fyen, Hillerød (Rasmussen), ved Sorø er der Marker 
hvor 20 pCt. af Straaene er angrebne (Nielsen) og mellem Vordingborg- og Kallehave (Lund) fra alle de nævnte 
Steder fremhæves, at Landbrugerne der paa Stedet slet ikke har Forstaaelsen af, hvor stor Ødelæggelse dette An
greb forvolder og hvor let det er at undgaa. Halmbrækkersvamp (L e p to sp h a e r ia  h e r p o t r ic h o id e s )  har 
voldt stor Ødelæggelse ved Studsgaard, omtrent af alle Straaene ligger knækkede (Pedersen), ved Askov er der 
endog Marker, hvor Halvdelen af Straaene er knækkede (Frode Hansen), ogsaa paa enkelte Marker ved Viborg 
(Holmgaard), Bramminge og Korinth (Hansen) har denne Svamp gjort betydelig Skade.

Hvedens Gulrust (P u cc in ia  g lu m aru m ) er langt mere fremtrædende i Aar end den har været i de fore
gaaende Aar. Tystofte Smaahvede viser sig som sædvanlig at være - særdeles rustfast, men Standhvede og især 
Solhvede er meget stærkt angrebne; de lange gule Striber af Rusten brød frem midt i Juni og kort Tid efter 
visnede de angrebne Blade. Angaaende Hvedesorternes og -Stammernes arvelige Modtagelighed for Gulrust 
skriver H. A. B. Vestergaard: „Det viser sig, at Udvalg paa Grundlag af Rustmodtagelighed i 1912 har haft 
stor Virkning. Ingen, som i 1912 var rustfri, er angrebet i Aar og ingen, som var angrebet i 1912, er fri i Aar".

Fra Himmerland'og fra Salling omtales Rodbrand som, en af Byggets mest ødelæggende Sygdomme, især 
hvor Jorden er kalktrængende og skorpet.

M eldug (E rys ip h e  g ra m in u m ) er særlig almindelig i Aar, formentlig paa Grund af det fugtige Vejr; 
i de sidste Dage af Juni er Bygget dog vokset godt fra Angrebet. Fra Grenaa skrives, at Prenticebyg gaar i 
Leje hver Gang det regner og er stærkt angrebet af Meldug, medens Guldbyg stadig holder sig opret og er fri 
for Meldug (Larsen-Ledet). Baade ved Nyborg, Lyngby og St. Hedinge har det været let at se, at Meldugan
grebet var afhængigt af, hvor nær Vaarbygget staar ved en Mark med Vinterbyg; Angrebet aftager jævnt med 
Afstanden. Stribesyge (P le o sp o ra  gram in ea) er meget almindelig i Aar, især paa tidlig saaede Marker, ikke 
blot paa Nordslesvigsk Kæmpebyg, Karlsbyg, Tystofte 6rd og Erh. Frederiksens Krydsningsbyg men ogsaa paa 
Tystofte Prentice, der plejer at være mere modstandsdygtig end de 4 førstnævnte Sorter.

Lyspletsyge er bemærket mange Steder i Havremarkerne, desværre er Mangansulfat ikke til at skaffe i Aar 
paa Grund af Krigen. Ved Sorø er ikke blot Havren saa ødelagt af denne Sygdom, at den gaar aldeles bort, 
men ogsaa Hveden dør deraf og Rug og Byg er tydeligt angrebne. I Sydsjælland er iagttaget Lyspletsyge i 
Runkelroemarker.

Runkelroernes Mosaiksyge er som sædvanlig særdeles almindelig, især hvor der lægges Vind paa Frøavl. 
Ved Næsgaard er Mosaiksygen fundet allerede i Juni i 1ste Aars Roer, der stod umiddelbart op til mosaiksyge 
Frøroer (Sylvest). Hos en Frøavler i Sydsjælland er iagttaget Mosaiksyge ikke blot hos Runkelroer men ogsaa 
hos Sukkerroer, Fodersukkerroer og Rødbeder; de tre sidstnævnte Planter er ikke fundet angrebne af Mosaiksyge 
andetsteds her i Landet (se Tidsskrift for Plantea-vl, Bd. 22, Side 449) skønt Angrebet ifølge velvillig Meddelelse 
fra Ejeren har været kendt der paa Ejendommen i mindst 10 Aar. Paa en meget stor Mark i Vestsjælland er 
Sukkerroerne saa stærkt ødelagte af Rodbrand, at Marken næppe giver Halvdelen af det normale Udbytte; kun 
paa en mindre Del af Marken, hvor der i Fjor blev spredt Kalkslam, findes intet Angreb (K. Thrane).

Friske Angreb af Kløverens Bægersvamp (S c le ro t in ia  tr i fo l io r u m ) er iagttaget i flere Lucernemarker 
ved 'Askov i Juni (Frode Hansen). Rodbrand hos Lucerne (P yth iu m  B aryanum  etc.) er iagttaget ved Viborg 
■{Holmgaard) og Grenaa (Larsen-Ledet).

L y n g by , den 6. Juli 1916.
J. Lind-

Kornsorterne. Angreb af Smælderlarver (A g r io te s  lin ea tu s) har paa Grund af Kulden, der har holdt 
Planterne nede, været fortsat usædvanlig længe, nogle Steder hele Maaneden, andre Steder særlig i den første 
Del af denne. Angrebene har flere Steder været meget ondartede. Det er som sædvanligt særlig Vaarsæden, 
■det er gaaet ud over; ved Grenaa er dog ogsaa en Rugmark tildels ødelagt, og ved Aarhus er der iagttaget et 
■stærkt Angreb i Hvede. Fra Lundby skrives: „Jeg har ikke her i Sydsjælland set saa mange og stærke Angreb 
som i Aar" (J. Lund). Fra Møen hedder det, at det' stærke Angreb nok skyldes den løse, bekvemme Jord i For-



aaret (Greve). At Smælderangreb er værst i løs Jord er ogsaa iagttaget ved Grenaa, hvor der i en til Dels øde
lagt Rugmark var nogenlunde normal Bestand, hvor Jorden langs Saamaskinhjulenes Spor var fast sammentrykket.

Havreaalen (H e te ro d e ra  S ch a ch  ti i var. avenae) er mange Steder optraadt ret ødelæggende, saaledes- 
i Salling og paa Mors; i Salling er enkelte Marker endogsaa fuldstændig ødelagt, og paa Mors er dér store 
Arealer,' der ser ud til helt at mislykkes. Fra begge Steder hedder det, at Grunden til de stærke Angreb er, at 
man har Havre 2 — 3 Gange i Omdriften. Fra Lolland skrives: »Da Havren — af Sult, Kulde og Fugtighed -■ 
.har staaet i Stampe, er Angrebet flere Steder ret ødelæggende eller forringer i hvert Tilfælde stærkt Afgrøderne" 
(Engel). Fra Lyngby hedder det derimod, at Angrebet maaske ikke er saa synligt paa Afgrøden som i mindre 
frugtbare Aar. Ogsaa i Hvedemarker er der flere Steder iagttaget Angreb ligesom et enkelt Sted i en Bygmark.

Fritfluelarver (O sc in is  fr it) har, naar bortses fra meget sent saaet Havre, som Regel ikke gjort større 
:Skade. Hvedetnyggen (C o n ta r in ia  tr it ic i )  er ved Tune iagttaget d. 26. Juni, men kun i ret ringeAntal. Ved 
.Abed har begge Arter Hvedemyg (C. tr it ic i og C. auran tiaca) vist sig i normal Mængde i Slutningen af 
JVlaaneden saavel i Hvede som i Byg. Angreb af Hvidaks-Uglens Larve (H adena seca lis) er iagttaget flere 
Steder, men kun i ringe Mængde. I Slutningen af Maaneden har Bladlus (A p h i s avenae) begyndt at indfinde 
sig i Havre og Byg. Hist og her staar Rugen med hvide Skeder, foraarsaget af. Rug-Blcerefoden (L im o th r ip s  
• denticorn is); ved Abed var der indenfor saadanne Steder ved Maanedens Slutning fuldt op af Thrips. Angreb 
af A ks-Blæref oden (A p t in o th r i ps acu leata) i Spidsen af Rugaks er ogsaa iagttaget enkelte Steder. Guld
billelarver (L em a sp.) har begyndt at vise sig paa Havre og Byg.

Raager (C orv u s  fru g ile g u s ) har ved Sorø fuldstændig ødelagt en ca. 3 Skpr. Land stor Majsmark, som 
-var kommet udmærket op, saa der nu saa godt som ikke er en Plante tilbage (L. Nielsen). Spurve (P asser 
-d om esticu s) er i den sidste Uge af Maaneden begyndt at falde over Vinterbygget.

Kaalroer og Turnips. Smælderlarver (A g r io te s  lin eatu s) har nogle Steder gjort en Del Skade; ved 
Studsgaard er saaledes Stammeforsøget i Kaalroer meget stærkt angrebet. Angreb af Knoporme (A g ro t is  sp.) 
har begyndt at vise sig i Kaalroer og Hvidkaal. Kaalf luelarv er (A n th o m y ia  brassicae) er flere Steder paa 
Færde i Kaalroerne; fra Grenaa skrives, at de mange Steder vælter de smaa Roeplanter efter Udtyndingen.

Jordlopperne (P h y llo tr e ta  n em oru m  og Ph. atra) fortsatte nogle Steder deres Angreb ind i denne 
Maaned; ved Fredericia gjorde de saaledes i den første Halvdel af Maaneden ikke saa lidt Fortræd; i Maanedens 
sidste Halvdel er Angrebene derimod, skrives der, ophørt (M. Olsen). Ved Studsgaard har Kaallusene (A p h is  
brassicae) fortsat deres Angreb paa Frø-Kaalroerne. Sprøjtning med Tobaksekstrakt har, uagtet der samme 
Aften, som Sprøjtningen havde fundet Sted, faldt 7 mm Regn, dog dræbt en stor Del af Lusene, ligesom Glim
merbøsser og Gaasebiller, der fandtes paa samme Afgrøde, heller ikke syntes at kunne taale den. Glimmerbøsser 
(M e lig e th e s  aeneus) og Skulpe-Snudebiller (C e ü th o rh y n ch u s  a ssim ilis ) har været til Stede hele Maane
den, som Regel dog uden at gøre større Skade. Ved Korinth har der dog været saa* stærkt Angreb af de første, 
at man har foretaget en Afhugning af Planterne. Ved Borris har de i Mangel af Frøroer kastet sig over Kiddike.

‘Runkel- og  Sukkerroer. Paa Møen og Lolland-Falster har Smælderlarver (A g r io te s  lin ea tu s) gjort stor 
Skade, det sidste Sted i Forening med Knoporme (A g ro t is  sp!). I Nærheden af Kolding var der i Begyndelsen 
af Maaneden et meget stærkt Angreb af Tusindben (B la n ju lu s  g u ttu latu s), der gnavede paa Roden, saa 
Planterne visnede. Paa de mest hærgede Steder havde Ejeren forsøgt Eftersaaning, men der kom ingen Planter 
frem, „hvert eneste Roefrø var", skrives der, „fuldstændig skjult i et Mylder af Tusindben" (T. H. Hansen). Ved 
Næsgaard synes et Angreb, der bevirkede, at Roerne paa store Pletter omtrent gik bort, at skyldes Springhaler 
(L ip u ra  armata). Disse fandtes i Massevis i Jorden og omkring de enkelte syge Planter, der stod tilbage, ja 
sad helt indboret i smaa Huller i den spæde Rod. Ved Korinth har der været noget Angreb af Kartoffelborerens 
Larve (H y d ro e c ia  m icacea ).

Ved Studsgaard og Borris har Aadselbillelarver (S ilph a  op aca ) begyndt at vise sig i Runkelroerne. 
Larven af Bedefluen (A n th o m y ia  c o n fo r m is )  har været usædvanlig talrigt til Stede; paa Undersiden af Bladene 
har man ogsaa kunnet se en Mængde hvide Æg. Angrebet begyndte de første Dage i Maaneden og er fortsat 
Maaneden igennem; ved Slutningen af denne er de først udviklede Larver gaaet i Jorden og har forpuppet sig. 
Planternes sene Udvikling i Forbindelse med den uhyre Mængde Larver bevirkede, at Angrebet flere Steder saa 
ret faretruende ud. I Lyngby og Omegn var Angrebet saa stærkt, at det saa ud, som om Planterne var frosset 
bort. Kun de ganske unge Blade, der, da Varmen indfandt sig, begyndte at vokse hurtigere frem, var fri for 
Larver. Dette i Forbindelse med en omhyggelig Udtynding reddede de døende Planter; men Angrebet har sat 
dem langt tilbage og vil i det hele næppe undgaa at faa en ikke ringe økonomisk Betydning.

I Maanedens sidste Dage har Bedelusene (A p h is  p a p av eris ) begyndt at vise sig i Frøroemarkerne. Ved 
Korinth har man allerede ved Maanedens Slutning begyndt Afplukningen af de angrebne Skudspidser og har 
haft udmærket Resultat af at være tidligt paa Færde hermed.

Gulerødder. Angreb af Gulerodsfluen (P sila  rosae) har vist sig i Maanedens sidste Dage. Krnsesyge, 
foraarsaget af Gulerods-Bladloppen (T riosa  v ir id u la ), er iagttaget ved Lyngby og Fredericia; det sidste Sted 

-er den optraadt meget ondartet og har paa en Mængde Marker foraarsaget en meget stærk Udtynding.
Græsmarks-Bælgplanter og  Bælgsæd. Bladrandbiller (S iton a  lin eata) er iagttaget rundt omkring, men



hår' ikke gjort synderlig Skade. ' ;/Paå' Grund' af Planternes Størrélse", skrives dér fra Dalum, i,betyder Angrebet 
intet" (Kånippj). Fra Stevns nieddél'és der dog, at de flere Steder här gjort fen Del Fortråid; Paa Lollårid-Fal-' 
stér findes der hdgle Steder, bl. å. véd Abed, betydeligt Angreb af Kløvergnaverens Larve (P h y ton om u s 
n ig r irö str is ). Véd Åbéfcl er der ligeledes iagttaget ét Stærkt Angreb af Lucernegnaverens Larve (P h y to n ö m u s  
variab i lis) påå Lucerne.

Angreb af Kl'éveraal (T y len ch u s  d e v ä s tå t fix ) trædér nii efter Slet tydeligere frem, 6gSaa i Lucernén 
er dér flérfe Stédér Ångréb. Frå SteVris skrives såaleciéS: „Flére bg fléré Lucériierharkér Syiiés at angribes af détté 
Skadedyr" (Gejl Hansen). Vidéré skrives dér herfra, ai ca. 200 Pund 37 pCt. Kaligødning, anvendt efter at An
grebet har vist sig, har givet g'odl Resultat.

I Knudmosé ved Herning hår dér påå nykuliivérét Højrriosé — efter Vaarrug i 1915 ^  været et ganske 
ødélaégjgéridé Ångréb af Stårik'élb’eniarver (Tij5iilå pa ludoså). Arealet (0;6 ha) vår i Aår Udlågt tiden Dæksæd 
til vårigt Græsleje. Frøet sjbiréde ret godf midt i Maj, Wen gik efter denne Tid lidt efter lidt bort, saaledés at 
Béstandéri véd Midten af jurii var næsten helt fbfsviindén. Ved Grindsted hår Larvérrié derimod ikke værét 
siémmé i Aar. Véd Lyngby hår dér været noget Ångréb af Timot'éfliiens Larvé (C leigäStra  flå v ip és). Véd 
Studsgååi-'d iridfåndt öäåsebillerhe (PHy 11 o p e r th ä h o rticd lå ) sig; 6mkririg deri 23. juni i stört Antal paa 
Grésmarksfjiåhtérrié; men Véjrét har, skrives der, Hidtil Haft en saadan Kåråktér, at de ikke har kunnet gøré: 
større Skade. Énkélte Stédér har der været lidt Arigréb åf Blærefødder (T h rip s sp.) i GrEesmarkéfne.

K ø b e n h a v n ; den 7. Juli 1916.
Sofie Rostrup.

Krøyers Bogtrykkeri.
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LXX1V. Ju li 1916.

Hvedens Stinkbrand er for Tiden let kendelig i Hvedemarkerne og omhyggelige Iagttagere har fundet den 
“i såa godt som hver Mark i forskellig Mængde, lige fra 0,05 pCt. til over 50 pCt., alt i Forhold til den Omhu, 
der er anvendt paa Saasædens. Afsvampning. Meget ofte kan det paavises, at Hveden er udmærket godt afsvam- 
pet, men atter smittet efter Afsvampningen f. Ex. i Saamaskinen. Paa en Ejendom, hvor der i Fjor kun var ca. 
1 pCt. syge Hvedeaks og man derfor ansaa en Afsvampning for overflødig, findes i Aar over 40 pCt. af Aksene 
ødelagte af Stinkbrand. Hvor man slet ikke har afsvampet Hveden i flere Aar kan findes over 75 pCt. ødelagte 
Planter og hvor Udsæden med Forsæt er inficeret med Brand har vi faaet en Afgrøde med 94 pCt. syge Planter. 
Bejsningen a f  Hvede hører til de Arbejder, som bør udføres med den allerstørste Omhu og Betænksomhed;  kun 
den Udsæd, der er skarpt renset, derefter afsvampet efter de kendte Opskrifter og efter Afsvampningen omhyg
gelig beskyttet mod ny Smittetilførsel, kan give en brandfri Afgrøde.

Havreaalens Angreb har fortsat sig og har mange Steder gjort usædvanlig stor Skade.
Fritfluelarvens Angreb i Havretoppene optræder i ret stor Udstrækning; Hvidaks er ligeledes meget ud

bredt i Havren. Rugen staar meget almindeligt med hvide Skeder og visne eller affaldne Bladplader som Følge 
af Rug-Blærefodens Angreb.

Kaalfluelarver har rundt omkring — særlig i Jylland -  gjort meget stor Skade paa Kaal og Kaalroer, 
især de sildig saaede, og flere Steder foraarsaget stor Ødelæggelse, ja næsten Misvækst.

Bedelusen har bredt sig meget stærkt i den varme Periode, og Sprøjtning med Tobaksekstrakt var i fuld 
Gang, da man i Slutningen af Maaneden mange Steder fik en uventet Hjælper i et meget stærkt Svampeangreb 
i Lusene.

Gulerodsfluen er mange Steder optraadt meget ødelæggende.
Kartoflerne har i nogle Egne af Jylland (Vendsyssel, Holstebro og Herning-Egnen) lidt meget under et 

Angreb af Smælderlarver, der har bidt Skuddene af, efterhaanden som de voksede ud. De angrebne Planter 
staar saaledes lave og med et enkelt Skud mellem de sunde, störe og buskede Planter, eller de er slet ikke naaet 
■op over Jordoverfladen.

Til Underretning for vore Medarbejdere tjener endvidere følgende Oversigt:



LJer er for Juli Maaned i alt indkommet 37 Beretninger, deraf 18 fra Jylland, 4 fra Fyen, 11 fra Sjæl
land, 1 fra Møen og 3 fra Lolland-Falster.

Om Rugens' Halmbrækkersvanifi (L e p to sp h a e r ia  h e rp o tr ich o id e s )  skrives fra Studsgaard: „Vore 
Rugmarker er nu snart helt ødelagte af Halmbrækkevsvamp, Halvdelen af Straaene ligger knækkede og den 
anden Halvdel er ogsaa angrebet og færdig til at knække" (Pedersen) og fra mange af Jyllands magre Egne 
skrives noget lignende, vistnok fra fosforsyrefattige Marker, enten opdyrket Hede eller Lavmose (Himmerland,. 
Salling, Holstebro, Varde) dog ogsaa fra Korinth (Hansen). Der findes mange Meldrøjer (C la v ice p s  p u rp u 
rea) i Rugaksene i Aar, formentlig paa Grund af det vanskelige Vejr i Blomstringstiden og der findes nogle faa . 
Steder ret ubetydelige Angreb af Sortrust (P u cc in ia  g ram in is) paa Rugstraaene som Tegn paa, at der endnu., 
findes en og  anden Berberisbusk skjult i en Have i Nærheden (Lyngby, Ørholm, Askov).

Hvedens Fodsyge (L e p to sp h a e r ia  h e rp o tr ich o id e s )  er særdeles almindelig i Aar, man ser saa godt 
som i hver Hvedemark enten enkelte spredte Planter med det karakteristiske hvide, saftløse Udseende el jer hele 
Partier af Marken tvangsmodne og næsten uden Kærner. 1 fugtigt Vejr vil sorte Skimmelsvampe (C la d o sp o - 
rium , A lte r n a r ia  et'c.) dække de døde Planter og sværte dem. Sygdomsangrebet er værst paa lav og «til- - 
strækkelig afvandet Jord, men kan ogsaa findes paa god Jord og da især i Forpløjningen, f. Eks. skrives fra 
Taulov, at Angrebet netop findes, hvor man har vendt med Ajlevognen og Hestene har traadt Jorden sammen 
(M. Olsen). Ligesom i tidligere Aar viser Angrebet sig betydelig værre efter Byg (Skive og Taulov) end efter 
Helbrak. Ogsaa paa Loll.-Falster er Fodsygen ualmindelig slem i Aar, særlig paa moseagtig Jordbund (Engel).

Gulrust (P u cc in ia  g lum arum ) er særdeles ødelæggende i Aar paa de modtagelige Hvedesorter, fra 
Møen skrives, at den paa mange Marker med Tystofte Standhvede reducerer Udbyttet til det Halve (Greve), ved 
Dalum er fundet stærke Angreb af Gulrust paa Svaløf Solhvede (Karup) og paa Lolland er Grenadeer, Extra 
Squarehead og Svaløf Solhvede meget stærkt angrebne af Gulrust (Vestergaard) medens Tystofte Smaahvede og 
Vilhelminahvede er saa godt som aldeles fri for Gulrust.

Bygmarkerne lider mange Steder af Lejesæd, fortrinsvis Tystofte Prentice og 6rd Byg. Tillige er Meldug 
(E rysiphe g ra m in is ) paa Grund af det fugtige Vejr særdeles ødelæggende i Aar, ikke blot hvor Vaarbyg er 
smittet fra Vinterbyg, men ogsaa, hvor en sent saaet Bygmark ligger i Nærheden af en tidlig saaet. Rodbrand' 
(Pythium  B aryanum ) er iagttaget i St. Vildmose, navnlig i de Parceller, der er fugtige og ikke sanddækkede 
(Andersen-Lyngvad). Fodsyge hos Byg synes at være meget almindelig i Aar, især paa Fyen (H. I. Hansen og 
Kryger Larsen) og Loll.-Falster (Engel).

Stribesyge (P le o s p o ra  gram in um ) findes i alle Bygmarker, dog i højst forskellig Mængde i Forhold 
til Bygsort og  Afsvampning. Mindst i Korsbyg. Tystofte Prentice og Prinsessebyg kan findes angrebne baade- 
af Stribesyge, Nøgen Bygbrand og Dækket Bygbrand (U s tila g o  nuda og h ordei), men selv i Partier, der 
ikke er afsvampede i flere Aar, stiger Angrebet næppe op over 1 pCt. af hver af de nævnte Sygdomme; hos 
GI. dansk Byg bliver Angrebene ofte værre, paa en Mark paa Samsø er talt 20 pCt. stribesyge Planter (Frede
riksen). Karlsbyg og Abed Julibyg indeholder ofte et stort Antal stribesyge Planter, naar Udsæden ikke er 
regelmæssig afsvampet hvert Aar, og selv den omhyggeligste Behandling kan vanskeligt skaffe en aldeles ren 
Afgrøde, ved 6 Timers Nedsænkning i Formalin (0,2 pCt.) eller Blaasten (0,5 pCt.) er det lykkedes at nedsætte 
Sygdomsangrebet til nogle faa pro mille (Vestergaard og Johnsen), men ved Varmvandsbehandling med paaføl
gende Varmluftstørring'' er det ikke lykkedes at skaffe fejlfri Byg.

Hannchenbyg er fundet angrebet af 20 pCt. Nøgen Bygbrand ved Skive (Olsen).
Gulspidssyge har fuldstændig ødelagt Afgrøden af enkelte Bygmarker paa Samsø (Frederiksen) og ved 

Vejen (Jes Nielsen), sidstnævnte Sted var der dog Striber af fuldstændig sund Byg skarpt afgrænsede fra de øde
lagte Dele af Marken, uemlig netop hvor der var gravet Drængrø.fter og Undergrundens Sand og Ler var blevet 
blandet med. Pløjelaget, som bestod af Lavmosetørv.

Havren er mange Steder angrebet af Gulspidssyge (St. Vildmose, Farsø, Holstebro, Varde, Bramminge, 
Holsted), dog næppe i saa udstrakt Grad som i de to foregaaende Aar. Havrebrand (U s tila g o  avenae) er 
som sædvanlig almindelig, hvor man ikke afsvamper og hvor man saar Havren sent, ved Ask taltes 1 5 -2 0  pCt. . 
angrebne Planter (Hartvig Larsen), ved Brædstrup ca. 10 pCt. i flere forskellige Marker (Sonnichsen) og ved 
Skelskør fandtes en ret stor Mark med 11 pCt. ødelagte Planter.

Mørkpletsyge (S ep toria  avepæe) er særlig almindelig i Aar paa frodig og bredbladet Havre.
Lyspletsyge er iagttaget mangfe Steder paa Havre, Hvede, Runkelroer, Sukkerroer og Rødbeder og nogle 

faa Steder ogsaa paa Kartofler, især i den udtørrede Lammefjord, hvor Jorden ofte indeholder ca. 75 pCt. ’ kulsur 
Kalk (Skaller); Kendskabet til denne Sygdom og Benyttelsen af de rette Midler derimod er i glædelig Fremgang 
i de sidste Aar.

Runkelroernes Mosaiksyge'er bemærket i de samme Landsdele, hvor der avles Frø (Dalum, Korinth, Tys- • 
tofte, Tune, Stevns etc.), foruden de i forrige Maanedsberetning nævnte Værtplanter er den nu ogsaa iagttaget 
paa den vildtvoksende Strandbede (Fruergaard). Væltesyge synes ikke at være saa ødelæggende i Aar, som tid
ligere, den er dog bemærket ved Aarslev og Korinth paa enkelte Marker, det førstnævnte Sted findes den særlig 
i de stærktgødede Parceller, medens Rodbrand fortrinsvis angriber Runkelroerne i de svagtgødede Parceller.

Paa Kaalroer og Turnips til Frøavl har Skulpesvampen (A ltern a ria  brassicae) flere Steder (Stevns og 
Ølstykke) gjort meget følelig Skade.

De tidlige Kartofler er nu de fleste Steder stærkt angrebne af Kartoffelskimmel (P h y th o p h th o ra  in fe-



stans), de sildige Sorter er kun meget lidt angrebne endnu. Fra flere Egne af Landet (Hjørring, Tylstrup, Aal
borg, Skive. Borris, Lyngby) meldes, at Kartoffelsprøjtriing med Bordeauxvædske vinder Fremgang Aar for Aar 
trods de høje Priser paa Blaasten. Sorteben (B a cillu s  p h y to p h th o ru s ) er aim. i Jylland, dog ogsaa ved 
Korinth, hvorfra der meldes om overvældende stærke Angreb (H. I. Hansen). Paa Studsgaard har man,afsvam- 
pet Læggeknoldene O/4 Times Nedsænkning i 0,1 pCt. Sublimatvand) og derved reduceret Angrebet meget. Paa 
Klintholm er den bemærket paa Up to date i moseagtig Jord (Greve).

Om Bladrullesygen skrives fra Tune, at den gør stor Skade der paa Egnen (O. Christensen), fra Stevns 
omtales den ogsaa som en slem Plage (Gejl Hansen), paa Loll.-Falster bliver den værre Aar for Aar (Vestergaard 
og Engel). Hvor man i de bladrullesygelidende Egne har skaffet- sig sunde Læggekartofler fra Nordsjælland 
viser det sig, at de allerede det andet Aar bliver ret stærkt angrebne af Bladrullesyge, f. Eks. ved Lyngby (John
sen), Tystofte (Iversen) og Abed (Vestergaard).

L y n g b y , den 6 . August 1916.
J. Lind.

Kornsorterne. Ved Tylstrup (Fossevange11), hvor der i Forsommeren var meget stærkt Angreb af Smæl
derlarver (A g r io te s  lin ea tu s) bl. a. i Grønjordshavre, var Jorden her i Juli paa de stærkt angrebne Partier 
fuldstændig dækket med Pileurter, saa at man for at skaffe sig af med Ukrudtsbestanden maatte slaa- disse Steder.
1 den løse Stubjord — næsten .udelukkende Pileurtestub. — fandtes i Slutningen af Maaneden en Mængde Larver 
og Pupper, især de sidste. 1 Koldingegnen har Stankelbenlarver (T ip u la  p a lu d osa ) ødelagt en Grønjords- 
Havremark (3 ha), saa at den maatte piøjes om; derefter saaedes der Byg, som imidlertid ogsaa blev ødelagt 
(Jes Nielsen).

Havreaalen (H eterod era  S ch a ch tii var. avenae) har fortsat sit Angreb i Havre, saa at denne flere- 
Steder i større eller mindre Udstrækning er ødelagt; værst er det som sædvanligt, hvor Havren kommer flere 
Gange i Sædskiftet, eller hvor der dyrkes Blandsæd dels til Staldfoder dels til Modenhed. Paa Samsø har Hav
ren i en Mark (ca. 4 Tdr. Ld.), hvor der i 7 Aar ikke har været Havre, men for 2 Aar siden Hvede, været saa. 
stærkt ødelagt, at man har slaaet den af grøn. 1 Hvede og Byg er der ogsaa iagttaget Angreb.

Fritfluelarver (O s c in is 'f r i t )  er optraadt ret hyppigt i Havretoppene og har ødelagt en Del Smaaaks.. 
Fra Hillerød skrives saaledes, at der findes flere Marker, hvor Larven har ødelagt 3 - 5  Kærner i hver eneste- 
Havretop (L. Rasmussen). Almindelig Hvidaksdannelse i Havre,"som ikke skyldes Dyre- eller Svampeangreb, er 
i temmelig stor Udstrækning iagttaget næsten overalt. Lidt Angreb af Bygfluelarven (C h lo ro p s  taen iopus)- 
har vist sig flere Steder. Ved Dalum og et enkelt Sted paa Møen har Angrebet i Slutningen af Maaneden været: 
ret stærkt i sent saaet Byg. Angreb af Hvedemyggen (C o n ta r in ia  tr it ic i)  har gennemgaaende ikke været 
stærke; fra Lolland-Falster skrives der dog, at de i mange Marker er overordentlig udbredt. Paa Virumgaard er 
Larven af Timothévikleren (T ortr ix  paleana) iagttaget i Begyndelsen af Maaneden i indspundne Havreblade.

R11g-Blwréfoden (L im o th rip s  d e n tico rn is )  har været overordentlig udbredt og har bevirket, at Rugen- 
meget almindeligt har staaet med hvide Skeder og visne eller affaldne Bladplader, gennemgaaende synes Aksene 
ikke at have lidt herved. Aks-Blærefoden (A n th o th r ip s  acu leata) er ogsaa iagttaget flere Steder. Paa Havre 
har Avnerne meget hyppigt haft et stærkt plettet Udseende som Følge af Korn-Blærefodens (T h rip s cerea lium )- 
Angreb. Ved Ask iagttoges i Begyndelsen af Maaneden mange visne Aks i Hveden, fremkommet ved,, at Straaet 
lige over øverste Knæ var som skaaret over. Rimeligvis skyldes Angrebet en Blærefod (P h ysop u s t e n u ic o r -  
n i s), der med sin Læggebraad har savet Straaet over. ■

Bladlus, Havrelusen (A ph is  avenae) har mange Steder været til Stede i stor Mængde paa Kornsorterne,, 
især paa Havre. Angreb af Havremider (T arson em u s sp ir ife x ) .er iagttaget ved Lyngby.

Spurvene (Passer d om e sticu s ) har flere Steder været slemme saa vel ved Vinterbyg som ved tidlig 
modnende Vaarbyg. Ved Ask har Raager (C orvu s fru g i legus) gjort en Del Skade, hvor der sidst i Juni 
saas Korn til Staldfoder; her piller de, skrives der, hver eneste Spire op (Hartvig Larsen).

Kaalroer og Turnips. Smælderlarver (A g r io te s  lin ea tu s) har ved Holstebro i Forbindelse med Kaal-- 
fluelarver næsten ødelagt en Roemark., Kaalfluelarver (A n th om y ia  brassicae) har rundt omkring, særlig i 
Jylland, gjort megen Skade og flere Steder foraarsaget stor Ødelæggelse, ja næsten Misvækst; paa de lettere Jor
der har de gnavet Planterne helt over, saa at de vælter. Angrebet er som sædvanlig værst, hvor Roerne er sent: 
saaet; fra Holstebro bemærkes der ogsaa, at det synes, som om de sidst saaede Stykker flere Steder er værst: 
medtaget.

Kriisesyge optræder nogle Steder, ved Lyngby saaledes ret stærkt. Hist og her er der iagttaget Angreb- 
af Bladribbe-Snudebillens Larve (C e u th o rh y n ch u s  qu ad rid en s). Ved Ørsted har der været et ondartet An
greb paa Frøturnips af Skulpe-Snudebillens Larve (C e u th o rh y n ch u s  assim ilis), saa at Frøudbyttet paa 4Tdr. 
Ld. er sat en Del. ned. Ved Skullerupholm gjorde i Begyndelsen af Maaneden Glimmerbøssen (M e lig e th es . 
a ene us) endnu paa dette sene Tidspunkt Skade paa Frøroer; Knopperne var gule og faldt af i stor Mængde.. 
Inde i Knopperne fandtes smaa Larver og Æg. Kaallusen (A p h is  brassicae) har særlig i de sidste 8 Dages



varme Vejr formeret sig meget og optræder i Kaal- og Kaalroemarker, saa vel i l .  Aars- som i Frø-Kaalroerne. 
Gnav af Ørentviste (F orficu .la  a u r icu ia r ia ) er iagttaget ved Lyngby.

Runkel- og Sukkerroer. Knoporme (Larver af A g r o t is  segetum ) har ved Børkop været meget slemme 
i en 'enkelt Runkelroemark. Bede/luens Lårve (A n th o m y ia  c o n fo r m is )  har fortsat sit Arbejde i Bladene. Ved 
Lyngby har 2. Generations Larver været paa Færde en stor Del af Maaneden -  iagttaget fra d. 7. Juli (op til 
20 Larver i hvert Blad); men Roerne, der nu er store og kraftige, har ingen Skade taget deraf. Ved Tune er 
Angrebet i det hele taget først iagttaget fra omtrent 10. Juli. „Tre Optællinger paa 2 forskellige Ejendomme 
gav som Resultat, at Antallet af angrebne Planter udgjorde henholdsvis 40, 63 og 100 pCt.; Forpupningen be
gyndte vistnok omtrent ved Midten af Maaneden" (Otto Christensen). Fluerne er saaledes de forskellige Steder 
kommet frem paa ret forskellige Tidspunkter eller, hvad der vel er rimeligere, Larverne af 1. Generation har 
været til Stede i mindre Antal og har ikke levet i Roeblade, men i vildtvoksende Planters Blade (Hvidmelet 
Gaasefod o. a.).

Bedelusen (A p h is  pap averis ), der allerede havde begyndt at vise sig i Slutningen af Juni, bredte sig 
med den varme Periode — nogle Steder allerede tidligere — i overordentlig høj Grad og foraarsagede i mange 
Egne stærke Angreb baade i 1. og 2: Aars Roer, dog mest i de sidste, og Sprøjtning med Tobaksekstrakt var 
almindeligt i fuld Gang og virkede med godt Resultat. Imidlertid har man i flere Egne ret hurtigt kunnet 
standse med Sprøjtningen, da et Svampeangreb (Em pusa F resen ii) i Slutningen af Maaneden -  nogle Steder 
nævnes allerede d. 20: — begyndte at brede sig mellem Lusene, saa Angrebet holdt op, ogsaa hvor 'der ikke 
ble.v sprøjtet. Ud fra tidligere Aars Erfaringer har man forstaaet Værdien af den pludselig optrædende Hjælper, 
og har i nogle Egne, hvor Svampen endnu ikke havde indfundet sig, skaffet sig Smitstof andet Steds fra.

I Gulerødder er Krusesyge, foraarsaget af Gulerods-Bladloppen (T riosa  v ir id u la ) iagttaget ret hyppigt, 
dog uden at foraarsage stærke Angreb. Larven af Gulerodsfluen (P sila  rosae) er mange Steder optraadt ond
artet, ikke sjældent helt ødelæggende. I de forskellige Egne er den kommet frem til noget forskellig Tid: ved 
Holstebro har Angrebet saaledes været værst i de førstsaaede Gulerødder (Saatid 14/4), ved Askov i 2. Saatid (4/s), 
paa Virumgaard derimod i de sidstsaaede. Ogsaa i vild Gulerod har Larverne optraadt; i Forevisningsmarken 
ved Holstebro er denne i Ukrudtsbedet opædt, saa der ikke er en Plante tilbage (Overgaard).

Kartofler har flere Steder i Jylland (Vendsyssel, Herning, Holstebro) lidt ganske overordentligt under 
Smælderlarve-Angreb (A g r io te s  lineatus). Skuddene er, efterhaanden som de er kommet frem, bidt over, saa 
at først det 3., 4. eller endnu senere -- undertiden slet ingen -  Skud er naaet op overjorden, og de angrebne 
Planter har slaaet ganske smaa med kun et Skud mellem de store, stærkt grenede Planter. I Vendsyssel drejer 
Angrebet sig om flere hundrede Hektare Ld. med et Angreb paa ca. en Tredjedel af Bestanden. Angreb af
Kartoffeltægen (C a lo c o r is  b ip u n cta tu s ) er iagttaget hist og her op imod Hegn.

Græsmarks-Bælgplanter og Bælgsæd. Larven af Lucernégnaveren (P h y to n o m u s  varia  b ilis ) har været 
ret talrigt til Stede og har flere Steder gjort ikke ringe Skade i Lucernen. Ved Abed har Larverne ødelagt et 
Lucerneudlæg i Dæksæd (4 —5 ha). Ved Næstved og paa Lolland-Falster, hvor  ̂Larverne har gjort en Del Skade, 
er der i disse iagttaget et Svampeangreb (E n to m o p h th o ra  p h y to n o m i). Angrebet af Kløvergnaverens Larve 
(P h y to n o m u s  n ig r iro str is ), der har været ret almindelig udbredt, standsede omkring Midten af Maaneden. 
Larven af Spidsmus-Snudebillen (A p io n  a p r ica n s ) er flere Steder iagttaget i Kløverhovederne.

Kløveraalen (T y le n ch u s  devasta trix ) har som sædvanlig fortsat sit Angreb; men dette er i Aar noget 
mindre synligt end sædvanlig paa Grund af Græssernes og Bælgplanternes frodige Vækst.

Snegle (A grio lim ,a x  agrestis) har gnavet en Del i Kløvermarkerne.
I Knudemose ved Herning blev det (i Beretningen for Juni Maaned omtalte) af Stankelbenlarver (T ipu la  

pa ludosa) ødelagte Udlæg harvet op i Slutningen af Juni og tilsaaet paany med en Græsfrøblanding, hvorefter 
der tromledes med en svær Cambridgétromle. Larverne tyndede noget ud i det hurtig fremspirende ny Udlæg, 
og der saas enkelte bare Pletter. I den sidste Uge af Maaneden synes Larverne imidlertid at være hørt op med
deres Arbejde; Pletterne er siden den Tid ikke blevet større.

Paa Virumgaard ér der iagttaget et ejendommeligt Angreb af Ørentviste (F o r ficu la  a u r icu ia ria ) paa 
Timothé: de gnavede af Støvdragerne, baade dem, der hang udenfor og dem, der var indesluttede imellem 
Avnerne.

K ø b e n h a v n , den 6. August 1916.
Sofie Rostrup.

Krøyers Bogtrykkeri.



Maanedlige Oversigter
• över

Sygdomme hos Landbrugets Kulturplanter
fra ,

Statens plantepatologiske Forsøg. -

LXXV. A ugust 1916.

Den orkanagtige Storm 3 . -4 .  August berøvede det tidligmodne 6rd. Byg mange Kærner og  brækkede 
Stakken af det næsten modne 2rd. Byg, f; Eks. Binderbyg og Ouldbyg, saa at man kunde se hele Marker med 
fuldstændig stakløse Aks. * ■ -

Det fugtige Vejr i anden Halvdel af August har bevirket stærke Angreb af Fodsyge saavel hos Byg som: 
Hvede, især hvor Marken flere Aar i kort Følge har været benyttede til Byg eller Hvede, eller hvor Jorden er 
vandsyg eller kalktrængende. Kartoffelskimmelen har begyndt sit Angreb ret sent i Aar som Følge af Kartoffel
toppens sene Udvikling; hvor der ikke er sprøjtet med Bordeauxvædske er de fleste Blade dog nu ødelagte.. 
Hvor der er sprøjtet staar Marken grøn endnu.

Kaalbroksvampens Angreb, der ikke var særlig ondartet i Begyndelsen af August, vil sikkert vise sig at: 
være blevet værre fordi Markerne har staaet gennemvaade saa lang Tid.

Spurve har hærget Sæden slemt. I Havren klemmer de Mælken ud af de bløde Kærner og trykker senere: 
de haardere Kærner ud af Avnerne,

Kaalroerne er mange Steder i Jylland stærkt medtaget af Kaalfluelarver. I Gulerøddérne har Gulerods
fluens Larve været ret slem.

Snegle optræder som Følge af det vaade Vejr i stor Mængde.

Til Underretning for vore Medarbejdere tjener endvidere følgende Oversigt:



D e r  er for August Maaned indkommet 19 Beretninger, deraf 13 fra Jylland, 5 fra Sjælland, og 1 Lol- 
!and- Falster.

Om del ødelæggende Regnvejr i sidste Halvdel af August skrives fra Herning: „Aldrig har vi i Ugevis, 
selv om Vinteren, haft Arealerne i den Orad vandfyldte. Den ellers ret gode Afledning overkommer aldeles ikke 
at holde Trit med denne mægtige.Nedbør og Resultatet er i Lavmosen, at store Strækninger staar helt under 
Vand, saa Rodfrugterne paa betydelige Dele er helt ødelagte. Sæden staar mange Steder i Vand. Den er for
trinlig udviklet og er mod Forventning modnet godt, men Høstning er næsten umulig, da man ikke kan færdes 
paa Arealerne. Paa Højmosen er Afgræsningsarealerne saa opblødte, at Kreaturerne ikke kan være der" (C. I. 
Christensen). Fra Kibæk skrives, at der dér er faldet 102 mm Regn i Løbet af en Uge.

Hvedens Fodsyge (L ep tosp h a er ia  h e rp o tr ich o id e s )  er ligesom i forrige Maaned bemærket mange 
Steder. Om Stinkbrand (T ille tia  caries) skrives fra Viborg: Stinkbrand viser sig med stor Tydelighed i de 
Marker, hvor Saasæden ikke er afsvampet. Ogsaa hvor Afsvampningen ikke er foretaget med Omhyggelighed 
viser der sig en kendelig Mængde Stinkbrand. Jeg har fundet indtil 10—15 pCt. angrebne Aks efter mangelfuld 
Afsvampning (Holmgaard). De Kontrolafsvampningsforsøg som vi ved de stedlige Konsulenters Hjælp har gen
nemført paa 10 store Oaarde rundt om i Landet viser med stor Tydelighed, at en Afsvampning af Hveden ved 
Hjælp af Formalin ved Overbrusning og Omskovling, som beskrevet i 57. Meddelelse, er fuldkommen tilstræk
kelig til at befri Hveden for Brand, saafremt der ikke findes hele Brandkorn deri. Hvor der fandtes saadanne 
hele Brandkorn, blev de trykkede itu af Saamaskinen og smittede atter den en Gang afsvampede Hvede. D et 
er derfor a f  største Betydning, at Hveden befries fo r  disse hele Brandkorn førend Afsvampningen paabegyndes, 
lettest ved at rense og blæse den gentagne Gange.

Rugén er i Aar i højere Grad end ellers befængt med Meldrøjer (C la v ice p s  purpurea), særlig den 
sent saaede Rug og langs Markveje og Hegn. Lidt Sortrust (P u cc in ia  g ra m in is) er iagttaget paa Rug, Hvede 
og Havre ved Lyngby (Johnsen).

Bygget har, ligesom Hveden, lidt meget af Fodsyge i Aar, der skrives fra Maribo: „Binderbygget er paa 
Tiumusagtig og kalkfattig Jord i den Grad hærget af denne Sygdom, at Halmen er meget kort og Kærnen fuld
stændig indskrumpet, ofte nedsættes Udbyttet til 6 -1 0  Fold. Sygdommen er ogsaa iagttaget hos andre Byg
sorter, men værst paa Binderbyg" (G. Engel). Fra Borris skrives: „1 en lille Piet Byg, hvor der paa Grund af 
forskellige Forhold er dyrket Byg 3 Aar i Træk, findes et mindre Angreb af Fodsyge. Straaene raadner ved 
Jorden" (Klitga'ard). Fra Fedgaarden ved Præstø (J. Lund) og fra Hammerum (N. I. Nielsen) har vi modtaget 
Meddelelse om, at 6rd. Byg havde staaet frodigt indtil Blomstringen men var derefter gaaet fuldstændig istaa, 
Blomsterne blev staaende aabne og Bestøvningen udeblev tilsyneladende ganske, der var nu over hele Marken 
saa godt som ingen Kærner, kun nogle faa værdiløse Skrumpekorn, derimod talrige Meldrøjer. Begge de nævnte 
Steder var Marken af meget løs Beskaffenhed, nærmest en Blanding af Sand og Tørv. Et ganske lignende Til
fælde har vi omtalt i Maanedsberetningen for Juli 1914 fra Djursland.

Kartoffeltoppens forholdsvis sene Udvikling i Aar har ogsaa sinket Angrebet af Kartoffelskimmel (Phy
to p h th o ra  in festan s), men i de sidste Dage af August har dog de fleste af de usprøjtede Kartoffelmarker 
mistet Bladene paa Grund af Kartoffelskimmelens og Uvejrets fælies Angreb og staar nu temmelig bladløse. 
Hvor Kartoflerne er sprøjtede holder de sig trods Regn og Blæst godt endnu (Bachmann, 1. Hansen, I. Johnsen 
m. fl.). Om Bladrullesygen skrives fra Aarhus: Hos sunde Kartofler, der blot et Aar har vokset paa Jord med 
Disposition for Bladrullesyge, har der i Aar været enkelte bladrullesyge Planter at finde, hos alle de gængse 
Sorter, baade hvor Kartoflerne var lagte i et nyt Skifte paa den samme Jord og hvor de var lagte i en hel anden 
Jord, paa hvilken Bladrullesyge hidtil ikke er set (Kay Petersen).

L yn gby , den 5. September 1916.

J. Lind.

Kornsorterne. I Havre har der været en Del Angreb af Fritfluelarver (O sein  is frit). Dog bemærkes 
■der fra nogle Egne, bl. a. fra Kibæk, at Fritfluelarven vist ikke alene bærer Skylden for de mange svange Havre
aks; i en ca. 2 Tdr. Ld. stor Havremark er saaledes over Halvdelen af Aksene svange. Fra Lyngby meddeles, 
at Aks-Uglens Larve (H adena ba silin ea ) er optraadt alle Vegne og i ikke ringe Mængde. Korn-Blærefoden 
(T hrips ce re a liu m ) har været overordentlig talrigt til Stede i Havreaksene, hvor de sikkert har gjort ikke 
ringe Skade. Ogsaa i Rug og Hvede er der iagttaget Thrips.

Spurve (Passer d om esticu s ) har mange Steder* hærget Sæden slemt. Fra Kaløvig foreligger der saa
ledes Meddelelse om en Vinterbygmark paa \ ha, der til Dels er ødelagt af dem. Fra Aarhus hedder det, at



•"de har plyndret Rughobene. Flere Steder har de ødelagt Havren ved at klemme Mælken ud af de bløde Kær
ner og senere ved at presse Kærnerne ud af Aksene.

Kaalroer og  Turnips. Kaalroerne er mange Steder i Jylland stærkt medtaget af Kaalfluelarven (A n th o 
m yia brassicae), der ofte findes i stor-Mængde i Roerne; ved Borris er der saaledes i smaa Roer, optaget d. 
1. September, fundet i Hundredvis af smaa Larver, a'ltsaa et begyndende Angreb af en ny Generation. 1 sidste 
Halvdel af August var der ved Lyngby stærkt Angreb af Jordlopper (P h y llo tre ta  nem orum  og Ph. atra) i 
Kaalroer, Turnips og Gul Sennep. Bladribbe-Snudebillens Larve (C e u th o rh y n ch u s  qu a d rid en s) er ikke 

-sjældent iagttaget i Turnips; fra Herning meddeles, at Larven næsten fuldstændig har ødelagt en større Turnips
mark, et Fænomen, der ikke tidligere er iagttaget.

Kaallus (A p h is  brassica e ) er optraadt ret almindeligt saa vel i Frøroer som i første Aars Roer, gen
nemgaaende dog ikke i større Mængde. Fra Studsgaard, hvor der i Juli var meget stærkt Angreb, skrives: „Vi 
har haft dem saa godt som udryddet to Gange, men de findes nu igen rigeligt." I Sorøegnen har Kaalroerne 
flere Steder lidt i meget høj Grad under dette Angreb.

Fra Randers meddeles, at Sneglene (L im ax agrestis) er meget almindelige, og at de optræder ødelæg- 
:gende særlig i Kaalmarkerne.

Runkel- og Sukkerroer. Ved Lyngby var der endnu først i August meget Angreb af Bedefluens Larve 
(A n th o m y ia  co n fo rm is ). Bedelusene (A p h is  p a p a v eris ) holdt sig nogle Steder ind i denne Maaned; ved 
Lyngby, hvor der kun var lidt Angreb, døde de af Svampeangreb (E m pusa F resen ii), maaske ogsaa for en 
Del af det kolde, fugtige Vejr. Fra Ørsted skrives, at det i Juli begyndte Angreb tiltog til midt i August, men 

■ ■da standsedes af Regnen.
Kartofler. Ved Aarhus er der iagttaget lidt Angreb af Kartoffeltægen (C a lo co r is  b ip u n cta tu s ) og af 

Kartoffellus (M y ro id es  p ercica e?).
I Gulerødder har der ret almindeligt været stærke, Angreb af Gulerodsfluens Larve (Psila  rosae); i Slut

ningen af Maaneden er der paa Steder f. Eks. Studsgaard, hvor en Del Planter syntes døende, atter kommet
Vækst i disse. Krusesyge er noteret fra, enkelte Lokaliteter.

G ræs marks-Bælgplanter og Bælgsæd. Fra Stevns meddeles, at en Lucernemark, der i Foraaret var udlagt 
uden Dæksæd, er saa stærkt ødelagt af Smælderlarver (A g r io te s  lineatus), at et stort Stykke af den maa piøjes

• om. I Rødkløverhoveder er der ved Aarhus iagttaget Larver af Kløver-Spidsmussnudebillens Larve (A p ion
a pricans).

Angaaende Kløveraalen (T y len ch u s devasta trix ) meddeles der fra Sorø, at dens Angreb kun ses meget 
lidt i Kløveren, selv 2. Aars-Kløveren staar godt der paa Egnen. I Lucerne er der igen i denne Maaned iagt
taget Angreb i Stevns.

I Kløvermarker ses der ret hyppigt Gnav af Agersneglen (L im ax agrestis). Fra Virumgaard skrives der 
•om denne, som for nogle Aar siden var slem, at den atter i Aar har vist sig i ikke saa faa Eksemplarer og nu 
træffes overalt, medens man i de sidste 3 Aar skulde lede for at finde den.

K ø b e n h a v n , den 6. September 1916.
Sofie Rostrup.

Krøyers Bogtrykkeri.





Maanedlige Oversigter
over

Sygdomme hos Landbrugets Kulturplanter
fra

Statens plantepatologiske Forsøg.

LXXVI. S ep te m b er 1916.

Paa Grund af det vanskelige Høstvejr, har mange Kornafgrøder staaet for længe paa Markerne i Hobe 
og har taget megen' Skade af Regnen, der findes mange Steder paa Aksene røde Skimmelpuder af Fusarium 
eller sorte Skimmelhobe af Cladosporium.

Hvor Hvede eller Byg har lidt af Fodsyge i Juli, finder man nu en Mængde Skrumpekorn i den af
tærskede Sæd; hvor Hveden har lidt af Stinkbrand eller Rugen af Stængelbrand, er Kærnerne mere eller mindre 
sortsmudsede af Brandsporer.

Den første følelige Nattefrost indfandt sig i Jylland 15. —17. September, ved Lyngby og Tystofte ikke 
førend Natten mellem 30. September og 1. Oktober; Kartoflerne blev derved afbrudt i deres Vækst og Runkel
roernes Blade blev noget beskadigede. Ved Optagningen af Kartoflerne viser det sig, at der er ualmindelig megen 
Kartoffelskimmel paa Knoldene i Aar, formentlig som Følge af den rigelige Nedbør.

I Kornhobene paa Marken har saa vel Spurve som Mus gjort ikke ringe Skade.

Til Underretning for vore Medarbejdere tjener endvidere følgende Oversigt:



D e r  er for September Maaned indkommet, ialt 15 Beretninger, deraf 7 fra Jylland, 7 fra Sjælland 
og 1 fra Færøerne. • . • . .

For Kaalroernes og Turriipsernes Vedkommende. kan noteres, at Kaalbroksvampen (P la s m o d io p h o r a  
brassicae) breder sig og hvert Aar findes p a a 'nye Pladser, i Aar er den bemærket for første Gang i. Syd
sjælland, nemlig ved Lundby Station (J. Lund). Ved Lyngby er mange Turnips angrebne af Sliniskiinmel 
(Fusarium ) (Johnsen). Ved Tystofle er iagttaget ret stærkt Angreb af Hvidbakteriose (B a c illu s  ca ro to v o ru s ) 
i Grey-Stone, de angrebne Planter er fuldstændig raadne indeni, kuii Skallen er frisk. Branbakteriose (P seu d o 
m on as cavnpestris) ogsaa ret udbredt i samme Mark (Iversen).

Om en hidtil aldrig her i Landet fundet Svamp, C y lin d r o s p o r iu m  b ra ssica e , der angriber Bladene 
af Kaalroer og Turnips skrives fra Holstebro, at den er fundet flere Steder der i Omegnen, f. Eks. ved Bor
bjerg, Nr.' Felding og i Forevisningsmarken ved Holstebro, nogle Steder fortrinsvis paa Blade af Kaalroer, andre 
Steder fortrinsvis paa Turnips. Oftest er alle de ældre- Blade paa hele Marken angrebne og visner derfor bort 
før Tiden (Overgaard).

Hos Runkelroerne klages fra flere forskellige Steder' over de talrige Stokløbere, der findes i Aar. 
Angaaende Runkelroernes Mosaiksyge meddeles fra Roskilde, at der i Slutningen af September var 20 pCt. 
mosaiksyge Planter i en Runkelroemark 300 m fra en Frømark, de angrebne Roer saa ud til at være sat en Del- 
tilbage i Væksten (L. P. Hansen). 1 vor Forsøgsmark ved Lyngby har Mosaiksygen fra de mosaiksyge Froplanter 
smittet 1ste Aars Planter baade af Runkelroer, Sukkerroer og Fodersukkerroer, dog i forskellig Grad, nemlig 
Runkelroerne mest og Sukkerroerne mindst i hver Parcel. Ved Landsgrav var en Frømark med talrige mosaik
syge Planter skilt fra en Mark med T sie Aars Roer ved et højt og tæt Hegn, men et enkelt Sted var der en 
Gennemgang gennem Hegnet og ud for' dette Hul var 1ste Aars Runkierne angrebne af Mosaiksyge, medens 
den øvrige Del af Marken var gaaet fri. '

Fra flere, forskellige Sider meldes om et godt Resultat af Sprøjtning af Kartofler med Bordeauxvædske
mod /<rz^o^/s/«'m m e/(PhythophthQ ra in festans), i et Sprøjtningsforsøg visnede alle Bladene i de usprøjtede 
Parceller i de første Dage af September, men i de sprøjtede holdt de sig grønne lige. indtil Frosten tog. dem 
17. September (Overgaard); Og fra Sorø skrives ligeledes, at de sprøjtede Kartofler bevarede Toppen lang Tid 
grøn efter at de usprøjtede var visnede (L. Nielsen). Ved Tylstrup blev Kartoflerne sprojtede midt i August og 
Kartoffelskimmelen indfandt sig ikke førend den 4. September, men desuagtet kunde man tydelig se en gunstig 
Virkning .af Sprøjtningen (Svendsen). Fra Færøerne meddeles, at Kartoflerne har lidt stor Skade af Kartoffel
skimmel, Sorteben (B a cillu s  p h y th o p h th o ru s ) og Drueskimmel (B otry tis  cinerea ) baade paa Stængler og 
Blade (Paturss.on). Om den mørke Farve, som ofte skæmmer Kartoflerne, naar de efter Kogning staar hen og 
bliver kolde, skriver Lærer Kay Petersen fra Aarhus, at 80 pCt. af Julikartoflerne fra kalitrængende Mosejord 
blev sorte i Kødet, men Kartofler fra Naboens Jord, der var tilført 400 kg, 37 pCt. Kaligødning pr. ha, blev
ikke sorte. Fra Herning er sendt os en Prøve af fuldstændig raadne Kartofler; alle Kartoflerne paa en særlig
lav og fugtig Mark paa 10 Skpr. Land v?r saa ødelagte, at det slet ikke kunde betale sig at tage dem op. 
Formentlig er det den overstrømmende Fugtighed der er Aarsag til Ødelæggelsen (Binderup).

L yngby , den 7. Oktober 1916.
J. Lind.

Kornsorterne. Spurvene (Passer d om esticu s) har fortsat deres Angreb i Havren, ligesom de i Forening 
med M us (A r v ic o la  ag restis  og M us m u scu lu s) flere Steder har været paa Færde i Kornhobene paa Marken 
og har gjort ikke ringe Skade. Fra Færøerne meddeles, at der har været stærkt Angreb af Rotter (A4us d ecu - 
m anus) i Byg. Angrebet begyndte allerede, da Bygget var grønmodent. „Flere Bygder", skrives der, „har til 
Dels opgivet at dyrke Byg, fordi Rotterne opæder Kornet, medens det staar paa Marken" (Patursson).

Ved Holstebro har der et enkelt Sted været stærkt Angreb i Byg af Blærefødder (T h rip s sp.).
Ved Viborg har der i en tidlig saaet Rugmark efter 12aarigt Græsleje og paa Jord, der er meget forsømt, 

været et Angreb af Smælderlarver (A g r io te s  lineatus), hvorved ca. tre Fjerdedele af Plantebestanden er gaaet 
ud; paa tørvholdige og derfor særlig løse Pletter i Stykket er hele Plantebestanden borte. Kun i et Bælte langs 
Sydsiden af Marken, hvor der findes levende Hegn, der skygger over de nærmeste 3 Alen Jord, er Angrebet 
minimalt, formodentlig fordi Jorden der er for kold (J. Holmgaard).



Kaalroer og Turnips. Larven af Bladribbe-Snudebillen (C e u th o rh y n c h u s  q u a d rid en s ) er ved Silke- 
"borg optraadt usædvanlig ondartet; den har arbejdet saa vel i Bladribber og Bladstilke som i den øverste Del 
af Roelegemet og har ved dette sidste Angreb været Aarsag til, at hele,Bladrosetten er visnet. Kaaltægen (Eu- 
ryden ia  o leracea ), der i Sommermaanederne har været til Stede i stor Mængde i Midtjylland særlig i Turnips
markerne, mindre i Kaalroemarkerne, og her har gjort ikke ringe Skade ved at udsuge Bladene, har, om end i 
mindre Grad, fortsat dette Angreb i denne Maaned (H. P. Nielsen). Kaalorme(Pi,eris b rassica e  og P. rapae) 

"har enkelte Steder gnavet en Del paa Kaal. og Kaalroer., Om Kaallusen (Aphis- brassicae) meddeles der fra 
"Næstved, a f den har været meget udbredt i Kaalrabimarkerne, men det kølige, fugtige Vejr synes at have hjul
pet noget (JV Lund).

Ved Roskilde har Spurve (Passer d om esticu s) og Irisker været slemme ved Radiser til Frøavl. Af Sol
sikker, der var plantet langs med Radisestykket, var mindst Halvdelen af Frøet taget, skønt der var trukket Snore, 
med Papirstykker paa, paa kryds og tværs af Marken. . . .

I Kartofler har der været noget Angreb af Knoporme (A g ro t is  se,getum) og Smælderlarver (A g r io te s  
lin eatu s); fra Lyngby hedder det saaledes: „Der findes , ikke saa faa Knolde,, hvori der er indborede Larver" 
(J. Johnsen). Ved Løgstør er Gulerødderne angrebet en Del af Gulerodsfluens Larve (Psila rosae); paa den 
plantepatologiske Forsøgsmark i Lyngby .var der i Midten af Maaneden mange Larver i Gulerødderne, og naar 
Solen skinnede, fløj mange Fluer omkring i Toppen (H. Øhlers). Fra Aarhus meddeles, at Markmusene (A rvi- 

-c o la  agrestis) samles i Kartoffel- og Gulerodsmarker. og gør en Del Skade her. Paa Færøerne har Rotter (}A\\s 
■decumanus) gjort megen Skade i Kartofler.

Græsmarks-Bælgplanter. Fra Holstebro meddeles det, at Bladrandbiller (S iton a  lineata) flere Steder 
fra Ærtemarken er gaaet ud i den ny Kløver, hvor de har gnavet en Del. .

I Stevns er der iagttaget et stærkt Angreb af Kløveraal' (JyXtnzhus  devastatrix ) i en Udlægsmark.;
Snegle (A g r io lim a x  agrestis), er til Stede i stor Mængde, særlig i Kløver- og Græsmarker; ved Aarhus 

er de ogsaa fundet gnavende af Kartoffelknolde.
Ved Næstved er der iagttaget et stærkt Angreb af Kornmøllets Larve (T inea g ra n e lla ) i Soyaskraa, der 

dels henstod i Sække, dels laa i en Dynge paa et Loft, medens nogle Sække med Korn- og Foderblanding, der 
laa faa Alen derfra var fri för Larver. ' .

K ø b e n h a v n , den 5. Oktober 1916.
Sofie Rostrup.

Krøyers Bogtrykkeri.
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LXXVI I. O k to b e r 1916.

D e r  er for Oktober Maaned indkommet 6 Beretninger, deraf 4 fra Jylland, 2 fra Sjælland.

Den Vintersæd, der er saaet i god Tid, staar upaaklageligt, men mange Steder er den ikke saaet endnu 
grundet paa det vedvarende Regnvejr og Travlhed med Optagningen af Roer og Kartofler.

Kaalbroksvampen (P la s m o d io p h o ra  brassicae) har været ret almindelig i Aar, fra Børkop skrives, 
at henved 10 pCt. af Roerne er angrebne (Maybom). Paa Stevns, hvor man hidtil har været fri for Kaalbrok, 
er der i dette Efteraar fundet et meget slemt Angreb paa Kaalroer i en Mark, hvor der var Hvidkaal til Frø i 1915. 
Udbyttet af Kaalroer er reduceret til det Halve (Gejl Hansen). Kaalroernes Tørforraadnelse (P h om a n apo- 
brassicae) er fundet baade ved Lyngby (Johnsen) og ved Tylstrup (Svendsen), sidstnævnte Sted synes den at 
være ret ødelæggende. Kaalroernes Brunbakteriose (P seu d om on a s  cam p estris ) omtales fra Aarhus, Roernes 
Kød er ganske hensmuldret og kun Skallen bliver tilbage (Kay Petersen).

Bedernes Tørforraadnelse (P h om a betae) har ikke paa langt nær gjort sig saa bemærket som i 1914 og 1915, 
formentlig paa Grund af den vaade Sommer i Aar, der er dog sendt os en enkelt Prøve af Sukkerroer fra Møen, 
med dybe, sorte Saar af Tørforraadnelse (M. Greve).

Kartoffelknoldene er gennemgaaende stærkt angrebne af Kartoffelskimmel (P h y to p h th o ra  in festan s) 
i Aar, det beroer sikkert ikke alene paa, at den rigelige Nedbør har ført Kartoffelskimmelens Sporer med sig fra 
de befængte Blade ned til Knoldene, men ogsaa derpaa, at Regnskyllene har jævnet den ophyppede Jord og der
ved blottet Knoldene. Fra Aarhus skrives, at Kartoffelskimmelen har været haard ved Knoldene paa Lerjord, 
ikke blot ved de øverste, men ogsaa ved de nederste. De Knolde, der var helt blottede led tillige Skade af 
Frosten (Kay Petersen). Ogsaa fra Tylstrup skrives, at mange Knolde var ødelagte af Nattefrosten inden de blev 
tagne op (Svendsen).

L y n g b y , den 6. November 1916.
J. Lind.



Smælderlarver (A g r io te s  lin ea tu s) og Knoporme (A g ro t is  segetu m ) synes at have gjort usædvanlig 
lidt Skade; om de første foreligger kun nogle Meddelelser om lidt Gnav i Kartofler; de sidste har ved Børkop 
i Forening med den graa Agersnegl (A g r io lim a x  agrestis) gjort en Del Skade i Roer, særlig Runkelroer; 
Sneglene kan man se sidde enkeltvis eller parvis i Hullerne (Maybom). Sneglene har i det hele, som det var at 
vente i det fugtige Efteraar, været -paa Færde i stor Mængde og gnavet af forskellige Afgrøder: Roer, Kartofler, 
Gulerødder, Kaal. Fra Lyngby meddeles, at de har gnavet i Gulerødderne, baade medens disse stod i Jorden, 
og efter at de var taget op. De førstnævnte gnavede de først Toppen af og gnavede derefter et dybt Hul 

, ned i Guleroden.
F o rsø g  m ed T jæ re k arto n sk iv e r, anbragt om Kaalplanterne samtidigt med disses Sætning for at hindre 

Kaalftuen (A n th o m y ia  brassicae) i at lægge Æ g ved Planterne, er for Tiden i Gang flere Steder. En nær
mere Redegørelse herfor vil fremkomme ved Forsøgenes Afslutning. D.a det imidlertid allerede af de i Aar af
sluttede Forsøg har vist sig, at denne Metode giver gode Resultater og er praktisk overkommelig, saa vel hvad 
Tid og Bekostning angaar, vil det være hensigtsmæssigt at anstille Forsøg hermed i større Stil. Til Brug herved 
kan Tjærekart(Jnskiver å 50 Øre pr. 100 Stkr. faas ved Henvendelse til Assistent H. Øhlers, Skovlyst, Lyngby, 
naar Bestilling indgives nu i Efteraaret. Med Kartonskiverne vil der følge en Brugsanvisning. Ved Sommerens 
Slutning vil Forsøgsvirksomheden være taknemmelig for at modtage Beretning om saadanne Forsøg.

K ø b e n h a v n , den 6. November 1916.
Sofie Rostrup.

Hermed ophører de maanedlige Oversigter for i Aar. Hvad der maatte blive indberettet af Iagttagelser i 
Løbet af Vintermaanederne, vil blive offentliggjort i Maanedsberetningen for April 1917.

N. T. Krøyers Bogtrykkeri.


