
Plantepatologisk Forsøgsarbejde' og dets Opgaver. 
Foredrag holdt i det 

kg!. danske Landhusholdningsselskab den 2. Marts 1904. 

Af 
F. Kølpin Ravn. 

Læren om Planternes Sygdomme, Plantepatologien, er som, 
selvstændig maalbevidst Forskning af ret ny Dato, næppe mer 
end 40-45 Aar gammel; den grundlagdes i Aarene omkring 
1860, den bevægede Tid, da Grundlaget for vor nuværende 
Viden om de levende Væseners Udvikling, Bygning og Livs
ytringer blev lagt. Før disse Aar havde man selvfølgelig vidst, 
at der var noget, som kunde kaldes "Sygdomme" hos Plan
terne - det var allerede bekendt for Oldtidens Kulturfolk - der
til var de sygelige Fænomener og den Skade, som derved for
voldtes, alt for iøjnefaldende. Om Sygdommenes Aarsager 
vidste man ogsaa en Del før de nævnte Aar; det var kendt~ 
at lavere Dyr, Insekter o. a. kunde fremkalde alvorlige Øde
læggelser, og at Frost o. lign. kunde gribe meget forstyrrende' 
ind i Planternes Udvikling. Men der var en lang Række Syg
domme tilbage, som man egentlig stod ganske uforstaaende 
overfor; saadanne Fænomener som "Rust", " Brand" , "Meldug", 
"Skurv", forskellige "Raad"-Former ansaa man for forskellige 
Slags Udslæt: "Eksantemer". Ved mikroskopisk Undersøgelse 
havde man nok fundet, at der under disse Sygdomme optraadte· 
Dannelser, som kunde minde om visse Svampeformerj man 
søgte ogsaa en Forklaring paa deres Fremkomst og dannede 
den Teori, at disse Dannelser var Resultater af Sygdommen 
og opstod ved en abnorm Udvikling af den syge Plantes Oel-
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ler; den egentlige Aarsag til Sygdommen var Ernæringsfor
styrrelser, "Skadelige Taager" eller andre mærkelige Forhold. 

Det, som skete i Slutningen af 5O'erne, var en fuldstændig 
Revolution i Opfattelsen af Sygdomsaarsagerne; det viste sig, 
at det, som lignede Svampe, virkelig var Svampe, der levede 
som Snyltere i de syge Planter, og at det var Svampene, som 
var Aarsagerne til, at Sygdommene fremkom. Resultatet 
heraf var, at man nu fik Klarhed over Sygdomsaarsagerne, 
saaledes at man fik fast Grund under Fødderne, hvor man 
før maatte gaa Spekulationens Vej. Fra nu af var det fast
slaaet , at Planternes Sygdomme kunde føres tilbage til en 
af 3 Aarsagsgrupper : 1) Angreb af Dyr, 2) Angreb af Plan
ter, især lavere Former som Svampe og Bakterier og 3) 
Paavirkning af Frost og lignende klimatiske Forhold, 
Gifte o. s. v. 

De Mænd, som grundlagde den nye Opfattelse, var to tyske 
Forskere Kfihn og De Bary. Grunden til, at disse Mænds 
Arbeide blev af saa afgørende Betydning, var at de indførte 
en ny Undersøgelsesmetode, nemlig Forsøget. Ved Iagt
tagelse med det blotte øje eller med Mikroskopet kan vi kun 
finde, at en bestemt Sygdom ledsages af en eller anden 
Svampeform. At denne Svamp virkelig er Aarsag til Sygdom
men, kan vi kun bevise ad Forsøgets Vej; hvis vi finder, at 
Sygdommen udebliver, naar Svampen holdes borte fra Planten, 
og fremkommer, naar vi ved Kunst overfører Svampen, og i 
saa Fald netop fremkommer paa de Steder, hvor Svampen er 
podet ind, ja, saa kan vi sige, at Svampen er Aarsag til Syg
dommen; tillige mM. vi selvfølgelig vise, hvordan Svampen 
bærer sig ad med at vandre ind, og hvorledes den faar Plan
tens Celler til at sygne o. s. v. Disse Forsøg, Indpodnings
eller Infektionsforsøg, blev først udførte af Kfihn, senere i 
langt større Stil af De Bary, og derved lykkedes det at frem
bringe de ovennævnte, hidtil gaadefulde Sygdomme. 

Forsøgets Betydning i Plantepatologien var imidlertid blevet 
fastslaaet ad andre VeJe. Allerede længe havde Praktikerne 
søgt Midler mod Sygdomme som Brand, Karto:fIelsyge, Meldug 
hos Vinstokken o. s. v., som hærgede Kulturerne i stor Ud
strækning; forskellige Undersøgere havde prøvet forskellige 
Midler, og nogle havde Held med deres Arbejde. Fransk
manden Prevost opfandt ved det 19. Aarhundredes Begyn-
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delse Bejsning af Hvede, som Middel mod Brand, og ved Aar
hundredets ,Midte lykkedes det franske Videnskabsmænd og 
Praktikere i Forening at fastslaa Svovlpudring som et godt 
Middel mod Meldug paa Vin og andre Planter. Ogsaa for 
disse Undersøgelsesretninger blev den samtidige Opdagelse af 
Sygdomsaarsagerne af Betydning, idet Forebyggelsesarbejdet 
ikke behøvede at famle sig frem. 

Det viste sig altsaa her, som overalt i Videnskaben, hvad 
enten det drejer sig om at naa en Forstaaelse af Fænomenerne 
eller at udnytte vor Viden i det praktiske Livs Tjeneste, er 
Iagttagelser ikke nok - det er Forsøget, som har det sidste 
Ord ved Spørgsmaalenes Løsning. 

Dette har bekræftet sig ved Plantepatologiens senere Ud
vikling. En Mængde Forskere rundt om i Verden fulgte i 
De Barys og Kiihns Fodspor, og vor Viden om Planternes 
Sygdomme er i Aarenes Løb vokset i et overordentligt Om
fang. Til at begynde med var det imidlertid smaat med For
søgsvirksomheden; de fleste Mænd, som arbejdede i dette Fag, 
var Professorer j Botanik, Landbrug, Havebrug o. lign. og 
havde kun Patologien som Bifag. Der var derfor kun ringe 
Tid og Midler til forsøgsmæssigt Arbejde, og mange foretrak 
derfor de langt lettere Opgaver, som Iagttagelsen af Sygdom
men frembød. Imidlertid .er Faget blevet saa stort, at det 
kræver sine egne Lærere, sine egne Forskere og sine egne 
Institutioner; vi ser da efterhaanden Forsøgsarbejdet vinde 
Raaderum i stedse stigende Grad. 

Det Land, som har ført an i Udviklingen paa dette Om
raade, er de forenede Stater i Nordamerika. 

I dette Land var der indtil 1884 fra Universiteterne blevet 
gjort et ret omfattende Arbejde over Plantesygdommes Aar
sager og Forløb, og ved Foredrag og Udbredelse af Oversæt
telser af evropæiske Skrifter var Interessen for disse Under
søgelser bleven spredt i vide Kredse. Resultatet heraf blev, at 
Staten N ew-York i 1884 grundlagde en særlig plan te patologisk 
Afdeling ved sin Forsøgsstation i GenevR, og at Staternes 
Fællesrepræsentation i 1885 oprettede en lignende Institution 
under Landbrugsministeriet i Washington. 

"De amerikanske Forsøgsstationers Opgave var fra· Begyn. 
dels en en dobbelt:.at. fQretage videnskabelige Undersøgelser 
og give Landmænd1 Havebrugere og Skovbrugere Midler i 
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Hænde til Bekæmpelse af Sygdommene. I denne sidste Ret
ning forelaa der straks ved Anstalternes Grundlæggelse en 
betydningsfuld Opgave; i Frankrig havde M i 11 a r d e t netop 
fundet, at "Bordeauxvædsken" (som tilberedes af Blaasten og 
Kalk) var et sikkert Middel mod forskellige Sygdomme hos 
Vinstokken. Det gjaldt nu om at prøve dette Middel under 
amerikanske Forhold og Re, om det ikke blot kunde bruges 
mod ViIl,rankens, men ogsaa mod andre Planters Sygdomme. 
Det viste sig snart, at visse Angre b paa Frugttræer, Kartofler 
og andre Planter lod sig bekæmpe med Besprøjtning med 
denne Vædske. Men det varede ret længe, inden Metoden 
trængte igennem i Praksis; til Slutning lykkedes det dog efter 
et meget energisk og dygtigt Forsøgsarbejde rundt om i Landet 
at overbevise Havebrugerne om dens Nytte. Nu er Besprøjt
ning med Bordeauxvædske et lige saa nødvendigt Led i Have
brugets Teknik som Gødskning, Beskæring o. s. v.; den ud
mærkede Kvalitet (Pletfrihed især), som udmærker de ameri
kanske Æbler, som indføres her tilIJandet, skyldes for en 
væsentlig Del 'Behandlingen med denne Vædske. 

Ved dette Arbejde vandt de plantepatologiske Forsøgs
stationer Befolkningens Tillid og Virksomheden øgedes i Aare
nes Løb meget stærkt. I 1886 havde Afdelingen i Washingt.on 
kun en beskeden Plads til Raadighed i et af de botaniske 
Laboratorier foruden Lejlighed til Forsøg rundt om hos Prak
tikerne, og der var ansat en videnskabelig uddannet Forsøgs
leder. 16 Aar senere, i 1902, var der et stort Centralinstitut i 
Washington og Filialanstalter i Kalifornien, St. Louis og Flo
rida; ved dem arbejdede nu 26 Fagmænd. Budgettet 'var i 
1886 18000 Kr., i 1902 440000 Kr. Dertil kommer saa, hvad 
de enkelte Stater udretter paa deres egne Forsøgsstationer. 

Denne storstilede Virksomhed vakte Opmærksomhed over
alt i den civiliserede Verden, og i Løbet af 90'erne oprettedes 
i mange Lande plantepatologiske Forsøgsstationer, som. oftest 
med de amerikanske som Mønster. Saadanne Instituter findes. 
nu i Tyskland, Østrig-Ungarn, Frankrig, Italien, Holland, Sve
rige, Schweiz, Japan og A vstralien. 

li'or at give en Forestilling om, hvorledes disse Stationer 
er indrettet og hvilke Opgaver, de arbejder paa, skal jeg nær~ 
mere omtale en af dem, den tyske Rigs-Anstalt i Berlin, som 
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jeg har haft Lejlighed til at besøge to Gange, og som saa vidt 
vides hører til de bedst indrettede. 

Den er oprettet som en særlig Afdeling, "den biologiske 
Afdeling", af det kejserlige Sundhedskollegium, der i Modsæt
ning til vort har den Opgave ikke blot at sørge for Menne
skenes, men ogsaa for Dyrenes og Planternes Sundhed. Den 
biologiske Afdeling har nu ikke blot at varetage Forsøgs
arbejdet, men ogsaa andre Virksomheder til Bekæmpelse af 
Plantesygdomme; dens Virksomhed kan grupperes under føl
gende Punkter: 1) Forsøgsarbejde over Aarsager til Plante
sygdomme, Bekæmpelsesmetoder o. s. v., 2) Konsulentvirksom
hed, dels ved Anstaltens eget Personale, deIs ved lokale Kon
sulenter i Rigets forskellige Egne, 3) Oplysningsarbejde, ved 
Foredrag, ved Udsendelse af illustrerede Smaaskrifter o. lign., 
4) Tilvejebringelse af en aarlig .Statistik over Plantesygdomme, 
5) Kontrol med Indførsel af Planter og Planteprodukter, en 
Gren af Arbejdet, som særlig varetages af en Plante-Karan
tænestation ved Frihavnen i Hamburg. Til Løsningen af disse 
Opgaver er Anstalten udrustet med et betydeligt Personale og 
forsynet med gode tekniske Hjælpemidler. De Lokaliteter, 
hvor Arbejdet foregaar, er følgende: a) et Laboratorium med 
tilhørende Væksthus inde i Berlin, hvor der foretages Dyrk
ningsforsøg med Snyltesvampe og andre Undersøgelser, som 
kræver særlig Nøjagtighed; her foregaar Undersøgelsen af de 
indsendte syge Planter, udarb~jdes Statistiken o. s. v., b) en 
Forsøgsmark udenfor Byen, hvor der foretages Forsøg med 
Besprøjtning, Bejsning og andre Bekæmpelsesmetoder, hvor 
der anstilles Dyrkningsforsøg til Belysning af Gødningens, Saa
tidens og andre Dyrkningsforholds Betydning for Sygdommenes 
Optræden; her findes et stort Væksthus til Indpodningsforsøg 
med Snyltesvampe og et lille Laboratorium til foreløbig Under
søgelse af Sager fra Marken og Væksthuset, e) som det sidste, 
men ikke mindst vigtige Led af Undersøgelserne, foretages 
ambulante Forsøg hos Landmænd, Skovbrugere og Have
brugere til Belysning af Forsøgsresultaternes Brugbarhed i 
Praksis. 

Her i Danmark har, som det vil være Forsamlingen be
kendt, det· statsunderstøttede Arbejde til Plantesygdommenes 
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:Bekæmpelse væsentlig været Konsulent- og Oplysningsvirk
,somhed. Forsøgsarbejdet har været af mere underordnet Be
tydning eller det har været udført af Private. Statskonsulent 
P. Nielsen og Prof. Rostrup har anstillet l!'orsøg over Rust
,svampes og andre Snylteres Udvikling, Direktør Jensen har 
for private Midler udfoldet en meget omfattende Forsøgsvirk
somhed til Bekæmpelse af Brand, Kartoffelsyge og andre An
·greb paa Markplanter, og i de senere Aar er der anstillet 
nogle mindre Forsøg paa.Statens Forsøgsstationer; Foredrags
holderen har ved et Arbejde over visse Sygdomme hos Korn
:arterne ogsaa ydet Bidrag i samme Retning. 

Det maa imidlertid synes tidssvarende, om Staten tog dette 
Arbejde op i en noget større Stil, saaledes at det kunde komme 
til at indtage en fast Stilling iblandt de Arbejder, som udføres 
til Fremme af Planteavlen; selvfølgelig kan der ikke være Tale 
om en Virksomhed i saa storstilede Former, som i de store 
Lande, men selvet mere beskedent Arbejde vil sikkert kunne 
yde sin store Nytte. Dette er allerede hævdet af Professor 
E. Rostrup i et Foredrag ved Landbrugskongressen i 1888, 
<og senere er det gentagende fremdraget af Prof. Rostrup, 
Statskonsulent K. Hansen og Foredragsholderen. Det har 
heller ikke manglet paa Skridt til at føre Planerne ud i Livet. 
Saaledes ha.r afdøde Docent F j o r d ført nogle Forhandlinger 
med Prof. Rostrup om at faa anstillet plantepatologiske U nder
:søgelser ved Forsøgslaboratoriet, men disse Forhandlinger af
brødes ved Fjords Død. Senere har Statens Planteavlsudvalg 
taget Sagen op og gentagne Gange gjort Skridt til at faa en 
plantepatologisk (og jordbrugsbakteriologisk) Forsøgsanstalt op
rettet som Led af Planteavlsforsøgsvirksomheden ; i Rigsdags
,samlingen 1901-02 fremlagde den daværende Landbrugsminister, 
Ho~jægermester Friis, Forslag paa Finansloven om Bevilling 
hertil; dette blev ikke vedtaget og Sagen blev foreløbig 
lagt hen. 

Naar jeg nu tager den op igen og tager' Ordet for, at 
:Staten yder sin Støtte til et plantepatologisk Forsøgsarbejde, 
-er det altsaa ikke noget nyt, som jeg drager frem. Men det 
'forekommer mig, at i disse Tider, da Interessen for Plante
"avlen er levende overalt i Landet, vil det være urigtigt ved
J:>livende at skyde dette Spørgsmaal til Side; jeg skal da søge 
a.t paavise, hvilke Opgaver, der frembyder sig for det plante-
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patologiske Forsøgsarbejde, og ad hvilke. V,eje dette bør 
.realiseres. 

Hovedgrundlaget for Forsøgsvirksomheden bør være det 
.samme her som i andre Lande, at Arbejdet gennemføres paa 
en saadan lIfaade, at man kan ,tilfredsstille det praktiske Livs 
For!'lringer om Bearbejdelse af økonomisk vigtige Spørgsmaal 
og den videnskabelige Forsh:ningsKrav o:men klar og grundig 
Forstaaelse af de stillede Opgaver og .Nøjagtighed i Arbejdets 
Udførelse. Saavidt jeg kan skønne ~an dette kun ske Fyldest, 
naar Arbejdet .omfatter de tre Ledi .. 1) ambvlante Forsøg L 
Praksis, 2) faste Markforsøg paa faste ForsøgsstatioIler, 3) For
søg i Laboratorium, Vrekl'\thus og Forsøgs4aVEi.: • 

Naar jeg i .det følgende _ skal gøl'(\ Rede for ;Forsøgsvirk'-: 
som hedens Opgaver, .vil jeg indskne;nke mig .til en Gmtaleaf 
Sygdomme hos Landbrugsplanter, som fremJtl:!.ldes af Snyltet 
svampe og Bakterier .. Angreb' af ,Dyr og Sygd9illmehbs Have.,. 
og Skovplltnter hører selvfølgelig ind under,eIl 's~a9an An$tlllts 
Virkefelt, men det vilde føre for vidt at kOIjlme inu,herpaa 
ved denne Lejlighed. 

Til Trods for, at Kornartetnes Sygdomme hører til. dem, 
som længst har været Genstand for Forskning, er df\r hElr:d,6g 
en Del tilbage at gøre. Særlig g9?lder det om en· Gruppe af 
Sygdomme hos· Havren, som med et frelles Navn blandt Prak-:· 
tikere kaldes ~Rust" og so:m især i Jylland gør megen Skade. 
Under dette Navn skjuler sig mindst fire forskellige Sygdomme. 
For det første to Angreb af ægte Rustsvampe, Sortrusten og 
Kronrusteu; af disse er den første langt den skadeligste, den 
hører vel til de farligste af' alle Rustsvampe; som bekendt 
staar den i :E'orbindelsemed BerberisbuskeJl, og det er af Hen
syn til den, at Berberissen nu skal udryddes. Det gælder her 
om .at føre nøje Kontrol med den Virkning, som Berberissens 
Fjærnelse har paa Sygdommens Styrke; hvis det skulde vise 
sig, at denne Forholdsregel ikke kom til at virke i den Ud
strækning, som vi venter, :maa vi være rede til at undersøge, 
om der skulde være andre Veje for Rustens Forplantning. Det. 
samme gælder Kronrusten, som jo har Værtskifte med Vrietorn,_ 
De andre Angreb, som ofte forveksles med Rust, er meget 
udbredte; det ene af dem, som temmelig sikkert skyldes en 
Svamp, der ikke har det mindste med de ægte Rustsvampe at. 
gøre (Septoria Avenae), findes i enhver Havremark ; flere Steder. 
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i Jylland optræder denne "Septoriose" med saadan Styrke, at 
.den antagelig vild§ virke skadeligt, selvom Sortrusten ikke
optraadte; denne::;;ygdoms Udvikling er ganske ukendt. IJige 
saa lidt studeret er en anden Sygdom, som viser sig som visne 
Pletter paa Bladene og som kan ødelægge Bladene helt alle
rede i Juni-Juli Maaned; den optræder paa begrænsede Pletter 
i Markerne i de fleste Egne af Landet; men her kender man 
ikke en Gang Aarsagen til Sygdommen. For disse Angrebs 
Vedkomm.ende er der vigtige Opgaver, baade for Arbejdet i 
Marken :og.::(.a boratoriet. 

Paa de tmge Planter af Runkel- og Sukkerroer gør 
Rodbrandsygdommen stor Skade mange Steder, baade paa de 
gode' Jorder og de magre. Denne Sygdom synes at optræde 
paa Marker, eller Pletter af Marker, som er kalkfattige ; dette 
stø~tes baade af kemiske Analyser af Jorden og af en Under
søgelse af Ukrudt bestanden paa de angrebne Steder. Forsøg 
har vist, at Kalktilførsel kan hjælpe; vi maa gøre disse Forsøg 
efter for at se, om det er en i Praksis anvendelig Metode. 
Ligeledes synes Afsvampning af Roefrøet at kunne hjælpe ;. 
men Meningerne herom er meget delte, saa Sagen bør under
søges nøjere. 

Ved Frøavlen af disse Planter spiller Sygdomme en stor 
Rolle. Bladskimmel anretter ofte stor Skade; det burde prøves, 
om en Besprøjtning med Bordeauxvædske ikke kunde hjælpe 
her. I visse Egne optræder der en ejendommelig Form af 
Blegsot, som synes at være smitsom; den er vist i Færd med 
at brede sig og vil da uden Tvivl nedtrykke Avlen i høj Grad; 
denne Sygdom er, saavidt jeg i Øjeblikket ved, ganske ukendt; 
i visse Henseender ligner d~n den saakaldte "Mosaiksyge" hos, 
Tobaksplanten, som skyldes en Bakterie. 

Blandt Turnipsens og Kaalroens Fjender er Kaalbrok-
svampen vel en af de værste, om ikke den værste. Om den 
ved man nok en Del, men meget staar tilbage at undersøge. 
Vi maa faa at vide, hvilken Betydning Sædskiftet har for 
Svampens Udbredelse, hvilke Ukrudtsplanter, den optræder paa 
og hvilken Ron~ de spiller for dens Spredning, hvorlænge Spo
rerne kan holde sig levedygtige i Jorden, i hvor høj 'Grad Stald
gødningen virker som Smittebærer, om Kalk eller Petroleumsajle 
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bruges som Midler og da i hvilke Mængder, paa hvilke Tider 
de skal føres ud paa J orden. For disse Undersøgelsers Ved
kommende vilde det være heldigt, om man kunde disponere 
over et særlig stærkt inficeret Forsøgsareal paa Hgnende Maade 
·som ved den Undersøgelse over Havreaalen, som i Aar begyn
,des ved Lyngby. 

For Frøavlen af Gulerødder er Gulerodssvampen ofte 
:ganske ødelæggende. Denne Svamps Udvikling og Smitteveje 
er ret ukendte; det vilde være rigtigt at prøve, om Besprøjt
ning med Bordeauxvædske eller lignende kunde forebygge 
Angrebet. 

HOR Kartoflerne synes Stængelbakteriosen ("Sorte Ben") 
-at gribe om sig; det paastaas mange Steder, at Anvendelsen 
af overskaarne Læggekartofler spiller en væsentlig Rolle for at 
fremme Angrebet; dette burde prøves ved Forsøg. Ligeledes 
burde det undersøges, om ikke Besprøjtning med Bordeaux
vædske mod Kartoffelskimmelen kunde lønne sig under visse 
Forhold; at den kan forebygge Sygdommen er vist ved talrige 
Forsøg i Udlandet. Det store Spørgsmaal om Knoldforraad
nelsen burde ogsaa tages op; vi maa have at vide, hvilke for
skellige Former af denne Sygdomsgruppe, vi har hos os, og 
under hvilke Forhold, de optræder; særlig burde de forskellige 
N edkulingsmaader undersøges i. den Henseende. 

Kløverens Bægersvamp spiller jo stadig en stor Rolle, 
-særlig i denne Vinter har den vist gjort ikke ringe Skade. 
For dens Vedkommende maa vi undersøge, paa hvilke Tids:" 
punk.ter Smittefaren er størst, og om vi da ikke kan gribe ind 
ved Besprøjtning eller paa anden Vis; Betydningen af Afgræs
ning eller Afhugning af Udlægsmarken om Efteraaret maa 
prøves; Sklerotiernes Livsvarighed ligesaa; vi maa undersøge, 
i hvor høj Grad denne Svamp er farlig for andre Kulturplanter, 
ligeledes maa "Huesvampen", hvis Angreb ligner Bæger
:svampens, undersøges nærmere. 

De forskellige Sygdomme, som hjemsøger Lucernen, 
'Som Bladskimmel, Rodfiltsvamp, Bægersvamp og andre, træn
ger ogsaa til en grundig Undersøgelse. Blandt andre Kultur
planters Sygdomme kan nævnes Branddug hos Humle, som 
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.kan . fordrives ved Besprøjtning mod Bladlus, som betinger 
Branddugsvampens Trivsel. 

Endelig skal jeg henpege paa, at ogsaa Brakmarken 
fOrljener Plantepatologiens Opmærksomhed; her har vi maaske 
Stedet for Bekæmpelsen af farlige jordboende Snyltere, som 
.N ematoder, Kaalbroksvamp, Bægersvamp, Rodfiltsvamp o. a. 
Efter Vanha skal en intensiv Brakbehandling med mange Pløj
ninger hjælpe mod Nematodeangreb; om dette nu skyldes Ud
tørringen af de øverste Jordlag, som Vanha mener, eller Sol
lysets dræbende Virksomhed; skal være usagt. I hvert Fald 
foreligger der Antydninger baade fra Landmænds Erfaringer 
og fra Forsøg, som opfordrer til at tage Brakspørgsmaalet op 
til Behandling ogsaa fra denne Side. 

Vil vi sammenfatte de nævnte specielle Opgaver og andre, 
.som ikke er nævnte under mere almindelige Synspunkter, kan 
vi gruppere Forsøgsvirksomhedens Opgaver saaledes: 

A. Undersøgelser over Sygdomsaarsager, Sygdommens For
løb, Smitteveje, deres Skadelighed o. s. v. 

B. Undersøgelser over de indirekte Bekæmpelsesmidler, 
som Sædskifte, Jordbehandling, (herunder Brakbehand
lingen), Gødning, Saatid, Opbevaring især af Roer og 
Kartofler, Udvalg af modstandsdygtige Sorter, Udryd
delse af Ukrudt og skadelige Planter i . Markernes 
Omgivelser o. s. v. 

C. Undersøgelser over de direkte Bekæmpelsesmidler som 
Bejsning og Besprøjtning, Prøvelse af de anvendte 
Kemikaliers Godhed, Kontrol med Arkana og Prøvelse 
af Maskiner og Redskaber til disse Formaal. 

Heraf vil det sikkert fremgaa, at der foreligger Opgaver 
til Løsning i overvættes rigt Maal. Der synes da at være al 
>Grund til at tage fat paa Arbejdet. Selvom dette kun skulde 
.omfatte et enkelt eller ganske faa af de antydede Spørgsmaal, 
.da vilde det betyde et Fremskridt fra den nuværende Tilstand; 
,aet vilde endog være at foretrække, at der stilledes Forsøgs
virksomheden faa Opgaver, som da til Gengæld kunde under
kastes en grundigere Behandling. Spørgsmaalet bliver da: ad 
hvilke Veje, gennem hvilke Institutioner skal dette realiseres? 
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Der findes for det første nogle bestaaende Institutioner" 
hvis Rammer og hvis Midler blot skulde udvides til ogsaa at 
omfatte plantepatologiske Forsøg. Jeg tænker her særlig paa. 
Statens faste Forsøgsstationer og paa Landboforeningernes 
ambulante Forsøg. Om Landboforeningernes Stilling til denne 
Sag har jeg andetsteds haft Lejlighed til at udtale mig*); 
Forsøgene her skulde væsentlig afgive Beviser for, at de fore
slaaede Bekæmpelsesmidler er brugbare og rentable under 
praktiske Forhold; derved skulde da Interessen vækkes for at. 
faa Metoderne indførte i Praksis; tillige kunde de ambulante 
Forsøg faa Betydning ved mere videnskabelige Undersøgelser
over stedegne Sygdomme. Paa Forsøgsstationerne skulde an
stilles Markforsøg, som kræver en mere omhyggelig Kontrol 
og nøjagtigere Udførelse, Forsøg over nye, ikke helt klarede
Spørgsmaal o. lign. 

Ved Siden af denne Udvidelse af bestaaende Virksomheder,. 
vil det blive nødvendigt at skabe en ny, nemlig et Labora
torium med tilhørende Væksthus og Forsøgshave. Her skulde 
der være Lejlighed til at foretage saadanne Undersøgelser, 
som kræver en Indtrængen i Sygdommenes fineste Enkeltheder, 
og som skal udføres med de Hjælpemidler, som Nutidens viden
skabelige U ndersøgelsesteknik stiller til Raadighed, altsaa. 
Dyrkningsforsøg med Snyltesvampe og Bakterier, Indpodnings-· 
forsøg i Væksthus og i det fri, Karkulturer, Mikroskopiske 
Undersøgelser o. s. v. Som Planteavlsudvalget foreslog, vilde 
det være heldigt og lette Sagens Gennemførelse, at dette Labo
ratorium knyttedes sammen med et lignende for jordbrugs
bakteriologiske Studier; J ordens Bakterieliv spiller en stor 
Rone for vore Kulturplanters Trivsel, og det synesefterhaanden 
at blive mere anerkendt, at det ogsaa bør tages op til Under
søgelse herhjemme; de to Forskningsomraader griber paa 
mange Punkter over hinanden, saa det vilde være af stor Be
tydning, om Arbejderne derover kunde udføres i nøje indbyrdes: 
Tilslutning. Hvoråan disse Laboratorier skal indrettes, skal 
jeg ikke her udtale mig om; jeg skal blot antyde, at der enten 
kunde være Tale om en simplere, mere foreløbig Ordning, efter 
den af cand. Hjalmar Jensen og mig i sin Tid udarbejdede 
Plan, eller en anden mere permanent Ordning. 

*l Se Ugeskrift for Landmænd. 1904, Nr. 5, den 29. Januar. 
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I det hele er det næppe værd at komme ind paa yder
ligere Enkeltheder i det paatænkte Forsøgsarbejdes Ordning. 
Vi har set de Opgaver, der ligger for, og de Veje, ad hvilke 
de kan løses. Det, som det nu kommer an paa, er, at der 
overhovedet bliver begyndt paa Arbejdet, og at Sagen kommer 
,over det døde Punkt, hvor den nu befinder sig. Jeg vil da 
slutte med at henstille til dette Selskabs højtærede Præsidium, 
til de tilstedeværende her ved Mødet og hvem, der ellers har 
Interesse for Sagen, hver i sin Kreds at arbejde hen til, at 
dette kan opnaas. 


