
Diskussion 
i Anledning af Professor Ro strups Foredrag i det kgl. danske 

Landhusholdningsselskab den 23. Marts 1904. 

Redaktør H e l w e g vilde med Hensyn til Bakteriosen paa 
Runkelroer gerne have oplyst, om man nu ikke kan gaa u{i 
fra, at den Fare, der for nogle Aar siden truede Dyrkning af 
Runkelroer, var dreven over for denne Gang. Med Hensyn til 
den Degenereren, som ofte findes ved Kaalroer og Turnips, da 
-er det blevet sagt, at den skyldes Raps- og Rybsformer, og i 
mange Tilfælde er det vel saa, men i andre Tilfælde kan det 
se ud, som om det var en Krydsning med Agerkaal. Hvis det 
-er en Krydsning, falder Ansvaret tilbage paa Avleren, er det 
derimod en Iblanding af Raps- og Rybsformer, maa Land
manden selv tage Ansvaret derfor. Det vilde derfor, forekom 
det Taleren, være interessant at faa nærmere Oplysning om, 
hvorledes dette Forhold er at betragte. Navnlig ved Kaalroer 
viser det sig ikke saa sjældent, at der mellem Familierne kom
mer nogle Planter frem, som aabenbart er Krydsninger med 
Agerkaal. I det hele taget er det gennem Familieavlen, at 
man faar Hemmeligheder at vide; der kan ikke holdes noget 
skjult. Der er et andet Tilfælde ved Familieavlen, som Taleren 
vilde spørge om, og det angaar Gulerodssvampen paa Frøgule
rødder. Denne Svamp er bleven en saa stor Plage herhjemme, 
at den umuliggør Stamfrøavl af Gulerødder. Det har imidlertid 
vist sig, at enkelte Familier angribes mindre end andre, og er 
der ikke af den Grund Mulighed for, at man kan have Udsigt 
til at fremkalde Former, som er mere modstandsdygtige mod 
Sygdommen end andre. Med Hensyn til Berberissen er det 
sagt, og det fremhævede den ærede Foredragsholder ogsaa, at 
der er enkelte Arter, der er uskadelige, og det er da i høj 
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Grad beklageligt, at de skulle være underkastede den samme 
Lov som dem, man vil til Livs. Dette er i høj Grad uheldigt. 
En Mand ovre i Vestjylland har en uskadelig Art i sin Have, 
og han sagde, at ha~ ikke vilde udrydde den; han vilde se, 
hvad man vilde gøre i saa Henseende. 

Dr. phiL K. Ravn. Professor Rostrup meddelte, at man 
havde i Sinde at forebygge Bægersvampen hos Kløveren ved 
at erstatte Kløveren med Kællingetand, men dette er vistnok 
ikke en heldig Udvej, idet Kællingetand ogsaa angribes stærkt 
af Bægersvampen. Hvad Kaalbroksvampen angaar, da findes 
den ogsaa paa Sjælland, saa at man har den i de fleste Egne 
af Danmark, hvor der overhovedet dyrkes Kaalroer og Turnips. 
Med Hensyn til denne Svamp, havde Taleren sidste Sommer 
gjort forskellige Iagttagelser, og han kunde da meddele, at 
Staldgødning er ved Spredning paa Marken Sygdomsbæreren. 
Paa en l\>Iark var et Areal gødet med kunstig Gødning, et 
andet Areal med Staldgødning. Paa det Areal, der var gødet 
med Staldgødning, optraadte Sygdommen stærkt, paa det andet 
Areal var den ikke til at opdage. Med Hensyn til denne 
Plantesygdom er der for øvrigt en Smittekilde, som spiller en 
stor Rolle, nemlig Roekulerne. Den Plads, hvor de har været, 
gør sig stadig bemærket, og her burde ikke saas Turnips eller 
K a alro er. 

Professor, Dr. phil. R o s t r u p vilde bemærke, at hvad 
Bakteriosen paa Runkelroer angaar, da er er der i de sidste 
Aar ikke kommen Meddelelse derom til ham, saa den synes 
ikke at have bredt sig siden. Med Hensyn til Spørgsmaalet 
om de degenererede Kaalroer og Turnips, som i Stedet for 
Roer giver sejge, grenede Rødder, da er det næsten umuligt 
at bedømme Sygdommens Karakter, naar man kun faar en 
Stump af Stænglen me~ et Par Blade at se. Der maa ind
sendes et tilstrækkelig stort Materiale, og naar Taleren har 
faaet dette, har han i Regelen ikke kunnet komme til andet Resultat, 
end at det var Raps; i et enkelt Tilfælde var det en Kl'ydsning 
med AgerkaaI. Med Hensyn til Gulerodsvampen er det højst sand
synligt, at den forholder sig forskelligt hos de forskellige Vari
eteter. Nogle Varieteter er mere modstandsdygtige end andre. 
Endelig vilde Taleren i Anledning af Redaktør Helwegs Udtal
else om, at. de stedsegrønne Berberisser ikke angribes af Skaal
rust, bemærke, at han havde gjort sig Umage for at faa dem 
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indført i Loven som uskadelige og altsaa ikke være under
kastet de samme Regler som de skadelige Berberisarter, men 
det havde frembudt for store Vanskeligheder. 

Præs iden ten vilde rette en varm, Tak til Professor Ro
strup for de Meddelelser, der havde været Genstand for hans 
Foredrag, og som var i høj Grad interessante j at det er 
saaledes har jo væsentligst, ja maaske udelukkende sin Grund 
i den geniale Behandling, som Professoren giver alle de her
henhørende Spørgsmaal, i Forbindelse med den energiske :.Frem
holden for Landmændene, at der her er Tale om noget, som 
har stor praktisk Betydning for deres Bedrift. Det kan derfor 
ikke andet end være Landhusholdningsselskabet særlig kært, 
at Professoren i Aar ligesom i de foregaaende Aar giver Land
mændene sine Meddelelser gennem Selskabet, og Taleren vilde 
udtale Haabf\t om, at Professoren fremdeles i de kommende 
Aar ogsaa gennem det kongelige danske Landhusholdnings
selskab vil give Landmændene de Meddelelser og Oplysninger, 
som hans fremtidige Undersøgelser maatte føre ham til. 


