
Nogle Plantesygdomme, foraarsagede af 
Dyr, i 1903-04. 

Af mag. sc. Sofie Rostru-p. 

I Januar 1903 blev jeg af det kgl. danske Landhushold
ningsselskab anmodet om at genoptage mine tidligere Under
søgelser angaaende Fritfluen, da der fra Landmændenes Side 
bestandig lød Klager over dennes overhaandtagende Angreb 
paa Havremarkerne. De Punkter, jeg særlig blev anmodet om 
at have min Opmærksomhed henvendt paa, var: 1) om Frit
fluens Puppe kunde overvintre i Udsæden, saa der gennem 

. denne kan være Fare for Infektion. af Kornet, 2) om Fritfluen 
her i Landet angriber Vintersæden, og 3) om "Hvidaks" skyl
des Angreb af Fritfluen eller andre Aarsager. Om disse 3 
Punkter var det særlig, at Diskussionen efter mit Foredrag i 
Landhusholdningsselskabet d. 14. Januar 1903 drejede sig. 

Som det vil fremgaa af ovennævnte Diskussion, var jeg 
meget utilbøjelig til at tro, at Fritfluen skulde kunne udbredes 
med Udsæden; det stred ganske imod alle Angivelser om 
Dyrets Levevis. og ligeledes imod mine egne Erfaringer des
angaaende. Da Spørgsmaalet imidlertid atter og atter dukkede 
op fra Landmændenes Side, kunde det dog være af Betydning 
at faa Sagen nærmere undersøgt. Der udgik derfor fra det 
kgl. danske Landhusholdningsselskab Opfordring til ca. 100 
Landmænd om at indsende Prøver il, 45 Kvint af deres Havre
og Bygsæd. Opfordringen blev efterkommet af 74 Landmænd. 
Undersøgelsen af Prøverne gik for sig paa følgende Maade: 
Paa Maa og Faa blev der af hver Prøve udtaget 100 Korn, 
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som blev gennemskaarne paa langs. Var mange angrebne, 
blev dette gentaget en eller flere Gange. For Byggets Ved
kommende blev der ikke foretaget yderligere Undersøgelser, 
da der slet intet Fritflueangreb fandtes heri. Af hver Havre
prøve blev der derimod desuden udtaget en Del af de tynde 
Korn, et forskelligt Antal, eftersom der var flere eller færre 
af disse i Prøverne, og de blev saa ligeledes gennemskaarne 
paa langs. 

Undersøgelsen af 68 Havreprøver gav følgende Resultat: 

-

Gennemsnitsprøven : 100 Korn Tynde Korn 

Procentmængden af Antal af 
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Gennemsnitsprøven : 100 Korn Tynde KorD 

Procentmængden af Antal af 
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Gennemsnit.sprøven: 100 Korn Tynde Korn 

Procentmængden af Antal af 
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Som det vil ses af denne Tabel, var der i de 19 Prøver 
slet intet Angreb. I andre 19 Prøver var der intet Angreb i 
Gennemsnitsprøverne, men vel lidt ved Undersøgelsen af de 
tynde Korn. I de øvrige Prøver var der et Angreb fra 
1 %-5 %; men intet Sted fandtes der levende Larver 
eller Pupper. I enkelte Korn fandtes en indtørret Larve: 
Kornet er aabenbart blevet den for haardt, og den har ædt 
sig fast i det. I to Korn fandt jeg en indtørret Puppe, ellers 
kun tomme Puppehuder. Undersøgelserne gav saaledes et 
negativt Resultat, hvoraf der ganske vist ikke kan drages den 
Slutning, at Fritfluerne ikke kan overvintre i Kornet; men de 
taler dog saa meget til Fordel for den Ansku.else, at dette 
ikke finder Sted, at .man ikke har ment, der var nogen Grund 
til at fortsætte disse temmelig tidsrøvende Undersøgelser 
videre. 

Undersøgelsen af de tynde Korn viser endvidere, at man 
ikke udvendig paa disse kan se, o):n de. er angrebet af F.rit-
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fluer eller ikke. Som oftest bliver de angrebne Korn tyndere 
end de sunde; men lige saa hyppigt kan dette skyldes andre 
Aarsager. I 1903 havde den kolde, vaade Sommer aabenbart 
den største Del af Skylden: Kornene blev ikke modne. 

I August 1903 henvendte jeg mig til det Sted, hvorfra jeg 
havde faaet d.en Prøve, hvori der blev fundet et Angreb af 
5 %, og bad om at. faa tilsendt nogle afskaarne Byg- og 
Havretoppe. Disse modtog jeg d. 20. Aug. I Bygget fandtes 
der som sædvanlig intet Angr~b; men i Havren var der en 
Del. Alle Kornene blev optalte og undersøgte. Undersøgelsen, 
som ganske vist ikke kan siges at oplyse noget sikkert an
gaaende det foreliggende Spørgsmaal, men som kan have sin 
Interesse med Hensyn til Hyppigheden af Angreb i Kornene 
og med Hensyn til Tidspunktet for Fluens Udvikling, gav 
følgende Resultat: 

Der undersøgtes 29 Toppe, der tilsammen indeholdt 921 
Smaaax med 1790 Korn. Af disse var: 

1712 sunde, 
67 golde, uden Angreb, 
8· angrebne, indeholdende Puppehylstre, 
2 Pupper, 
1 1 Larve. 

Procentmængden af golde Korn uden Angreb var altsaa 
3·2, af Korn, angrebne af Fritfluen 0·6. Der fandtes intet 
Angreb paa Straaene over øverste Knæ. 

Som det vil fremgaa heraf, var Angrebet af lignende 
Størrelse som i Kornet fra 1902, og i de fleste Tilfælde var 
Fluerne udklækkede allerede paa dette Tidspunkt. 

Med Hensyn til det andet Spørgsmaal: O m F r i t fl u e n 
her i Landet angriber den unge Vinters æ d, da kan 
jeg hertil kun svare, at jeg, skønt jeg har undersøgt en Del 
Vintersæd om Efteraaret, kun har truffet paa et eneste saadant 
Angreb: I December 1904 modtog jeg en Hvedeprøve fra 
Fyn, opgravet af 1 O Jj'od; af de tilsendte ,31 Planter, var 
12 angrebne af Fritfluelarver. I Landhusholdningssel
skabets Henvendelse til Landmænd om at indsende Prøver af 
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Vaarsæd-Udsæd fandtes der ogsaa en Opfordring til at give 
Meddelelse om, hvorvidt de havde truffet paa Angreb i de:.:es 
Vintersæd af Fritfluen. De faa Landmænd, der i denne An
ledning lod høre fra sig, besvarede Spørgsmaalet benægtende. 
Enkelte Landmænd har personlig meddelt mig, at de mener 
at have truffet paa et saadant. Spørgsmaalet maa saaledes 
endnu staa aabent hen. 

Dette Spørgsmaals Fremkomst har imidlertid for en Del 
været Aarsag til, at man har været paa Vagt overfor Angreb 
paa den unge Sæd; saaledes fik jeg tidlig i Foraaret 1903 
Meddelelse om et andet Skadedyr paa Rug og Hvede, nemlig 
Kornets Blomsterflue (Hylemyia coarctata), hvorom nær
mere senere. 

Jeg skal nu gaa over til at omtale det tredje Spørgsmaal: 
H v i d a k s. Af disse var der ganske overordentlig mange i 
1903, J eg undersøgte en Mængde af disse rundt omkring paa 
Markerne og kom til det Resultat, at 1) Fri tfl uen kun for 
et Mindretals Vedkommende havde noget med disse 
at gøre, og at der 2) altid var Spor af Gnav til Stede 
et eller andet Sted - paa Aksen, Aksstilke, Avner -
naar Fritfluen var Aarsagen dertil, ligesom den an
grebne Top ogsaa havde et mere forpjusket og gulligt Ud
seende, end Tilfældet var, hvor det ikke skyldtes disse. 

For at faa et noget bestemtere Indtryk af Hyppigheden 

Antal af Procent- Antal af 
Forfrugt Saatid mængde Smaaaks 

A~~~~~ne I Smaaaks I Hvidaks 
af med Gnav 

Hvidaks 

? 13-5 15 407 106 26'0 O 
Byg 28-4 15 503 132 26'2 O 
Do. 28-4 15 414 115 27'8 O 

Kaalroe 2-5 37 1328 428 32'2 1 
Græs 15-4 20 618 220 35'6 1 
Byg 15-5 11 350 132 37'7 O 

Græs 15-4 20 725 348 48'0 1 
? 13-5 14 505 244 48'S O 

8 
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af Hvidaksdannelsen *) og nogle andre Forhold, lod jeg flere 
Steder en Del Toppe afskære og optalte Antallet af Smaaaks og 
Antallet af Hvidaks" Resultaterne er samlede paa omstaaende 
Tabel, hvoraf det vil fremgaa, at Hvidaks er langt hyppigere, 
end man vilde antage ved et flygtigt Skøn. Saatiden og For
frugt synes ikke at have nogen Indflydelse paa Hvidaksdannelsen. 

Følgende 4 Prøver er taget af Gødningsforsøgsstykker paa 
Forsøgsstationen i Askov for at undersøge om, Gødningen 
muligvis kunde spille nogen Rolle med Hensyn til Hvidaks
dannelsen: 

Antal af Procent- Antal af 
Gødning mængde Smaaaks 

Afskaarne I S a aks 
I 

Hvidaks 
af med Gnav Toppe m a Hvidaks 

O 20 204- I 89 43"6 O 
Staldgødning 20 314 124- 39"5 O 
Chilisalpeter 20 293 69 23"5 O 

Chilisalpeter } 
+ Superfosfat 20 4-æ 106 26"0 O 

+ Kainit II 
-- --- --- ---

Resultatet heraf stemmer ikke med, hvad jeg efter Skøn 
vilde antage, nemlig at der snarest var flest Hvidaks i de 
kraftigste Marker. Men for øvrigt kan man naturligv s ikke 
drage nogen bestemt Slutning af et saa ringe Antal Prøver. 
Skal Spørgsmaalet studeres nøjere, maa man sikkert gaa videre 
ad denne Vej: undersøge Gødningens og Jordbundens, maaske 
ogsaa Vejrets Indflydelse. I øvrigt ligger det. uden for fore
liggende Opgave, da jeg som sagt er af den Mening, at hver
ken Fritfluer eller andre Dyr har noget med dette Fænomen 
at gøre. 

For at faa et Skøn over, hvor udbredt Fritflueangreb var 
i Sommeren 1908, lod jeg paa flere Marker udtage Prøver, i 
det alle Planterne paa 1 O Fod blev opgravet; kun ved nogle 
af disse .er der tillige foretaget Optælling af Hvidaks. 

*) Herved forstaar jeg i det følgende den egentlige Hvidaksdannelse, 
hvor der intet Gnav eller anden Beskadigelse er til Stede. 
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Planter, opgravet paa 1 D Fod. 

Af~.d.1 Antal 

Forfrugt Saatid 00 O> 00 Planter 
~ '1j~ 
~ Il) ~ angrebet Planter re :> o;S 

.~ o;S o;S 
ved ~ 8 

~ Øm Grunden 
---

I 
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- do. do. 40 - O 2 
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- do. '8/. 46 44 O 9 
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32 1 
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Som det vil ses, varierede Fritflueangrebet i høj Grad, nem
lig fra ca. 4-83'8 %. Den Prøve, hvori de største Angreb 
fandtes, blev taget i en særlig angrebet Plet, medens de 
øvrige Prøver maa betragtes som Gennemsnitsprøver. I 1904 
besøgte jeg efter Opfordring fra "De samvirkende jydske 
Landboforeninger", sammt;l Ejendom, en Husmandslod ved 
Holstebro og udtog paa samme Maade Prøver af Udlægshavren: 
3 Prøver paa 1/2 O Fod, hvor Kornet stod jævnt, og 1 paa 
1 D Fod af en Plet, som havde vist sig de sidste Dage før 
Undersøgelsen (20M. -

De 3 Prøver a 1/2 o Fod indeholdt: 

Antal angrebne Planter Antal sunde Planter 
Planter 

ialt 
visne lave, I med 1 Top med 2 Toppel med 1 Top uden Top 

_~l O 2 I El I O 

I 

9 
1 4 

I 
3 O 14 

32 5 4 13 2 8 

8* 
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Gennemsnitsangreb 55 %; heraf 22 % haardt angrebne": 
visne eller uden Top. 

Af de fra den stærkt angrebne Plet stammende 78 Planter 
var de 37 angrebne: 17 helt visne, 19 uden Top og 1 med 
Top. De ikke angrebne Planter havde alle gule Blade og var 
mere eller mindre ødelagte: 1 var helt vissen, 30 meget svage 
og kun 10 havde Top. 

Angrebet var her 47'4 %, altsaa tilsyneladende mindre end 
iGennemsnitsprøverne ; men til Gengæld var det langt haardere. 
Fremkomsten af en saadan Plet skyldes aabenbart ikke Frit
fluen, men maa vistnok tilskrives Tørken (eller vel rettere 
Jordbunden, der her ikke havde kunnet taale Udtørringen saa 
godt som den øvrige Del af Marken), der ogsaa havde gjort 
det af med de Planter, Frit:tluen havde ladet i Fred. Af disse 
var de 31 næsten udgaaede, og de 10, der var naaet til Skrid
ning, vilde øjensynligt gaa samme Vej, hvis Tørken vedvarede. 

J eg skal dernæst gaa over til at omtale et Forsøg an
gaaende Spørgsmaalet: hvor langt Fritfluerne flyver 
for at lægge deres Æg, altsaa hvor bredt et Bælte, 
der maa lægges mellem Havremarken og den Mark, 
hvorfra Fritflueinvasionen menes at ville finde 
Sted. 

I Sommeren 1903 besøgte jeg efter Opfordring Husmand 
Anders Jeppesen Gammelby, Holstebro Vestermark, der 
klagede over, at hans Udlægshavre var i en saadan Grad med
taget af Frit:tluen, at han vilde blive tvunget til at opgive 
Havreavl, hvis der ikke kunde findes paa Midler imod dette 
Angreb. Den omtalte Havremark viste sig ogsaa meget øde
lagt, idet der fandtes store Pletter, hvor ca. 84 % af Planterne 
var angrebet. Paa den opgravede Plet blev ogsaa Bundgræsset 
undersøgt: der var 65 Græsplanter, 58 Kløverplanter og 1 
Bygplante ; af Græsplanterne var 21 angrebne: der var saaledes 
her et godt Arnested for Smitte til næste Aar. For øvrigt 
stod Marken ellers ikke helt daarligt. Lidt af den havde 
faaet Chilisalpeter ; her stod den endog meget kraftigt, men 
med mange Hvidaks. . 
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Senere meddelte Jeppesen Gammelby mIg, at han vilde 
forsøge at bekæmpe Fritfluen paa en Maade, hvorved han 
mente, at han "i Sommeren 1906 vilde kunne blive denne 
slemme Fyr kvit". J eg opfordrede ham til at meddele mig, 
hvad disse Forsøg gik ud paa, hvorpaa han svarede, at 
de var baserede paa følgende to Udtalelser af mig 1) at Frit
fluelarven ikke angriber Bælgplanter og 2) at den vist næppe 
flyver ret langt for at lægge sine Æg. For at jeg skulde 
kunne følge hans Plan, sendte han mig hosstaaende Grundrids 
af sin Mark. 

N ord. - Grøft. 
_. 

Ærter 

l:I1 
R~som slaas 

:» grøn, derefter Tur-
<: nips samme Aar .... 
t'!> 

~ I 8 O Q Q 

1 

pj 
Kartofler og Gule-

o t'!> ... ... .... rødder 
fil l'S fil .:: t'!> 

I 
p.. Cl<; .. w 00 

I '" Udlæg med Havre q I 
I ~ og elle Bælg-I ~. 001 

fil 

~"t8 Cl<; 
, 
! 

90 Al. I 90 Al. 

~ 

90 Al. 90 Al. 90 Al. 90 Al. Græs 

VeJ. 

Syd. - Grøft. 

Ejendommen er paa 12 Td. Land, som han selv har op
dyrket i 1887. Den er SOO Alen lang og 250 Alen bred, paa 
alle Sider omgivet af en Grøft, indenfor hvilken der mod Syd 
og øst løber en Markvej. Marken er delt i to Stykker, hvert 
paa 6 Indtægter: et vestligt Stykke paa 9 Td. Land, hvor 
Indtægterne, der hver er 90 Alen bred, gaar i Syd-Nord, og et 
østligt Stykke paa 3 Td. Land, der væsentligst bruges til 
Grønfoder, hvor Indtægterne gaar i modsat Retning, altsaa 
0st-Vest. Driften i det vestlige Stykke, som det her væsent
lig er af Interesse at følge, er: Rug, Roer, Havre med Udlæg 
og 3 Aars Græs. I 1904 var der, som det vil ses af Grund
ridset, Rug i den østligste Indtægt og Roer i den vestligste. 
Planen med, at Fritfluen i 1906 skulde kunne holdes borte fra 
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Havremarken, er baseret paa, at Havren til den Tid er i den 
østligste Indtægt, medens Fritfluerll( skulde være gemt i L 
Aars Græsmark i den vestligste Indtægt, altsaa i en Afstand 
af 60 Alen. Samtidig bliver der i det østligste Stykke at 
Marken fra 1904 lagt ud med Bælgplanter alene, saa at der i 
1906 ingen Græsmark findes her. Om Planen vil lykkes, beror 
jo nu imidlertid tillige paa, hvorledes Forholdene stiller sig 
paa Nabomarkerne. Mod øst er der til disse en Afstand af 
260 Alen, men mod Syd og Nord er Marken kun ved en Vej 
og Grøft eller Grøft alene adskilt fra Nabomarkerne. Men 
Vestsiden er navnlig i Vestjylland den farligste Kant; herfra 
mener Ejeren ogsaa i 1903 at have faaet den stærke Invasion. 
For end ydermere at holde Marken fri for Fritfluer, vil Ejeren 
afskrælle Græsset paa Vejkanter og i Grøfter. 

Paa Foranledning af Ilde samvirkende jydske Landbofor
eninger" (hvorfra jeg ogsaa har modtaget Understøttelse til 
mine Undersøgelsesrejser), tilsaa jeg Forsøget i Sommeren 1904. 
Som allerede tidljgere nævnet var der ogsaa dette Aar tem
melig rigeligt af Fritfluer i U dlægshavren, gennemsnitlig 
ca. 55 %. 

I lignende Retning burde der anstilles flere Forsøg, helst 
paa større Ejendomme, hvor Havremarken til alle Sider kunde 
(jernes et Stykke fra 1. Aars Græsmark, ligesom der ogsaa 
burde anstilles Forsøg over, hvorvidt levende Hegn kan tjene 
til at holde Fluerne borte fra Markerne. 

Til disse mine Undersøgelser angaaende Fritfluens Levevis 
skal jeg endnu kun føje et Par Iagttagelser: 1) Den anden 
Generation eller Sommergenerationen, der flyver fra 
Midten af Juni ---, undertiden lidt før, undertiden noget 
sildigere - repræsenterer vistnok flere Generationer; paa de 
forskellige Steder af Toppen findes der nemlig i Juli-August 
snart Larver, snart Pupper, snart tomme Puppehylstre. Men 
rent praktisk er det nemmest at betegne disse mulige Gene
rationer, hvis Antal rimeligvis afhænger af, hvor gunstige For
holdene er for Fluernes Udvikling, som Sommergenera
tionen. 2) Denne Sommergeneration kan i Juni Maaned for
aarsage en Ødelæggelse, jeg ikke har iagttaget tidligere. Den 
kan hindre Skridningen og forvandle en Havremark, der 
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hidtil saa meget lovende ud, til en Afgrøde af Grøntfoder og 
"Melde" eller andet Ukrudt. Grunden til dette Fænomen maa 
vistnok søges i, dels at Fluerne er tidligt paa Færde, dels at 
Marken er meget uren, saa at Bundgræsset er kvalt af Melde 
og andet Ukrudt. Fluerne har da kun Havren at søge til. 
For at forebygge dette Angreb gælder det samme Middel som 
overfor Foraarsgenerationen, nemlig at saa tidligt og paa 
enhver mulig Maade paaskynde Kornets Vækst, samt at holde 
Marken ren. 

J eg skal nu give nærmere Meddelelse om det allerede tidligere 
omtalte Skadedyr paa Vintersæd: Kornets Blomsterflue 
(Hylemyia coarctata). I Slutningen af Marts Maaned indløb fra 
Lolland den første Meddelelse om nogle smaa, hvide Larver, 
formentlig Fritfluens, som ødelagde Rug- og Hvedemarker der, 
og i April Maaned fik jeg Meddelelse fra Fyn om Angreb af 
samme Art. At det ikke kunde være Fritfluen, der var paa 
Spil her, kunde man for det første slutte sig til af Aarstiden ; 
den angriber nemlig kun Vintersæden om Efteraaret. Dernæst 
var Larverne altfor store til at kunne være Frit:f:l.uelaver, der 
kun er ca. 2 Mm. lange, medens de her arbejdende Larver 
var 6-7 Mm. Endelig ver ogaaa de angrebne Skud langt 
mere :raadne, end Tilfældet er ved Frit:fluelarvernes Gnav. 
Ellers lignede Angrebet i høj Grad det Fritflueangreb, man 
desværre saa ofte ser paa Havremarker i Maj-Juni Maaned. 
Ved den senere Klækning viste det sig at være Kornets 
Blomsterflue, vi her havde med at gøre. At denne· om For
aaret angriber Vintersæden er en bekendt Sag; herom findes 
der Meddelelser fra forskellige Lande, ligesom Professor E. 
Rostrup ogsaa i 1895 omtaler et Angreb af den paa Hvede 
her i Landet; men nogen videre Skade har den dog vist næppe 
tidligere foraarsaget her til Lands: det vilde næppe være gaaet 
upaaagtet hen. For saa vidt kan den betragtes som et for 
vort Landbrug nyt Skadedyr, og beskeden var ingenlunde 
dens Fremkomst. Rundt omkring fra Øerne indløb der Klager 
over den; :f:I.ere Steder ødelagde den nemlig Hveden i en saa
dan Grad, at Markerne maatte pløjes og saas om. 

Midt i April 1904 foretog jeg en Rejse til Sydfyn og 
undersøgte her nogle angrebne Rug- og Hvedemarker. I en 
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Rugmark, der saa ud til at være temmelig jævnt angrebet over 
det Hele, fandt jeg Larver i ca. 43 "/o af Planterne. En 
Hvedemark i Nærheden var mere pletvis angrebet: paa de 
mest medtagne Steder fandt jeg Larver i 52 G/o af Planterne, 
medens det ellers varierede fra 13-45 %. Larverne gnaver 
indvendig i Skuddene og ødelægger disse. Er Planten spæd, 
dræbes den; er den kraftigere og har flere Skud, kan den 

tV. 

I l 

~~-
li''I'. 

Fig. 1. Kornets Blomsterftue (H1I1erwyia coarctaia). a Hun, b. Forenden 
af samme, stærkere forst., c Larve, d-e Bagenden af samme, stærkere 
forst. (d set fra Siden, e ovenfra), f Puppe, g Bagenden af samme, stær-

kere forst. 

redde sig. Larven gaar ganske vist fra det ene Skud til det 
andet, men ofte har den faaet spist færdig, inden den har 
naaet alle Skuddene, og Planten er da reddet, om den end er 
svækket ved Angrebet. Hveden, der ikke er saa tidlig paa 
Færde som Rugen og er mere sart end denne, led der
for mest ved Angrebet, medens Rugen mange Steder voksede 
fra det. Den ovenfor omtalte Rugmark, hvor jeg fandt Larver 
i ca. 43 % af Planterne, klarede sig saaledes meget godt; i 
Juni Maaned gik jeg atter igennem den, og den stod da for-
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træffeligt: ingen, der ikke havde set Foraarsangrebet, vilde 
have troet, at et saadant havde fundet Sted. I Begyndelsen 
af Juni Maaned undersøgte jeg paa Lolland nogle Rugmarker, 
der ligeledes havde været angrebne i Marts Maaned: en af 
disse var for en stor Del ødelagt og saaet om; der var Mose
bund, og Rugen havde rimeligvis været længere tilbage her 
end paa de mere tørre Steder. En anden Rugmark paa samme 
Egn, hvor Ejeren anslog Angrebet til ca. 30 %, stod rigtig 
godt, om den end nogle Steder stod noget tyndt, og det tyde
ligt var at se, at det var Sideskud, der var vokset op, efter 
at de kraftigere Skud var ødelagt. 

I Slutningen af April eller Begyndelsen af Maj holdt 
Angrebet op. Larverne gik da i J orden og forpuppede sig. 
I Begyndelsen af Juni Maaned fandt jeg endnu Pupperne, de 
laa i J orden mellem Rødderne i en Dybde af 1/2 a 1 Tomme. 
Senere hen paa Sommeren kunde man overalt paa angrebne 
Marker finde tomme Puppehylstre i J orden. Det angives fra 
nogle Sider, at Fluen har to Generationer, og at den anden 
Generation skulde lægge sine Æg i Vaarsæd eller Græs. Dog 
har jeg, skønt jeg har undersøgt Havremarker, der laa umid
delbart op til de om Foraaret angrebne Vintersædsmarker, 
aldrig i disse fundet Larver af Kornets Blomsterflue. En Del 
Pupper, som jeg indsamlede i Juni Maaned, saaede jeg i nogle 
Urtepotter sammen med Byg og Havre under en stor Glas
klokke. Der udvikledes et større Antal Fluer, baade Hanner 
og Hunner, og Kornet kom op, men Fluerne døde ganske vist 
temmelig hurtigt, og der var senere intet Angreb at se paa 
Planterne, skønt de var kommet op paa et saadant Tidspunkt, 
at de maa have været vel skikkede til Æglægning. Fra Irland 
angives det imidlertid, at denne Blomsterflue kun optræder 
med en Generation om Aaret; maaske det samme er Tilfældet 
her i Landet, skønt det vilde være temmelig usandsynligt, at et 
Insekt, der er udviklet i Juni Maaned, skulde vente med Æg
lægningen til Efteraaret. I Oktober 1903 undersøgte jeg 
Vintersædsmarkerne i samme Drift, hvor der om Foraaret 
havde været det .ovenfor omtalte stærke Angreb, nemlig Horne 
Møllegaard, der tilhører Lensgreve Bille Brahe Selby og drives 
af denne selv. Paa denne og en anden af hans Gaarde, 
Damsbo, fører jeg, efter Lensgrevens Opfordring, stadigt Tilsyn 
med Markerne, hvad SygdommA angaar. Et saadant stadigt 
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Tilsyn sikrer dels Markernes Ejer. at enhver Fjende af nogen 
Betydning straks vil blive opdaget, saa . at der i Tide kan 
tages Forholdsregler mod den, dels vil den, der yder dette 
Tilsyn, lære de forekommende Skadedyrs Udvikling og Leve
vis bedre og bedre at kende og grundigt at kunne studere 
Virkningerne af en eventuel Bekæmpelse af samme. Mærk
værdigt nok var der ikke det mindste at se paa ;'planterne, og 
jeg var nær ved at tro, at Dyret var forsvundet ligesaa plud
seligt, som det var kommet. Dette var imidlertid ikke Til
fældet. I April Maaned 1904 modtog jeg Prøver fra de samme 
Marker, og jeg fandt da heri talrige Larver. Muligvis var 
Larverne endnu ikke kommet ud af Æggene paa det først 
nævnte Tidspunkt, eller de var endnu saa smaa, at de ikke 
kunde iagttages uden stærkere Forstørrelse. Andetsteds· fra, 
hvor der i 1003 var stærkt Angreb, har jeg derimod faaet 
Meddelelse om, at der i 1904 næsten ingen Larver fandtes. 
Fra et Sted paa Falster har jeg dog faaet Meddelelse om et 
temmelig stærkt Angreb paa en Hvedemark; der skrives herfra: 
"Angrebene findes mest enkeltvis og spredt over næsten hele 
Marken paa godt 30 Td. Land, men paa enkelte mindre Pletter 
paa indtil 50 a 100 O Alen er næsten hver Plante mere eller 
mindre angrebet. I Sommeren 1904 undersøgte jeg i Aarhus
Egnen en stor Rugmark, som pletvis var meget stærkt an
grebet. I J orden fandtes der en hel Del tomme Puppehylstre 
af Kornets Blomsterflue, ligesom ogsaa Planterne viste tyde
lige Tegn paa, at de havde været angrebne af denne. Skade
dyret er saaledes ikke indskrænket til Øerne, hvad der jo 
heller ingen Grund var til at vente, selvom Klager ikke 
endnu var indløbet fra Jylland. I December 1904 har jeg igen 
undersøgt Prøver af Vintersæd fra Horne Møllegaard, men 
ikke fundet Spor af Larver; først til Foraaret vil det nu vise 
sig, om Angre bet er standset, eller Dyrene er til Stede uden 
endnu paa dette sene Tidspunkt at have begyndt deres Angreb. 

Ved Undersøgelsen af dette Skadedyrs Levevis har det 
været et meget stort Savn ikke at have Lokale til Raadighed, 
hvor man kunde følge Dyrets Udvikling; havde dette været 
Tilfældet, havde jeg vel nu kunnet give fyldigere Besked om 
dets Levevis, hvorved man da meget muligt vilde kunne finde 
paa Midler til dets Bekæmpelse. 
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Endnu skal jeg tilføje nogle Bemærkninger om forskellige 
andre Angreb, jeg har iagttaget paa mine Rejser. Sommeren 
1904 var særdeles vel egnet til Studiet af Plantesygdomme. 
Den vedholdende tørre, varme Sommer havde fremkaldt et 
Insektliv saa rigt, som man sjældent ser Mage til. 

Et Angreb, der hvert Aar henimod Modningstid viser sig 
hos alle Kornsorter, bestaar i, at Straaene knækker over lige 
i Jordskorpen. I Aar har der været klaget i usædvanlig høj 
Grad over dette Angreb, navnlig paa Vintersæden. Uagtet 
jeg har undersøgt Markerne umiddelbart efter Angrebet, før 
Kornene endnu havde lidt det mindste, og Akset endnu var 
frisk og grønt, har jeg aldrig fundet Dyr, der kunde tænkes 
at foranledige denne Kalamitet. J eg har undersøgt Planterne, 
og har undersøgt Jorden baade overfladisk og i større Dybde, 
men bestandig uden Resultat. Den eneste Udvej, jeg saa, var 
at beskylde Ørentvisten for Hærværket*): den arbejder helst 
i Mørke og er tilstrækkelig graadig og hastig i sine Be
vægelser til at kunne ~øbe saaledes om og gnave uden at faa 
videre Ækvivalent for sine Anstrængeiser. For at faa denne 
min Formodning bekræftet, henvendte jeg mig til Statskon
sulent K. Hansen med Anmodning om at lade anstille Forsøg 
herover. Efter senere Meddelelse fra Statskonsulenten var der 
paa Forsøgsstationen i Lyngby blevet indsamlet en Del Øren
tviste og lukket ind til Bygplanter, der endnu ikke var helt 
gule, men uden Resultat: de løb om uden at angribe Plan
terne. Muligvis har det været for sent paa Aaret, Forsøget 
blev anstillet: Dyrenes Griskhed og Ædelyst har været til
fredsstillet, og de har allerede været belavede paa at gaa i 
Vinterkvarter. 

Foruden dette ret gaadefulde Angreb har jeg ogsaa flere 
Steder i Rodhalsen paa Rug truffet Angreb, der tydelig giver 
sig til Kende som Gnav. Dyret har gnavet Hul paa Siden af 
Straaet og har derefter gnavet indeni dette, indtil det atter 
har trukket sig tilbage, for rimeligvis at gaa ind i et nyt. 
Dyrene har jeg ikke fundet, men efter Angrebet at dømme 

*) Tidligere har jeg tænkt mig, at Snegle muligvis kunde være Aarsag 
heri, men disse søger ellers fortrinsvis unge, saftige Plantedele og 
kan næppe antages at ville forgribe sig paa saadanne haarde Plante
dele, hvori der ikke. kan være megen Næring for dem. 



maa Gnavet skyldes Korn-J ordloppens Larve eller Som
merfuglelarver, maaske Græspyralidens (.Anerastia lotella). 

Visne Toppe paa Havre er et yderst almindeligt Fænomen 
paa enhver Havremark, ol! i 1904 var det vel endnu hyppigere 

end sædvanligt. Naar Angrebet 
fremkommer ved, at Straaet er be
skadiget, kan det, som oftere nævnt, 
skyldes Fri tfl uelarven, som gna
ver det over øverste Knæ, men me
get hyppigt, maaske endog hyppigst, 
har denne ikke noget med Angre
bet at gøre. Straaet er da regel
mæssig skaaret eller savet over, og 
der er aldrig Dyr at finde. Enz. 
Reute:r mener, at dette skyldes en 
lille B l æ r e f o d ( Physopus tenuicornis) , 
der med sin Læggebraad skulde 
save Straaet over for at lægge sine 
Æg inden i dette. Jeg har imid
lertid aldrig fundet Blærefod-Yngel 
inde i det ovel skaarne Straa og 
tvivler derfor om, at dette Angreb 
her i Landet skyldes Blærefødder. 
Imidlertid fandt jeg i Vestjylland i 
Slutningen af Juli et Angreb, der 
var en Del forskelligt herfra: Straaet 
var overgnavet uregelmæssigt over 
øverste eller næstøverste Knæ, eller 

Fig. 2. Gnavet Havreplante. Toppen var ædt over, baade Smaa
Foruden det ydre Gnav, der ses aks og Stilke, og den øverste Blad
paa Tegningen. var Straaet ovel'- skede og hyppigt ogsaa den næst-
gnavet indenfor Skederne paa Bl d l d l' l d ' 
d t d * b d St d S øverste a p a e var 1ge e es e me etegne e e. e . 

iøvrigt nærmere Teksten. overgnavede. Det hele mmder me-
get om et Angreb, jeg i 1888 traf 

paa Byg ved Dalum Landbrugsskole (se" Vort Landbrugs Skade
dyr" 2. U dg. Side 153). Tanken ledes uvilkaarligt hen paa den 
fra Finland og Sverige saa berygtede H v i d a k s u g l e (Hadena 
secalis), der rigtignok der kun angriber Rug paa denne Maade. 
Efter Beskrivelserne derfra skal Larven overvintre i Rugen; 
henned vilde det ganske vist ikke stemme, at den om Som-
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meren angriber Vaarsæden; der er jo imidlertid den Mulighed, 
at dens Levevis her i Landet kunde være lidt anderledes end 
i de nordligere Lande, at den f. Eks. her optraadte med to 
Generationer. J eg har tænkt mig Muligheden af, at den som 
yngre Larve kunde bearbejde Straaene paa den ovenfor 
nævnte regelmæssige l\hade; det forekommer mig ogsaa, at 
jeg har truffet Overgangsformer mellem de to Angreb. For at 
faa Klarhed over dette Spørgsmaal bør Havren undersøges 
førend de visne Toppe viser sig, vel allerede før Skridningen. 
I dette som i saa mange andre Tilfælde vilde det være af 
Betydning, om man havde et Lokale, hvor man kunde følge 
Dyrenes Udvikling. 

Som det var at vente i en saa tør Sommer, led Vaar
sæden, navnlig Havren, ganske overordentlig af Bladlus; 
flere Steder saa man Planterne saa tæt besatte med disse, at 
de fik et svagt og vissent Udseende, og Skridningen slet ikke 
fandt Sted; efter Statskonsulent K. Hansens Mening skal de 
ogsaa være optraadt paa Røelderne af Kornet og saaledes have 
bidraget deres til at give Planterne det gule og svækkede 
U dseende, som Tørken ellers fik Skyld for. B y g fl u e n var 
overalt almindelig, et Sted i Nærheden af Kolind optraadte den 
endog i ganske overordentlig høj Grad. Gennem Dr. Kølpin 
'Ravn har jeg faaet Meddelelse om et mindre Angreb paa en 
Bygmark paa Falster af den hessiske Flue (Cecidomyia 
destructor) , hvilket er af Interesse, da det, selvom jeg hvert 
Aar har fundet den hist og her, dog er det først omtalte An
greb her i Landet. Dr. Ravn skriver herom: "Pletvis har 
det ikke været uden Betydning, men i det store og hele er 
det dog vist af mindre Omfangu. 

I Jylland, navnlig i Vestjylland og Vendsyssel optraadte 
Stankelbenlarver*) i stor Mængde og gjorde megen Skade 
baade paa H a v r e n og E n g e n e. Et Sted fra Vestjylland 
skrives der saaledes, at ca. 3 Td. Ld. Havre var saa godt som 
totalt ødelagt, og at der her med Lethed kunde tages 15-20 
Larver pr. D Fod. Grunden til det overhaandtagende Angreb 
af disse Larver maa sikkert søges i den usædvanlige Fugtighed 

*) I Varde-Egnen gaar disse Dyr under Navn af Spjadderkonger, 
hvilket jeg meddeler, da det har en vis Interesse, at Trivialnavne 
ikke gaar af Glemme. 
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i Efteraaret 1903, der mange Steder hindrede Efteraarspløj
ningen. Stankelbenene lægger nemlig deres Æg i September 
Maaned, helst mellem Græsrødder; for at hindre Æglægningen 
bør man derfor pløje Græsmarkerne hurtigst muligt efter Hø
slet. Af Landbrugskandidat Ohristensen, Planteavlsassistent i 
Ribe Amt, blev det mig meddelt, at man i V arde-Egnen flere 
Steder med Held havde anvendt den Metode at sætte Engene 
under Vand nogle Dage: Larverne var da druknede. 

Smælderlarver klagedes der som sædvanligt meget 
over; saa vel i Kornmarker som andre Afgrøder ødelagde de en 
hel Del; navnlig paa unge Vinter- og Vaarsædsmarker har jeg 
set stærkt Angreb af den. I Maj Maaned 1904 undersøgte jeg 
saaledes Havreplanter opgravede paa 1 O Fod og fandt heri 
11 af 39 Planter ødelagte. Det under:jordiske Stængelstykke 
var gnavet enten helt over, saa at Kornet og Roden var borte, 
eller saaledes, at disse Dele kun ved en tynd Stræng hang 
sammen med den øvre Del: i begge Tilfælde vilde det have 
Planternes Død til Følge. Fra Herning-Egnen fik jeg midt 
i Maj 1903 Meddelelse om et meget stærkt Angreb paa Havre 
af Smælderlarver. .Et Areal paa 3 Td. Land var blevet til
saaet d. 6. April, d. 28. April begyndte Havren at komme op, 
og i Midten af Maj var den paa ganske enkelte Partier nær 
helt fortæret af Larverne. Grunden til dette stærke Angreb 
maa søges i det lange Græsleje, der var gaaet forud. I 1902 
var Arealet efter 5 Aars Græsleje tilsaaet med Blandsæd, der 
ogsaa blev stærkt angrebet. Smælderne lægger helst deres Æg 
i Græsmarker, og Larverne lever her ca. 5 Aar, menes der; de 
har da under det lange Græsleje faaet Lejlighed til at udvikle 
sig uforstyrret. Det samme Angreb som paa Vaarsæden om 
Foraaret, har jeg fundet i Rug og Hvede i Oktober Maaned. 
Desværre har man endnu ikke fundet paa noget virkningsfuldt 
Middel overfor dem. Hyppig Pløjning af Brakmarken vil dog 
i denne som ogsaa i andre Henseender være gavnlig. Hvor 
der er mange insektædende Fugle, vil Pløjningen især være 
til Nytte. 

Kaalroerne, der altid er udsat for Ødelæggelse af Kaal
fluen, led i den tørre Sommer 1904 ganske overordentligt ved 
dennes Angreb. Fluerne lægger deres Æg paa de under
jordiske Stængler af Kaal, Raps, Turnips og KaaIroer, og Lar
verne borer sig ind i disses Stængler eller i Roerne og laver 
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Gange under Overhuden. Paa Plantens overjordiske Del giver 
Angrebet sig til Kende ved, at Bladene begynder at blive 
blege og ofte rødviolette. Særlig i den sidste Halvdel af Juni 
Maaned umiddelbart efter første Udtynding viser dette Angreb 
sig og varer i Almindelighed ved ca. 3 Uger. I 1904 varede 
det imidlertid ved langt længere - til langt ind i Juli - og 
havde en langt mere ondartet Karakter end sædvanlig, hvilket 
sikkert skyldes den overhaandtagende Tørke. Mod Slutningen 
af Angrebet skrumper Roerne ind paa det værst angrebne 
Sted og gaar over her, eller den øverste Del bliver kun ved 
en tynd Streng i Forbindelse med den nederste Del af Roen. 

l . 

... --. 
" . .,.. 

Fig. 3. Kaalfluen (Anthofflyia Brassicae), a Hun, b, Han, C Larve, 
d Puppe. 

Da Angrebet her foregaar lidt efter lidt og ikke som ved 
Knopormes, Oldenborrelarvers eller Smælderlarvers Gnav sker 
pludselig, vokser Roerne under dette endnu en Tid, og Op
lagsnæringen samles i Regelen ovenover det angrebne Sted; 
herved fremkommer den ejendommelige, korte, kegleformede 
Roe, der tit staar fuldstændig løst i Jorden og falder om ved 
den mindste Berøring. Indtræder der imidlertid Regn, inden 
Angrebet er skredet alt for vidt frem, kan Roerne redde sig 
ved at skyde Rødder ovenfor det angrebne Sted; de faar da 
tit temmelig abnorme Former, men kan dog fortsætte Væksten 
og give et meget godt Udbytte. Holder Tørken sig, som Til
fældet var i 1904, er Roerne derimod uhjælpelig ødelagte. 
Undersøger man først Planterne, 'efter at Larverne er gaaet 
ud i J orden, hvor de forpupper sig, ser .Fænomenet ret gaade-
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fuldt ud. Paa mindre Arealer, f. Eks. i Haver, hvor de ofte 
gør megen Skade, navnlig paa Blomkaal, maa man have stadigt 

Tilsyn med Planterne. Saa snart en Plante 
vise ... · sig angrebet, bør man grave den op 
med Forsigtighed, for at Larverne ikke skal 
falde af og komme ud i Jorden; de opgra
vede Planter maa straks (jernes og op
brændes, for at Yngelen kan blive tilintet
gjort. Har et Areal været angrebet af denne 
Flue, maa man endelig ikke her det føl
gende Aar dyrke Planter af de Korn
blomstredes Familie. Et Angreb, der i 
meget minder om dette paa Kaalroer, har 
jeg ofte set paa Runkelroer; i Som
meren 1904 saa jeg det saaledes flere Ste
der i Jylland. Dog er Angrebet øjensynlig 
foregaaet paa en anden Maade: Roen er 
her ikke langsomt bearbejdet, og derved 
lidt efter lidt skrumpet ind; det ser ud, som 
der pludselig havde dannet sig en dyb Ind
snøring ind i Roen fra den ene Side. der 
næsten naar helt igennem den i i den ind
snørede Del fortsættes Overhuden eller maa· 
ske snarere en sekundær, tynd Korkdan

Fig
t
· 4

f
· KKaa1fllroe, g(Ana- nelse. Resultatet bliver imidlertid det samme 

ve a aa uen n- . 
thomllia Brassicae). som ved de angrebne Kaalroer: de VIsner 

og falder om. Muligvis kan Angrebet skyl
des Smælderlarver, . skønt det i saa 
Tilfælde vilde have været at vente, at 
der i J orden var et usæd vanlig stort 
Antal af disse, hvad der imidlertid ikke 
var Tilfældet. Snarere skulde man tro, 
det var en Svamp, der voksede ind i 
Roen og ødelagde den; men nogen saa
dan har der heller ikke været Spor at 
se af. Uagtet jeg har set og undersøgt 
Planterne, som det synes, lige efter at 
Angrebet havde fundet Sted, medens der 
endnu var Forbindelse mellem den øverste 
og nederste Del, og Planten endnu ikke 

Fig. 5. Kaalroe, gnavet 
af Kaalfluen (Anthomyia 

Brassicae). 
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-var visnet, har j eg aldrig fundet noget, der kunde oplyse dette 
gaadefulde Angreb. 

Paa Turnips fandt jeg et Par Steder i Jylland et Angreb 
i Rodhalsen af en Snudebillelarve, hvorved Planterne vis
nede. Muligvis skyldes det Larven af Raps-Snudebillen 
(Baridius ckloris), (se "Vort Landbrugs Skadedyr" 2. TJ dg. Side 97). 
I Skulperne af Kaalroer var der en Del Angreb af Kaal
Galmy ggen (Oecidomyia Brassicae) og Kaal-Sn ude b iIlen 
(Oeuthorhynchus assimilis). Frøplanter af Runkelroer var 
flere Ste~er stærkt me,dtaget af Bedelus (Apkis Papaveris). 
Glædeligt er det at se, at man endelig er begyndt at tage 
Kampen op mod disse Dyr, som man tidligere har ladet have 
deres fulde Frihed til at ødelægge Frøavlen. Saasnart Blad
lusene indfinder sig, skal man øjeblikkelig afskære de angrebne 
Skud eller ødelægge Lusene ved at dyppe Skuddene i passende 
fortyndet Petroleum (den er passende fortyndet, naar Dyrene 
dræbes, og Planten ingen Skade tager; dette maa man prøve 
sig frem med). Hveranden eller tredje Dag ma~ man efterse 
Planterne og gaa frem paa samme Maade, indtil Angrebet er 
overstaaet. Paa Busmandslodderhar jeg set denne Frem
gangsmaade anvendt; den maa sikkert ogsaa kunne betale sig 
. paa større Arealer; men der maa begyndes i Tide: har Lusene 
først faaet Lov at brede sig, er det for sent. 

I Haver var der i 1904 ganske overordentlig stærkt Insekt
angreb, baade paa Træer og Buske, i Blomster- og Urtehaven: 
overalt var der Masser af Bladl us, saa Buskene og Træerne 
saa ynkelige ud, selv hvor der var anvendt Sprøjtning med 
Kemikalier. Stikkelsbær- og Ribsbuske led meget ved 
Angreb af Stikkelsbær-Bladhvepsene (Nematus Ribesii 
og N. appendiculaius), L ø g af L ø g fln e n (Anthomyia ceparum), 
Kaal af Kaalfluen (Anthomyia Brassicae) Gulerødder af 
Gulerodsfluen (Psila Rosae) osv. 

Efterskrift. Nylig er en Meddelelse af Dr. OUo Dickel fra "K. W. 
Anstalt fur Pflanzenschutz in Hohenheim" angaaende Kornets Blomsterflue, 
kommet mig i Hænde~ Dethedder her: "Denne Flue udbreder sig øjen
$yriligt mere og mere i de sidste Aar; medens den for et Tiaar siden 
næppe var bekendt som Skadedyr, optraadte den 1900 og 1901 i stor 
Mængde. og 1903 foraarsagede den ved sin Masse-Optræden stor Skade i 
Provinsen Posen," Brandenburg, ,Sachsen" . Pommern og Meckleriburg~ 

~chwerin. ,Ogeaa i Wurtemberg og Bayern er den ,iagttaget". 
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