
Forsøg vedrørende Kløveraalens Smitteveje. 
Ved Karsten Iversen og Sofie Rostrup. 

106. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed Plantekultur. 

Ved Iagttagelser paa Forsøgsstationen ved Tystofte i Sommeren 
1911 viste det sig, at Kløveraalen optraadte paa en saadan Maade, at 
Smitten maaUe antages overført paa anden Maade end gennem Jorden 
fra tidligere Kløverafgrøder. 

Paa dette Grundlag er der ved Samarbejde mellem Tystofte For
søgsstation og De plantepatologiske Forsøg udført nogle Undersøgelser 
angaaende Kløveraalens Smitteveje, idet Assistent ved Tystofte For
søgsstation Karsten Iversen har fortaget Indsamlingen og Tilvejebrin
gelsen af Smittematerialet samt udført Podningsforsøgene, medens 
Zoolog Fru Sofie Rosi1'llp har foretaget de mikroskopiske Undersøgel
ser og forestaaet Bedømmelsen af Kløveraalens Optræden i Karfor
søgene. Om de foretagne Undersøgelser har de nævnte affattet den 
her foreliggende Beretning. 

Bestyrerne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Kløveraalen (Tylenchus devastatrix) er som bekendt ahnin
delig udbredt paa Danmarks lermuldede og lerede Jorder, saa
vel paa Øerne som i Jylland (Øst- og Sydjylland, samt ved 
Lemvig og Thisted). Dens Angreb i Kløvermarkerne er let 
kendeligt, og den forvoldte Skade er hvert Aar meget be-
tydelig. . 

Det er en Erfaring, at Kløveraalens Angreb er desto mere 
ondartet, jo hyppigere Rødkløveren dyrkes paa samme Areal; 
jo kortere Sædskiftet er, og jo længere Tid Kløvermarken hen-



425 

ligger, desto værre er Angrebet. Dette er en naturlig .Følge af 
Kløveraalens Levevis, idet den kun formerer sig naar den op
holder sig i sine Næringsplanter. En Udsultning af Aalen er 
derfor det bedste M iddel mod dens Angreb, og dette prakti
seres paa den vel kendte Maade, at man undlader at dyrke 
Rødkløver eller anvender lange Sædskifter. Hvis der hengaar 
8-9 Aar mellem hver ny Udsæd af Kløver, og Græslejet er 
toaarigt, bliver der altsaa en Periode paa 5-6 kløverfrie Aar 
- idet Udlægsaaret maa tages med i Regningen -, i hvilke 
Aalen skulde kunne udsultes. 

Men en saadan Udsultning synes ikke altid at give det 
ønskede Resultat. Saaledes viste der sig ved Tystofte i 1911 i 
en 9-Marks Drift, hvor der i forrige Omdrift havde været dyr
ket Græsarter i Renhestand i Stedet for Kløver, og hvor Klø
veren nu efter 15 kløverfrie Aar kom igen, flere primære Angreb 
af Kløveraalen 1). Det laa da nær at antage, at Marken, var 
hleven smittet paa et senere Tidspunkt og uafhængigt af den 
tid ligere Kløverdyrkning. 

Derved rejses Spørgsmaalet om Kløveraalens Optræden 
uden for Kløverplanten og om de Veje, ad hvilke Aalesmitten 
kan overføres fra en Mark til en anden. Medens Smitten gen
nem Jord er vel kendt,er der andre Smitteveje, som fortjener 
en nærmere Prøvelse, og som Grundlag for Undersøgelser i 
den Retning skal anføres følgende. 

De af Kløveraalen stærkt angrebne Planter viser de vel 
kendte Symptomer: lave, stærkt fortykkede Planter med talrige, 
tykke Knopper, der ikke udfofdes eller strækker sig. Men 
kraftige Planter, der er svagere smittede, viser ofte (som alle
rede af P. Nielsen iagttaget) et helt andet Billede, idet de vokser 
fra Angrebet; Knopperne vokser ud til mere eller l11indre fuld
komne, hlomsterhærende Stængler, og Aalene følger med op 
til højere siddende Knopper, ja helt op til Blomsterhovederne. 
Dette Angreh er hyppigt først paa' Sommeren, men undgaar 
ofte Opmærksomheden. Derimod ses det let i 2. Slæt, da Mod
sætningen mellem de lave, typiske Aaleplanter med de for-

I) I samme. Retning peger en Iagttagelse, meddelt af H. A. B. Vestergaard: 
Pletvis fandtes der stærke Angreb af Kløveraal i Rødkløver og Alsikekløver 
paa en Mark, hvor' der ikke havde været Kløver eller Græs i 12 Aar, og.hvor 
Sædskiftet havde været: Brak, Hvede, Roer, Byg. 
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tykkede Skud, og de høje, straktleddede, kun svagt angrebne 
Stængler, er tydelig. Ved Kløverhøsten vil de stærkt smittede 
Planter blive staaende tilbage, medens de langstrakte, smittede 
Skud vil komme med i Grønfoder og Hø. Hvis Aalene nu kan 
bevare Livet i længere Tid, er der altsaa her en Mulighed for 
Smitteoverførelse fra en Mark til en anden 1). 

Ud fra disse Betragtninger er det her refererede Forsøg 
planlagt, idet Opgaven har været at yde et Bidrag til Klaringen 
af Spørgsmaalet om, hvorvidt der kunde være Fare for, at 
aalebefængte Planter, som gennem Stald og Mødding atter fandt 
Vej til Marken, paany kunde inficere denne med KløveraaL 

I. Smittematerialets Tilvejebringelse. 

For at skaffe Materiale til denne Undersøgelse blev der 
den 5. September 1913 paa en Mark, der var stærkt angreben 
af Kløveraal, afskaaret en Del aalesyge Planter af den ovenfor 
omtalte Type med strakte Skud. Der blev efterladt en ca. 
5 cm høj Stub. En mikroskopisk Undersøgelse viste, at der i 
ca. to Tredjedele af Materialet var rigeligt med Kløveraal, baade 
Æg og Unger i alle Aldre samt kønsmodne Individer. 

Af dette friske, grønne Materiale blev en Del straks blan
det med Gødning og anbragt i Staaltraadsposer i Møddingen 
ca. 2 m under Overfladen. Resten blev tørret til Hø, og heraf 
blev paa tilsvarende Maade anbragt nogle Prøver dybt i Mød
dingen den 14. Oktober 1913. 

Da man imidlertid ved anbringelsen af Høprøverne blev 
opmærksom paa, at det ogsaa kunde have Interesse at under
søge Aalenes Levedygtighed under Forhold, hvor Luften havde 
lettere Adgang, blev der samtidig (14. Oktober) anbragt nogle 
Prøver Hø lige under Møddingens Overflade, kun dækket med 
et 10-15 cm tykt, løst Lag halmet Gødning. Til Sammen
ligning hermed blev der, da man ikke paa dette Tidspunkt 
havde frisk afskaaren Kløver, anbragt nogle Prøver af friske, 
hele, aalesyge Planter under tilsvarende Forhold. 

Resten af Høet blev tilligemed et lille Parti hele, aalesyge 

') Om Kløveraalsmitte med Lucernellø: se S. Ros/rup: Kløveraalens Op
træden i Lucerne, Tidsskrift for 'Landbrugets Planteavl, 20. Bind, Side 736 
og 739. 



427 

Planter opbevaret tørt hver for sig i to Sække, der blev hængte 
paa Loftet i Forsøgsladen. 

Disse forskelligt opbevarede Prøver blev tagne op af Mød· 
dingen til nærmere Undersøgelse den 11. November 1913 og 
den 14. April 1914. Dels er der foretaget en mikroskopisk 
Undersøgelse af Materialet, og dels er det ved Forsøg i Kar 
prøvet, om det har været i Stand til at inficere Jord, saaledes' 
at den deri saaede Kløver blev angrebet af Kløveraal. 

II. Mikroskopisk Undersøgelse. 

Prøverne blev undersøgte hurtigst muligt efter Indsendel
sen; derefter blev der, naar Aalene ikke bevægede sig, henlagt 
en gennemfugtet Prøve paa et U rglas, der, for at Vandet ikke 
skulde fordampe, blev anbragt i en Petriskaal. Næste Dag -
efter ca. 24 Timers Forløb - blev Prøven atter undersøgt. 
Yderligere Oplivningsforsøg er ikke foretagne. Ved Undersøgelse 
af »Ormekorn« af Fløjlsgræs l

) har det nemlig vist sig, at de 
indtørrede Aal, efter at have ligget et Døgn i Vand, var levede 
op og bugtede sig livligt frem og tilbage. Det maaUe derfor 
antages, at et Ophold af samme Varighed ~ ganske vist ikke 
i Vand, da Aalene i det blødere og mindre dækkende Materiale 
vilde være udsatte for at drukne i Vandet (levende Aal dør 
hurtigt, naar de Plantedele, hvori de opholder sig, ligger i 
Vand), men i stærkt fugtig Tilstand - var tilstrækkeligt til 
Kløveraalens Opvaagnen. For øvrigt faar saavel Aal som Æg 
oftest - i hvert Tilfælde, naar de har været døde en Tid -
et ejendommeligt Udseende, der ikke lader Tvivl tilbage om,_ 
at de er døde: Indholdet skrumper ind, trækker sig noget til
bage fra Væggen og antager kantede Former, Konturerne af 
enkelte Partier danner ofte rette Linier, medens de tilsvarende 
hos levende eller skindøde Aal er fyldigere og har afrundede 
Former. 

Den mikroskopiske Undersøgelse omf~tter de i Tabel 1 
anførte Prøver. De er anførte i Rækkefølge efter Udgangs
materialets Art og efter Opbevaringsmaaden. Resultatet af 
Undersøgelsen fremgaar ligeledes af Tabellen. 

Undersøgelserne af Prøverne fra Mødding lader ingen Tvivl 

l) o. Rostrllp: Aarsberetning fra Dansk Frøkontrol 1896-97, Side 30. 
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Tabel 1. Mikroskopisk Undersøgelse af aalesyg Kløver, 
opbevaret paa forskellig Maade. 

Podematerialets Art og 
Opbevaringsmaade 

Under
søgelse 

fore
taget, 
Dato 

1 Frisk afskaaren Kløver .... . 15/9 1913 

5, I opbevaret i Mødd. nedre Lag 

11 opbevaret i Mødd. nedre Lag 
fra 5. September 1913 ... 

14/11 1913 

14/. 1914 

2 

7 

Resultatet af den mikro
skopiske Undersøgelse 

I ca.' / 3 af den undersøgte 
Prøve findes rigeligt med 
Kløveraal. Æg, Unger i alle 
Aldre og kønsmodne Indi
vider 

Kløveraal og Æg døde, brun
farvede og destruerede 

Mange Kløveraal, alle døde I 

fra 5. September 1913 ... 

------~-~+-~-------------------

7 

12 

3 

9 

17 
6 

10 

8 

13 

Grønne, aalesyge Planter 
opbevaret i Mødd. øvre Lag 

fra 14. Oktober 1913 .. '. "/111913 

opbevaret i Mødd. øvre Lag 
fra 14. Oktober 1913 . . .. 14/4 1914 

Hø af aalesyge Planter 
afskaaret 5/9 1913 

opbevaret tørt. ......... .. 1</10 1913 

do. 14/U 1913 

do. . ............ 14/4 1914 
opbevaret i Mødd. nedre Lag 

fra 14. Oktober 1913 .... 14/11 1913 
opbevaret i Mødd. nedre Lag 

fra 14. Oktober 1913 .... 14/4 1914 
opbevaret i Mødd. øvre Lag 

fra 14. Oktober· 1913 . . .. 14/U 1913 
opbevaret i Mødd. øvre Lag 

fra 14. Oktober 1913.... 14/. 1914 

16 Hø af hele Planter opbevaret 

2 

7 

6 

6 

Enkelte Kløveraal levende. 
Masser af levende sapro
fytiske Aal 

Planterne var helt forraad
nede, derfor ingen mikro
skopisk Undersøgelse 

I ca. 2/8 af den undersøgte 
Prøve findes rigeligt med 
levende Kløveraal, Æg, Un
ger i alle Aldre og køns
modne Individer 

Mange døde, nogle levende 
Kløveraal 

Mange Kløveraal, alle døde 
Kløveraal og Æg døde, brun

farvede og destruerede 
Ganske faa Kløveraal, alle 

døde 
Kløveraal og Æg døde, brun

farvede og destruerede 
P anterne var belt fOl'raad

nede, derfor ingen mikro
skopisk Undersøgelse 

tørt fra 14. Oktober 1913. 14/. 1914 6 Mange Kløveraal, alle døde 
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tilbage: her var Kløveraalene døde, naar undtages enkelte In
divider i Prøven, der kun havde henligget en Maaned i Mød
dingens øvre Lag, medens der var en rigelig Bestand af levende 
Raadaal (Diplogaster longicauda). Om Høprøverne tør man 
ikke udtale sig med samme Sikkerhed. Aalenes Udseende talte 
ikke med en saadan Tydelighed som ved Møddingprøverne -
der er jo en Mulighed for, at et længere Ophold i fugtigt Rum 
vilde have virket genoplivende paa enkelte Individer eller Æg. 
I Februar-Marts 1916 er der atter undersøgt en Prøve af det 
nu omtrent 21/2 Aar gamle Hø: der var fuldt af Aal og Æg, 
der havde det ovenfor beskrevne, ejendommelig indskrumpede 
Udseende, og kun enkelte Individer havde endnu det normale 
Udseende. Et Objektglas med saadanne blev derfor lagt i et 
fugtigt Rum og blev herefter undersøgt daglig i Løbet af 14 
Dage; ingen af de tilsyneladende »skindøde« levede imidlertid 
op: Ved en tidligere paa Aaret foretagen Undersøgelse af Kløver
aalplanter fra Tystofte Forsøgsstation, opgravet den 8. April 
1913, viste Aalene sig levende endnu den 13. August, altsaa 
efter godt 4 Maaneders Forløb; ved senere Undersøgelser fand
tes ingen levende. Efter Undersøgelser af Ri/zema Bos har 
Larver holdt sig levende i tørre Løgskæl i 21/2 Aar 1). 

III. Podningsforsøg. 

For at undersøge, om dette forskelligt opbevarede Materiale 
af aalesyge Kløverplanter var i Stand til at inficere Jord, saa
ledes at den deri saaede Kløver blev angrebet af Kløveraal, 
blev der foretaget et Podningsforsøg. 

Til Forsøget blev anvendt de almindelige Kulturkar, 32 cm 
høje og 24 cm i Diameter. I Bunden blev lagt et lille Lag Sten, 
og derefter blev Karrene fyldte med Jord, der for at sikre mod 
fremmed Infektion med Kløveraal havde været opvarmet tørt, 
antagelig til hen imod 200 0 C. Alle de anvendte Kar blev 
fyldte med Jord den 1. September 1913. Der er anvendt to 
Fælleskar, der i et og alt er behandlede ens. Saavel ved Til
førsel af Podematerialet som ved den øvrige Behandling af 
Jorden i Karrene blev der til de ens behandlede Kar anvendt 

') Spørgsmaalet om Kløveraalens Levedygtighed i Hø vil blive taget op 
til fornyet Undersøgelse. 

29 



430 

en ny Mærkepind, saaledes at det blev undgaaet at anvende 
samme Redskaber i Kar, der var podede forskelligt. Karrene 
har i hele Forsøgstiden staaet i det fri i et Vænge med gun
stige Læforhold. De var placerede i to Rækker fra Vest til øst 
i den nedenfor anførte Orden. 

Foruden de nævnte Prøver, der blev underkastede mikro
skopisk Undersøgelse, blev der til Kontrol og Sammenligning 
podet enkelte Kar med friske, grønne Aaleplanter og med 
»Podejord«, taget fra en Mark, der var stærkt angreben af 
Kløveraal. Forsøget omfatter herefter følgende Led: 

1. Frisk afskaaren Kløver .................•........ 
2. Podejord ...................................... . 

Podning udført, Dato 

5. September 1913 
do. 

3. Hø, opbevaret tørt fra 5. September 1913 ........ 14. Oktober 1913 
4. Grøn, aalesyg Plante, taget lige fra Marken . . . . . . . do. 

5. Frisk afskaaren Kløver, opbev. i Mødd. nedre Lag 
fra 5. September 1913 ..........•............ 

6. Hø, opbev. i Mødd. nedre Lag fra 14. Oktober 1913 
7. Grønne, aalesyge Planter, opbev. i Mødd. øvre Lag 

fra 14. Oktober 1913 ....................... . 
8. Hø, opbev. i Mødd. øvre Lag fra 14. Oktober 1913. 
9. Hø, opbev. tørt fra 5. September 1913 .......... . 

10. Hø, opbev. i Mødd. nedre Lag fra 14. Oktober 1913 
11. Frisk afskaaren Kløvel', opbev. i Mødd. nedre Lag 

fra 5. September 1913 ...................... . 
12. Grønne, aalesyge Planter, opbev. i Mødd. øvre Lag 

fra 14. Oktober 1913 ....................... . 
13. Hø, opbev. i Mødd. øvre Lag fra 14. Oktober 1913. 
14. Grønne, aalesyge Planter, tagne lige fra Marken .. . 
15. POdejord· ...................................... . 
16. Hø af hele Planter, opbev. tørt fra 14. Oktober 1913 
17. Hø, opbev. tørt fra 5. September 1913 .......... . 

~~: } Upodet. 

H. November 1913 
do. 

do. 
do. 
do. 

14. April 1914 

do. 

do. 
do. 
do. 
do. 
do. 
do. 

Til Podningen anvendtes 100 g grøn Kløver og 30 g Hø 
pr. Kar. Af Prøverne, der havde været opbevarede i Møddin
gen, blev der med Flid taget netop af de Dele af Gødningen, 
der indeholdt mest af Podematerialet. Der blev anvendt to 
Haandfulde, ca. 400 g, Gødning pr. Kar. Med »Podejord«, der 
blev anvendt i Nr. 2 og 15, menes her og i det følgende altid 
Jord, taget fra en med Kløveraal stærkt inficeret Mark. Alle 
større Plantedele blev omhyggelig sorterede fra, og der an-
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vendtes ca. 100 g Jord pr. Kar. Af grønne Planter, der blev 
tagne lige fra Marken, blev der den 14. Oktober 1913 kun 
anvendt 1 Plante, den 14. April 1914 derimod 2 Planter til 
hvert Kar. Podematerialet er blandet med de øverste 10-15 
cm J ord i Karret. 

Efter at alle Podningerne var udførte, dels Efteraar og dels 
Foraar, i Overensstemmelse med foranstaaende Plan, blev samt
lige Kar den 15. April 1914 tilsaaede med Tidlig Rødkløver af 
Tystofte Stamme Nr. 71. Kløveren voksede meget kraftig til 
og gav i samtlige Kar en saa tæt Bestand, at det blev nød
vendigt at foretage en Udtynding. For at svække Kløveren og 
derved fremme Angrebet blev Kløyeren skaaret af 4 Gange i 
Løbet af Sommeren, nemlig: 1. Juli, 10. og 21. August og 
17. Oktober. Omkring Midten af August begyndte der at vise 
sig tydelige Angreb af Kløveraal, navnlig i de Kar, hvor der 
var tilført Hø, der havde været opbevaret tørt. I September 
og Oktober bredte Angrebet sig stærkt. 

a. Undersøgelse af 1. Aars Kløverafgrøde 1914. 

For at sikre et Resultat af Forsøget, selvom det meste af 
Kløveren skulde gaa bort i Vinterens Løb, blev alle Planterne 
i den nordlige Række Kar tagne op og undersøgte den 16. Ok
tober 1914. Planterne blev tagne op med Rod og bedømte 
enkeltvis, om de var »sunde«, »svagt angrebne« eller »stærkt 
angrebne«. De blev bedømte efter de for det blotte øje syn
lige Tegn paa Sygdommen, kun enkelte tvivlsomme Planter 
blev undersøgte mikroskopisk. Efter Bedømmelsen blev Plan
ter og Jord lagt tilbage i Karret igen, og alle Redskaber blev 
afvaskede og dyppede i en Formalinopløsning, inden de blev 
anvendte til et nyt Kar. Disse Forsigtighedsregler blev foretagne 
for at give Lejlighed til at prøve Eftervirkningen i den følgende 
Sommer 1915. 

Resultatet af Undersøgelsen fremgaar af Tabel 2, hvori 
tillige er opført Karakterer for Angreb af Kløveraal, givet den 
21. August 19]4. Der er ved Bedømmelsen anvendt en Skala 
1-5, saaledes at 1 = intet Angreb og 5 = stærkt angrehet. 

Podning med frisk afskaaren Kløver saavel som aalesygt 
Hø, der havde ~æret opbevaret tørt i indtil 7 Maaneder, med
førte i alle Tilfælde ~ngreb af Kløveraal - i de fleste Tilfælde 
endog stærke Angreb. 

29'" 
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Tabel 2. Podningsforsøg med Kløveraal. 
1. Aars Kløverafgrøde 1914. 

...: z 

Podematerialets Art og 
Opbevaringsmaade 

1 I Frisk afskaaren Kløver ............ . 
4 Grøn, aalesyg Plante, taget lige fra 

Podning 
udført, 

Dato 

6/9 19131- 5 

14/. 1914 - I 5 

16. Oktober 
1914 

Antal Planter 

2 - 18 

40 -
29 14

1 Marken d~.· .......... d~ ......... . 14/lD 1913
1' - l 

-------'-- ---I--c--c--

7 Grønne, aalesyge Planter, opbevarede i 
Møddingens øvre Lag fra 14/ lD 1913 14/11 1913 1 

12 do. do. 14/. 1914 6 
1 
1 

38 - -
19 - -

-~---'---------------I----c--II,---II----;----';--'-

l 5 Frisk afskaaren Kløver, opbevaret i 
Møddingens nedre Lag fra 5/. 1913 

11 do. do. 
14/11191311 2 
14/. 1914 7 

3 Hø, opbeval~-t--t-ø-rt-f-ra-5-/.-1-9-13-.-. -. -.' .-. 14/10 191;r-;-

9 do. do. 14/11 1913 2 
17 do. do. 14/. 1914 7 
16 Hø af hele Planter, opbevaret tørt fra 

14/10 1913 ......•................. 14/4 1914 6 

1 
1 

2 
5 
5 

5 

36 -
30 -

I~ 6 

4 -

36 
25 

24 
--i----------------------- ---II-----'---!---

8 Hø, opbevaret i Møddingens øvre Lag 1 
fra .. !to 1913 .................... 14/ 11 1913, l 

13 do. do. 14/. 19141 6 

6 Hø, opbevaret i Møddingens nedre Lag 
fra '4!tG 1913 ................... . 

10 do. do. 
14/11 1\113 
1'1/. 1914 

1 
6 

1 
1 

1 
1 

_1 ~-:-I_p_O_d_eJ_' o_r_d_~_~_. _a_al_e_Sy_g_M_a_r~_o_·._· _. _. _ .. _._. __ ._. ,:;: ~ ~~!I-~-_-_--_;_' 
18~t. ............ ~.............. - 1- 2 

44 - -
21 - 2 
---7--7--

47 
31 

~~ I ~ 13~ 
251- 9 

Mærkeligt er det at iagttage det forholdsvis svage Angreb 
efter Podejord, udbragt 5. September, samt efter Hø og en 
frisk, aalesyg Kløverplante, udbragt i Karrene den 14. Oktober 
1914. Efter Podning med Hø den 14. Oktober var der saaledes 

') 1 = ikke angrebet, 5 = stærkt angrebet. 
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kun 6 svagt angrebne Planter, medens der efter Podning med 
Hø den 14. November var 36 stærkt angrebne og kun 7 sunde 
Planter. Denne Forskel er ret uforklarlig; mulig kan den skyl
des tilfældige Forskelligheder i Podematerialet. Ved Undersøgel
sen af 2. Aars Kløverafgrøde i de tilsvarende Fælleskar i 1915 
(Tabel 3) var der saaledes ingen Forskel at iagttage i Angre
bets Styrke efter Podning med Hø den 14. Oktober og 14. No
vember 1913. 

Naar der ses bort fra 2 angrebne Planter i Kar Nr. 13, 
der har været podet med Hø, opbevaret i Møddingens øvre 
Lag fra den 14. Oktober 1913 til den 14. April 1914 (se herom 
nedenfor), blev der i intet Tilfælde iagttaget Angreb af Kløver
aal efter Podning med de forskellige Prøver, der havde været 
opbevarede i Møddingen i 1-7 Maaneder. 

I det upodede Kar Nr. 18 blev der iagttaget et endog 
stærkt Angreb af Kløveraal. Da Jorden maa antages at have 
været desinficeret, maa der her være sket en utilsigtet Smit
ning. Det samme gælder de enkelte angrebne Planter, der 
træffes i Kar Nr. 13, Hø opbevaret i Møddingens øvre Lag fra 
den 14. Oktober 1913 til den 14. April 1914. Som det fl'em
gaar af Tabellen og ovenstaaende Oversigt, hvori Karrene er 
opførte i samme Orden, som de har indtaget i Marken, har 
begge disse Kar staaet ved Siden af stærkt inficerede Nabokar. 
Da Afstanden mellem Karrene kun har været ca. 20 cm, hid
rører Smitten antagelig fra, at der ved Podningen eller den 
senere Bearbejdning af Jorden ved Uagtsomhed kan være ført 
smaa Dele fra de stærkt inficerede Kar over i Nabokarrene. 
For Kar Nr. 18's Vedkommende kan Aarsagen tiIIige søges 
deri, at Mærkepindene for Kar Nr. 17 og 18 i Forsommeren 
1914 har været byttet om af Uvedkommende. 

b. Undersøgelse af 2. Aars Kløverafgrøde 1915. 

I det andet Hold Kar bredte Angrebet sig stærkt i Løbet 
af Vinteren, saaledes at næsten alle Planter døde i de fra 
Efteraaret stærkt angrebne Kar. I de sunde Kar voksede Klø
veren derimod meget kraftigt til, og 1. Slæt, der blev afskaaret 
den 28. Juni, naaede en Højde af 40-50 cm, se Fotografiet. 
Den noget kraftigere Vækst, der iagttages i de Kar, der val' 
podede med Hø og grøn Kløver, som havde ligget i Møddin
gen, i Modsætning til det upodede Kar, skyldes sikkert den 
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direkte Tilførsel af Gødning (de upodede Kar var ikke gødede). 
Den 7. August blev 2. Slæt afskaaret, og den 19. September 
blev Planterne i alle K~trrene tagne op og bedømte paa samme 
Maade som ved Undersøgelsen af 1. Aars Kløverafgrøde. 

Podningsforsøg med Kløveraal. 
Rødkløveren saaet den 15. April 1914. Fotograferet den 28. Juni 1915. 

Fra venstre til højre: 
1. Upodet. 
2. Podet 14. April 1914 med Hø, opbevaret tørt fra 5. September 1913. 
3. med Podejord. 
4. med Hø, opbev. i Mødd. øvre Lag fra 14. Okt. 1913. 
5. - nedre Lag fra do. 
6. med grønne, aalesyge Planter, opbev. i Mødd. øvre 

Lag fra 14. Okt. 1913. 
7. med fl'isk afskaaren Kløver, opbev. i Mødd. nedre 

Lag fra 5. September 1913. 

Resultatet af Undersøgelsen fremgaar af Tabel 3. Heri er 
tillige anført Karakterer for Angreb af Kløveraal, der er givet 
dels den 28. August 1914 og dels den 28 .. Juni 1915 (1 = ikke 
angrebet, 5 = stærkt angrebet). 

Resultatet af Optællingen bekræfter saaledes Undersøgelsen 



Kar 
Nr. 
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Tabel 3. Podningsforsøg med Kløveraal. 
2. Aars Kløverafgrøde 1915. 

Podematerialets Art og 
Opbevaringsmaade 

Podning 
udført, 

Dato 

l.s ..- 1
19. September 

"'1::~ 1915 
<I) ",~I 

'C ~ ~ i I Antal Planter 
~ @~C---I--
~~ ~ 

.~ 111 ; I ~ I <I) ..- ~ I ~ ~ 

.g,~ ~ I:; I,"g ~~I æ ~ 
o ":ll ~ ~"~" 

1 Frisk afskaaren Kløver............. s/g 19131- 11'-5-'1~1~11--=--1 2) 
4 Grøn, aalesyg Plante, taget lige fra 14/10 19131 - 1 I 5 1 - 111 

" I M~k," .i~" ..........• ; .......... "I. 191'1 -I' l' -1- I-~ 

7 II Gr:~~d~~~~~~~:~~l:ni:;' ~ia~;~~r;~;~ ~~::-1-'11 [ 3J - i 
12 do. do. 14/, 1914 6 1 11 23 I -

- - li 

5 I Frisk afskaaren Kløver, opbevaret i i 1 I 1 iii 

I 

Møddingens nedre Lag fra 5/ø 1913

1

14/111913: 2 ' 1 i 1 1113 -
11 do. do. 14/, 1914' 7 i 1 11 !,20 -

___ 1 I, -'-__ _ 

-;---Hø, opbevaret ;ø~-;:~/:-1;;3 .. ~~~1-14;':1913:-;- 2 " -- - 6') 
9 do. do. 14/1119131 2 '5 5 1 - 4') 

17 do. do. 1'1. 1914 7 5 5 - - -') 
16 Hø af hele Planter, opbevaret tørt fra , 

14/10 1913........................ 1'/. 1914j 6 5 5 1 - 1 2) 
-- !------I 

8 Hø, opbevaret i Møddingens øvre Lag I I I I 

fra 1'/10 1913 .................... 14/1119131 1 ' 1 1 25 --
13 do. do. 14

/. 19141 6 1 1 14 I - ! 4 
--+_______________ ----i-- __ 1 __ .. 

6 I Hø, opbevaret i Møddingens n e d r e Lag I I I i 

I 

fra 14/10 1913 .. , . . . . . . . . . . . . . . . .. 14/111913 1 1 11 26 I - '. 
10 do. do. 14/4 1914 6 1 1 321 - : 

2 I Podejord fra aalesyg Mark.......... 5/9 19131- 2 142;1 ~-113 
15 do. do. 14/, 1914 - 2 15 11 - 1- ') 

~h UPft
t 

::::::::::::::::::::::::::: r-~-~Tp:1 =: l" 
') 1 = ikke angrebet, 5 = stærkt angrebet. 
') Bestanden ødelagt af Kløveraal. 
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af 1. Aars Kløverafgrøde i 1914. Det viser med endnu større 
Tydelighed, at grøn Kløver og Hø af aalesyge Planter er en 
farlig Smittekilde. I Kar Nr. 3, der var podet med Hø, og 
Kar Nr. 4, der var podet med en frisk, aalesyg Kløverplante 
den 14. Oktober 1913, hvor der i de tilsvarende Fælleskar kun 
var iagttaget svagt eller intet Angreb i 1. Aars Kløverafgrøde, 
er der nu meget stærke Angreb af Kløveraal at notere. Det 
har saaledes kun været et Spørgsmaal om Tid eller om Aalenes 
Antal, der har været afgørende for Angrebet. Uregelmæssig
hederne i Kar Nr. 13, der var podet med Hø, opbevaret i Mød
dingens nedre Lag fra den 14. Oktober 1913 til den 14. April 
1914, samt med det upodede Kar Nr. 18 gaar igen her, an
tagelig af samme Aarsager, som nævnt under Undersøgelsen af 
1. Aars Kløverafgrøde 1914. Med den nævnte Undtagelse er 
der heller ikke i 1915 iagttaget noget Angreb efter Podning 
med de forskellige Prøver af frisk, grøn Kløver, Hø eller grønne, 
aalesyge Planter, der har været opbevarede i Møddingens øvre 
eller nedre Lag i 1-7 Maaneder. I de to upodede Kar, Nr. 19, 
er der intet Angreb. 

c. Undersøgelse af 2. Afgrøde efter ny Udsæd 1915. 

I det første Hold Kar, hvoraf Planterne blev tagne op i 
Efteraaret 1914, blev der den 20. April 1915 igen saaet Rød
kløver i den samme Jord og uden fornyet Smitte. 

Kløveren voksede kraftigt til og gaven tæt Bestand i samt
lige Kar. Den blev afskaaret 3 Gange i Løbet af Sommeren, 
nemlig den 2. Juli, 7. August og 20. September. Først hen 
paa Efteraaret begyndte Kløveraalens Angreb tydeligt at vise 
sig. Den 25. Oktober 1915 blev der givet Karakter for An
grebets Styrke efter den sædvanlige Skala 1-5 (1 = ikke an
grebet, 5 = stærkt angrebet), og den 20. November blev Plan
terne tagne op og bedømte enkeltvis paa den før omtalte 
Maade. Resultatet af Undersøgelsen fremgaar af Tabel 4. 

Plantebestanden efter Saaning i Foraaret 1915 har været 
meget tættere end efter Saaning i 1914. Medens der i 1914 gen
nemsnitlig var 36 Planter pr. Kar, er der efter den ny Udsæd i 
1915 ca. 100 Planter pr. Kar. Dette er antagelig Aarsagen til, 
at Angrebet af Kløveraal først er blevet kendeligt saa sent paa 
Aaret. I den yppige Vækstperiode kan Kløveren ligesom vokse 
fra Angrebet. Det tager Tid, før Aalene alvorligt skader de 
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Tabel 4. Podningsforsøg med Kløveraal. 
2. Afgrøde efter ny Udsæd 1915. 

Podematerialets Art og 
Opbevaringsmaade 

I . 
Podl1lng 
udført, 

Dato 

1 I Frisk afskaaren Kløver ............. \1 5/9 19131-11[ 
4

1 

Grøn, aalesyg Plante, taget lige fra, 14ho 1913

1

-

14 Marken d~.· .......... ~i~.· ....... '[14/4 1914 - Il 

5 
4 

5 

20. Oktober 
1915 

Antal Planter 

30 
32 

105 

71 Grønne, aal~syge Pla~e~, oPbe~a~:~~-; -----1---- \ 
Møddingens øvre Lag fra 14/10 1913 14/11 1913 1 1 148[-

121 do. do. 14/. 19141 6 1_\109
1 

=---= 
5[ Frisk' afskaaren Kløver, opbevaret . I \ 

1 

Møddingens nedre Lag fra 5/9 191~ 114/1119131 2 l' 114 - -
11 do. do. 14/. 19141 7 1 1138 - -

-9~--1 Hø, ~pbev~~et tørt fra ~;9---;~;;~~~~11-101~-1~~;-I-l-- -5-11-=r~0-~ 
do. do. :1 14/" 1913 2 l) ~ 21)~ 17 85 

171 do. do. 11 14/4 1914 7 5 1-/ - 61 
16 Hø af hele Planter, opbevaret tørt fra I - I 

I 14ho 1913. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 14/. 1914 6 3 45119 I 57 

81 Hø, opbevaret i Møddingens ø v l' e Lag I::;;' I - 1 \ 

fra 14/10 1913 ................ 14,'11 19131 l l 1231 - _1 ___ -
13 i do. do. "/ •. IU141 6 4 51[ 24 _ 53 

61 Hø, opbevaret f Møddh~gens nedre Lag -- ----T 
! fra 14/10 1913 .................... 14/11 1913 1 1 1221-

10 I do. do. 14/. 1914 6 1 123
1

-

21 Podejord fra aalesyg Mark ... -... .... 5/9 1913

1 

--- 3 64

1 

26 

I 

30 
15 do. do. "/. 1914 - 4 30 19 40 

~~l Upodet 

---

-I 

---

1 
o •••••••••••••••••••••• ... . - - 3 83 26 30 

unge Planter, jo flere Planter, desto færre Aal bliver der til hver, 
og først hen paa Eftersommeren, naar Kløverens Vækst tager 
af, er Aalene saa talrige, at man faar de typisk aalesyge Plan
ter. Angrebet breder sig, hvorved Plantens Væv i stedse større 

I) 1 = ikke angrebet, 5 = stærkt angl'ebet. 
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Omfang ødelægges. Mod Efteraar og Vinter, hvor Vækst og 
Fornyelse samtidig tager af, bliver Dødeligheden stor (sammen
lign Undersøgelsen af 1. Aars Kløverafgrøde 1914 og 2. Aars 
Kløverafgrøde 1915). Noget tilsvarende iagttages ogsaa i Marken. 
Aalesyge Marker kan om Efteraaret staa med frodigt, grønt 
Plantedække af syge Planter, og om Foraaret er alle Planter 
døde. 1. Aars Kløverafgrøde i Karrene svarer her nærmest til 
Kløveren i Udhrgsmarken. 

I øvrigt giver dette Hold Planter samme Billede som de 
to foregaaende. Frisk afskaarne, grønne Kløverplanter saavel 
som Hø, opbevaret tørt i indtil 7 Maaneder, har ogsaa i 
2. Afgrøde givet det største Antal angrebne Planter. Herefter 
følger Angrebet efter Podning med Podejord og aalesyge Plan
ter, medens der ikke er iagttaget Angreb efter de Prøver, der 
har været opbevarede i Møddingen. I Kar Nr. 13, der var 
podet med Hø, opbevaret i Møddingens nedre Lag fra 14. Ok
tober 1913 til 14. April 1914, samt i det upodede Kar, Nr. 18, 
h vori der, som før omtalt, var iagttaget svagt Angreb i Efter
aaret 1914, har Angrebet yderligere bredt sig. 

Resultatet af Podningsforsøgene viser saaledes, at frisk af
skaaren, aalesyg Kløver, saavel som Hø af aalesyge Planter, er 
en lige saa sikker Smittekilde som aalesyge Planter og Jord, 
der tages lige fra Marken. Selvom Høet er opbevaret paa et 
Loft eller Stænge fra Efteraar til Foraar, kan det være smitte
farligt. Har den frisk afskaarne Kløver, Høet eller de. grønne 
Planter derimod været opbevarede i Møddingens øvre eller 
nedre Lag i 1-7 Maaneder, har de i ingen Tilfælde medført 
Angreb af Kløveraal. 

IV. Sammenligning mellem den mikroskopiske Undersøgelse 
og Podningsforsøget. 

Overensstemmelsen mellem Resultaterne af den mikrosko
piske Undersøgelse og Podningsforsøget er i det hele ret god. 
Baade ved den mikroskopiske Undersøgelse og ved Podnings
forsøget er paavist Tilstedeværelsen af levende Kløveraal i den 
frisk afskaarne Kløver saavel som i Hø, der har været opbe
varet tørt paa et Loft i indtil to Maaneder. I Hø, der har 
været opbevaret paa samme Maade fra Efteraar til Foraar, er 
der ved den mikroskopiske Undersøgelse ikke fundet levende 
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Aal, medens Forsøget med Podning i Kar har vist, at der maa 
have været levende Aal eller Æg heri. Muligvis har de ind
tørrede Prøver, der blev benyttede ved Mikroskoperingen, ikke 
henstaaet længe nok i fugtigt Rum (se Side 429), hvor et læn
gere Ophold muligvis vilde have bevirket, at nogle skindøde 
Aal var levede op eller nogle Æg havde udviklet sig til Larver. 
Sandsynligere er det dog, at Sagen maa forklares paa den 
Maade, at der i den store Mængde Hø (30 g), der blev anvendt 
til hvert Kar, var en Del levende Aal og Æg, medens der i 
den lille Prøve, som det er overkommeligt af underkaste mi
kroskopisk Undersøgelse, ingen saadanne fandtes. 

Af Prøverne med frisk afskaaren Kløver, Hø og grønne 
Planter, der har været opbevarede i Møddingens øvre eller nedre 
Lag i 1-7 Maaneder, er der kun i een Prøve af grønne Plan
ter, der har været opbevaret i Møddingens øvre Lag i 1 Maa
ned, fundet enkelte levende Kløveraal, medens der ikke ved 
Podningsforsøget er iagttaget Angreb efter nogen af disse Prø
ver. Det maa ber erindres, at det er forskellige Planter, der 
er anvendte til den mikroskopiske Undersøgelse og til Pod-

. ningsforsøget, saaledes at der kan bave været en lille Forskel 
i Materialet. Mulig kan Kløveraalene ogsaa bave været saa 
medtagne af Opholdet i Møddingen, at de er gaaet til Grunde 
i Vinterens Løb ude i Karrene. 

V. Undersøgelser over kort Tids Opbevaring af grønne, 
aalesyge Planter i Møddingen. 

Ved et Par smaa Efterundersøgelser i April-Juni 1914 
blev det prøvet, hvorledes et 2, 3 og 4 Ugers samt et 5, 10 
og 15 Dages Ophold i Møddingens øvre Lag indvirker paa 
Kløveraalene i frisk optagne, aalesyge Planter. 

En mikroskopisk Undersøgelse af Planterne, efter at de 
havde ligget i Møddingen i 2, 3 og 4 Uger, gav følgende Re
sultat: 

efter 2 Ugers Forløb: Aal og Unger synes døde, men det er sandsynligt, at 
mange Æg er levende. 

efter 3 Ugers Forløb: Aalene er døde. Æggene ser meget medtagne ud. 
efter 4 Ugers Forløb: Der findes ingen Kløveraal, hverken levende eller døde. 

Der findes Kløveraalæg, der nærmest ser ud til at 
være døde. 
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Af Planterne, der kun blev opbevarede 5-10-15 Dage i 
Møddingen, er der ingen mikroskopisk Undersøgelse foretaget. 

Der er kun anvendt eet Kar til hver Podning. Karrene 
blev tilsaaede med Rødkløver den 3. Juni 1914 og er i øvrigt 
behandlede som i det foran beskrevne Podningsforsøg. 

Den 17. September 19] 5 blev Planterne tagne op og be
dømte en'keltvis, om de var »sunde«., »svagt angrebne« eller 
»stærkt angrebne«. Optællingen gav følgende Resultat: 

Podet med grønne Planter, Antal Planter var: 
opbevarede i Møddingens svagt stærkt 
øvre Lag i: sunde angrebne angrebne 

2 Uger.................... O O 6 ') 
3 Uger.................... 4 11 11 
4 Uger.................... 20 O 6 

5 Dage.. ............... .. O O 4') 
10 Dage................... 36 O O 
15 Dage................... 27 O O 

Ved Bedømmelsen af disse afvigende Resultater maa det 
bemærkes, at der her er Tale om to adskilte Undersøgelser, af 
hvilke den første falder i Tiden fra 16. April til 14. Maj og den 
sidste fra 19. Maj til 3. Juni 1914. Forskelligheder i Tempe
ratnr og dermed i Omsætningerne i Møddingen har sikkert 
været afgørende for Resultaterne. 

Oversigt. 

Til Belysning af Kløveraalens B i o logi kan følgende Re
sultater udledes af de udførte Forsøg. 

Podejord uden grovere Plantedele, aaleinficerede, grønne 
Planter og Hø af saadanne Planter har, efter at være ned
gravet i Kulturkar fra Efteraaret, kunnet overføre Kløveraalen 
til Kløver, der er saaet det følgende Foraar. 

Hø eller grønne Planter, der har været nedgravet i Mød
dingen, har derimod hurtig tabt Smitteevnen. Men Hø, der 
har været opbevaret tørt, har vist sig at være en sikker 
Smittekilde det følgende Foraar. 

Kløveraalen kan altsaa holde sig levende og formerings
dygtig i fugtig Jord og i tørre Plantedele Vinteren over, men 
taaler ikke et længere Ophold i Mødding. 

l) Kløveren i disse Kar var ødelagt af Kløveraal. 
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For Praksis viser Forsøgene, at man maa regne med, 
at Kløveraalen foruden ved Jordsmitte ogsaa kan spredes med 
de paa Marken høstede Afgrøder. Spilder man ved Hjem
kørselen grøn Kløver eller Hø fra aalesyge Marker paa andre 
Marker, kan Kløveraalene følge med. 

Med Hensyn til Staldgødningens Smitte evne viser Under
søgelsen, at der ikke under de nævnte Forhold har været Fare 
for Smitte, naar den aalesyge Kløver eller Høet har ligget i 
Møddingen i mindst 1 Maaned. Ved meget kort Tids Ophold, 
navnlig i Møddingens øverste Lag, har Kløveraal i grønne 
Planter derimod bevaret Smitteevnen. I Krybbeaffald o. lign. 
fra aalesyge Afgrøder, der henligger i Møddingens øverste Lag 
og efter kort Tids Forløh køres paa Marken, vil man saaledes 
have en Mulighed for Udbredelse af Kløveraalene. Vil man 
sikre sig mod Smitte ad denne Vej, maa det paases, at Affald 
efter Opfodring af aalesyge Afgrøder ikke faar Lov at henligge 
oven paa Møddingen, men dækkes med et Lag anden Gødning, 
og at Møddingen derefter henligger mindst et Par Maaneder, 
inden den køres paa Marken. 

Det sikreste Middel i Kampen mod Kløveraalen paa Ejen
domme, hvor denne optræder ondartet, vil herefter være helt 
at undlade at dyrke Rødkløver, Alsikekløver og Hvidkløver en 
Rotation igennem. Under saadanne Forhold vil Kællingetand 
i Almindelighed bedst kunne erstatte Rødkløveren. 


