
Oversigt over Sygdomme hos Landbrugets 
og Havebrugets Kulturplanter i 1920. 

Af C. Ferdinandsen og Sofie Rostrup. 

Materialet til den foreliggende Oversigt udgøres dels af de 
i Aarets Løb indgaaede Forespørgsler fra Landmænd, Have
brugere og lokale Konsulenter, dels af vore egne Iagttagelser 
og dels af de maanedlige Indberetninger, som en Række Med
arbejdere velvilligt har tilstillet Forsøgsvirksomheden for Tids-
rummet April til Oktober. • 

For alle eller de fleste af de nævnte Maaneder er Indberetninger mod
tagne fra følgende: Forsøgsassistent H. Bagge. Tystofte, Tjæreby; Assistent 
E. V. Ellehauge, øtoftegaard, Taastrup; Assistent A. Fei/berg, Tystofte, Tjæreby; 
Konsulent Hans Gram, Sorø; Konsulent M. Greve, Roskilde; Overgal'tner N. 
Hansen, Oringe, Vordingborg; Konsnlent H. H. Ho/me-Hansen, Maribo; Gart
ner A. Jensen, Bækkeskov, Rønnede; Landbrngslærcr L. P. Jensen, Dalum, 
Hjallese; Konsulent Hartvig Larsen, Tranbjerg St.; Forsøgsassistent Nesten, 
Studsgaard; Konsnlent Simon Nielsen, Hammel; Konsnlent Nielsen, Snrsænke
hro, Rønne; Lærer Kay Petersen, Aarhus; Overgartner J. S. Riis, Giesegaard, 

, Kværkeby; Gaardejer A. Sandager, Ærøskøbing; Forsøgsassistent Sv. Svendsen, 
Tylstrup; Godsejer Søegaard, Annø, Lundby; Havebrugskandidat H. Wedege, 
København. 

Fra nedennævnte Medarbejdere er Beretninger indkomne i mindre Antal: 
Forsøgsassistent Abildgaard, Tylstrup; Konsulent J. Chr. Andersen-Lyngvad, 
Aalborg; Konsulent M. Bakman, Lundby; Forstander K. Balle, Sønderho1m; 
Konsulent A. Binderup, Herning; Konsulent H. Birkedal, Holbæk; Konsulent 
Aa. Brandt, Aakirkeby; Konsulent C. Christensen, Holstebro; Husmand J. P. 
Christensen, Gerdrup, Skelskør; Fremavlsleder J. Christensen, Skanderborg; 
Landbrngslærer O. Christensen, Tune, Taastrnp; Konsulent Wm. Christensen, 
Vivild, Allingaabro; Skomager Christensen, Svendstrup, Hammel; Inspektør 
Chris/iansen, Nr. Kornum, Brønderslev; Forsøgsleder E. Christiansen, Esbjerg; 
Statskonsulent A. Da/skov, Gentofte; Havebrngskandidat A. M. Danvig, Slagelse; 
Konsnlent M. C. Dinesen, Lindegaard, Haarby; Overgartner G. Dorph~Petersen, 
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Lerchenborg, Kallundborg; Konsulent Duusgaard, Ringsted; Konsulent J. C. 
Ellehauge, Hornslet; Landbrugskandidat G. Engel, Holtegaard, Bursø; Assistent 
N. Eriksen, Hammel; FOl'søgslt>der N. Esbjerg, Blangsted, Odense; Konsulent 
J. M. Fastrup, Viborg; Konsulent Frausing-Borch, Holbæk; Konsulent A. M. 
Frederiksen, Ubby, Jerslev; Landbrugskandidat Fruergaard, Struer; Assistent 
P. N. Gaardmand, Næsgaard, Stubbekøbing; Konsulent H. Gejl-Hansen, Store
hedinge; Kommunegartner M. Gram, Købeuhavn; Konsulent N. Gram, Aaby
høj; Lærer G. Th. Gravesen, Ørding, Nykøbing J.; Konsulent H. Hansen, Aaben
raa; Konsulent J. Hansen, Vejle; Konsulent P. H. Hansen, Klarskov; Assistent 
Frode Hansen, Ask~v, Vejen; Konsulent O. Hein, Aalborg; Handelsgartner P. 
Henriksen, Støby, Nakskov; Konsulent Margrethe Hviid, Esbjerg; Konsulent 
Th. Høyer. Ringe; Forsøgsassistent K. Iversen, Tystofte, Tjæreby; Bestyrer J. 
Jakobsen, Damgaard, Falling; Gaardejer E. Jensen, Sønderby, Borre; Ronsulent 
H. E. Jensen, Hillerød; Forstander O. Jensen, Slangerup; Handelsgartner P. 
Jensen, Brønderslev; Landbrugskandidat J . .lohnsen, Fruens Bøge; Konsulent 
E. R . .luhl, Stege; Assistent N. Klitgaard, Borris; Forstander N. K/ougart, 
Beder; Avlskontrollør Kn. Kock, Slagelse; Konsulent K. Kristensen, Odense; 
P. Kruøjser, København; Konsulent L. Lauridsen, Ringkøbing; Assistent J. C. 
Lunden. København; cand. mag. A. Leth-Pedersen. Aarhus; Gaardejer P. Lind, 
Bonnet; Overgartner H. Lindhardt, Middelfart; Konsulent J. Lyager, Hjørring; 
Parcellist K. Madsen, Yderby, Nykøbing S.; Konsulent A. H. Madsen, Aabyhøj; 
Landbrugskandidat K. P. Maybom, Thingskov, Børkop; Niels Mølgaard, Lundby, 
Aulum; Konsulent Nielsen, Aabenraa; Landbrugskandidat Haagen Nielsen, 
Søtoftegaard, Ma:t'l.øv; Konsulent H. P. Nielsen, Haraldsborg, Roskilde; Kon
sulent Jes Nielsen, Kolding; Konsulent J. Aa. Ni/sson, Ladelund, Brørup; 
Lærer P. Nygaard, Gredstedbro; Konsulent Geert Olsen, Sorø; Konsulent M. 
Olsen, Dalgaard, Taulov; Assistent H. J. Olsen, Hornum; Konsulent N. Offer
sen, Vinding, Holstebro; Konsulent P. O. Overgaard, Holstebro; Konsulent 
A. Pedersen, København; Konsulent A. Pedersen, Varde; Landbrugskandidat 
S. Pau/sen, Høng; Konsulent N. Prim dahl, Galten; Overgartner W. Prior, Bre
gentved, Haslev; Proprietær R. Rasmussen-Borreby, Borreby Møllegaard, Bel
linge; Konsulent Joh. Siggaard, Ribe; Landbrugslærer K. J. Skou, Malling; 
Konsulent T. Thomsen-Tarp, Nørtoft, Lemvig; Konsulent Th. Hans Thomsen, 
Grindsted; Konsulent J. Thorsen, Vejen; Brygger C. Troe/sen, Horsens; Be
styrer H. A. B. Vestergaard, Abed, Søllested. 

Vi bringer samtlige Medarbejdere vor bedste Tak for det 
righoldige Materiale, de har stillet til vor Raadighed. 

I 1920 er som foreløbige Meddelelser udsendt )} Maanedlige 
Oversigter over Sygdomme hos Landbrugets Kulturplanter«, 
Nr. XCIX-CV, og »Maanedlige Oversigter over Sygdomme hos 
Haveplanterne«, Nr. XXIX-XXXV. 
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A. Vejrforholdene. 1) 

De meteorologiske Forhold i Landbrugsaaret 1. Oktober 
1919 - 30. September 1920 særtegnedes ved følgende: e n 
N ovembertemperatur, der var lavere end nogen tid
ligere optegnet, en meget mild Vinter og en uhørt 
regnfuld April. 

Oktober 1919. Middeltemperaturen var de fleste Steder 
1-11/2° C. under Normalen. Nattefrost indtraf over næsten hele 
Landet i Dagene den 10.-12. Frostdagenes Antal naaede i 
Jylland indtil 10-12, paa Sjælland indtil 9-10 og paa 
Lolland-Falster indtil 4; nogle Stationer Landet over var helt 
frostfri. Nedbøren var gennemgaaende lille; naar undtages 
Lolland-Falster og de sydlige Dele af Sjælland, Fyn og Jylland, 
faldt der i hele den øvrige Del af Landet ca. 45-65 pCt. for 
lidt. Nogen Storm. Solskinstimernes Antal var gennemgaaende 
ca. 30 pCt. over Normalen. 

November 1919 havde usædvanlig koldt Vejr; Dags
midlerne i den sammenhængende Kuldeperiode fra den 1. tH 
den 18. var oftest 4-5° for lave, og Minimumstemperaturen 
naaede i Dagene fra den 15. til den 17. i Jylland og paa 
Sjælland -;- 15---;- 16°, paa Fyn -;- 12--;- 13° og paa den 
sydlige øgruppe -;- 7°. Maanedens Middeltemperatur var ved 
Kysterne ca. 1°, i det indre af Jylland ca. -;- 1°. Siden 1860 
har November ikke haft saa laven Middeltemperatur. 
Frostdagenes Antal var gennemgaaende 19 mod normalt 10. 
Nedbøren, der i Kuldeperioden 1.-18. væsentlig faldt som 
Sne, var i nogle Egne af Landet over, i andre under Nor
malen. Solskinstimernes Antal var gennemgaaende 15 pCt. 
mindre end normalt. 

December 1919 fik en Middeltemperatur, der de fleste 
Steder var 1/2-11/2 pCt. for lav. Frostdagenes Antal var gen
nemsnitlig 22 mod normalt 18, og Minimumstemperaturen var 
paa de koldeste Steder i Jylland ca. -;- 20°, paa Øerne ca. 
-;- 12°. Nedbøren var stor i hele Landet; saaledes fik Holbæk 
og Frederiksborg Amter over det dobbelte af Normalen. Sol-

') Udarbejdet paa Grundlag af H. Hansen: Vejrforholdene i Landbrugs
aaret 1919-20 (Tidsskrift for Landøkonomi 1920, Side 493-512) og Maaneds
beretninger fra Meteorologisk Institut. 

45" 
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skinstimernes Antal var de fleste Steder ca. 65 pCt. højere end 
normalt. 

Januar 1920 havde med overvejende sydvestlige og vest
lige Vinde mildt Vejr og stor Nedbør. Maanedens Middel
temperatur blev de fleste Steder mellem 3/4 og P/2 0 højere 
end normalt. Frostdagenes Antal var omkring det normale, 
men Frosten var i Betragtning af Aarstiden som oftest ringe; 
den absolut laveste Temperatur naaede kun ned til -;- 12°. 
Nedbørsmængden var som anført stor i hele Landet; Holbæk 
Amt fik det dobbelte af Normalen, og de øvrige Amter fra 50 
til 95 pCt. for meget. Solskinstimernes Antal var de" fleste 
Steder mellem 25 og 55 pCt.større end normalt. 

Februar 1920 havde ligeledes overvejende vestlige og 
sydvestlige Vinde og meget mildt Vejr. Hele Maanedens 
Middeltemperatur var de fleste Steder mellem 21/2 og 
3 1/2° højere end Normalen, 'og Frostdagenes Antal var 
gennemsnitlig kun 11 mod normalt 21; de absolut laveste 
Temperaturer naaede -gennemgaaende kun ned til -;-. 3 - -;- 5°. 
Nedbøren var ulige fordelt, men større end Normalen i næsten 
hele Landet. Skønt Taage var hyppig, naaede Solskin stimernes 
Antal dog omkring det dobbelte af Normalen. 

I Marts 1920 var Vejret endogsaa usædvanlig mildt; 
kun en enkelt Dag var Temperaturen lidt under Normalen, 
og Maanedens Middeltemperatur, der var ret ensartet over 
hele Landet, laa i For,hold til Normalen 3-4 0 for højt. 
Frostdagenes Antal var gennemsnitlig kun 6 mod normalt 19; 
den laveste Temperatur var -;- 81/2°. Nedbøren var gennem
gaaende ringe, og Solskinstimernes Antal ca. 35 pCt. større 
end normalt. 

April 1920 var mild og usæd vanlig regnfuld. Tem
peraturen var over Normalen paa hver Dag fra den 1. til 26:, 
og Maanedens Middeltemperatur blev de fleste Steder mellem 
11/2 og 21/2 0 højere end normalt. Nattefrost forekom usædvan
lig sjældent; Øerne var frostfri. Nedbørsdagenes Antal 
naaede gennemsnitlig Normalens dobbelte Højde, 
nemlig 22. Regnmængden var usædvanlig stor, gen
nemsnitlig 89 mm mod normalt 34; den største Ned
bør i April siden 1861 for Landet som Helhed var 
hidtil 68 mm. Solskinstimernes Antal blev 40 pCt. mindre 
end normalt. 
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Maj 1920. Vejret var gennemgaaende meget ustadigt 
med faa Tørvejrsdage. Hele Maanedens Middeltemperatur blev 
de fleste Steder ca. 10 højere end normalt, og Nattefrost fore
kom kun en enkelt Gang i Jylland og een Gang paa Born
holm. Nedbørsmængden naaede fra 20 til 125 pCt. over Nor
malen, og Solskinstimernes Antal blev lidt færre end normalt. 

Juni 1920 havde en varm Periode i andet Tidøgn, men 
var ellers temmelig kølig; hele Maanedens Middeltemperatur 
svingede omkring Normaleu. I Tidsrummet fra den 6. til den 10. 
var Nattemperaturen temmelig lav og gik endogsaa en enkelt 
Nat ned under Frysepunktet paa et Par særlig kolde jydske 
Stationer. Nedbøren var lille i næsten hele Landet; kun Born
holm fik den normale Regnmængde. Solskinstimernes Antal 
var meget stort i Maanedens andet Tidøgn; i Gennemsnit blev 
det dog kun 20 pCt. over Normalen. 

Juli 1920 var ustadig med Regn de fleste Dage; Torden 
var særdeles hyppig. Temperaturen var i de første to Tidøgn 
over, i sidste Tidøgn under Normalen; hele Maanedens Middel
temperatur naaede kun ganske lidt over denne. I Vestjylland, 
Sønderjylland og største Delen af Fyn var Regnmængden fra 
fiO til 80 pCt. over Normalen, medens Bornholm, Frederiks
borg, Randers og Aarhus Amter fik 10-15 pCt. under Nor
malen. Skydækket var forholdsvis stort, og Solskin stimernes 
Antal noget mindre end normalt. 

August 1920 var gennemgaaende kølig, men Temperatur
afvigelserne fra Normalen naaede dog sjælden over P/li 0, og 
hele Maanedens Middeltemperatur var kun 1/2_1 0 lavere end 
normalt. Nedbøren var temmelig ulige fordelt og mindre end 
Normalen i næsten hele Landet. Torden forekom hyppigt. 
Solskinstimernes Antal blev ca. 10-20 pCt. større end normalt. 

September 1920 havde omtrent normal Middeltempera
tur; i Maanedens første Halvdel var Temperaturen i Reglen 
under, i sidste Halvdel over Normalen. Svag Nattefrost ind
traf paa et Par jydske Stationer Natten til den 24. Regn
mængden afveg gennemgaaende ikke stærkt fra Normalen. 
Nordvestlig Storm hærgede den 5.-6. og den 11. store Stræk
ninger af Landet. Solskinstimernes Antal var omtrent normalt. 

Oktober 1920 fik en Middeltemperatur, der gennem
gaaende var 1-20 for lav; den absolut laveste Temperatur 
naaede den 19. i Dalen ved Birkebæk -7- 14.4° og ved Vejen-
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brød -;-- 8.5°. Frostdagenes Antal var usædvanlig stort, i Gen
nemsnit for hele Landet 10 mod normalt 3. Nedbøren var 
overalt meget lille; paa flere Stationer blev der overhovedet 
ingen Nedbør maalt. 

B. Angreb af Bakterier, Svampe og Skadedyr. 

1. Kornarlerne. 

Rodbrand (Pythium Baryanum og beslægtede Fusarium
Arter) paa Havre og Byg er optraadt hyppigt, særlig paa side og 
kalktrængende Jorder. Fra Tylstrup skrives om et stærkt An
greb paa Byg: »Omkring den 20. Maj var et Rodbrandangreb 
ret iøjnefaldende i en Blandsædmark, hvori der er Forsøg med 
Kalk og Mergel. Medens Blandsæden stod udmærket paa de 
kalkede Parceller, havde de ukalkede et gult og sygeligt Ud
seende. Ved Optælling af henholdsvis 100 syge og 100 sunde 
Planter fra en saadan Parcel fandtes i det første Tilfælde: 97 
Bygplanter og 3 Havreplanter, i det andet 100 Havreplanter« 
(S. Svendsen). 

Fra alle Landsdele meldes om usædvanlig stærke Angreb 
af Græssernes Meldug (Erysiphe graminis), saavel paa Vinter
byg som paa 6rd. og 2rd. Vaarbyg. 

Angrebet af Sneskimmel (Fusarium minimum) paa Rug 
har kun været kendeligt langs Diger og Hegn. 

Fodsyge (Leptosphaeria herpotrichoides, Ophiobolus grami
nis, Fusarium culmorum o. a. Arter) optræder meget alminde
ligt paa Hvede og Byg, stedvis ogsaa paa Rug. Angrebene an
gives bestandig at være værst efter moden Sæd som Forfrugt. 

Ondartede Angreb af Byggets Stribesyge (Pleospora 
graminea) er almindelige efter uafsvampet Saasæd, særlig i 
Karlsbyg, men ogsaa i Guld- og Prentice-Byg. Fra Ringkøbing
egnen skrives: »I en Ma~k med 6rd. Byg var 1h af PIa llte
bestanden visnet bort; egentlig fandtes der kun faa sunde 
Planter i Marken« (C. Christensen). Fra Fyn indberettes: »Selv 
i Marker, tilsaaede med 2rd. Byg, der var købt for »praktisk 
talt sygdomsfrit«, er fundet ca. 20.,25 pCt. Stribesyge«· (Kr. 
Kristensen). Ogsaa i Marker efter afsvampet Udsæd findes 
imidlertid alt for megen Sygdom, og der .er derfor Grund til 
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at indskærpe Paapasselighed ved Afsvampningen, baade iH. t. 
Vædskens Koncentration og Indvirkningstidens Længde. Fra 
Abed skrives: »1 Marts blev samtlige Bygprøver til Forsøg 
behandlede med 0.5 pCt. Blaastensopløsning, idet Poserne i 
3 Timer henlaa nedsænkede i Vædsken,hvorefter de lang
s o m t tørredes i Luften, uden at Poserne aabnedes. Trods 
meget tidlig Saaning i Aar har der kun vist sig ubetydelige 
Angreb af Stribesyge i disse Prøver. Et større Parti afsvampe
des paa samme Maade, men tørredes h urtigere, ved at slaas 
ud og omskovles paa Gulv; Resultatet var her mIndre tilfreds
stillende, aabenbart fordi Paavirkningen har været for kort
varig« (H. A. B. Vestel'gaal'd). 

Om Saatidens Indflydelse paa Stribesygemængden skrives 
fra Tylstrup :' » Ved Optælling af Planterne i en lille Mark 
af Julibyg, som var saaet sidst i Maj, var Resultatet 11 pCt. 
stribesyge Planter. I en anden Mark af Julibyg, som var saaet 
midt i April, var der ikke mindre end 19 pCt. syge Planter« 
(S. Svendsen). - Paa kolde Pletter i Markerne optræder ofte 
en forbløffende høj Stribesygeprocent. 

Byggets Bladpletsyge (Pleospol'a teres) er i Aar optraadt 
med større Styrke end sædvanlig. Fra Aalborg skrives om 

. talrige og ret betydelige Angreb i Tystofte Prentice ; ogsaa paa 
Sjælland er Svampen stærkt udbredt paa denne Varietet, især 
efter tidlig og tæt Saaning. »Paa en Mark med 6rd. Vinterbyg 
efter Lucerne ved Lammefjorden findes ualmindelig stærke 
Angreb« (P. H. Hansen). Fra Viby paa Sjælland er tilsendt 
stærkt angrebet Vinterbyg; Jordbunden paadet paagældende 
Sted var lav og moseagtig (M. Greve). 

Om Havrens Mørkpletsyge (Septoria avenae) skrives 
fra Tylstrup : »Mørkpletsyge er i Aar særlig meget udbredt paa 
Havren - næsten ikke et Straa er fri for Angrebet« (S. Svendsen). 

Marssoniose (Marssonina secalis) har angrebet Vinterbyg 
ved Dalum og, i betydelig Grad, ved Lyngby. 

Angrebet af Hvedens Stinkbrand (Tilletia caries) var 
allerede i Slutningen af Juni ret fremtrædende og af betydeligt 
Omfang. Paa Forsøgsmarken i Lyngby fandtes 60 pCt. af 
Planterne angrebne i en Parcel, hvor Hvede har været frem
avlet i 10 Aar, og hvor Udsæden aldrig har været afsvampet. 
Fra Abed skrives: »Behandling af Smaaprøver paa nogle faa 
kg med 0.5 pCt. Blaastensopløsnirig har givet udmærket Re-
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sultat: ensartet Spiring og ingen Brand. Poserne med Hveden 
har ligget i Vædsken i 3 Timer og er derefter tørrede i Luften, 
uden at Poserne blev aabnede« (H. A. B. Vestergaard). 

Hvedens Støvbrand (Ustilago tritici) er noteret paa 
Wilhelmina-Hvede ved Lyngby og Skanderborg - og fra øst
møen skrives, at Angrebet der er mere udbredt end noget 
tidligere Aat (H. P. Nielsen). 

Nøgen Bygbrand (Ustilago nuda) er optraadt almindeligt, 
men synes ikke at have haft større Betydning, hvor Afsvamp
ning foretages.· Fra Lolland-Falster skrives i J~li: »Angreb af 
Nøgen Bygbrand er yderst almindelige, hvor Udsæden ikke er 
afsvampet i Foraaret. Skaden beløber sig adskillige Steder til 
flere Fold, men ingen kan jo undres derover, naar man ved, 
hvor faa Landmænd der lader Bygget behandle med varmt 
Vand. - I Øjeblikket (det skyldes dog maaske Skridnings
tidens Forskellighed) synes Guldbyg alle Steder stærkere an
grebet end Prentice-Byg« (H. Holme Hansen). Fra Skanderborg 
meddeles, at Sygdommen i den derværende Forsøgsmark sær
lig træffes paa Guidbyg og Karlsbyg. 

Dækket Bygbrand (Ustilago hordei) er vel fundet over
alt i Landet, men synes ikke at have haft større Betydning; 
i Vinterbyg har Angrebet dog stedvis været fremtrædende, ved 
Hjallese saaledes paa 15-20 pCt. 

Angrebet af N ø g e n H a vr e b r a n d (Ustilago avenae) har 
været almindeligt. Fra Hammel skrives saaledes: »Angreb af 
Nøgen Brand i alle gule Havresorter er meget slemt i Aar. 
Min Assistent har i Dag i Nærheden af Langaa set Marker 
med ca. 10 Brandplanter pr. m 2

• Alle vore Fremavlsmarker 
er angrebne. Det bliver sikkert snart nødvendigt at agitere 
noget mere for Afsvampning af Vaarsæden« (S. Nielsen). Fra 
Dalum: »Nøgen Havrebrand findes i de allerfleste Havremarker. 
Foruden at det skæmmer Markernes Udseende, vil Udbyttet 
sikkert ogsaa nedsættes lidt derved. Havrens Afsvampning 
undlades vel nok i de fleste Landbrug, men i Aar ser man, 
at denne Sag dog bør skænkes mere Opmærksomhed« (L. P. 
Jensen). Fra Stevns: »Angrebet er uden større Betydning; 
man er nu inde paa at afsvampe sin Havre om Foraarel« 
(H. Gejl Hansen). 

Paa Grindstedegnen findes en Del Dækket Havrebrand 
(Ustilago levis) i Graa Havre· (Th. Thomsen). 
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Rugens Stængelbrand (Urocystis occulta) visle sig i Slut
ningen af Maj Maaned. Angrebet forekommer i de fleste Rug
marker, som Regel ret godartet, stedvis dog meget ondartet 
(over 30 pCt.). Fra Starup ved Kolding skrives den 8. Juni: 
»Paa en Mark af 1.5 ha Størrelse fandtes en meget tynd Plante
bestand , og de tilstede"ærende Planter var ogsaa temmelig 
svage af Vækst. Ved en Undersøgelse viste Halvdelen af Plan
terne sig angrebne af Stængelbrand. Jeg antager, at de Planter, 
der er gaaet ud i Foraarets Løb, er ødelagte af denne SygdolIlc 
(Jes Nielsen). - Ved Afsvampning af Udsæden med Formalin 
eller Blaasten bekæmpes Sygdommen let. 

Gulrust (Puccinia glumarum) paa Hvede (Rug og Vinter
byg) er iagttaget i alle Landsdele; stedvis og paa visse H vede
sorter har Angrebet været betydeligt. Fra Dalum skrives: »Her 
i Forevisningsmarken begyndte Sygdommen i Borris-Rug og 
bredte sig herfra til de andre Rugparceller. Panserhveden synes 
allevegne at være rustfri, medens Tystofte Smaahvede er an
grebet, om end i ringe Grad« (L. P. Jensen). Fra Tranbjerg: 
»Stærkt Angreb af Gulrust, hvor der er givet rigelig Salpeter, 
men intet i den Del af Hvedemarken, som mangler Kvælstof; 
paa nogle Pletter i denne sidste Del, hvor der er spildt Sal
peter, findes Angrebet atter« (Hartvig Larsen). - Ved Sorø er 
iagttaget et betydeligt Angreb af Gulrust paa en hel Mark med 
Vinterbyg (Geert Olsen). 

Mindre Angreb af Sortrust (Puccinia graminis) paa Rug 
er noterede hist og her, saaledes især ved Brønderslev. I 
Lyngby er iagttaget et meget stærkt Angreb paa sent saaet 
Havre. 

Havreaalen (Heterodera Schachtii var. avenae) gjorde ikke 
ringe Skade i forskellige Egne af Landet (Lolland-Falster, Syd
sjælland, Kalundborgegnen, Frederiksborg og Københavns Amt, 
mange Steder paa Fyn, Aarhus, Skals, Holstebro, Aalborg). 
Fra Fyn skrives saaledes i Slutningen af Juni, at Angrebet 
synes at være mere ondartet og mere omfaUendeend i 1919 
(M. C. Dinesen). I Slutningen af Maj begyndte Hunnerne at vise 
sig udvendigt paa Rødderne, men fandtes ellers paa dette Tids
punkt endnu hyppigst inde i dem. Som Regel skyldes de stærke 
Angreb for hyppig Dyrkning af Havre eller Blandsæd; men 
der foreligger dog ogsaa Tilfælde af stærkt Angreb, hvor der 
ikke har været dyrket Havre i 8-9 Aar. Muligvis kan der 
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her have fundet Smitte Sted. Saaledes skrives der fra Dalum, 
at en Havremark saa ud til at være smittet fra en tilstødende 
Mark ved Harvning: Pletternes Form (Striber) tydede herpaa 
(L. P. Jensen). Ved Slangerup er der iagttaget et ganske ejen
dommeligt Fænomen: I en Havremark, der var saa stærkt 
angrebet, at den maatte ompløjes, stod Havren paa et Stykke, 
der havde været benyttet til Tørvelager, og hvor Jorden der
for var blandet med en Del Tørvejord, kraftig og frodig uden 
T~gn paa Sygdom, med en skarp Grænse mod den øvrige Del 
af Marken (R. E. Jensen). - Ved Næsgaard iagttoges der et 
svagt Angreb i Tystofte Smaahvede II. 

Rug-Blærefoden (Limothl'ips denticol'nis) var paa Færde 
rundt omkring i Rug og Byg, men gennemgaaende gik An
grebet dog kun i mindre Grad ud over Aksene (Skals, Ham
mel [Rug] og Dalum [6rd. Byg]). Korn-Blærefoden (Thl'ips 
cel'ealium) fandtes i Juli Maaned paa den plantepatologiske 
Forsøgsmark i stor Mængde inden for Avnerne af sent saaet 
Sejrhavre, hvis Smaaaks som Følge heraf var blevet lyse og 
blakkede. 

Bladlus, rimeligvis Kornlusen (Macrosiphum cereale), 
iagttoges stedvis i Juli, bl. a. ved Vammen (Viborgegnen) og 
Ormslev (Aarhusegnen) paa Guldbyg, hvis Stængler, Blade og 
Aks var tæt besatte, og ved Malling paa Havre, hvorpaa der 
ogsaa fandtes en Mængde Mariehøns og deres Larver. 

Korn-Jordloppen (Phyllotrela Dittula) var i Maj Maaned 
paa Færde flere Steder i Byg (Lyngby, Tystofte, Kallundborg-, 
Odense- og Horsensegnen, Hammel), dog ikke i særlig stor 
Mængde undtagen ved Kallundborg og paa Forevisningsmarken 
ved Hammel. Sidstnævnte Sted gik de! kun ud over de sent 
saaede Parceller (Saatid 12. Maj og 21. Maj), medens der intet 
Angreb var i de tidlig saaede (23. April); ved Lyngby var der
imod den sent saaede Byg svagest angrebet. 

Angreb af Hvidaks-Uglen (Hadena secalis) saas i Maj
Juni rundt omkring i Rugmarkerne, særlig i Jylland. 

Hvedemyggene (C()nfarinia fritici og C. aurantiaca) er 
optraadt usædvanlig ondartet i Hvede og Byg. I Slutningen af 
Maj og Begyndelsen af Juni var de ved Abed Planteavlsstation 
til Stede i stort Antal: »Det er«, skrives der, »flere Aar siden 
her har været saa mange at se. Efter Solnedgang sad de ofte 
tæt paa de halvt skredne Aks. Der faldt imidlertid nogle kraf-
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tige Regnbyger, og koldt og blæsende Vejr indtraadte pludse
lig; det kan derfor ikke med Sikkerhed forudsiges, om An
grebet vil faa saa stor Betydning, som det kunde se ud til 
paa dette Tidspunkt« (H. A. B. Vestergaard). I Juli Maaned 
viste Angrebet sig imidlertid at være meget stærkt, for Byggets 
Vedkommende endog stærkere end i 1912, da Angrebet første 
Gang iagttoges i denne Afgrøde. Af Forsøgsleder Vesfergaards 
interessante Iagttagelser over Angrebene anføres følgende: Me
dens Angrebet i 1912 i Byg væsentlig bestod i, at enkelte 
Larver eller kun et Par saadanne fandtes i Blomsterne -
aldeles overvejende af Den orangegule H. (C. aurantiaca) -, 
har i Aar et stort og langt overvejende Antal af den lille, lyse
gule H. (C. fritid) deltaget heri. Talrige Blomster er helt øde
lagte. Enkelte Aks kan være helt overvejende golde og viser 
sig nu oprette, fordi de er for lette. - De tidligst skridende 
Sorter saavel af Hvede som Byg er mest angrebne, hvilket 
navnlig er tydeligt for Byggets Vedkommende, hvor de tidligste 
Sorter delvis er ret ondartet angrebne, medens de sildigere ikke 
viser Angreb af Betydning. Angrebet bedømtes (efter Skala 
0-5) i fire Bygsorter med Skridningstid 24.-29. Juni til 0.0, 
i to med Skridningstid 22. Juni til 0.5 og i 13 med Skridnings
tid 20. Juni (med Variation inden for 24 Timer) til 1.0-4.0; 
blandt de tidlige og lige tidlige var der igen betydelig For
skel; Sortsforskellen er altsaa ogsaa, som allerede tidligere 
paavist, betydelig. - I større Marker kan i de tidlige Sorter 
hist og her ses større eller mindre Pletter, hvori alle Aks hol
der sig oprette og viser overvejende Goldhed ; det er sandsyn
ligvis Pletter, hvor Bygget tidligst niste Aksene« i Bladskeden. 
- Angrebene synes værst i Nærheden af Hvedemarker eller 
nær ved de Marker, hvor der var Hvede i 1919. Særlig tyde
ligt fremtræder dette Forhold dog ikke. Hr. Vestergaard mener, 
at de 4-6 Fold, Hveden paa Lolland-Falster i 1920 gav min
dre end ventet efter dens Udseende paa Marken, skyldes 
Hvedemygangrebet og ikke, som fremsat fra anden Side, Jor
dernes mindre Gødningskraft. Ogsaa Kærneudbyttet af visse 
Bygsorter har Myggene sikkert været medvirkende til at ned
sætte: Guldbyg hører til de mest angrebne Sorter, medens 
Binderbyg var mindre og Rexbyg og Prentice-Byg slet ikke 
angrebne. 

Fritfluen (Oscinis frit) gjorde langt mindre Skade end j 
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de nærmest foregaaende Aar. Den optraadte dog, navnlig i 
Juni, ret ondartet flere Steder (Maribo, Tystofte, Odenseegnen, 
Vejleegnen, Holsted [ca. 50 pCt. angrebne Planter], Mal!ing 
[ca. 75 pCt.]) i sent saaede. Marker, af hvilke der var usæd
vanlig mange paa Grund af den vedholdende. Regn i April og 
Begyndelsen af Maj, der bevirkede, at de Landmænd, der ikke 
havde saaet i Marts, først fik saaet midt i M aj eller senere. 
Flere Steder var Angrebet dog langt mindre, end det efter den 
sene Saatid kunde ventes (Sydsjælland, Stevns, Holstebro, Her
ning), rimeligvis fordi Junitørken begyndte sent og var ret 
kortvarig eller helt udeblev. Paa en enkelt Ejendom i Stevns 
var der dog allerede i Maj stærkt Angreb i en Havremark, 
saaet omkring den 1. April, ligesom der i Høver og Omegns 
Landboforening flere Steder var betydeligt Angreb i Byg. Ved 
Maribo vat der et stærkt Angreb i Havre, saaet den 23. April, 
medens der intet fandtes i det, der var saaet en Maaned tid
ligere. Som allerede oftere iagttaget, var Angrebet igen mindre 
ved en meget sen Saaning; ved Skagen var der saaledes kun 
ubetydelige Angreb i Havre, der val' saaet den 20.-24. Juni. 
- Paa den plantepatologiske Forsøgsmark ved Lyngby fandtes 
der ret almindeligt den 10. Juli Larver og fra den 16. Pupper 
af 2. Generation i Havre-Smaaaks, særlig det øverste i Toppen, 
og i Bygkærner. 

I Marts-April iagttoges der to Steder i Roskildeegnen 
stærkt Angreb i Rug og Hvede, særlig sidstnævnte, efter sent 
nedpløjet Grønjord og Rajgræs til Frøavl. Det ene Sted var 
Hveden saa ødelagt, at den blev pløjet om i Marts. Gentagne 
Gange i de senere Aar er der iagttaget saadanne Angreb, hvor
for der indtrængende maa advares imod den sene Grønjords
pløjning umiddelbart før Vintersædens Saaning. 

Hvidaks i Havre saas i Juli Maaned almindeligt rundt 
omkring i Landet, men gennemgaaende er man enig om, at 
Fænomenet ikke eller kun i ringe Grad skyldes Fritfluen eller 
andre Skadedyr. 

I Juni Maaned begyndte Bygfluens Larve (Chlorops tae
niopus) at vise sig i sent saaede Bygmarker, og i Juli saas 
dens Angreb rundt omkring, som Regel dog kun af mindre 
Betydning, i. Stevns, paa Næsgaard og Tylstrup Forsøgsstation 
dog ret stærke. Fra Stevns hedder det saaledes, at der sjælden 
er set saa meget Angreb som i Aar, særlig i de noget sent 
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saaede Marker. Paa Forsøgsarealet ved Borris var der i Mod
sætning hertil i Saatids- og Sortsforsøget meget mindre Angreb 
end de nærmest foregaaende Aar, som sædvanlig mest i Kors
byg (sidste Saatid den 15. Maj), medens der saa at sige intet 
var i Binderbyg. Ved Næsgaard var Julibyg særlig stærkt an
grebet. Ved Lyngby fandtes der i Midten af Juli kun Pupper. 

Larven af By gm i n e r fl u e n (Hydrellia griseola) iagttoges i 
Juni-Juli flere Steder i Byg og Havre; paa Forsøgsarealet ved 
Borris var der saaledes usædvanlig mange Larver i Havreblade. 

Stærkt Angreb af Havremider (Tarsonemus spirifex) iagt
toges ved Abed og paa den plantepatologiske Forsøgsmark ved 
Lyngby. Førstnævnte Sted var Havren i et Skifte langs Ud
kanten og 10-12 m ind i Stykket paa den Side, der vendte 
imod forrige Aars Havremark, ret svag, lav og med gulgrønt 
Straa og rødlig Skede, medens Angrebet, hvor der fandtes en 
11/2 m bred, renholdt Gang uden Plantevækst mellem Havre
skiftet og forrige Aars Græsmark, var kendelig svagere (H. A. 
B. Vestergaard). 

Over Kornbiller »Krebs« (Calandra granaria) paa Korn
lofter, bl. a. et Loft, der anvendtes til Stats lager, er der klaget 
fm tre Steder. Paa et af disse fandtes der, foruden Korn
billerne, en anden kosmopolitisk Bille, Sylvanus surinamensis . 

2. Bælgsæd og Bælgplanter til Staldfoder samt Haveærter. 

Hæftige Angreb af Ærte-Meldug (Erysiphe pisi) har vist 
sig flere Steder. Fra Abed skrives saaledes i Juli: »Meget 
kraftige Angreb af Meldug ses navnlig paa Solo-Ært og paa 
Krydsninger af denne og Glænø-Ært; sidstnævnte er mindre 
angrebet« (H. A. B. Vestergaard). 

Storknoldet Bægersvamp (Sclerotinia sclerotiorum) har 
ved Borris angrebet ca. 50 pCt. af Planterne i en Ærtemark 
(K. Vadgaard). 

Om et Angreb af Fusariose (Fusarium sp.) paa Lav Maj
ært skrives fra Sorø den 21. Juli: »Angrebet begyndte omkring 
den 10. Juli med et ejendommeligt broncefarvet Skær paa 
Bladenes Overflade; derefter visnede Bladene fra Randen, og 
til sidst fik hele Planten et vissent og modent Udseende. 
Næsten alle Planterne er nu ødelagte« (H. Gram). 

Blærefødder (Thrips) iagttoges i Juni i Kællingetand; 
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ved Lyngby og Søllested var der i Juli en Del Angreb af 
Ærte-Blærefoden (Physopus robusla). 

Bedelus (Aphis papaveris) var i Juni flere Steder, bl. a. 
i Aalborg Amt, til Stede i stor Mængde paa Hestebønner. Ved 
Lyngby dræbtes Lusene i den første Halvdel af Juli af Svampe~ 
angreb. 

Bladrandbiller (Sitona lineata) optraadte gennemgaaende 
ret godartet. De viste sig i April i betydeligt Antal paa enkelt
staaende Hestebønne-, Ærte- og Fodervikkeplanter, medens 
Ærter og anden Bælgsæd i tæt Bestand ikke angrebes. Fra 
Maj saas deres Gnav overalt, særlig i H aver; paa de tidlig 
saaede Ærter gjorde de meget lidt Skade, medens det gik en 
Del mere ud over de senere saaede (Dalum, Tystofte). - Ved 
Tylstrup, Sorø og Blangsted var Angrebet ret stærkt. Fra 
Sorø skrives saaledes: » Mange Planter bliver gnavede af som 
ganske smaa, og en Del Planter ødelægges helt, ved at Stæng
len gnaves af lige til Jordoverfladen« (H. Gram). Ved Blang
sted var der Angreb paa Ærterne, lige fra disse kom op, og 
da Væksten hæmmedes paa Grund af Jordens Ubekvemhed, 
gjorde det temmelig stor Skade. Paa Forsøgsstationen ved 
Spangsbjerg var der ogsaa en Del Gnav; men her forløb Spi
ringen udmærket, saa Angrebet ikke gjorde videre Skade. 

I Slutningen af J uli og i August Maaned var Larverne af 
en Ærte- Vikler (Grapholitha sp.) paa Færde i Bælgene; flere 
Steder paa Sjælland og ved Blangsted var Ærterne meget med
tagne heraf. Hos en Gartner i Lyngby var saaledes alle Ær
terne i Bælgene af tidlig Lav Majært ødelagte. Ved Blangsted 
gav den sidste Plukning af Marrowfat-Ærter næsten kun 
værdiløse Bælge; for øvrigt, tilføjes der, synes der ikke at 
være Forskel paa Sorterne. 

En Galmyglarve (Cecidomyide) fandtes i Midten af Juli 
ved Aarhus og Lyngby i stor Mængde i misdannede Blomster 
og unge Skud af Ærtesorten Wonder of Witham. 

3. Sukkerroer, Runkelroer og Rødbeder. 

Udplantede mosaiksyge Moderroer af Barres havde alle
rede den 20. April stærkt plettede Blade; begyndende Angreb 
paa de spæde Blade i Kulerne kunde konstateres omkring 
1. April (Lyngby). Paa Forsøgsmarken sammesteds, hvor 
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1. Aars Roemark støder umiddelbart op til Frørunkelroer med 
Mosaiksyge, blev denne Sygdom iagttaget paa 1. Aars Planterne 
af samtlige udsaaede Bedeformer, nemlig Barres, Eckendorfer~ 
Elvetham, Fodersukkerroer, Sukkerroer, Rødbeder og Blad
beder. - I en Mark med Frørunkelroer i Sydvestsjælland 
fandtes ca. 99 pCt. mosaiksyge Planter. 

Rodbrand (Pythium Baryanum og beslægtede, Phoma 
be/ae) er optraadt trindt omkring i RunkeI- og Sukkerroe
rnarkerne, stedvis endog ondartet, men i det hele dog i mindre 
Grad end i 1919. Ofte har Angrebet Karakter af Væltesyge; 
det er værst paa kalktrængende Jorder og efter sen Saaning i 
ubekvem Jord. Fra Kallundborg skrives: »Rodbrandangreb 
yderst almindelige. Angrebene findes i mindst Halvdelen af 
Sukkerroemarkerne i Vestsjælland, fra smaa, ubetydelige Pletter 
til større, omfattende 1/3_1/2 af Marken, ja i enkelte Tilfælde 
har Rodbranden ganske raseret Marken, saa den maaUe pløjes 
om« (A. M. Frederiksen). 

Bedeskimmel (Peronospora Schachtii) er mange Steder 
optraadt ondartet i Frømarker af Runkel- og Sukkerroer; i 
Løbet af Juni bredte Smitten sig til 1. Aars Markerne, som i 
mange Tilfælde ogsaa blev stærkt angrebne. 

Bedens Tørforraadnelse (Phoma betae) har stedvis 
gjort Skade paa nedkulede Frørunkelroer og Rødbeder; fra 
Lyngby skrives, at Frøroer, nedkulede med Top, var meget. 
stærkere angrebne end Roer med afskaaret Top. - Et stærkt. 
Angreb paa Sukkerroer til Frø, overvintrede paa Blivestedet, 
er bemærket paa en 21/2 ha stor Mark ved Struer. Frøet blev 
saaet i Helbrak 1. August 1919; tæt ensartet Bestand; svag 
Hypning inden Vinteren. I Marts blev givet Norgesalpeter, og 
Radrensning blev foretaget; Jorden var meget bekvem. Enkelte 
Planter begyndte at visne ca. 15. Marts; den 7. April var An
grebet stærkt over hele Marken. Rødder, som tilsendtes paa 
dette sidste Tidspunkt, undersøgtes med følgende Resultat: 
Rødder blyal1tstykke. De sepiabrun e Pletter snart laterale, 
snart ringformet omgivende Roden i forskellig Højde; under
tiden hele den nederste Del brun. Vævet under Pletterne er 
glasset-mørkladent; Karstrenge gullige. Hjærteforraadnelse fin
des i større eller mindre Udstrækning; snart er hele Toppen 
sort, ødelagt; snart med faa og smaa Blade imellem de øde
lagte; snart med endnu friske Blade med Phyllosticta-Pletter~ 
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snart endnu tilsyneladende sund. Saavel paa Blade som 
paa Rødder findes Sporehuse med modne Sporer. - Fra alle 
Landsdele meldes endvidere om delvis ondartede Angreb i 
1. Aars Marken, saavel paa Runkelroer som paa Sukkerroer. 
Fra Vivild skrives: Paa en Barres-Mark, let Sandmuld, kalk
rig, fandtes i 5 X 100 Roer.: 34, 59, 23, 62, 92 angrebne Plan
ter. I mange Runkelroernarker findes der svage Angreb, og 
hvor Jordbunden disponerer til det, er Angrebet ondartet paa 
Grund af de sidste Maaneders udprægede Tørke her paa Egnen 
(Wm. Christensen). Fra Lolland skrives om Retardering af 
Sukkerroernes Vækst som Følge af langsomt forløbende Angreb. 

Bederust (Ul'omyces belae) har været almindelig udbredt 
i Frømarker af Runkel- og Sukkerroer, men har i Reglen ikke 
haft synderlig praktisk Betydning; kraftigere Angreb med Hen

. visning og Affald af Bladene er dog iagttagne. 
Om et Angreb af Rodfiltsvamp (Rhizoctonia violacea) 

paa Sukkerroer skrives fra Møen: » Paa et Omraade af ca. 2 
Skp. Land i en større Mark var Roerne meget stærkt angrebne, 
indsnørede og med talrige rødbrune Pletter og Hvilemycelium« 
(E. R. Juhl). 

Angreb af R o e a a I e n (Helel'odera Schachtii) iagttoges i Juli 
i en Ru.nkelroemark ved Aarslev og paa en Ejendom i Abed, 
hvor der paa samme Areal næsten hvert Aar i en lang Aar
række har været dyrket Sukkerroer. Der var et Par angrebne 
Pletter, medens Roerne ellers stod ganske udmærket. 

Bedelus (Aphis papauel'is) optraadte i Juni (navnlig det 
sidste Tidøgn) og Juli saa at sige overalt i Runkel- og Sukker
ro.er til Frøavl, og ret almindeligt ogsaa i 1. Aars Roerne. Mange 
Steder (Stevns, Sorø- og Slagelseegnen, Kallundborg, Frederiks
borg Amt, Borre Sogn, Høver og Omegns Landboforening) gjorde 
de en Del Skade, saa Frøavlen - ganske vist kun en kort 
Periode - saa ud til helt at skulle ødelægges, medens de andre 
Steder optraadte meget moderat. I mange Tilfælde holdt man 
Angrebet nede ved Afknibning af de angrebne Toppe og senere 
ved Dypning af disse i Tobaksekstraktopløsning, medens man 
i andre Tilfælde maatte gaa over til Sprøjtning hermed. Regnen 
standsede flere Steder Angrebene - fra Kallundborg skrives 
dog, at de, trods det ustadige Vejr, bredte sig - ligesom 
Svampeangreb (Entomophthora aphidis). der allerede be
gyndte at indfinde sig i Slutningen af Juni, dræbte Lusene. 
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Fra Odense meddeles det, at der i Oktober 1919 saas et ual
mindelig stort Træk af vingede sorte Bladlus fra Marken mod 
Skoven (J. Johnsen). Det er meget sandsynligt, at det drejer 
sig om Bedelusen, der overvintrer paa Benved, Kvalkved o. a. 

Aadselbillelarver (Silpha opaca) iridfandt sig paa Lol
land allerede i den sidste Del af Maj Maaned - fra Lerchen
borg ved Kallundborg foreligger for øvrigt en Meddelelse om 
Angreb allerede i den første Uge af Maj - i Sukkerroemarkerne 
og begyndte at bearbejde særlig de spædeste Plauter, saa at 
ikke sjældent alle Bladene paa saadanne Planter var væk. 
Imidlertid tabte Angrebet sig i Slutningen af Maaneden paa 
Grund af den hyppige Nedbør, der ogsaa satte Fart i Planter
nes Vækst, saa disse fik mere Modstandskraft. Angrebene 
gjorde i det hele ikke nævneværdig Skade paa Lolland-Falster. 
Anderledes stillede Forholdene sig i Jylland. Her indfandt 
Larverne sig ikke før i første Halvdel af .J uni og gjorde i 
Tørkeperioden mange Steder (Vejle, Holsted, Grindsted-Sdr. 
Omme, Herningegnen, Sejling ved Silkeborg, Salling, Aalborg
egnen, mange Steder i Vendsyssel) megen Skade, ja ødelagde 
delvis Markerne helt, saa at der endog maatte foretages Op
pløjning og Omsaaning med Turnips. Ved Holsted anvendte 
man med tilsyneladende godt Resultat Sprøjtning med 
Schweinfurtergrønt. Flere Steder indstillede man Udtyndingen, 
medens Angrebet stod paa, og tog i Stedet for fat paa grundig 
Radrensning. 

Jordlopper (Chaeiocnema concinna) optraadte flere Steder, 
som Regel dog kun i mindre Grad. Paa Fyn iagttoges der lidt 
Gnav af den plettede Skjoldbille (Cassida nebulosa). 

Larven af Kartoffelboreren (Hydroecia micacea) gjorde 
i Juni betydelig Skade i en Runkelroemark ved Horsens. 

BederI uen (Pegomyia' hyoscyami) var overordentlig talrigt 
paa Færde i 1920. I Slutningen af Maj Maaned, nogle Steder 
allerede lidt over Midten af Maaneden, saas dens hvide Æg 
paa Undersiden af Bladene saavel paa 1. .som paa 2. Aars 
Roer. Ved Udgangen af Maaneden var Larvernes Minering 
mere eller mindre 'Synlig. Paa Lolland-Falster og Fyn (særlig 
den vestlige og sydlige Del) var Antallet af Æg og Larver saa 
stort, at det gav Anledning til alvorlig Ængstelse. Fra Sjælland 
foreligger derimod kun faa 'Meddelelser om Angreb; fra Tys
tofte hedder det, at der var flere Æg paa Roer nær ved Frø-

46 
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roer end paa Roer længere fjærnede fra disse. I Jylland be
gyndte Angrebet først i Juni Maaned; der lyder Klager over 
stærke Angreb i Syd- og Vestjylland (Aabenraa, Kolding, Vejle, 
Holsted, Ribe, Varde, Bramminge, Grindsted, Ringkøbing).
Paa Lolland og Fyn begyndte i denne Maaned de tidligst 
saaede og først udtyndede Marker alter at rette sig; men 
Væksten var sat en Del tilbage, og en stor Del af de svageste 
Planter gik bort, saa Bestanden adskillige Steder blev noget 
tynd (M. C. Dinesen). Frøroerne led derimod ikke saa meget, 
som det en Tid saa ud til. »Naar blot der er Kvælstof nok i 
Jorden, betyder Angrebet dog nok ikke meget her« (H. Holme
Hansen). Paa Lolland fandtes der igen i Slutningen af Juni 
Masser af Æg paa Bladene, og i det sidste Tidøgn af Juli var 
der, navnlig i Sakskøbing- og Bandholmegnen, stærkt Angreb 
af 2. Generations Larver. I August optraadte Larverne mange 
Steder i Sønderjylland uden dog at gøre videre Skade. Paa 
Næsgaard bearbejdede de i September Sukker- og Runkelroer 
ret kraftigt. - Angaaende Bekæmpelsen skrives fra Lolland: 
»Jeg har givet Folk det Raad at udtynde uden Tøven, da det 
maa gælde om at give de Planter, der skal blive tilbage, de 
bedst mulige Vækstvilkaar, hvad man jo netop gør, naar man 
udtynder dem; men maaske det havde været bedre at vente, 
til Planterne var blevne lidt større. For øvrigt anbefaler jeg 
Udbringning, hurtigst muligt efter Udtyndingen, af Salpeter og 
godt gennemført Rensning og Hakning« (H. Holme-Hansen). 
Paa en Gaard i Assensegnen standsede man Udtyndingen, da 
man opdagede Æggene, der var lige ved at udklækkes, og fort
saUe først hermed efter 5-6 Dages Forløb. Ved et senere 
Eftersyn af Marken viste det sig, at disse sidst udtyndede Roer 
vel var lidt mindre end de først udtyndede, men at Bestanden 
var jævnere, uden Spring. De værst angrebne Planter var i 
disse Dage visnede, saa kun sunde Planter fik Lov til at blive 
staaende. Der behøvedes, for at dette kunde finde Sted, ikke 
nogen særlig omhyggelig Udtynding; det faldt af sig selv, at 
man ikke lod de visne Planter staa og tog de grønne bort. 
En saadan Opsættelse af Udtyndingen maa sikkert tilraades, 
hvor Angrebet er meget stærkt og begynder, inden Planterne 
har skiftet Blade, og Udsættelsen maa kun vare nogle faa 
Dage, da Afgrøderne ellers lider for meget herved, og man 
risikerer, at Larverne bliver saa store, at de ikke gaar til 
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Grunde ved, at Planterne tages op og visner. -- I Haverne 
er det gaaet ud over Rødbeder og Spinat; ved Jernved er 
f. Eks. mange Steder 50 pCt. Rødbeder gaaet til Grunde som 
Følge af dette Angreb. Hvidmelet Gaasefod har i udstrakt 
Grad været mineret. Dette Ukrud bør absolut som Smittekilde 
fjærnes og tilintetgøres med dets Larveindhold. 

4. Kaalroer, Turnips, Kaal og andre Korsblomstrede. 

Om Kaalbrok (Plasmodiophora brassicae) skrives fra 
Lemvig: »Kaalbroksvampen hærger i Aar særlig slemt de lave, 
sure Jorder, enkelte Steder gør den fuldstændig rent Bord. 
Paa saadanne Jorder, hvor man har prøvet Studsgaard Bang
holm Side om Side -med andre Kaalroestammer, har Studs
gaard klaret sig ret godt, helt fri for Svamp har den ikke 
været; men det kunde paa nuværende Tidspunkt se ud til, at 
Udbyttet af Studsgaard kan blive nogenlunde, hvor de andre 
Stammer omtrent er ødelagte« (Thomsen Tarp). Af Iagttagel
serne vedrørende Jord- og Gødningssmitte fremhæves følgende: 
Fra Lyngby i Oktober: »1 en Mark med Kaalroer til Frø fin
des et ondartet Angreb paa et Areal, hvor der for 2-3 Aar 
siden har været dyrket Turnips og Kaalroer 2 Aar i Træk. 
Paa den øvrige Del af Marken findes intet Angreb. « Fra 
Struer: »Et interessant Eksempel paa Gødningssmitte er iagt
taget i Familieavlsforsøget med Kaalroer. Langs gennem en 
skarpt afgrænset Stribe paa Forsøgsstykket er Roerne stærkt 
angrebne; ved Siden af er de helt sunde. Der er udført Stald
gødning i Foraaret, og Striben passer til en af Gødliingsbunke
rækkerne« (Fruergaard). 

Ved Herning og Lyngby er forsøgt Vanding med Gasvand 
som Middel mod Kaalbroksvamp uden mindste Virkning. 

Om et Angreb af Rodbrand (Pythium Baryanum) paa 
Amager-Hvidkaal skrives fra Spangsbjerg: »Kaalen er saaet 
paa Blivestedet, dels i fortløbende Rækker og dels pletsaaet. 
Angrebet viser sig stærkest efter Pletsaaning; det blev først 
rigtig synligt efter Ophøret af den fugtig-milde Periode, efter 
3 Dages stærk Blæst« (Edv. Christiansen). 

Om Hvidrust (Cys/opus candidus) paa Turnips til Frøavl 
indberettes: » Paa en Mark med Turnipsstamroer, udplantede 
i Foraaret til Frøavl, iagttoges først i Juni Maaned Angreb af 

46"' 
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Hvidrust paa Topskud og Blomsterknopper hos enkelte Plan
ter i den lavest liggende Del af Marken. Angrebet har senere 
bredt sig over hele Marken og træffes baade paa Stængler, 
Blade og Skulper; Væksten og dermed Frøudbyttet nedsættes 
betydeligt« (J. Chr. Lunden). Angrebet stammer sikkert fra 
korsblomstrede Ukrudsplanter, af hvilke den stærkt angribelige 
Hyrdetaske træffes almindeligt i Rodfrugtmarker. 

Kaalens Bladpletsyge (Mgcosphaerella brassicicola) be
gyndte omkring 1. Juli at blive meget iøjnefaldende i Hvid
kaalsfrømarkerne. Angrebet er svagest, hvor Marken er frit 
beliggende, og hvor der anvendes stor Rækkeafstand; det 
træffes i Særdeleshed efter Overvintring paa Voksestedet, 
mindre paa udplantede Hoveder. 

Paa et Areal i Herløv, hvor der er anstillet Sprøjtnings
forsøg i Brunsviger H vidkaal til Frø, overvintret paa V okse
stedet, noteredes den 8. Juli følgende om de ubehandlede Par
celler: Stængler af alle Ordener stærkt plettede, brunligt-lila; 
paa indsænkede , graalige Partier talrige Pyknider. Skulpe
stilkene i stor Udstrækning helt brunvisne og Skulperne som 
Følge deraf slappe og henvisnende. Paa de friske Skulper 
begyndende Angreb af Svampen i Form af mørkegrønne Stænk 
eller endog lilafarvede Smaapletter; endnu ingen Pyknider 
udviklede. De opragende Dele af Planterne er mindst angrebne, 
de nedliggende Dele mest. 

Saavel vore egne Erfaringer fra Herløv som en Indberet
ning fra A. Danvig, Slagelse, viser, som forventet, at Sprøjtning 
med Bordeauxvædske i nogen Grad beskytter mod Sygdommen. 
Sommeren har imidlertid været ugunstig for Sprøjtning paa 
Grund af den megen V æde (Afskylning af Vædsken samt yppig 
V ækst af Planterne); dertil har det vist sig, at der til en effek
tiv Sprøjtning maa anvendes meget store Vædskemængder, ud
sprøjtede under stort Tryk. Som Klæbemidler er anvendt 
Melasse, Sirup, Sukker, Husblas, Sæbe og Harpikssæbe; en 
0.2 pCt. Tilsætning af den sidstnævnte har virket særdeles godt. 
Da det er meget besværligt at færdes i Hvidkaalsfrømarken j 

Tiden før og efter Blomstringen, og da selve Sprøjteteknikken 
er baade vanskelig og bekostelig, kan det næppe forventes, at 
Sommersprøjtningen af Frømarken vil vinde synderlig Indpas 
i Praksis. Overkommelig er derimod en Besprøjtning af 
Udlægsmarken med 2 pCt. Bordeauxvædske, tilsat et godt 
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Klæbemiddel; en saadan Oversprøjtning maa ske første Gang, 
naa1' de allerførste svage Angreb viser sig paa Planternes Yder
blade (oftest omkring Midten af August), og helst gentages 
ca. 14 Dage efter. Af Hensyn til Faren for Frostskade bør den 
i hvert Fald ikke gentages for sent paa Efteraaret. ~ Som 
nævnt i Oversigten for 1919, er de virksomste Midler mod 
Sygdommen imidlertid at fjærne Udlægsmarken saa langt som 
muligt fra Frømarken samt hurtigst muligt at rydde og pløje 
denne sidste; Frøhalm, Kaalstokke og lign. maa opbrændes 
eller paa anden Maade uskadeliggøres. I anden Linie kommer 
saa Sprøjtningen af Udlægsmarken. En tilstrækkelig virksom 
Fremgangsmaade til Bejdsning af Frøet kan endnu ikke 
angives. 

Ved Tystofte og Middelfart fandtes i Oktober stærke An
greb paa Hvidkaalshoveder i Køkkenhaven. Ved Herløv blev 
en Mark med Bangholm Kaalroer til Foderbrug, som stødte 
umiddelbart op til en angreben Hvidkaalsfrømark, angrebet af 
Svampen, et Forhold, som fortjener den største Opmærksom
hed; i August Maaned var de fleste af de nederste Blade helt 
visne og tæt besatte med Pyknider, og paa en Del af de 
øverste Blade fandtes Svampen i mange, tæt ved hinanden 
siddende Smaapletter. Kaalroeblade, tilsendte fra Samsø, viste 
sig ogsaa angrebne af Bladpletsyge. 

Ofte forekommer kombinerede Angreb af Bladpletsyge 
og Skulpesvamp (Alternaria ten u is) paa Hvidkaalsfrømarkerne. 
Fra Ærø skrives saaledes: »Frøav len af H vidkaal truer med 
at blive usikker. Sidste Aar var nogle enkelte Marker over
ordentlig stærkt angrebne af Bladpletsyge ~ men i Aar er alle 
de Marker, jeg har set, i mere eller mindre Grad angrebne af 
Bladpletsyge og Skulpesvamp« (A. Sandager). Fra Møen den 
27. Juli: »To Marker med Halvhøj Amager er ondartet an
grebne af Skulpesvamp og Bladpletsyge. Kaalen er saaet i Juli 
1919 og overvintret paa Blivestedet. Paa Afstand ser Markerne 
ud som Rødkaalsmarker, og Udbyttet vil antagelig gaa ned 
med ca. 75 pCt.« (K. Koch). Fra Sydsjælland den 27. Juli: 
»Skulpesvampen, hvis primære Angrep allerede blev konsta
teret først i April Maaned, synes nu at brede sig. Det var 
ventet, at den tidlige Udvikling af Planterne i Aar vilde holde 
Angrebet inden for rimelige Grænser, og maaske det ogsaa i 
nogen Maade holder Stik. Desværre viser det sig, at Fore-
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byggeisesmidlet -- Sprøjtning med Bordeauxvædske - er meget 
vanskeligt at bringe i Anvendelse netop i Aar, fordi Planterne 
staar saa kraftigt« (H. P. Hansen). 

Fra Struer indberettes den 30. August om et Angreb af 
Cylindrosporiose (Cylindrosporium brassicae) paa Bangholm 
Paj bjerg : »Fra omtrent August Maaneds Begyndelse har Syg
dommen kunnet iagttages i Familieavlsforsøget. Den ytrer sig 
meget karakteristisk ved, at en Del af Afkomsholdene i Familie
avlen nu staar med omtrent helt visnede Blade, og derved 
bliver disse Parceller i lang Afstand kendelige fra Naboparcel
lerne. I øvrigt træffes alle Grader af Angrebet, lige fra de meget 
stærke, paa et Faatal af Afkomshold, til fuldstændig Sygdoms
frihed paa et dog forholdsvis stort Antal Afkomshold« (Fruer
gaard). 

Kaaltægen (Euryderna oleracea) iagttoges i Begyndelsen 
af Juni paa Radiser ved Lyngby. Angrebet var kun ubetydeligt: 

K a a Il u s (Aphis brassicae) optraadte meget sparsomt. I 
Odenseegnen var efter Midten af Juni enkelte Grønkaalsplanter 
tæt besat; i Juli Maaned omtales mindre Angreb fra Aarhus, 
Tystofte og Oringe, henholdsvis paa BIomkaal, samtlige Kaal
varieteter og Hovedkaal. 

Jordlopper (Phyllotreta nemorum o. a. Arter) har i det 
hele gjort langt mindre Skade end de nærmest foregaaende 
Aar. Ved Aarhus viste de sig i Slutningen af April paa Tur
nips paa solrige, beskyttede Steder langs Hegn, men var meget 
spagfærdige i Kulden og Bygevejret (Kay Petersen). Fra Midten 
af Maj, dog særlig i Slutningen af denne Maaned, kom de 
rundt omkring i Landet frem i større eller mindre Mængde. 
Nogle Stede"r (Aalborg, Tylstrup, Dalum, Stevns) var Angrebene 
kun ubetydelige, medens de andre Steder var ret stærke, sted
vis endog saa ondartede, at de foranledigede Omsaaning (Alling
aabro, Ærø, Sorø). Ved Aarhus, paa Ærø og Lolland gik det 
særlig ud over de sidst saaede, medens det for øvrigt ubetyde
lige Angreb i Stevns var værst i de tidlig saaede Kaalroer og 
Turnips. Fra Lolland skrives: »De tidlig saaede Kaalroer synes 
at klare Angrebet godt, men de er ogsaa overalt radrensede 
mindst een Gang og adskillige Steder udtyndede, saa Planterne 
i det fugtige, milde Vejr har overordentlig gunstige Vækst
betingelser. I hvert Fald i Aar har den tidlige Saaning af Kaal
roer, hvor den er gennemført, aabenbart givet Planterne et saa 
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stort Forspring for Jordlopperne, at der kun er ringe Chance 
for, at der skal ske større Ødelæggelser« (H. Holme-Hansen). 
Ogsaa i Juni var der hist og her stærke Angreb. I Haverne 
optraadte Jordlopperne ligeledes ret moderat. I Jernved be
gyndte de i April at anrette Skade paa overvintret Hvid-, Spids
og Blomkaal, der var udplantet den 1. April (P. Nygaard). I 
Maj optraadte de meget almindeligt, men som Regel ikke ond
artet; fra Lerchenborg hedder det dog: »Jordlopper optræder 
i Massevis og nyder mine Kaal og mange andre Ting« (G. 
Dorph-Petersen). Ved Lyngby kom der den 23. og 24. Maj 
pludselig en Mængde frem og truede med helt at ødelægge 
Kaalen; men da der kom Regn og koldt Vejr igen, forsvandt 
de lige saa hurtigt, som de var kommet (H. Øhlers). I Blang
sted var der trods Regn og Kulde dog Angreb i Begyndelsen 
af Maaneden. Paa Bornholm var Radiser stærkt angrebne; 
»derimod gik vist alle Kaalplanter, som var saaede omkring 
den 1.-15. April, helt fri« (H. Nielsen). Som Bekæmpelses
midler anvendtes i Holme ved Aarhus med godt Resultat 3 
Dages Slæbning med »Jordloppejageren« (gamle Sække sømmet 
paa en Stang) 2 Gange om Dagen, KI. 11 og KI. 3 (Hartvig 
Larsen), i Jernved Overstrøning i Morgenduggen med Tobaks
støv , hvilket var meget virkningsfuldt, og paa øtoftegaard 
Insektpulver, der strøedes ud over hver enkelt Plante, hvilket 
ligeledes gjorde god Virkning. Paa den plantepatologiske For
søgsmark var der i August-September som sædvanlig mange, 
især sorte Jordlopper, bl. a. paa Majroer og Gul Sennep. Af 
87 indsamlede Jordlopper tilhørte 43 Individer Phyllotreta cru
ciferae, 29 Ph. nigripes, 7 Ph. atra (alle sorte, ensfarvede) og 
8 Ph. undulata (gulstribet). 

Larven af Bladribbe-Snudebillen (Ceutorrhynchus qua
dridens) var i Brønderslevegnen i Slutningen af August til Stede 
i stor Mængde i Bangholm og Fynsk Bortfelder, hvis nederste 
Blade næsten alle gulnede og visnede som Følge af dens Mine
ring. Knudeformede Galledannelser, frembragte af Kaalgalle
Snudebillen (Ceutorrhynchus sulcicollis) iagttoges i Juni i Jern
ved paa Rødbede og i Juli paa Statens plantepatologiske For
søgsmark ved Lyngby paa Turnips. I Oktober var ved Aarhus 
Kaalroer tæt besatte med disse Galler, saa de var fuldstændig 
knudrede paa hele Rodspidsen. Samme Sted var der mange 
Stængelgaller paa Rød- og Hvidkaal (Kay Petersen). Paa Fær-
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øerne led Kimplanter af Korsblomstrede meget ved, at Ceutor
rhynchus confracfus i Tørkeperioden i Forsommeren gnavede 
paa Undersiden af Bladene, saa de blev blege af de talrige 
Pletter, hvor kun Overhuden var tilbage (O. G. Patursson). 

Kaalmøl (Pluiella cruciferarum) var meget sparsomt til 
Stede. Den 30. Juni sværmede Møllene ved Studsgaard og 
Lyngby. I Juli-August var der hist og her svage Angreb af 
Larverne. Paa Færøerne gjorde de en Del Skade. 

Kaalorme (Pieris-Arter) saas saa at sige ikke i Sommerens 
Løb; først i Slutningen af August og i September kom de 
frem i stor Mængde, særlig i Haverne (Bornholm, Næsgaard, 
Oringe, Bækkeskov, København, Lyngby, Herløv, Nøddebo~ 

Aarhus) og afribbede for en stor Del al Slags Kaal; ved Taa
strup var de endnu i Oktober slemme ved Blomkaal og Grøn
kaal. Det var særlig Larven af Den store Hvidsværmer 
(Pier is brassicae) , der var paa Færde; fra Aarhus skrives dog, 
at der indtil Midten af September kun saas Larver af D e n 
li 11 e H. (P. rapae) ; »disse dominerer«, skrives der den 23. Sep
tember, »men Larver af Den store H. begynder dog ogsaa at 
vise sig«. Endnu i Oktober afbladede de sidstnævnte Grøn
kaalen (Kay Petersen). Paa Oringe standsede Angrebet i Slut
ningen af Maaneden, da Larverne forpuppede sig; for øvrigt 
var disse i uhyre Mængde angrebne af Snyltehvepse (Micro
gaster glomeratus) (N. Hansen). - Paa Bækkeskov anvendtes 
med godt Resultat Sprøjtning med Saltvand - en Haandfuld 
Salt til en Spand Vand; en stærkere Blanding, anvendt et 
andet Sted, sved Bladene. Sprøjtning med Nikotinsulfat (0.2 
pCt.) . (Lyngby) og med Bordeauxvædske + 2 pCt. Harpiks
sæbe (Herløv) gjorde ligeledes god Virkning. 

Kaalfluelarven (Chortophila brassicae) synes at have op
traadt ret moderat i Roemarkerne. I Juni Maaned foreligger 
der Meddelelse fra forskellige Steder om begyndende eller som 
Regel mindre betydende Angreb; fra Vendsyssel hedder det i 
Juni-Juli, at der næppe findes en Kaalroemark, hvor man 
ikke finder det. I Ringstedegnen var der i J uli flere Steder 
Angreb, og fra Skagen skrives der den 3. August: »1 mange 
Roemarker er der betydeligt Angreb; mange Planter mangler 
Hovedroden, holder sig smaa og bliver ikke til noget; genne/11-
gaaende bliver Tabet et Par Rækker pr. Ager« (Kay Petersen). 
Samme Sted var der meget ondartet Angreb paa Hvid-, Spids-
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og Rødkaal, der alle dyrkes i Markdrift paa Hedejord. Om 
Rødkaalen hedder det: »Avlen er totalt ødelagt, Roden er kun 
en Skal med et Mylder af Larver. Grønkaal er derimod, som 
sædvanlig, ret modstandsdygtig. « - I Haverne var Angrebet 
særlig i Juni Maaned meget udbredt og ret ondartet saavel paa 
Frilandsplanter som paa Planter i Bænk, saa at Afgrøderne, 
særlig Radiser og Blomkaal, flere Steder blev' ødelagte. Den 
9. Juni fandtes der ved Lyngby Æg, smaa og store Larver og 
Fluer. Ved Grenaa var Angrebet i Midten af Maaneden i fuld 
Gang i en Mark med Radiser til Frøavl: »en Del Planter var 
allerede raadne, andre lige angrebne, saa det tyder paa, at de 
først angrebne har haft Infektionen med fra Saabedene« (Niels 
Gram). Ved Jernved bukkede i Løbet af Maaneden næsten al 
Kaal - ogsaa Rødkaal - under for et meget ondartet Angreb; 
der kunde tælles op mod Hundrede Larver ved hver Plante. 
»H vor der er paasat Tjærekartonskiver , har ca. 75 pCt. holdt 
sig, og dette Tal kan sikkert bringes højere op, naar Skiverne 
anbringes mere omhyggeligt eller der lægges to Skiver om hver 
Plante« (P. Nygaard). Fra samme Sted skrives, at Kalkmælk 
- 1 Liter til hver Plante, hældt ned i et kegleformet Hul om
kring Planten - kan hæmme Angrebet, men ikke helt standse 
det. Fra Hjørring, hvor der var meget Angreb i Blomkaal, 
hedder det: »Tjærekartonskiver har ikke gjort synderlig Virk
ning; Skiverne, der gaar i Handelen, er for tynde og krøller 
op, naar Solen skinner paa dem« (P. Chr. Andersen). I Juli 
foreligger der kun enkelte Meddelelser om nye Angreb; i Au
gust var der derimod paa sine Steder stærke Angreb (Ørding~ 
Skagensegnen, se ovenfor). 

Fra Kirkjubø paa Færøerne meddeles, at der var meget 
stærkt Angreb saavel i Roer som i Kaal, skønt der de sidste 
Aar paa Grund af de tiltagende Angreb af Kaalfluelarven og 
Kaalbrok næsten ikke der i Bygden dyrkes Roer, og »Ager
kaal« kun findes i ringe Antal. Fluerne begyndte deres Æg
lægning de første Dage af Juni og fortsatte Maaneden ud. 
Rimeligvis optræder Fluen kun med een Generation om Aaret. 
Som Regel lægges Æggene i Planternes overjordiske Del, der 
bliver forkrøblet af Larvernes Arbejden her. Tjærekartonskiver 
gør saaledes ingen Nytte. I 1919 klækkedes af nogle indsam
lede Pupper ikke Kaalfluen, men en denne nærstaaende Art; 
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der er saaledes en Mulighed for, at Angrebet ikke eller kun 
for en Del skyldes Kaalfluen (O. G. Patursson). 

Ved Herløv var Bladene af Hvidkaal til Frøavl iAugust
September stærkt minerede af en Fluelarve (Scaptomyza 
graminum). 

Krusesyge, frembragt af en Galmyg (Conlarinia nasturtii), 
optraadte i Juni og igen i Slutningen af Juli meget o~dartet i 
Smaaparceller af Kaalroer paa den plantepatologiske Forsøgs
mark ved Lyngby; for øvrigt iagttoges Sygdommen ogsaa anden 
Steds, bl. a. i Aarhusegnen i September. I Kaal synes den paa 
flere Steder at have gjort megen Skade. I Vigerslev var saaledes 
en Blomkaalsager, plantet i Midten af April, først i Juli næsten 
helt ødelagt. Angrebet iagttoges sidst i Maj. Ved Undersøgelsen 
den 12. Juli var Larverne borte. I senere udplantet Blomkaal 
(Begyndelsen og Slutningen af Maj) var der noget Angreb; i 
BlomkaaJ til Frøavl, plantet sidst i April, slet intet. Ogsaa 
1. Aars Rød- og HvidkaaJ var noget angrebet. Blandt andre 
Steder var der ogsaa en Del Angreb ved Aabenraa og Aalborg. 
Navnlig for Blomkaalens Vedkommende staar vi her over for 
en meget alvorlig Sygdom: Medens Hjærteskuddet hos Roerne, 
Dg saa vidt det ser ud til, ogsaa hos almindelig Hovedkaal, 
ved ikke alt for voldsomme Angreb, kan rette sig og vokse 
videre, naar Angrebet er forbi, taaler de unge Blomkaals
hoveder ikke Trykket af de indadbøjede, galledannede Blade, 
men ødelægges og raadner. 

Frøafgrøder. Glimmerbøssen (Meligethes aeneus) viste 
sig meget tidligt og var allerede i Slutningen af April stedvis 
paa Færde i stor Mængde i Turnips samt i H vid- og Rødkaals
marker til Frøavl. Angaaende Billefangst paa dette Tidspunkt 
skrives fra Lolland: »1 det kolde og fugtige Vejr, vi har haft, 
har Fangst af Billerne ikke kunnet gennemføres. Billerne er 
ikke livlige nok og bliver derfor siddende inde i Knopperne« 
(H. Holme-Hansen). I Maj var Billerne trods Regn og Kulde 
almindelig udbredte i Frømarkerne, i Begyndelsen kun i ringe 
Antal, men senere, da Vejret blev mildere, i større Mængde. 
For øvrigt optraadte de med højst forskellig Styrke i de for
skellige Egne af Landet: I Stevns skete der saaledes ikke stor 
Skade, andre Steder var Angrebet midt i Maaneden ret stærkt, 
nogle Steder værst i Turnips, andre Steder, f. Eks. Sydvest
sjælland, værst i Kaalroer; Kaalfrømarkerne led flere Steder 
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ret stærkt derved. Ved Sorø var saaledes en Frømark med 
Rosenkaa~ saa ondartet angrebet af Glimmerbøssen og Skulpe
Snudebillen, at Frøudbyttet antagelig forringedes med ca. 60 
pCt. Som sædvanlig har den Regel bekræftet sig, at en rettidig 
og flittig Anvendelse af Billefanger kan holde Billerne Stangen 
i hvert Tilfælde i Roernarkerne, medens Forholdet for Kaalens 
Vedkommende er noget anderledes. Fra flere Sider skrives der 
herom, at Billefangerne paa Grund af Kaalplanternes uen,s
artede Størrelse og Vækst ikke gør nogen videre Nytte, men 
let kan gøre Skade paa de, skøre Stængler, men enkelte Steder 
har man dog ogsaa haft godt Udbytte af dem her. Af Udtalel
serne om deres Benyttelse i de forskellige Egne skal eksempel
vis anføres: Høver og Omegns Landboforening: »Folk er nu 
ret fortrolige med Fangstmetoden, saa der er ikke sket syn
derlig stor Skade« (N. Primdahl). Dalum: »Flere i øvrigt vel
plejede Frømarker kunde sikkert have givet større Udbytte, 
-om man havde anvendt Billefangeren mere flittigt« (L. P. Jen
.sen). Ærø: »Folk venter i Reglen, saa der ikke bliver til
strækkeligt Resultat af Billefangningen« (A. Sandager). Paa 
Forsøgsstationen ved Spangsbjerg anvendte man en Jærnbøjle, 
anbragt paa Radrenserens forreste Ende, saaledes a t den strøg 
hen over Toppen, hvorved Billerne rystedes ned og begravedes 
under Radrenseren (Edvard Christiansen). Paa Hinderupgaard 
ved Odense. anvendte man Radrenser, paa hvis Svingel der, 
hvis Planterne kunde taale det, anbragtes en ca. 2 Alen lang 
Askestang for at ryste Billerne af. Ved sidste Radrensning an
vendtes der Hyppeapparat paa Radrenseren (Martin Jensen). 

Sammen med Glimmerbøssen var Skulpe-Snudebillen 
(Ceutorrhynchus assimilis) almindeligt paa Færde, flere Steder 
endog i stor Mængde, og Skaden viste sig senere at være af 
ikke ringe Betydning. 

Langt mere Skade end Glimmerbøssen og Skulpe-Snude
billen gjorde imidlertid Kaal-Galmyggens Larve (Cecidomyia 
brassicae). I Maj saas ved Tystofte Myggene i Mængde i Frø
turnips, og i Juni-Juli var Larverne almindelig udbredte og 
nedsatte i høj Grad Udbyttet af Frøavlen saavel af Roer som 
Kaal. Nogle Steder paa Lolland var Angrebet saa ondartet, at 
Afgrøden maaUe høstes tidligere end normalt, for at ikke alt 
Frøet skulde ødelægges eller gaa til Spilde. Ved Tystofte an
sloges Tabet af Turnipsfrø til 20 pCt., mange Steder i Stevns 
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til Halvdelen baade af Turnips- og Kaalroefrø. Blandt mange 
andre Udtalelser herom skal anføres følgende fra Klarskov: 
»Efter et forholdsvis let overstaaet Angreb af Glansbiller viser 
det sig nu (den 27. Juli), at Galmyg i Aar bliver den Faktor, 
der bestemmer Udbyttet af de korsblomstrede Frøafgrøder. 
Tærskningsresultater af Turnipsfrø viser meget smaa Tal. En
kelte Avlere har endog indstillet en paabegyndt Tærskning, da 
det viser sig, at det minimale Indhold af Frø ikke kan betale 
Tærsknings- og Rensningsudgifterne« (P. H. Hansen). 

5. Gulerødder, Selleri og andre Skærmblomstrede. 

Krusesyge, foraarsaget af Gulerods-Bladloppen (Trioza 
uiridala), optraadte meget ondartet og foraarsagede store Øde
læggelser i Jylland, navnlig i Vest- og N ordjyUand (Kolding, 
Askov, Varde, Tarm, Grindsted, Studsgaard, Vammen, Aulum, 
Langaa, Aalborgegnen , 0st-Vendsyssel); Fra Store Restrup 
skrives i Slutningen af Juni: Paa 3. Aar var alle Gulerødderne 
lige efter Bladskiftet angrebne stærkt af Krusesyge, ikke et af 
Bladene var normalt. Der blev sprøjtet med Tobaksektrakt 
den 15. Juni; nu, den 27., er der kendelig Bedring, normale 
Blade hæver sig hen ad Rækkerne; dog er det nu klart, at een 
Sprøjtning ikke er nok« (K. Balle). I Vammenegnen blev mange 
Marker næsten ødelagte, saa Sygdommen truer med at umulig
gøre Avl af Gulerødder (A. H. Madsen). Fra Varde skrives, at 
det ser ud, som dette Angreb er i Tiltagende (A. Pedersen). Fra 
Aalborg hedder det: »Krusesyge i Gulerødder er i Aar saa ond
artet, at det hører til Sjældenhederne at finde et Stykke, der 
er fri for Sygdommen, og der er hele Ejerlav, ja Byer paa 
20-30 Landbrug, hvor der ikke findes en eneste sund Plante« 
(J. Søndermølle). Ved Optagningen i September viste det sig og
saa, at Krusesygen havde nedsat Udbytteti meget høj Grad
under Halvdelen af normal Høst. Ved Vejen var en Gulerods
mark til Frøavl i September meget stærkt medtaget af denne 
Sygdom. Ogsaa i Selleri er der stedvis iagttaget Krusesyge, der 
efter al Sandsynlighed har samme Oprindelse som Gulerods
Krusesyge. 

Larven af et Skærmplantemøl (Depressaria sp.) iagttoges 
Juli paa Hinderupgaard i et Stykke Pastinak til Frøavl. 

Larven af G u l el'O d s fl u e n (Ps ila rosae) var paa Færde i 
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stor Mængde og ødelagde meget almindelig Avlen. I Januar 
1919 iagttoges ved Aarhus talrige Larver i Gulerødder, der sad 
i Jorden paa Friland, ogsaa i Rødder, hvis Topende var ihjel
frosset. Samme Sted var i April et Stykke Gulerødder til Frø
avl, der overvintrede paa Blivestedet, helt ødelagt af, at Lal" 
verne havde gennemmineret den øverste Del (ca. 2 cm) af Roden, 
saa den raadnede. Angrebet begyndte eners i Juni--Juli og 
var Sommeren igennem meget ondartet rundt omkring i Lan
det. Ved Tystofte var Gulerødder, saaede de sidste Dage af 
Marts - en Saatid, der ellers plejer at give godt Resultat -
meget medtagne, medens Gulerødder, saaede omkring Midten 
af April, og Gulerødder, saaede de første Dage af Juni, klarede 
sig (A. Feilberg). Sidstnævnte Gulerødder er altsaa voksede til 
i en Periode, hvor 2. Generation endnu ikke har været fremme, 
hvilket stemmer med den Iagttagelse fra Aarhus, at 2. Genera
tions Larver viste sig midt i Juli (Kay Petersen). Fra Skagen 
hedder det: "J en af de medtagne Marker levede i Begyndelsen 
af August kun 10 pCt. af den oprindelige Bestand, og af denne 
Rest saa endda mange ud til at være ormstukne« (Kay Petersen). 
Fra Odense skrives, at Angrebet trods Brug af Naftalin er fuld
stændig ødelæggende (.J . .Johnsen). Ved Aarhus fandtes i et Parti 
Gulerødder (VaIery) i Oktober 33 pCt. ormstukne. - Stedvis 
var Selleri ogsaa angrebet. 

6. Kartofler. 

Fra Færøerne skrives, at Pulverskurv (Spongospora sub
terranea) paa Kartofler er ret almindelig og ofte ondartet (Pa
tursson). 

Bladrullesyge, især paa Magnum Bonum, begyndte i 
J uni at vise sig i alle Landsdele. Fra Lyngby meddeles: » I 
1919 avledes en Afgrøde af Kartofler efter sygdomsfrit Lægge
materiale fra Nordsjælland ; der fandtes da ogsaa kun ganske 
enkelte rullende Toppe imellem. Læggemateriale fra denne 
1919-Afgrøde har i Aar givet 33 pCt. rullende Toppe« (H.Øhlers). 

Om Mosaiksygens Evne til at nedsætte Udbyttet skrives 
fra Hillerød: »Paa en Gaard, hvor der for 6-7 Aar siden i 
Reglen avledes 125-150 hkg Kartofler pr. Td. Ld., er Udbyttet 
nu sunket ned til under Halvdelen. Ved Besigtigelse af Kar
toffelmarken den 1. August konstateredes et over hele Marken 
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udbredt Angreb af Mosaiksyge: Væksten var meget trykket, og 
Blomstringen yderst sparsom. Der gødes godt, men i de senere 
Aar er de allermindste Knolde udvalgte til Læggekartofler« 
(H. E. Jensen). 

Sortbensyge (Bacillus phytophthorus) er optraadt almin
deligt og stedvis ondartet. Fra Varde skrives den 26. Juli: 
»Sortbensygen er Som sædvanlig' overordentlig almindelig og 
synes at være meget vanskelig at komme til Livs. Selv ved 
Udvalg af store Læggekartofler har det ikke været muligt at 
undgaa den helt, om end den dog derved tager noget af. Syg
dommen synes her at være lige almindelig i Up to date og 
Richters Imperator« (A. Pedersen). Fra Aalborg: »Angrebet er 
meget almindeligt og synes navnlig at være ødelæggende paa 
kold Jord, hvor Kartoflerne er lagt, før Jorden var bekvem. 
I Brønderslev Forevisningsmark er især Planter efter over
skaarne Læggeknolde gaaet til Grunde af denne Sygdomc 
(J. Lyager). I et Kontroldyrkningsforsøgvedrørende Bladrulle
syge ved Kvistgaard, hvor Kartofler fra Statens samtlige For
søgsstationer sammenlignes, optræder der kun Sortbensyge i 
Partier af bestemt Proveniens (Borris, Herning, Studsgaard), 
ikke i de andre. 

Fra Tranbjerg meddeles om Alm. Kartoffelskurv (Actino
myces-Arfer): » Paa en med Vejjord opfyldt Lavning i Marken 
er Kartoflerne stærkt skurvede; uden omkring findes kun ube
tydelige .Angreb« (Hartvig Larsen). 

Kartoffelskimmel (Phylophthora infestans) iagttoges første 
Gang den 29. Juni, nemlig ved Jyderup paa Sharpes Victor, 
Æggeblomme og Webbers tidlige (J. Hansen). Iagttagelserne over 
Sygdommens første Optræden paa tidlige Sorter (Røde Ameri
kanske, Hammersmith, Juli, Tidlig Rosen, Sharpes Victor og 
Æggeblomme) i Juli Maaned grupperer sig kronologisk saa
ledes: 1.-10. Juli: Frijsenborg, Odense; 11.-20. Juli: Præstø, 
Struer, Aalborg, Brørup, Lyngby; 21.-31. Juli: Skive, Skals, 
Bøvling, Haderslev, Aabenraa, Kolding, Fredericia, Stubbe
købing. Paa sildige Sorter (Magnum Bonum og Up to date): 
20. Juli: Vejle paa Magnum Bonum; 21.-31. Juli: Struer,. 
Hornslet, Abed, Odense, Askov, Præstø. Paa Giveegnen iagt
toges Skimmelen den 1. August paa Up to date, og i Lem og 
Holstebro den 4. August paa samme Varietet. Ved Midten af 
August Maaned var Sygdommen iagttaget paa Magnum Bonum, 
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Up to date og Richters Imperator overalt i Landet, og Angrebet 
forløb næsten allevegne ondartet som Følge af Maanedens fug
tige Vejrlig. Gennemgaaende var usprøjtede Marker nedvisnede 
i de sidste Dage af August, og mange Steder før den Tid. 
Selvom det under det herskende regnfulde Vejr var vanske
ligt at sprøjte, gav dog rettidig Sprøjtning næsten bestandig 
godt Udslag. 

Om Angrebet paa Knoldene meddeles fra Lyngby den 31. Au
gust, at Juli ved Optagningen viste sig smittet, medens Magnum 
Bonum og Up to date var sunde. Fra Aarhus skrives om 
Klondyke, som har højtsiddende Knolde, at disse var en Del 
angrebne; hos de Planter, som havde Knoldene siddende lige 
under Hyppekammens Ryg, kunde ofte 50 pCt. af Knoldene 
være plettede, særlig paa Oversiden (Kay Petersen). 

Rodfilt- og Stængelfiltsyamp (Hypochnus solani) har 
været meget udbredte. 

Kartoffeltægen (Calocoris bipuncfaia og muligvis andre 
Arter) bearbejdede Kartoffelplanterne ved Aalborg, Bækkeskov, 
flere Steder i Holbæk og Frederiksborg Amt, hvor de gjorde 
ikke ringe Skade, sidstnævnte Sted i Forening med Bladlus; 
ved Struer gik det kun ud over Planterne i Randen af Marken 
langs et levende Hegn. 

Angreb af Kartoffelborerens Larve (Hydroecia micacea) 
er iagttaget ved Mou, Hammel og i Frederiksborg Amt i en 
Mark ved Siden af en i 1919 angreben Mark. 

7. Oræsmarksbælgplanter og Lucerne. 

Angrebet af Kløverens Bægersvamp (ScIerotinia trifo
liorum) har i Modsætning til i Fjor været meget godartet, 
aabenbart i Forbindelse med den i November 1919 indtrædende 
haarde Frostperiode. De dræbte og angrebne Planter staar i 
Reglen spredt over hele Marken, og den sædvanlige Angrebs
type ses ikke. Kun Rundbælg har stedvis været stærkt angrebet. 

Et hæftigt Angreb af Kløverens Skivesvamp (Pseudo
peziza trifolii) paa Rødkløver er i Maj iagttaget nær Kolding. 
Det bemærkes, at Køerne kun ugerne æder de angrebne Plan
ter (Bak); paa det tilsendte Materiale fandtes talrige dræbte 
Blade, tæt besatte med Svampens Frugtlegemer. 

Om et stærkt Angreb paa Tidlig Rødkløver skrives fra 
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Tystofte i Juni: »Svampen træffes ogsaa paa Sildig RødkløVer 
-og Lucerne, men ikke i den Grad som paa den tidli!i<'! Rød-' 
kløver. Der er dog ikke saa lidt Forskel paa Angrebet i de 
forskellige Stammer; saaledes er Tystofte Nr. 40 meget lidt 
angrebet, saa det kunde se ud til, at nogle Stammer er mere 
modstandsdygtige end andre« (H. Bagge). 

Lucernens Skivesvamp (Pseudopeziza medicaginis) har 
• været almindelig udbredt. Fra Lolland-Falster meddeles i Ok
tober: »Alle Lucernemarker staar i Øjeblikket, naar de da 
ikke er sIa aet i de sidste 2-3 Uger, næsten fuldstændig visne 
og fulde af Skivesvamp. Jeg tilraader Folk at lade Afgrøden 
staa, men saa snart Skivesvampen i Foraaret alter viser sig, 
da at slaa Markel1« (H. Holme-Hansen). - Ifølge en Meddelelse 
fra Borupgaard i Nordsjælland synes Fodring med Kløver og 
Lucerne, der er stærkt plettet af Skivesvamp, at kunne frem
kalde Kastning hos Kvæget. 

Fra øtoftegaard skrives om et Angreb paa Sildig Rød
kløver af Brandsvampen Thecaphora deform ans : »Enkelte 
Planter har Støvdragerne fuldstændig ødelagte i næsten alle 
Blomster; naar man aabner disse Blomster, staar der en lille 
Sky af Sporer ud af dem. Støvvejen er frisk og lader sig be
frugte ved Støv fra andre Planter« (E. Ellehauge). 

Betydelige Angreb af Rundbælgrust (Uromyces anthylli
dis) er noterede i Lyngby og Tystofte. 

Kløveraa len (Tylenchus devastafrix) omtales fra Møen, 
Stevns, Tystofte, Lyngby, Odense- og Aarhusegnen og Borris. 
Fra Tranbjerg (Aarhusegnen) skrives, at Angrebet er ret almin
deligt, særlig hvor Sædskiftet er omlagt eller paa anden Maade 
kommet i Uorden. Ved Tystofte var der Angreb i Marker, 
hvor der ikke i 7 og 9 Aar havde været dyrket Kløver; i en 
radsaaet Kløvermark samme Sted kunde det se ud, som Aalene 
fulgte Rækkerne, da Angrebet ikke bredte sig til Siderne (H. 
Bagge). I Aarhusegnen er der i 3 Kløvermarker iagttaget Plet
ter, der synes at skyldes Smitte udefra. I de to Marker laa 
Pletterne umiddelbart op til Markskel, medens den øvrige Del 
af Marken syntes helt fri for Angreb; der anvendtes ogsaa her 
8 og 9 Marks Drift. I den 3. Mark bredte Angrebet sig fra en 
Grøftekant med angrebet Bugtet Kløver ca.· 2 m ind paa Mar
ken; længere inde paa denne var der for øvrigt ogsaa flere 
Smaapletter (Hartvig Larsen). I Stevns iagttoges der i Maj 

• 
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st~kt Angreb i en 2. Aars Lucernemark, der i 1919 stod tæt 
og kraftig. . 

Blådlus (Aphider) iagttoges i Juni ved Lyngby paa Lucerne, 
dog kun i mindre Grad. Ved TystQfte var de paa samme Tids
punkt til Stede i stor Mængde paa Kællingetand; det hedder 
herom, at de nærmest vil skade de sidst angrebne Knopper og 
maaske bevirke, at Blomstringen afsluttes noget hurtigere end 
normalt; men hvis blot de første Blomster giver Frø, vil Ska
den imidlertid ikke være af større Betydning (H. Bagge). 

B l a d r a n d b i 11 e r (SUona lineata) optraadte gennemgaaende 
ret godartet. I April var enkeltstaaende Planter, f. Eks. Lucerne 
i Græsmarker, ret stærkt angrebne ved Tune, Lyngby og Askov. 
I Juni var der ved Lyderslev i Stevns meget Gnav i den ny 
Kløver under Dæksæd. I August var Billerne flere Steder tal
rigt paa Færde i Kløverudlæget. I Aarhusegnen aad de saa
ledes Kløveren fuldstændig af i et Par Meters Bredde langs en 
lErtemark; længere inde tog Gnavet af, og ca. 10 Meter inde 
var der intet at se (Hartvig Larsen). I en til Frøavl nylig an
lagt Kløvermark i Stevns var den ene Halvdel i den Grad øde
lagt, at der var Fare for, at Planterne ikke inden Vinteren 
vilde forvinde Angrebet. - I September iagttoges der i Aarhus
egnen Angreb af Larverne: en Mængde Kløver- og Kællinge
tandplanter blev gnavede over lige under Jordskorpen (Hartvig 
Larsen). 

Ved Lyngby var der i Begyndelsen af Juli temmelig stærkt 
Gnav i Lucerne af Lucernegnaverens Larve (Phyionomus 
variabilis). Midt i Maaneden forpuppede Larverne sig. 

Larver af Spidsmus-Snudebillen (Apion apricans) fand
tes i Slutningen af Juni ved Tystofte i ikke ringe Mængde: i 
de fle"te af de frøsaUe Hoveder var der 2--3 Larver. 

Ved Vejle iagttoges der paa Hvidkløver lidt Gnav af D e n 
haarede Mariehøne (Lasia globosa). 

Galmyglarver (Diplosis loti) fandtes i Juli i galle dan nede 
Blomster af Kællingetand og Lucerne. 

8. Fodergræsser og Græsser til Frø. 

Angrebet af Aksbakteriose (Aplanobacter Rathayi) paa 
Hundegræs i den plantepatologiske Forsøgsmark har i Aar 
været meget' stærkere end sædvanlig, aabenbart paa Grund af 
det fugtige Vejr. 

47 
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Dusksvamp (Dilophia graminis) er optraadt almindeligt 
paa Hundegræs. - Paa en Rævehale-Parcel i Lyngby kunde 
det iagttages, at Angrebet var stærkest paa de kraftigste Planter 
og navnlig fandtes langs P.arcellens Yderkanter, hvor Ræve
halen havde Adgang til Kvælstof fra tilstødende gamle Rød
kløverparceller . 

Om H ejre-Brunrust (Puccinia bromina) paa Ager-Hejre 
meddeles fra 0toftegaard: »Angrebet paa de udplantede Fami
lier· er af meget forskellig Styrke, ja nogle er helt uangrebne 
(E. Ellehauge). 

Ved Tystofte' og i Odenseegnen var Timothe i Juni meget 
stærkt gnavet af Larven af Frøgræs- U glen (Apamea lestacea). 
I en enkelt Tue kunde der i Slutningen af Maaneden findes 
indtil 20 Larver. Planterne stod kraftige, men paa faa Dage 
faldt de om og visnede: alle de friske Skud var gnavede over 
(B. Bagge). I Odenseegnen var Eng-Rævehale og Draphavre 
ogsaa angrebet. 

Stedvis iagttoges der i Juni overgnavede Straa (Gnavet 
over øverste Knæ) i de forskellige Græsser (Hundegræs, Eng
Svingel, Draphavre, Fløjlsgræs, Rajgræs o. a.); formodentlig 
skyldes Gnavet Hvidaks- U glens Larve (Badena secalis). 

Larven af Timothefluen (Cleigaslra flavipes) ødelagde ved 
Tystofte og Roskilde mange Duske af Timothe; førstnævnte 
Sted var ca. en Fjerdedel af Duskene paa næsten alle Straa 
afgnavede; i en Mark ved Roskilde ansloges det beskadigede 
Antal til ca. 20 pCt. 

9. I(ærnefrugttræer. 

Af Indberetningerne om Løvtræernes Kræftsvamp 
(Nectria galligena) 1) fremhæves følgende: Fra Aalborg: »Syg
dommen er udbredt paa alle Sorter, dog mindst paa Åkerø, 
Belle de Boskoop, Bismarck, Boiken, Filippa, Keswick Codlin 
og Tranekær. Regelmæssig Sprøjtning og Saarbehandling med 
Jod er gode Midler mod Ondet« (O. Hein). Fra Ringe: »1 en 
7 Aar gammel Plantage med Vinter-Guldpearmain var af 150 
Træer ca. 100 totalt ødelagte af Kræft. Let Jord med Grus
underlag« (Th. Højer). Fra Giesegaard : "Cox' Orange og' Ildrød 

') I tidligere Oversigter opført undel' Navnet N. diiissima. 
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Pigeon mest angrebne, Bramleys Seedling og Lord Grosvenor 
mindst« (Riis). Fra Bornholm: »Kræften huserer stadig paa de 
ømfindtlige Sorter og da navnlig, naar disse anbringes paa 
kold og vaad Jord. Langs Kysten, paa den lette, ofte stenfyldte 
og grusede Jord trives de fleste Sorter udmærket. Som de mest 
haardføre herovre maa anbefales Bismarck, Boiken, Filippa, 
Kasseler Reinette og Reinette de France« (H. Nielsen). 

Den i Oversigten for 1919, Side 432, omtalte Fusariose 
paa modnende og modne Beurre d' Amanlis er i Aar fundet 
paa Frugter af Signe Tillisch og Lewis' Incomparable. Om
fattende Undersøgelser, hvorom der senere vil fremkomme 
en særlig Afhandling, har nu bekræftet den i 191 g-Oversigten 
fremsatte Formodning, at delte Angreb virkelig skyldes Fusa
rium Willkommi, eller med andre Ord, at Løvtræernes Kræft
svamp ogsaa formaar at fremkalde en typisk Forraadnelse af 
Æble- og Pære frugter. 

Det eksempelløst haarde Angreb af Æbleskurv (Ven/uria 
inaequalis) har overalt præget Frugthaven. Hos de mest mod
tagelige Sorter, i første Række Graasten, blev Blomster
klyngerne eller de rigeligt ansatte Frugter helt ødelagte, og 
Skaden vil utvivlsomt kunne spores i en Aarrække. I Juni 
Maaned stod mange iEbletræer med brunvisne Blade eller helt 
afløvede, og selv Æble-ViIdstammer, paa aaben Mark uden 
Læ, var skurvede. - Blandt de stærkest angrebne Sorter kan 
fremhæves følgende: Bismarck, Charlamowsky, Cox' Orange, 
Graasten, Rød Pigeon, Signe Tillisch, Transparente blanche 
og Vinter-Guldpearmain; det maa dog tilføjes, at Cox' Orange 
nogle Steder (Lerchenborg, Skels kør-Egnen , GI. Hestehave), 
hvor rationel Besprøjtning har været foretaget, ikke har lidt 
synderligt - samt at Arreskov Graasten har modstaaet An
grebet godt. Modstandsdygtige har vist sig: Belle de Boskoop, 
Boiken, Filippa, Høveæble, Koldemosegaards Reinette, Nonnetit, 
Pederstrup Reinette, Skovfogedæble og Tyrreshup Kirsebær
æble, foruden nogle nyere engelske Sorter som BrarnIey's Seed
Jing, Frogmore prolific og Lane's Prince Albert. 

Ogsaa Pæreskurv (Venturia pirina) er optraadt hyppigt 
og del vis ondartet. Knopceller af Svampen kan ligeledes her 
findes paa Blomsterstilkene og bevirke, at Blomsterklyngerne 
visner hen; særlig paa espalierede Pærer er dette sidste Angreb 

47* 
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bemærket. Fra Oringe skrives, at Beurre Diel er mest an
greben, dernæst Bonne Louise og Williams Bon Chretien. 

Fra et Par Steder (Aarhus, Buddinge, Lyngby) omtales 
Angreb af Pære.,.Blæresyge (Taphrina bullata). 

Angrebet af Kærnefrugtskimmel (Sclerolinia (ructigena) 
har mange Steder været stærkt fremtrædende, særlig paa de 
blødkødede og finhudede Æblesorter. De stærke Skurvangreb 
paa Frugterne har lettet Snylterens Indtrængen. 

Pæretræets Gitterrust (Gymnosporangium sabinae) synes 
at have været almindelig udbredt. 

Ved Esbjerg fandtes i April et Æbletræ dræbt af Rod
fordærveren (Polyp0rlls annosus). Træet stod 4 m fra en an
greben Alm. Røn i et Læbælte, og denne var igen smittet fra 
Rødgraner. Paa Ask og Ahorn i Læbæltet kunde intet Angreb 
findes (Margrethe Huiid). 

Tæger (Capsidae) optraadte ret moderat. I Slulningen af 
April begyndte Larverne at vise sig ved Lyngby: de fandtes i 
næsten hver eneste Knop paa de usprøjtede Træer (H. Øhlers). 
Enkelte Steder i Frederiksborg Amt iagttoges de i Maj Maaned. 
I Juni var de almindelige rundt omkring paa Æbletræerne: i 
Holbæk Amt var Æblerne mange Steder helt vanskabte som 
Følge af Tægebearbejdningen (H. Birkedal) .. fra Giesegaard hed
der det, at Ynglen af de grønne Tæger (Calocoris- og Lygus
Arter) først bemærkedes den 11. Juni, Ynglen af Æbletægen 
(Atractotomus mali) den 15. Juni; endnu den 19. Juni fandtes 
fuldt udviklede Æbletæger. Om denne sidste Art skrives i Sep
tember fra samme Sted, at de fandtes i betydeligt Antal: »Der 
maa passes paa til Foraaret. Det er af Betydning at faa tyn
det Frugttræerne ud saa tidlig som muligt, da Tægerne helst 
opholder sig mellem Æblerne, hvor disse sidder i Klynger« 
(J. S. Riis). 

Bladlopper (Psylla mali) var som sædvanlig paa Færde 
i Maj-Juni, særlig paa ældre Træer. Ved Lyngby viste de 
første Larver sig den 15. April i Knopperne af et usprøjtet 
Æbletræ; den 30. Maj var der allerede mange fuldt udviklede 
Insekter. Nogle Steder (Tystofte, Buddinge, Vilvorde, Charlot
tenlund, Lyngby, Giesegaard) var Angrebene i Maj ret stærke, 
saa Blomsterstandene visnede. Ved Sprøjtningsforsøg, foretagne 
i Lyngby, viste Defensolat (Karbolineum) sig meget virksomt: 
de fleste Æg blev slaaet ihjel heraf (H. Øhlers). 
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Bladlus (Deniatus sarbi, Aphis pami og andre Arter) op
traadte i Maj-Juni i uhyre Mængde, særlig paa Æbletræerne. 
Fra Jernved skrives saaledes i Juni: »Aldrig mindes man her 
paa Egnen at have set et saa ødelæggende Angreb af Lus som 
i Aar; alt angribes« (P. Nygaard). Endnu i Midten af Juli var 
Angrebet ondartet. 1 Blangsted, hvor 40 forskellige Æbletræer 
i Eftersommeren 1919 blev angrebne, pensledes Grenene: ikke 
Knopperne, i Marts med Defensolat, hvorved en betydelig Del 
af Æggene blev ødelagt; men paa omtrent alle de saaledes 
behandlede Træer fandtes der dog i Midten af Maj levende 
Bladlus, der da bekæm pedes med Kvassiaafkog: » Det gælder 
om, at de unge Skud ikke tager Skade. Naar disse først har 
naaet en større Længde, er Angrebet ikke farligt for Frem
tiden« (N. Esbjerg). Fra Sorø skrives der i Maj, at Sprøjtningen 
paa Grund af det fugtige Vejr var næsten umulig (H. Gram). 
I Juni sprøjtedes der flere Steder med mere eller mindre god 
Virkning med Kvassia eller Tobaksekstrakt. Ikke sjældent 
hedder det, at Sprøjtningen vel har hæmmet Bladlusene de 
første Dage, men at de i Løbet af kort Tid var der igen, saa 
der atter maaUe sprøjtes. Bladene har været saa stærkt sam
menkrøllede, at Vædsken vanskelig kunde naa ind til dem. 
Fra Aalborg hedder det: » Vi er kommet for sent med Sprøjten, 
vi kan ikke dræbe dem« (O. Hein). Fra Sorø: »Trods gentagne 
kraftige Sprøjtninger myldrede ny Slægtled [rem. Afknibning 
af de unge Skud syntes at hjælpe en Del, men nu angribes 
atter de ny frembrydende Skud slemt, saa der igen maa sprøj
tes« (H. Gram). Om Mariehøns (Caccinellidae) skrives der fra 
Beder, at de, selvom de var til Stede i ret stort Antal, kun 
magtede lidt imod Bladlusene; fra Homum hedder det der
imod: »1 Midten af Juni indfandt en Del Mariehøns (Coccinella 
sepiempunctata) sig; det er tænkeligt, at de har ødelagt en Del 
Lus, for det varede ikke ret mange Dage, inden der kunde 
mærkes Formindskelse af disse« (H. G. Olsen). Ved Sorø var 
der allerede i Maj en Del Svampeangreb i Bladlusene. Ved 
Holbæk synes Svampeangrebet først at have indfundet sig i 
Juni: »Lus har været meget ondartede i Juni, dog synes det 
nu de senere Dage, som de mange Steder dør bort af sig selv« 
(H. Bil'kedal). - I Oktober var mange Æblegrene - væsentlig 
Aarsskud - ved Tystofte tæt besatte med Æg af Æble
Bladlusen (Aphis pomi). Ved Forsøg i Lyngby dræbtes 

, 
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Æggene ved Sprøjtning (15. Marts) med Svovlkalk (1 : 10) og 
med Defensolat. 

Skjoldlus (bl. a. Leeanium eorni) er iagttaget paa Æble. 
Ved Vejen er de fra Ælmetræer i Læbæltet gaaet over paa et 
Par Æbletræer (Jens Thorsen). 

Larven af Frugttræ-Bladhvepsen (Erioeampoi'des lima
eina) iagttoges i September i betydelig Mængde paa Pæretræer 
i mange Haver ved Nøddebo. 

Hvepse (Vespa sp.) optraadte i September ret talrigt paa 
Bækkeskov og gnavede Huller i Æblerne. 

Æble-Sn ud ebillen (Anthonomlls pomorum) var ikke sær
lig talrig paa Færde; ved Ringe ødelagde dog Larverne Blom
sterne totalt paa unge - 3 Aar gamle - Æbletræer. 

Larven af Æ b l e m a rv -M ø Il e t (Blastodaena plltripenella) 
iagttoges nogle Steder (Københavns Omegn, Grenaa). Sidst
nævnte Sted var de fleste af Larverne gaaet ud af Skuddene i 
Midten af Juni (Niels Gram). 

Snareorme, Larver af Æble-Spindmøl (Hyponomellla 
malinella) , var talrigt paa Færde og gjorde ikke ringe Skade 
(Roskilde, Odenseegnen, Beder, Djursland, Hjørring Amt). I 
Odenseegnen blev Kolonierne fjærnede og dræbte; » det er let 
overkommeligt og virksomt« (.J. Johnsen). Fra Hjørring skrives: 
»Ved rettidig Anvendelse af Larvefakler kommer man dem let 
til Livs« (P. Chr. Andersen). 

Larven af Rønnebær-Møllet (Argyresthia eonjllgella) var 
meget sparsomt til Stede - i Modsætning til i 1919 var der 
ogsaa fuldt op af Rønnebær i 1920. Om de fl'a 1919 over
vintrede Æblel' meddeles det fra flere Steder, at de, tl'ods de 
talrige Larvegange, holdt sig godt. 

Larven af Æble- Vikleren (Carpoeapsa pomonella) synes 
ikke at have optraadt ondartet, selvom 'den var paa Færde 
rundt omkring. Fm Aarhus hedder det dog i August: »Der 
drysser daglig ormstukne Æbler ned«. Mange Steder i Lemvig
egnen og Vendsyssel var Angrebet ogsaa l'et ondartet. Hos en 
større Frugtavler i øst-Vendsyssel gik det særlig ud over 
Kirsebæræblerne ; ved flittig Sprøjtning i Juli med Schwein
furtergrønt undgik han dog større Tab. 

Et stærkt Angreb af den fra Udlandet (England og Mellem
europa) som Skadedyr kendte og frygtede B a r k v i k l e r (Grapho
litha Woeberiana) iagttoges i en Have i Valby paa et Æbletræ 
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og i mindre Grad paa Pære (Grev Moltke) og Kirsebær. Paa 
Stamme og Grene fandtes der en Mængde større og mindre 
Saar: »To Grene var helt gaaet ud, og Træet bar kun ganske 
faa og smaa Frugter. Træets Tilstand var øjensynlig meget 

. slet ... « 1). Barkvikleren er tidligere fundet nogle faa andre 
Steder her i Landet. 

Knopviklerlarver (Oletrellthes variegana og O. ocellana) 
kom frem i Slutniugen af April og fandtes senere rundt om
kring (særlig den førstnævnte), som Regel dog ikke i større 
Mængde. Fra Bregentved hedder det saaledes i Maj: »Frugt
træerne er mærkværdig fri for gnavende »Orme.; i Aan (W. 
Prior). Ved Aarhus var der i Juni stærkt Angreb paa Vonge 
Reinet af O. ocellana. 

Angreb af Larven af Den blaaplettede Træborer 
(Zellzera pirina) iagttoges ved Jægerspris og Lerchenborg hen
holdsvis paa Cox' Orange, Cox' Pomona og Transparente 
blanche. Sidstnævnte Sted var Larven trængt ind fra et 
Kræftsaar. 

Frostmaalerlarver (Cheimatobia brllmata og Ch. boreafa) 
optraadte meget forskelligt i de forskellige Egne af Landet; 
medens de paa Øerne gennemgaaende ikke var til Stede i større 
Mængde (se under Knopviklerlarver) - i Juni hedder det og
saa fra flere Steder (f. Eks. Holbæk Amt og Sorøegnen), at 
Larveangreb paa Træer og Buske var uden Betydning -
gjorde de i Jylland, navnlig i Vestjylland, og ved Ringe paa 
Fyn meget stor Skade og afløvede for en stor Del Træerne, 
stedvis i den Grad, at disse gik ud - dette gælder dog kun 
Træer, som ogsaa i 1919 var stærkt angrebne og fuldstændig 
afbladede (Margrethe Hviid). I Jernved (Ribeegnen) var allerede 
i Slutningen af April Cox' Orange slemt medtaget, medens 
Skovfogedæble og Boiken var fri for Angreb (P. Nygaard). Ved 
Studsgaard var i Maj saavel Æble- som Pæretræer angrebne, 
mest ondartet de Æbletræer, som stod nærmest ved Læbælter 
og Hegnsplantninger (J. Nesten). Flere Steder sprøjtedes der 
med god Virkning med Schweinfurtergrønt alene eller som Til
sætning til Bordeauxvædske eller Svovlkalkvædske. Fra Hjør
ring hedder det, at Limringene ikke synes at have gjort syn
derlig Nytte, formodentlig paa Grund af, at den Larvelim, der 

') Mathias Thomsen. Barkvikleren. Gartnertidende, 28. September 1920. 
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gaar i Handelen, i Løbet af ca. 8 Dage bliver fuldstændig tør, 
og de fleste glemmer at smøre nyt paa (P. Chr. Andersen). 

Ringspinderlarven (Gastropacha nenslria) var meget 
sparsomt til Stede. Allerede i April hed det fra Bornholm, at 
man maatte formode, at Angrebet vilde blive minimalt, da 
der kun var iagttaget. meget faa ,)Ægmanchetter« paa Træerne 
(H. Nielsen). 

Larven af Blaahovedet (Diloba coeruleocephala) gjorde i 
J ernved Sogn ikke ringe Skade; ogsaa ved Lyngby var der en 
Del Larver. 

Pære-Galmyggen (Cecidomyia nigra) var ret talrigt paa 
Færde. Den var saaledes slem i Jylland; det har imidlertid 
vist sig, at Angrebet tager af, hvor man ryster de angrebne 
Frugter ned og straks tilintetgør dem (P. Henriksen). Fra Born
holm skrives, at Angreb kun er iagttaget paa de tidlige Sorter 
som Kejserinde, Doyenne Juillet og Coloree Juillet; en Udtalelse 
fra Tystofte gaar i samme Retning: » Det er særlig Sorten Grev 
Moltke, det er gaaet ud over, idet næsten ingen af de ret talrigt 
ansatte Frugter er gaaet fri; det ser ud, som de sildig modne 
Sorter klarer sig bedst, en Sort som Nouveau Poiteau er f. Eks. 
gaaet fuldstændig fri« (A. Feilberg). 

Angreb af Pæreblad-Galmyggen (Cecidomyia piri) iagt
toges i Maj ved Lemvig. 

Spi ndemider » Rødt Spind« (Paratetranychus pilosus) 
optraadte som Følge af det fugtige Vejr meget sparsomt. 

Mideskurv, frembragt af Pære-Galmiden (Eriophyes 
piri) var som sædvanlig meget udbredt. Ved Tystofte viste et 
tidligere nedskaaret Espalier-Pæretræ sig efter Genvæksten an
grebet. Paa Giesegaard og ved Tystofte iagttoges Mideskurv 
ogsaa paa lEble. Førstnævnte Sted var et gammelt Æbletræ 
rigelig besat med Midefilt, frembragt af Eriophyes ma/inns. 
- Ved Forsøg, foretaget i Lyngby, har Sprøjtning med Svovl
kalkvædske , lige naar Knopperne bryder, givet udmærket Re
sultat. Bladspidserne svides lidt, hvad der dog ingen Skade gør. 

10. Stenfrugttræer. 

Fersken-Blæresyge (Taphrina deform ans) har været 
mere udbredt end sædvanlig, og Skaden kan vær~ meget føle
lig, navnlig paa unge Træer. Følgende Indberetninger stammer 
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fra Maj-Juni: Bækkeskov: »Nyplantede Træer af Amsden, 
Early Rivers og Montague er fuldstændig gaaede til Grunde af 
denne Sygdom, der er medført fra Planteskolen« (Alf. Jensen). 
Buddinge: »Stærke Angreb i en Planteskole paa unge Fersken
træer, der sættes stærkt tilbage i Vækst« (E. Gram). Oreby
gaard: »Et stort og værdifuldt Espalier af forskellige Sorter 
har lidt overordentlig meget. Flere af Træerne synes at være 
helt døde, medens andre kun skyder svagt. Aarsagen til denne 
Misere menes at være for kraftig og sen Vækst sidste Efteraar 
i Forbindelse med et meget hæftigt Angreb af Blæresyge. Træet 
blev ikke modent og er sandsynligvis allerede frosset tildøde 
i November. De faa Skud i Aar el' angrebne af Sygdommen« 
(A. Pedersen). »Paa en Mul' med 42 Stkr. 6 Aars Fersken var 
de 32 næsten ødelagte af Blæresygen, og de sidste 10 let an
grebne af samme« (H. Birkedal). Bækkeskov : »Blæresyge op
træder usædvanlig ondartet i Aar; paa nogle Træer er der saa 
godt som ingen sunde Blade« (Alf. Jensen). Ogsaa paa Lerchen
borg forekommer særdeles ødelæggende Angreb. Fra Landbo
højskolen fremhæves om et Angreb paa Bredsteds Early York, 
at de Blade, som er fremkomne i Juni Maaneds Slutning, ikke 
bliver angrebne (H. Wedege). 

B lom m e p u n g e (Taphrina pruni) er almindelig udbredte, 
saaledes som det sædvanlig er Tilfældet efter en vaad For
sommer. Fra Bornholm skrives: »Denne Sygdom, som jeg i 
tidligere Aar ikke har iagttaget ret mange Steder, er i Aar 
meget almindelig og optræder paa alle Sorter« (H. Nielsen). 
Fra J ullerup paa Fyn: » Paa et vistnok rodægte Blommetræ 
el' alle Frugterne omdannede. Jeg mener tidligere at have lagt 
Mærke til, at de mest »vilde« Blommer bliver fortrinsvis an
grebne af denne Sygdom« (A. Pedersen). 

Stærke Angreb af Stenfrugtskimmel (Sclerotinia cinerea) 
er i Forsommeren noteret paa Blomme, Aprikos og Fersken i 
alle Egne af Landet. 

Paa en fra Lerchenborg indsendt Ferskengren fandtes ind
faldne Pletter omkring Knopperne, fremkaldte af Phoma persi
cae. Dette Angreb, der øjensynlig er meget alvorligt, er ikke 
tidligere iagttaget i Danmark. 

Bladlus (Aphidae) optraadte i uhyre Mængde paa Blomme 
(Hyalopterus pruni og i mindre Antal Phorodon humuli og 
Brachycaudus helichrysi) og - om end i langt mindre Grad -
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paa Fersken (Myzoi"des persicae) og Kirsebær (Myzoi"des cerasi) 
og ødelagde i stor Udstrækning Blommehøsten. I Juni - sted
vis allerede i Slutningen af Maj - saas Blomme-Bladlusene 
ret hyppigt angrebne af Snyltehvepse og Svamp. - Sprøjtning 
med Tobaksekstraktopløsning virkede hæmmende paa Lusene, 
men helt ødelægge dem kunde det ikke. Fra Hjørring skrives: 
I Reglen bekæmpes de ikke, før de er til Stede isaadanne 
Mængder, at det er umuligt at komme dem til Livs (P. Chr. 
Andersen). 

Skjoldlus (Lecanium corni) fandtes flere Steder i Jylland 
paa Kirsebær. 

Larven af Frugttræ-Bladhvepsen (Eriocampoi"des lima
eina) skeletterede i September Kirsebær- og Mirabelbladene ved 
Nøddebo og Køge Strand. 

Larven af Blomme-Bladhvepsen (Hoplocampa (ului
cornis) optraadte enkelte Steder i Vendsyssel meget ondartet. 

Hist og her har Larven af Blommemøllet (Argyresfhia 
ephippiella) ødelagt Kirsebærknopperne. 

Minering af Clercks Minermøl (Lyoneiia CLerckella) iagt
toges flere Steder. 

Frostmaalerlarver (Cheimafobia brumata og Ch. bOl'eafa) 
og Larven af B I a a h o ved e t (Diloba coeruleoceplwla) gjorde 
stedvis en Del Skade, navnlig i Vestjylland. 

11. Hindbær og Brombær. 

Angrebet af Hindbær-Stængelsyge (Didymella applanata) 
har været almindeligt og stedvis ondartet. 

Ved Sorø var der i Juni Angreb af Bladlus (Aphidae) 
paa de ny Hindbærskuds øverste Blade. »Angrebet ser«, skri
ves der, »ud til at volde mere Fortræd, end man havde tænkt, 
idet Skuddene er standsede i Væksten, og mange kun er blevne 
50-75 cm høje, hvorved Høsten ad Aare sikkert vil mindskes 
stærkt, hvis der ikke er saa mange kraftige, høje Skud, at de 
angrebne helt kan undværes og skæres bort. De forkrøblede 
Skudspidser bør sikkert i hvert Fald fjærnes omhyggeligt ved 
Vinterbeskæringen« (H. Gram). 

Ved Jellinge og Skelskør var der i Maj en Del Gnav af 
en øre-Snudebille (Otiorrhynchus picipes). 

Over H i ndbær bi llen (Byillrus lomenloslls) klagedes der 
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fra Skelskør og Lerchenborg; fra Lyngby hedder det derimod, 
at der kun var faa Biller. 

Ved Brovst var der noget Angreb af Hindbærmøllets 
Larve (Incurvaria rubieIla). 

Hindbær-Glassværmerens Larve (Bembecia hylaeifor
mis) iagttoges i April i Hindbærstængler ved Aarhus. 

12. Stikkelsbær, Ribs og Solbær. 

Angreb af Ribs-Skivesvamp (Pseudopeziza rib is) er op
traadt meget hyppigt paa Bladene af Ribs, Solbær og Stikkels
bær. Buskene kan som Følge heraf helt eller delvis afløves. 

Stikkelsbærdræberen (Sphaerotheca mors uvae) viste 
"Sig paa tidligmodne Soder omkring den 10. Maj (Povl Lind) 
'Og har i Maanedens Løb bredt sig i Stikkelsbærplantninger 
Landet over. Flere Meddelere stemmer overens i, at Angrebet 
er ret stærkt til ondartet paa usprøjtede Buske, medens vinter
"Sprøjtede Buske er meget lettere angrebne. Fra Ribe skrives 
saaledes: »De forskellige Sorter her er meget stærkt angrebne. 
Hvor der er foretaget Sprøjtning med Blaasten eller Svovlkalk 
{synes lige godt), er der intet eller næsten intet Angreb. Over
stænkning med Kalkmælk synes ikke at nytte« (P. Nygaard). 
Fra Aalborg: » Sygdommen forekommer nu, hvor Sprøjtning 
ikke er blevet udført, ret ondartet. Paa sprøjtede Planter der
imod kun meget ringe Angreb« (O. Hein). Fra Lyngby: » Ube
handlet ret stærkt angrebet. Alle de Buske, der er sprøjtede 
med Blaasten, saa godt som sunde« (H. Øhlers). Fra Sorø 
indberettes, at Vintersprøjtningen ikk~ synes at have forslaaet 
i en af Træer noget overskygget Plantning (H. Gram). - Fra 
Bornholm og Nordsjælland meddeles, at Sommersprøjtning 
med 3-6 pCt. Saltvandsopløsning har haft til Følge, at Blade 
og Bær i stor Mængde er affaldne. 

Som Følge af det fugtige Vejr har Drueskimmel (Botrytis 
einerea) mange Steder bragt Grene af Stikkelsbær til at visne; 
ved de døende Grenes Grund er i flere Tilfælde fundet rigelige 
Bevoksninger af Svampen. Melkalk, anbragt omkring Rod
halsen, vil sikkert bidrage til at formindske Angrebet. 

Stikkel,sbær-Skaalrust (Puccinia Pringsheimiana) er sted
vis optraadt hæftigt; ved Sil~eborg og Vejle har dette Angreb 
næsten stillet Stikkelsbærdræberen i Skygge (L. Nielsen). 
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Filtrust (Cronartium ribicola) paa Solbær har tiltrukket 
sig Opmærksomheden ved sin almindelige og ondartede Op
træden. 

Ribs-Poresvamp (Polyporus ribis) er iagttaget paa Fær
øern,e (Patursson). 

Ribs- og (i mindre Grad) Stikkelsbærblade var meget al
mindeligt bearbejdet af Tæger (Capsidae). 

Bladlus (Aphidae) optraadte i uhyre Mængde; fra alle 
Egne af Landet klagedes der i Maj-Juni over deres Over
haandtagen. Ribsbuskene var fulde af røde, buklede Galle
dannelser, frembragte af Myzus ribis, der allerede begyndte 
at vise sig i April, stedvis endogsaa før Bladene havde foldet 
sig helt ud. Skudspidserne af Stikkelsbær, Ribs og Solbær 
var sammenkrøllede af Aphis grossulariae og Rhopalosiphum 
ribis. Mest gik det ud over Solbærbuskene, der tabte baade 
Blade og Bær; ved Tystofte faldt saaledes omtrent Halvdelen 
af Bærrene af. Der sprøjtedes flere Steder med Tobaksekstrakt
opløsning; men Virkningen var utilstrækkelig, da Lusene sad 
vel beskyttede paa Undersiden af de sammenkrøllede Blade. 

Flere Steder fandtes der paa Rødderne af Ribs Bladlus 
(Schizoneura fodiens) , der i Forsommeren optræder som Ælme
lus (S. ulmi) i blege, buklede, indrullede Bladrande. Ved 
Guldborg iagttoges de Set. Hansdag paa Rodhalsen af en 
Ribsbusk under deres Vandring nedad. Rodlusens Sugning paa 
Rødderne kan muligvis være en af Aarsagerne til Bladrand
sygen, men synes for øvrigt ikke i højere Grad at svække 
Buskene. 

Gnav af en øre-Snudebille (Otiorrhynchus picipes) iagt
toges ved Skelskør paa Ribs - sammen med denne fandtes 
paa Buskene Barynotus obscurus og Tanymecus palliatus - og 
ved Jellinge tillige paa Solbær. Førstnævnte Sted var Larverne 
paa et noget tidligere Tidspunkt fundet i stor Stil om'kring 
Rødderne af de samme Buske. 

Larven af Stikkelsbær· Bladhvepsen (sandsynligvis 
Nemalus ribesii) optraadte i Maj ved Esbjerg uden dog at gøre 
støne Skade. I Slutningen af Juli var der ved Horsens og 
Svendborg stærke Angreb, førstnævnte Sted blev. Planter til 
Formering fuldstændig afløvede, sidstnævnte Sted var det 
samme Tilfældet med ret store Buske. 

Larven af Ribsmøllet (Incl1rvQl'ia capitella) optraadte ond-
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artet paa Ribsbuske ved Skels kør og ødelagde i stor Maale
stok Knopperne. 

Spindmide'r (Paratefranychus te/arius'!) iagttoges i April 
ved Lyngby paa Ribsbuske. 

Af Stikkelsbærmiden (Bryobia ribis) var der flere Steder, 
navnlig paa Sjælland (Lyngby, Lerchenborg, Bækkeskov, Giese
gaard, København, Holbæk Amt) mere eller mindre ondartede 
Angreb især paa gamle Stikkelsbærbuske; ved Lyngby fandtes 
Miderne særlig paa tætte, med Kvik overgroede Buske. 

Fra alle Kanter af Landet klagedes der over stærke Angreb 
af Solbærmider (Eriophyes ribis). I Marselisborg Skov ved 
Aarhus iagttoges der ogsaa Mideknopper paa vilde Solbær. 
Fra Aarhus hedder det om et nyt Angreb paa sunde 6 Aars 
Buske: »Det er højst sandsynligt, at det er Spurvene og Bog
finkerne, som er Smittebringere ved de primære Angreb« (Kay 
Petersen). 

] 3. Hassel, Hyld og andre Frugtbuske. 

Hasselbuske var i Maj Maaned ved Landsgrav og Lyngby 
tæt besatte med B la d l u s (Callipfery:l' cory/i). 

Mideknopper, frembragte af Hassel-Galmiden (Erio
phyes aveIlanae) er iagttaget rundt omkring. 

]4. Vin. 

Vinrankerne i et Koldhus i Ringeegnen var tidligt om 
Foraaret fuldstændig overfyldt med Skjoldlus (Lecanium /Jitis'!). 
Man afgned i Marts Maaned Rankerne og kalkede dem med 
Svovl kalk (Th. Højer). 

15. Jordbær. 

Om et Angreb af Jordbær-Bladpletsyge (Mycosphaerella 
fragariae) paa Sorten Sejrherren meddeles fra Gredstedbro: »1 
Ugen 13.-20. Juni er der i en Have her set det Særsyn, at 
Bladpletsygen har bragt alle Jordbærbladene til at visne fuld
stændig. Der har nok tidligere været Angreb af Svampen, men 
kun i mild Grad« (P. Nygaard). 

Tæger (Capsidae) iagttoges i Juni i stor Mængde ved 
Aalborg. 
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Hindbær-Sn udebillen (Anthonomus rubi) optraadte ret 
sparsomt. Kun fra Aarhus og Vendsyssel (særlig Sindalegnen) 
foreligger der Meddelelse om stærke Angreb. 

Larven af Kartoffelboreren (Hydroeda micacea) iagttoges 
i Juni i Jordbærplanter ved Aarhus: den udhulede Jordstænglen~ 
saa Planterne døde (Kay Petersen). 

Angreb af Jordbærmiden (Tarsonemus fragariae) ~aas 

rundt omkring; i Forsommeren var de dog gennemgaaende 
paa Grund af det fugtige Vejr noget mindre iøjnefaldende end 
sædvanlig. Ved Vejen havde man Lejlighed til at iagttage~ 

hvorledes Smitten var ført fra Moderplanterne med Udplant
ningsplanterne: »I en Del af det Stykke, hvorfra Udløberne 
blev benyttede, var der Angreb, hvad man ikke ved Udplant
ningen havde lagt Mærke til, og kun Planterne fra denne 
Del var inficerede« (Jens Thorsen). 

16. Havebønner. 

Krybbønner, baade Voks- og Snittebønner har været stærkt 
angrebne af Bønnesyge (GlomerelIa Lindemulhiana); fra Sorø 
fremhæves Daddel-Voks-, Hinrichs Kæmpe og Prinsessebønner 
som modstandsdygtige (H. Gram). 

17. Tomater. 

Paa Tomat har Kartoffelskimmelen (Phytophfhora in
festans) været meget ondartet, som det maaUe forventes efter 
det stærke Angreb paa Kartoflerne og de vanskelige Sprøjt
ningsforhold. Fra Aarhus skrives: » Efter at Kartoffeltoppen 
var visnet, sagtnede Angrebet meget, saa at det tydeligt kan 
ses, at Kartoflerne er de væsentligste Sporeproducenter. Tabet 
paa grønne og modne Tomater blev 15 pet. « (Kay Petersen). 
Fra Oringe 24. September: »De mere storfrugtede Sorter er 
meget stærkt angrebne, hvorimod den lille »Progress« næsten 
ikke har vist Sygdomstegn« (N. Hansen). Fra Tystofte: »1 
Modsætning til andre Steder, jeg har set, er Tomaterne her i 
Haven praktisk talt fri for Angreb af Kartoffelskimmelen. De 
er ikke sprøjtede og staar lige op ad Kartofler, hvor Toppen 
har været stærkt angreben, men de begyndte at modne meget 
tidligt (der var røde Tomater de første Dage af August) og 
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staar paa et Sted, hvor der er megen Sol og forholdsvis tør 
Jord« (A. Feilberg). 

Paa Aarslev Havebrugsskole har man gjort den Erfaring, 
al Angrebet af Ascochytose (Ascochyta lycopersici) paa Tomater 
er taget af, efter at man er holdt op med at lægge snærende 
Opbindingssnore om selve Planten; Snorene fæstes nu til en 
lille Pind. 

Ved Fredericia har der de sidste Aar været stærkt Angreb. 
af Ro daal (Heterodera l'Qdicicola) i et Tomathus. 

18. Agurker, Meloner og Græskar. 

Af Sygdomme paa Agurker har Storknoldet Bæger
s v a ru p (Sclerotinia sclerotiorum), G u m m i fl o d (Cladosporium 
cucumerinum) og Skrumpesyge (Macrosporium melophthorum) 
været fremtrædende. 

Ved Aalborg iagttoges der i Juni en stor Mængde Tæger 
(Capsidae) paa Agurker, hvis Blade udsugedes i ret stor Maale
stok (O. Hein). 

Paa Bækkeskov blev de sildige Meloner i September øde
lagte af B l a d lu s (Aphis gossypii) , saa Planterne helt visnede 
hort. 

19. Asparges, Porre og Løg. 

Om Løgskim melen (pel"onospol'Q Schleideni), der har 
været meget almindelig, fremhæves fra flere Steder, at nogle 
Sorter er meget stærkt angrebne, andre kun svagt. Fra Aalborg 
skrives: »Sygdommen forekommer i mange Haver paa Skalot
ter. Vi har sprøjtet med Bordeauxvædske ved Angrebets Be
gyndelse og opnaaet et meget godt Resultat. Løg, som var 
lagt i Kalkvand, før d e b l e v s a t, undgik ikke Angrebet, hvor
imod Nedlægning i 2 pCt. Blaastensopløsning forebyggede dette« 
(O. Hein). • 

Angreb af Pnrremøllets Larve (Acrolepia assecfella) iagt
toges i August i Lundtofte, Lyngby og ved Skelskør. Sidst
nævnte Sted var alle Planterne i en Have fuldstændig ødelagte. 

Løgfluen (Hylemyia antiqua) optraadte i Juni-Juli mange 
Steder ofte ret ondartet. Ved Blangsted viste der sig stor For
skel i Angrebsstyrke hos de forskellige Stammer. I Vendsyssel 
og ved Lyngby var der Angreb i Skalotter, Gule Løg og Por-
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l'er. Kay Petersen, Aarhus, iagttog den 8. Maj i et Parti Ska
lotter, som var overvintret med »Pelsen« paa, et stærkt Angreb 
af Løgfluelarver ; en Del af Løgene var ødelagte og klæbede 
med de raadne Løgrester fast paa de sunde Løg; ved Læg
ningen blev Løgene rensede for alle synlige Larver. Om dette 
Forhold hedder det videre: » Da Overvintring med Pelsen paa 
medfører det mirrdste Vægtsvind, og da Æggene, som maa 
hidrøre fra en Efteraarsgeneration, ikke var klækkede i den 
første Uge af April, maa det være rigtigst at afpudse Løgene 
senest paa dette Tidspunkt, idet Æggene sikkert er lagt mellem 
de yderste Løgskæl eller ved Løgskivens Grund og saaledes 
fjærnes med Rødderne og de visne Hinder. I Traad med tid
ligere Erfaringer mener jeg, at det primære Angreb væsentlig 
skyldes, at Æggene føres med ud i Haven«. I Juli meddeles 
det, at i de Skalotter, der ved Lægningen blev rensede for 
Larver og Pupper, viste der sig ikke senere Angreb. 

20. Andre Køkkenurler. 

Ubetydelige Angreb af R a b a r b e r s k i m m e I (Peronospora 
Jaapiana) er noterede i Københavns Omegn, samt i Beder og 
Salling (A. Pedersen). 

D r u e s k i m m e l (Botrytis einerea) paa Rabarber er stedvis 
optraadt ondartet. 

Ved Aarhus iagttoges der i Juli Bladlus (Aphis papaveris?) 
paa Rabarber. 

21. OIie- og Spindplanter samt andre Handelsplanter. 

Intet at bemærke. 

22. Hegns- og Læplanter. 

Fra Spangsbjerg meddeles, at næsten alle Hægtræerne i et 
Læbælte er stærkt angrebne af Blommepunge (Taphrinaprum). 

Tjørnehække er i Aar blevet usædvanlig tidlig angrebne 
af Meldug (Podosphaera oxyacanthae). Fra Ribeegnen skrives 
herom den 28. April: » Flere Tjørnehække er her allerede 
meget haardt angrebne af Meldug, skønt Knopperne knap er 
udsprungne. Paa samme Hække har man nok de foregaaende 



745 

Aar kunnet spore Sygdommen, men langt senere og i meget 
ringere Grad« (P. Nygaard). Fra Gentofte den 27. April: » De 
første Angreb af Meldug fandt jeg i Gaar paa forskellige Tjørne
hække, skønt Bladene ikke er mere end højest en Fjerdedel 
udviklede. Tjørnehækkene staar paa svær Jord, men højt og 
frit og er i udmærket Vækst. De var stærkt angrebne sidste 
Aar« (A. Dalskov). 

Om et Angreb af Rodfordærveren (Polyporus annosus) . 
paa en Tjørnehæk skrives fra Vejen i Maj: »Tjørnene er plan
tede for 6-7 Aar siden i den Gang nyopdyrket Hedejord. 
Hist og her i Hækken er 3-4 Planter angrebne og ødelagte. 
Gran er der ikke i Nærheden af Tjørnehækken, men derimod 
et ældre Fyrrehegn« (J. Thorsen). Tilsendte dræbte Planter 
havde påa den øvre Del af Roden, netop under Jordoverfladen, 
Frugtlegemer af nævnte Svamp. 

Bladlopper (Psylla mali) iagttoges i Maj i Vig paa Tjørn. 
B I a d l u s (Aphidae) optraadte paa forskellige Træer og 

Buske: Ædelgran (Laehnus sp.) (Bækkeskov), Pieea pungens 
(Myzaphis abietina) (Lerchenborg), Buksbom (Frederiksberg 
Slotshave), Liguster (Hjørring), Benved (Oringe), Tjørn (Bække
skov, Aalborg). 

Ved Aarhus var der i Juni lidt Angreb paa Tjørn af 
Rings pin d erlarver (Gastropaeha neustria). 

Ved Jernved var i Slutningen af Maj mange unge Linde
træer fuldstændig afribbede af Larven af Blaahovedet (Diloba 
coeruleoeephala), medens Tjørn klarede sig nogenlunde. 

M i d efi It paa Lind, frembragt af Eriophyes tiliae, iagttoges 
ved Hjørring, Mideskurv, frembragt af Eriophyes piri, saas 
almindeligt paa Røn. 

23. Forskellige Træer og Buske samt Prydplanter. 

Paa Levkøjer i Hus fandtes først i Maaneden ved Odense 
stærke Angreb af Korsblomstskimmel (Peronospora para
sifiea). 

Anemonens Knoldbægersvamp (Selerotinia fubel'osa) 
har i Landbohøjskolens Have fuldstændig udryddet forskellige 
kultiverede Anemoner; A. nemorosa synes at være mere mod
standsdygtig (H. Wedege). 

Espalierede Roser paa Sydmur fandtes allerede den 26. April 

48 
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ondartet angrebne af M eld u g (Sphaerotheca pannosa) f. Eks. 
ved Aalborg og paa Giesegaard. -- Det tidlige Foraar og den 
megen Væde har i det hele i Aar lokket mange Snyltesvampe 
meget tidlig frem. 

Af andre Rosensygdomme kan fremhæves følgende: 
Mange Steder træffes Angreb, særlig paa Buketroser, af 

Coniothyrium Wernsdorffiae .. Svampen træffes i Egnen omkring 
Knopperne, som hindres i at bryde, eller visner, efter at de er 
brudt frem. Et noget lignende Sygdomsbillede frembyder 
Roser, angrebne af Svampen Cryptosporium minimum, der ikke 
tidligere er bemærket her i Landet (Lyngby, Anna Weber). Ny 
for Danmark er endvidere Phomopsis rosae, der bemærkedes i 
en Have i Frederikssund paa et udgaaet Rosenskud (Anna 
Weber). Fra Landsgrav er tilsendt et Rosenskud, »taget fra en 
Gruppe, hvori flere Roser er helt døde. Sygdommen ser ud 
til at brede sig til de fleste almindelige Rosenplanter ; derimod 
er PolyaIitheroserne ikke ret stærkt angrebne« (Hanne Knudsen). 
Paa den tilsendte Gren fandtes Angreb af Coryneum micro
stictum. 

I Oringe Have blev det første Hold Blade af PlatanllS 
occidentalis ganske ødelagt af Gloeosporillm nervisequum (N. 
Hansen). 

Rhododendron·Blade er flere Steder angrebne af Pestaloz
:zia Guepini, hvorved de bliver brunvisne. I et stort Rhododen
dron·Sortiment i Buddinge var Sygdommen indskrænket til 
2 Sorter. 

Drueskimmel (Botrytis-Arter) har i det fugtige Foraar 
anrettet meget store Ødelæggelser. Om Angrebet paa Stikkels
bær er der talt ovenfor; ogsaa Rødgrangrene er blevet angrebne 
og af urteagtige Planter især Levkøjer, Pæoner, Tulipaner og 
Liljer, foruden flere Drivhusplanter. Pæon-Drueskimmel 
(Bolrytis pæoniae) er i Aar optraadt flere Steder, hvor den ikke 
før har vist sig; særlig er det gaaet ud over Pæonia chinensis. 
Fra Nakskov skrives: »Flere store Bede med P. chinensis er 
fuldstændig ødelagte; de nye Skud er sorte, forkrøblede og 
visne« (A. Pedersen). Tulipan-Drueskimmel (Bofrylis para
silica) har været overvældende almindelig. Om dette Angreb 
hives fra Sorø: »Paa mange Tulipansorter, navnlig af de 
»sildige «, visner og raadner saa vel Blade som Stængler; de 
sidste bøjer sig nær Jordoverfladen og lægger sig hen ad denne;. 
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Knopperne bliver ikke udviklede. Nogle Planter imellem de 
angrebne synes helt eller dog omtrent urørte deraf« (H. Gram). 
Fra Oringe; »Tulipanbedene angrebes først i Maj Maaned 
af Skimmelsvamp paa Blomster og Blade. Løgene havde skudt 
kraftigt og de tidlige Sorter blomstrede godt, men midt under 
disses Blomstring blev baade Blade og Blomster angrebne. De 
sildige Sorter som Darwintulipaner og Papegøjetulipaner blev 
helt ødelagte og udviklede ikke en ordentlig Blomst. Angrebet 
kom, i det fugtige Vejr, meget hurtigt. Sprøjtning med kalk
blandet Blaastensopløsning synes at have standset Udbredelsen 
noget« (N. Hansen). Fra Landbohøjskolen skrives om et Angreb 
paa Tulipa silvestris : » Angrebet er et Bladangreb, der begynder 
i Bladspidserne og efterhaanden breder sig nedefter mod Stæn
gelen. Sygdommen foraarsager en stærk Svækkelse af Plan
terne, saa at de kun undtagelsesvis kommer i Blomst, hvor
imod de efter ca. 14 Dages Forløb helt visner hen. Angrebet 
var meget ondartet, idet samtlige Planter blev berøvet deres 
overjordiske Dele, medens de underjordiske Dele ikke frem
byder noget Tegn 'til Sygdom. Scilla cernua, som stod imellem 
omtalte Tulipa si/vestris, blev ogsaa angrebet, dog paa et saa 

. sent Tidspunkt, at de ikke tog videre Skade« (H. Wedege). -
Hvide Liljer (L. candidum) findes mange Steder angrebne af 
den samme Snylter. Angrebet begynder her som ganske gen
nemsigtige, næsten glasklare Pletter paa Bladene; siden kan 
indtræde Nedvisning omtrent som hos Tulipaner. 

Om et Angreb af Heterosporiose (Heterosporium echinu
latum) paa Nelliker skrives fra Holbæk i Juni: »Langs Siderne 
af en Havegang fandtes 2 lange Rækker Nelliker, af hvilke 
den sydlige, som stod i Halvskygge, var stærkt medtaget, 
medens den nordlige, i fuld Sol, var uangrebet. Planterne i 
den sydlige Række var smaa og tilbageholdte i Væksten, 
medens de i den nordlige var store og i fuld Blomst« (B. 
Øhlers). 

I Landbohøjskolens Have er der paa Hepatica triloba fl. pl. 
truffet et ret kraftigt Angreb af Anemonebrand (Urocystis 
anemones), medens Hepatica angulosa, som staar umiddelbart 
ved Siden af, er fri (H. Wedege). 

I en Pileplantning ved Svebølle er der paa Salix amyg
dalina fundet stærke Angreb af Mandelpilrust (Melampsora 
amygdalinae). Skuddene, der ofte fremviser kræftlignende Saar 

48'" 
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med Sommersporehobe, bliver korte, og de umodne Spidser 
er uanvendelige. Angrebet angives at være værst i vaadt Vejrlig 
og paa fugtig Bund. 

Fra Faaborg meddeles om Vortemælkrust (Melampsora 
helioscopiae) paa Skærmgrenet Vortemælk: Svampen forekommer 
rigeligt med Aars Mellemrum og besværliggør Lugningsarbejdet 
ved at fremkalde høfeberagtige Symptomer (Smerte i øjen- og 
Mundslimhinder) hos dem, som er beskæftigede dermed. -
Tilfældet er parallelt med det i Oversigten for 1918, Side 711, 
omtalte, hvor rustbefængt Foder (Puccinia brom in a, P. lolii) 
fremkaldte ondartet Ødem af Næse- og Mundslimhinder hos 
Heste. 

N em atodeangreb bemærkedes paa forskellige Prydplanter, 
dels paa Friland, dels i Væksthus: Rodaal (Helerodera radici
cola) paa træagtige Pæoner og Italiensk Anemone (Hellerup) 
og Aphelenchus-Arter i Begoniablade og Chrysanthemum (Køben
havns Omegn). 

Fra en Gartner paa Frederiksberg blev der indsendt Bregne
blade (Nephrolepis) med Skjoldlus (Lecaniflm). 

Paa en Gaard i Aabenraaegnen optraadte Lilj ebi llen 
(Crioceris merdigera) i Maj temmelig ondartet paa Liljer: 

Ved Lyngby iagttoges i April Glimmerbøssen (Melige
thes aeneus?) i Hyacintblomster. 

Roser var hjemsøgte af forskellige Skadedyr: 
Mange Steder var Bladene hvidprikkede af Rosen-Cika

dens (Typhlocyba rosae) Sugning paa Bladundersiden. 
Bladl us (Aphis rosa e) var slemme rundt omkring. 
Bladh vepselarver (Blennocampa aethiops) skeletterede flere 

Steder Bladene. Paa Søllerød Kirkegaard var D e n l i 11 e R o s e n
Bladhveps (Blennocampa pusilla) paa Færde; i mange af de 
indrullede Bladrande fandtes i Juni Larverne. R o s e n s k u d
borerens Larve (Ardis bipuncfata) optraadte ondartet flere 
Steder og ødelagde i stor Maalestok Skudspidserne. 

Ved Frederiksværk iagttoges R o s e n b i e n s (Megachile cen
tuncularis) ejendommelige Bladbehandling. 

Frostmaalerlarver (Cheimatobia boreata) fandtes alle
rede den 20. April paa Slyngroser paa Giesegaard. 

Larven af Syrenmøllet (Gracilaria syringella) var som sæd
vanlig paa Færde alle Vegne. Ved Aarslev fandtes i September 
friske Miner med 4 mm lange Larver paa Syren og Liguster. 
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I Landbohøjskolens Have optraadte Viol-Galmyggens 
Larve (Cecidomyia affin is) ondartet. 

Larven af Chrysanthemumfluen (Phytomyza affinis) var 
Hjørring meget generende i Gartnerierne. 

24. Angreb af nogle altædende Skadedyr. 

Ørentvisten (Forficula auricularia) optraadte gennem
gaaende ret godartet. 

Smælderlarver (Agriotes linealus o. a.) var i April-Maj 
stedvis (Tystofte, Nysted-Bandholm) slemme ved Hvede. I de 
nævnte Egne af Lolland var der saa stærke Angreb, at Om
saaning var nødvendig; Larveangrebene var begyndte om Efter
aaret. I Vejen Mose var Rug efter næsten ødelagt Blands:l'd 
(efter 3-4 Aars Græs) meget stærkt angrebet. - I Maj-Juni 
optraadte Larverne usædvanlig ondartet i Vaarsæden. Ved 
Ramme fik man bekræftet den ofte tidligere gjorte Erfaring, 
at Angrebet er langt mindre paa fast end paa løs Jord; paa 
et Stykke, hvor Jorden var kørt fast af Heste og Vogne, stod 
Vaarrugen ganske fortrinligt, medens den øvrige Del af 
Marken var meget ondartet angrebet. Angaaende Saatidens 
Indflydelse lyder Beretningerne noget forskelligt. Sagen er 
aabenbart, at Tidspunktet har mindre at sige, naar blot Spi-' 
ringen og Væksten foregaar hurtigt. Det falder ogsaa i Traad 
hermed, naar det hedder, at Angrebet var stærkt paa afsvam
pet Sæd, ' vel sagtens fordi den spirer noget langsommere 
end den uafsvampede«. Ligeledes fremhæves fra flere Sider 
Betydningen af en ikke for tynd Plantebestand - mange Steder 
var den i dette Foraar for tynd. Den ovenfor omtalte Vaar
rugmark ved Ramme var saaet noget ujævnt (haandsaaet af 
uøvede Folk), saaledes at der var Striber, der havde faaet 
dobbelt Udsæd; i disse Striber var Plantebestanden lidt over 
Midten af Maj omtrent passende, medens der paa den øvrige 
Del kun stod en enkelt Plante hist og her; »)dersom der«, til
føjes der, »var blevet benyttet en Udsædsmængde af 220 kg 
pr. ha i Stedet for 160 kg, var Angrebet sikkert ikke blevet 
saa ødelæggende« (Th. Thomsen, Tarp). Endnu i Begyndelsen 
af Juli var der betydeligt Angreb i 2rd. Byg ved Børkop. Om 
Efteraarsangreb i den unge Vintersæd foreligger der Meddelel
ser fra Tystofte og Bornholm, 
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I Runkel- og Sukkerroer optraadte Smælderlarverne i 
Maj-Juni ret almindeligt og stedvis ondartet. Ved Høng var 
der saaledes i Maj et meget stærkt Angreb i Sukkerroer: Plan
terne blev bidte over, baade før og efter at de var komne op, 
og ved Slutningen af Maaneden manglede ca. Halvdelen af 
Plantebestanden. I Skelskør- og Fredericiaegnen og i en Mark 
ved Tranbjerg gjorde Larverne i Juni stor Skade i Runkelroer. 
Paa Lolland-Falster var der paa samme Tid Angreb i saa godt 
som alle Roernarker, dog sjældent af større Betydning. I Kaal
roer og Turnips var Angrebene gennemgaaende mindre ond
artede. Ved Brønderslev var dog i Slutningen af Maj Kaal
roer, saaede den 1. Maj paa let sandmuldet Jord, saa stærkt 
angrebne, at Planterne visnede fuldstændig bort. Fra samme 
Lokalitet meddeltes, at Ærter i enkelte Tilfælde var gnavede. 
Bælgplanter gaar ellers som Regel nogenlunde fri for Angreb. 
I Tylstrup Mose opnaaede man ogsaa ved Omsaaning med 
Ærter i en ødelagt Havremark at faa Afgrøde paa Jorden. I 
Kartofler var Larverne flere Steder slemme: I Juli gjorde de 
saaledes i Vendsyssel Skade ved at ødelægge Spirerne. I 
August-September var Knoldene stedvis stærkt medtagne af 
deres Gnav. Ved Langaa optraadte Larven af Den kobber
glinsende Smælder (Corymbiles aeneus) sammen med Agriotes 
lineatus. 

I Haver var der Angreb paa forskellige Afgrøder: i Hjør
ring paa Tomater i Hus, »)stammer antagelig fra benyttet 
gammel Græstørvjord« (A. Pedersen). I Sydvest-Lolland var 
Bønner en Del medtagne. I Hjortsø Planteskole blev pletvis 
en Fjerdedel indtil hele Bestanden af Tjørne-Kimplanter i en 
Mark, der i 1919 var helbrakket efter 10 Aars Græsleje, ødelagt. 

Fra Ringkøbing meddeles, at Stærene, da Angrebet i Maj 
var paa sit højeste, kom i store Flokke og slog sig ned paa 
Marken. I Jorden kunde man ved nærmere Undersøgelse se 
en Mængde smaa Huller efter Stærenes Næb. 

Oldenborrelarver (Melolontha vulgaris) var paa Færde 
forskellige Steder i Roernarker : i flere Sukkerroernarker i Syd
sjælland foraarsagede de Spring i Rækkerne, ved Lindved paa 
Fyn var der ogsaa lidt Gnav i samme Afgrøde. I Runkelroe
rnarker iagttoges de i Vejleegnen, og ved Sommersted blev 
8 Tdr. Ld. i den Grad raseret, at Udbyttet mentes at ville 
blive en Fjerdedel af det normale. 
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. Gaasebillen (Phylloperlha horlicola) omtales fra Hjørring 
Amt, Salling, Hornum og Djursland. Den begyndte at vise sig 
i Begyndelsen af Juni og optraadte i stor Mængde paa alle 
Slags Træer, Buske og Urter. I Marken gjorde den ikke videre 
Skade, men i Haverne gik det stedvis stærkt ud over Frugt
træerne og andre Træer, særlig Birk og Røn. Ved Sindal aad 
Larverne i Juni Kartoffelskuddene, inden disse naaede Jord
Qverfladen. I September var de ved Holstebro, i Vendsyssel, 
Salling og Grenaaegnen paa Færde i nysaaede Rugmarker 
- paa lette sandmuldede Jorder - og gjorde flere Steder stor 
Skade. I en Del Marker i Vendsyssel fandtes der saaledes 
bare Pletter paa 1-2 Skpr. Ld. Den 5.-6. Oktober indfandt 
,der sig imidlertid mange Raager og Maager, og fra den Tid 
blev de bare Pletter ikke synderlig større, ligesom den efter
saaede Rug (saaet den 14. og 15. Oktober) slet ikke blev 
.angrebet (J. Sønder mølle). 

Knoporme (Agrioles segetum) optraadte ret godartet. Fra 
Slutningen af Juni var der, særlig i Runkelroemarker, lidt 
Angreb (Vejleegnen , Hammel, Aarhusegnen) ; ved Lintrup i 
Haderslev Vesteramt var en Mark paa 4-5 Tdr. Ld. dog meget 
stærkt angrebet. I andre Markafgrøder var Angrebene ubetyde
lige. I Haver var Larverne paa Færde fra Juni Maaneds Be
.gyndelse i Kaal, Bønner og Ært,er (Hornum, Aarhus, Horsens, 
Esbjerg) og gjorde en Del Skade. 

Stankelbenlarver (Tipula paludosa og muligvis andre 
Arter) ødelagde i Ribe Storenge og Vilslev Enge store Arealer, 
saa at disse allerede i Maj var helt blottede for Græs - værst 
hvor Havdiget forhindrede Saltvandets Indtrængen. Man mener 
at have iagttaget, at Angrebene i Marskengene er værst paa 
Arealer, som kun benyttes til Afgræsning i Modsætning til 
saadanne, der først slaas i Juli og senere afgræsses. Dette 
Forhold menes at kunne forklares ved, at Slætengene j August 
og først i September er stærkere afgræssede end de Fenner, 
-der udelukkende benyttes til Græsning, fordi disse ofte i den 
Periode staar fri (A. Pedersen). - I Enge i Aarhusegnen var 
-der ogsaa lidt Angreb. 

Ved Aulum var Larverne ret slemme i flere Havre- og Bland
sædmarker, særlig paa lav, moseagtig Jord. I Odenseegnen iagt
toges de i Byg. Ved Faarvang aad de Jordbærplanterne. Paa Fær
øerne gjorde de som sædvanlig en Del Skade (O. G. Patursson). 
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Tusindben (Blanjulus guttulalus) var paa Færde i for
skellige Afgrøder: I Bandholmegnen fandtes de i store Klumper 
omkring Hvederødderne og menes at have været medvirkende 
ved de store Smælderlarve-0delæggelser. I lollandske Roe
marker blev der ogsaa hist og her truffet Angreb, dog ikke af 
større Betydning. I en Fodersukkerroe-Frømark i Roskilde
egnen var de derimod til Stede i stor Mængde og ødelagde 
efter Ejerens Opgivelse indtil 6 pCt. af de udplantede Roer. 
Alle de Roer, der ikke salte Frøstængler, var vrimlende fulde 
af dem. Størst Skade gjorde de i Kartofler. Paa Forevisnings
marken ved Aalborg og i Kolonihaverne samme Sted optraadte' 
de i uhyre Mængde og gnavede sig ind ved »0jnene« (for 
øvrigt ogsaa anden Steds) og de ny Spirer. Ved Optagningen 
var mange Kartofler helt fyldt med dem. Angrebet var særlig 
ondartet paa fugtig, stærk Lerjord, medens det, hvor Jorden 
for et Aar eller to siden havde faaet tilført Kalk, var mindre 
ondartet (O. Hein). Samme Sted gnavede de sig ogsaa ind i 
Radiser. Ved Tystofte og Abed gik det ud over Bønner; først
nævnte Sted gjorde de særlig Skade, hvor Jorden var haard~ 
og Bønnerne af denne Grund var længe om at bryde igennem; 
mindst Halvdelen var ødelagt under Spiringen. - Ved Aarhus. 
var der lidt Angreb i Jordbær . 

Snegle (Agriolimax agrestis og stedvis [Giesegaard, Helle
bæk] Arion hortensis) optraadte i det fugtige Aar i stor Mængde 
rundt omkring og gjorde ikke ringe, Skade i Mark og Have. 
I det tidlige Foraar var de ved Aarhus paa Færde i Rug og 
lidt senere i Byg. I Maj Maaned gnavede de ved Lyngby og 
Aarhus i Rødkløveren, og i August var der førstnævnte Sted 
og paa Næsgaard stærkt Angreb i samme Afgrøde. I Juli 
iagttoges ved Aarhus lidt Gnav i Kaalroer. I Kartoffelknolde 
huserede de flere Steder. Ved Aarhus var der af ca. 2 pCt. 
Knolde kun Skallen tilbage, og talrige Knolde havde større 
eller mindre Huller, i hvilke der sad en eller flere Snegle. I 
Stevns optraadte de i August i stor Mængde pa~ en Mark 
med nysaaet Hvidkaal til Frøavl: Sneglene kom fra en Lu
cernemark, der stødte op til Hvidkaalen. Ved Udstrøning af 
brændt Kalk meget tidligt om Morgenen i Kanten af Lucerne
marken og langs den angrebne Side af Hvidkaalen blev Sneg
lene fuldstændig udryddede, og Hvidkaalen, der ellers utvivl
somt vilde være blevet ødelagt, reddet (H. vejl Hansen). 
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I Haver var Sneglene fra April og Sommeren igennem ogsaa 
ualmindelig talrigt paa Færde og bearbejdede mange forskel
lige Afgrøder: Jordbær (Aarhus, Horsens), de tidligste Asparges 
(Aarhus, Tystofte, Bækkeskov), Agurker (Sydvest-Lolland), ny 
udplantet Kaal (Oringe), Blomkaal (Bregentved). Paa Bække
skov optraadte de i Varmebedene paa Blomkaal, Salat og Ra
diser; samme Sted fortærede de Sellerier og tidlig saaede Ærter; 
de to første Hold Ærter blev fuldstændig ødelagte, og af de 
udplantede Sellerier var der kun 20 pCt. tilbage. Ved Sorø 
overgnavedes Rødbedeplanter til Frøavl, inden de havde naaet 
at skifte Blade. Samme Sted gik det ogsaa ud over Blomkaal, 
tidlig Hvidkaal, nysaaede Radiser, Roer, Spinat, Salat o. s. v., 
som de. fortærede til sidste Plante. I en Villahave ved Helle
bæk var Arion hortensis talrigt paa Færde og ødelagde Skor
sonerrødder og for øvrigt alt muligt, undtagen Løgplanter. 
Paa Bækkeskov forsøgte man at strø Melkalk omkring Plan
terne, hvilket viste sig at være et udmærket Middel. 

Stæren (Sturnus vulgaris) kastede sig i Juli flokkevis 
over Ribsbuskene ved Oringe og afribbede dem. 

Solsorten (Turdus merllla) var i Juni slem ved Jord
bærrene (Aarhus, Horsens), tyndede i Juli ud i Ribsene (Hor
sens) og tog i August Masser af Mirabeller og Æbler (Giese
gaard). 

Spurve (Passer domestiClls og P. monfanlls) hærgede i Juli 
-August Hvede- og Bygaks, særlig det tidlig modne Byg. 
Ved Lyngby gjorde de i September megen Skade ved at hakke 
Frøet af Hamp, Solsikke, Hør, Runkelroer og Cikorie, hvor
imod de ikke rørte Boghvede. I Haverne ved Aarhus afpillede 
de i Januar Ribsknopper, medens de senere ikke var slemme 
ved Buskene, da Foraaret kom saa tidligt, at de fik Føde nok 
af anden Slags (Kay Petersen). Andre Steder var de derimod 
ogsaa senere paa Færde i Buskene. Ved Brønderslev beskyttede 
man med udmærket Virkning Ribsbuskene med Sytraad (P. 
Jensen). I Maj ødelagde de Kaalkimplanter i Frøbedene. 

Dompapper (Fringilla pyrrhllla), Kirsebærfugle (F. 
coccofhrausfes) og Spurve var i April paa Færde i Kirsebær, 
Mirabeller, Aprikosespalier og Æbletræer og ødelagde Knop
perne eller hakkede dem af, saa de laa paa Jorden under 
Træerne. 

Bogfinker (F. coelebs) og Grønirisker (F. chloris) var 
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slemme ved den nysaaede Kaal: de aad Frøet og trak de ny
spirede Planter op. Bedene kan, skrives der fra Oringe, be
-skyttes med Fælder af tæt Traadnet selv uden Lokkefrø, hvor
imod Bogfinkerne ikke lod sig lokke deriud (N. Hansen). Ved 
Lerchenborg tog Bogfinkerne tillige Agurkerne og, pillede sam
men med Graaspurvene Spirerue åf Ærterne. Grønirisker 
kastede sig i Juli ved Oringe flokkevis over Skorsonerrod til 
Frøavl og aad de modne Frø samt huggede Hul paa de luk
kede Kurve og pillede de bløde Frø ud. I Slagelseegnen gjorde 
de stor Skade paa de mindre Turnipsarealer (Stamfrøavl), sær
lig hvor der var Skov eller blot Træer i Nærheden. 

D u e r (Columba livia) tog ved Aalborg i Maj Ærterne -
baade de nysaaede og de ca. 5 cm høje Planter. 

Mus (Mus- og Arvicola-Arter) var i Vinterens Løb paa 
Færde rundt omkring. Ved Aarhus var der noget Gnav i Gule
rødder i Kule, og ved Afdækning af en stor Kule med Sellerier 
viste alle Knoldene sig udhulede. Paa Lerchenborg gik det ud 
over Tulipaner og en Mængde Stenhøjsplanter. Ved Aalborg 
og paa Bregentved beskadigedes i April henholdsvis nedslaaede 
og voksende unge Æbletræer, idet Musene havde afgnavet 
Barken lige under Jordskorpen. S ko v m u s (Mus silvaticus) op
traadte Sommeren igennem meget skadeligt ved Tystofte : I 
Juni afgnavede de Jordbærplanter og nyplantet Kaal; i Juli 
gik det ud over Ærter, særlig lave uden Ris; i Oktober blev 
omtrent 25 pCt. af Rødbederne gnavede, saa de var ubrugelige. 
Mosegrisen (Hypudaeus amphibius) var paa Giesegaard og i 
Københavns Omegn paa Færde ved Æbletræerne. 

Paa Djursland var Gnav af Harer (Lepus europaeus) 
almindeligt. Avispapir, bundet om Stammerne, holdt imidlertid 
Harerne borte (N. Gram). "Vilde« Kaniner (Lepus cuniculus) 
gna vede ved Holstebro af Kløver og Roer; den sidste halve 
Snes Aar har de holdt til i Granplantagerne og huseret i de 
tilstødende Marker (P. O. Overgaard). 

I April'Maaned gnavede Raavildt (Cervus capreola) Ædel
gran (Bækkeskov). 

Muld varpene (Talpa europaea) var i Juni usædvanlig 
ondartede i Fredericia og Omegn: i flere Korn- og Roernarker 
fandtes der store Pletter, hvor Jorden var fuldstændig løftet 
og Planterne som Følge heraf visnede (M. Olsen). 
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c. Andre Sygdomme. 

Frostskade. Nattefrost i Tidsrummet 7.-10. Juni har 
flere Steder, navnlig i Jylland, anrettet nogen Skade paa ny
plantet Selleri samt paa Bønner og Tomater. Fra Sorø skrives: 
»Natten til den 8. Juni led Tomatplanterne (Dansk Eksport 
paa lav, muldrig Jord) en Del, idet Hjærteskuddet ofte øde
lagdes. Mest led nogle Rækker, der var plantede ca. 2 Uger 
før, og som var kommet godt i Vækst efter Omplantningen, 
medens nogle Rækker, der var plantede 5 Dage senere og ikke 
endnu var kommet i saa stærk Nyvækst, næsten ikke tog 
Skade« (H. Gram). - Ogsaa Kartoffeltoppen blev flere Steder 
afsvedet, særlig i og omkring Lavninger. Fra Herning skrives: 
»I de lavere Strøg er Toppen som Regel helt falden; paa 
højere liggende Arealer er Skaden ikke saa stor, men ofte ret 
tilfældig pletvis fordelt i Markerne« (A. Binderup). En lignende 
Iagttagelse er gjort paa Vardeegnen. Fra Holstebro meddeles: 
~Minimumstermometret i Forevisningsmarken viste i Nætterne 
7.-10. Juni fra -;- 0.1 0 til -;- 1.0° C. De Kartofler, som havde 
bredt Bladene ud, blev svedne i Toppen, medens største Parten, 
der kun var 3-4 Tommer høje og endnu ikke havde begyndt 
at sprede Bladene, ikke led nogen Skade« (P. O. Overgaard). 

Medens Kaalroer og Turnips gennemgaaende slap uskadte 
gennem Frostperioden i Oktober, tog Runkelroerne stedvis 
nogen Skade. Herom skrives fra SLruer den 28.: »Optagningen 
af Runkelroer (Strynø V) i Familieavlsforsøget blev standset 
den 19. paa Grund af Frost. Natten imellem den 17. og 18. 
frøs det her 31/2° C.; Roerne, der blev tagne op den 18., hol
der sig godt. Natten imellem 18. og 19. frøs det godt 4° C.:. 
da vi syntes, det var lovlig meget for Runkelroerne, og da en 
Del af disse var glassede i Topenden, blev der kun taget nogle 
faa Parceller op paa Prøve. Nu, efter at Frosten er sluttet, 
viser det sig, at de den 19. optagne Roer har holdt sig godt, 
og det synes, som at disse Roer ser bedre ud end de, der er 
tagne op efter Frostperiodens Afslutning. Forrestell var det 
karakteristisk at se, hvor forskelligt de forskellige Afkomshold 
blev paavirkede af Kulden. Nogle stod med helt visnede Blade, 
andre med svedne Bladspidser, atter andre med helt grøn Top« 
(Fruergaard). Fra Aarhus den 24.: »Den sidste Uges Fr~st tog 
Halvparten af de ældre Blade (Barres). Ved en Prøveoptagning 
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viste det sig, at 11 pCt. af Roerne ved Aftopningen havde 
glasset Saarflade og mørkt Kød i Halsen. Frostvirkningen gik 
i disse Tilfælde dybere ned end Roehalsens Længde. Hos 
enkelte Roer kunde man skrælle Halvdelen af Kødet af i Ski
ver, inden man naaede rent hvidt Kød« (Kay Petersen). Fra 
Roskilde: »Fodersukkerroer, men i særlig Grad Runkelroer, 
har lidt meget af Frosten, og skal denne sidste Frostperiode 
holde ved, er der Udsigt til, at en Del af Roehøsten ødelægges. 
Frosten har dog været værst ved de Roer, som kan formodes 
at have det højeste Vandindhold« (M. Greve). 

Om Frostskade paa Køkkenurter skrives fra Aarhus den 
18. Oktober: »Frøavlen af Snittebønner led megen Skade, hvor 
Bønnerne laa ude til Tørring. Alle de bløde Frø i Bælgene 
forfrøs og vanskeliggør n u i høj Grad Rensningen af Varen«. 
Endvidere :»AI Stor Dansk' Blomkaal led Skade paa Bladene, 
hvis Bladkød blev glasset og frostsprængt : en Del af Hovederne 
blev ogsaa glassede. Sildig Frankfurter, der har en enorm 
Bladmasse, holdt ved dennes Hjælp Hovederne frostfri« (Kay 
Petersen). 

Stormskade. En stærk Vestenstorm i Dagene 24.-26. 
Juni har i Vendsyssel og Ves~jylland gjort en Del Skade paa 
Rodfrugtafgrøderne, dels ved at svide Bladene eller vælte Plan
terne, og dels ved paa lette Jorder at blæse Planterne eller de 
nysaaede Frø helt bort. 

Vandskade. Det overvættes fugtige og kolde Vejrlig i 
April-Maj Maaneder har i alle Landsdele givet Hvedemarkerne 
et sygeligt Udseende. Fra Abed skrives saaledes: »1 Løbet af 
April-Maj led Hveden af Kulde og Væde, navnlig af for 
vandholdig, kold J ord. Bladene fik et gulligt Udseende, og 
Bladspidserne visnede eller blev brun plettede. Skønt der blev 
givet Kvælstofgødning tidligt, varede det længe, før der blev 
synderlig Virkning deraf, og det har vist sig nødvendigt at 
give et mindre, supplerende Tilskud, om end den først givne 
Mængde var rigelig stor. Det har set ud, som om en betyde
lig Del af Kvælstoffet gik tabt med Regnen; mærkeligt 
nok synes det samme ikke at have været Tilfældet i Vaar
sæden, som fik Salpeter lige efter Saaningen, og samtidig med 
Hveden (ca. 1. April). I Vaarsæden var Salpetervirkningen saa 
stOl', som den kunde ventes« (H. A. B. Vestergaard). Fra Stevns: 
»Hvedemarkerne har haft et sygeligt Udseende, med gule B1ad-
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spidser, under næsten alle Jordbundsforhold, men dog mest 
paa noget lave, lidt kolde Jorder. Planterne har rettet sig i 
den senere Tid« (H. Gejl Hansen). Fra Hammel: »De fleste 
Hvedemarker er gule og med delvis visne Blade; det er klart, 
at Hveden er meget trykket« (S. Nielsen). 

Spiringsforholdene har været ugunstige for sent saaet Sæd, 
særlig paa lerede Jorder. Fra nogle Steder klages over, at 
varmvandsafsvampet Sæd, navnlig Prentice-Byg, efter sen Ud
sæd paa svær Jord spirer daarligt - og daarligere end uaf
svampet Sæd. For saa vidt den paagældende Sædarts S pire
evne i Laboratoriet har været utilfredsstillende, er det jo let 
forklarligt, at Bestanden i Marken under ugunstige Forhold 
bliver daarlig. Men det maa tillige erindres, at Spirings
energien her spiller en s.tor Rolle; hvis nemlig denne har 
lidt væsentlig Skade ved Behandlingen, vil Planterne under 
ugunstige Spiringsforhold i Marken for langsomt gennemløbe 
den kritiske Periode og derved staa Fare for at gaa til Grunde. 

De gule Pletter i Bygmarken har overalt været almin
delige og som sædvanlig værst paa lave, kolde Jorder. Fra 
Abed indberettes den 27. Maj: »De gule Pletter i Bygget har 
haft en usædvanlig Udstrækning og har været synlige gennem 
hele Tidsrummet 20. April til Dato. Nu er de ved at forsvinde; 
men Bygget staar dog kendeligt tilbage, hvor de optraadte 
værst. I Byg efter Korn og Kartofler fandtes de ikke, kun efter 
Foder- og Sukkerbeder. Der har ikke været anvendt Kali
gødning til Bygget. Forskellige Sorter forholdt sig i k k e ens 
over for dette Angreb; to Sorter var kendeligt stærkere skadede 
,end alle de øvrige (H. A. B. Vestergaard). Ved Nykøbing S. var 
-ogsaa Vinterbygmarker i Begyndelsen af April gulplettede, men 
Overgødskning med Salpeter afhjalp Ondet (K. Madsen). 

Gule Pletter i Runkel- og Sukkerroernarkerne er 
-optraadt almindeligt i August-September. Paa Aarslev For
søgsstation (Runkelroer) viser Sygeligheden sig stærkest paa 
ugødet og svagt gødet; stærk Kunstgødning uden Kvælstof 
giver ogsaa svage, gulgrønne Planter, hvorimod stærk Stalde 
gødning og alsidig Kunstgødning i ækvivalent Mængde frem
bringer kraftige grønne Planter. Paa en nærliggende Gaard er 
en mod Syd hældende Del af Runkelroernarken gulligt farvet, 
medens den vandrette Del af Marken er kraftigt grøn; Jorden 
leret, ret tør ved Saaningen (E. Gram). 
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Lyspletsyge paa Havre har været almindelig overalt, 
hvor Betingelserne for Sygdommens Fremkomst er til Stede. 
Flere Meddelere klager over, at Mangansulfat ikke kan frem
skaffes, og at Svovlsur Ammoniak kun forefindes i en meget 
begrænset Mængde; mange Landmænd er under disse Forhold 
gaaet over til Dyrkning af Graa Havre. Paa Forevisnings
marken i Hjørring angribes Havren først og stærkest paa de 
Parceller, som i 6 Aar har været gødede udelukkende med 
Ajle; paa de stald- og kunstgødede Parceller indtræffer Angrebet 
senere og faar ikke saa stor Betydning; Kalimangel begunstiger 
det (J. Lyager). Fra Ringkøbing skrives, at Angrebet er mindre 
paa saadanne Jorder, som i Foraaret har faaet Superfosfat 
(Lauridsen), og paa Forevisningsmarken i Jyderup kunde det 
iagttages, at Sygdommen angreb. Hvid Sværdhavre stærkere 
end de andre Havresorter (J. Hansen). Angrebet er mest ond
artet paa tidlig saaet Havre (P. O. Overgaard, S. Nielsen). 

Et Angreb af Lyspletsyge paa nyopdyrket Hede ved 
Tjæreborg (paa »Pletsygejord«) vender stadig tilbage og anretter 
meget betydelig Skade paa forskellige Kartoffelsorter, idet 
Knoldudbyttet paa de angrebn'e Pletter plejer at være ringe 
(A. Pedersen). 

Ogsaa paa Runkel- og Sukkerroer har Angrebet været 
almindeligt. 

Stærke Angreb af G u l s P i d s s y g e er iagttagne ved Aalbæk. 
Studsgaard og Frederiks; fra det sidstnævnte Sted meddeles: 
»Angrebet (Lyngby Hedehavre) er meget stærkt, men ulige for
delt over Marken, mest i afgrænsede Partier. Jorden er Sand
jord, der indtil for faa Aar siden var Hede; mange Marker i 
Omegnen er angrebne. Paa en Mark iagttoges, at to Agre var 
særlig medtagne,' medens to Agre op til, i samme Mark, var 
næsten fri. Ejeren oplyste, at de to sidste Agre nylig var 
merglede« (A. H. Madsen). Fra Aabenraa: »Sygdommen er be
grænset til smaa Pletter, der nærmest ligger paa Overgangen. 
mellem egentlig Højbundsjord og kæragtig Jord, og hvis Jord
bund maa betegnes som sort Sandmuld« (Chr. Nielsen). Fra 
Lavmosen ved Tylstrup : ,2 Tdr .. Ld. Blandsæd - halvt Graa 
Havre og halvt Vaarrug - er ret stærkt angrebet af Gulspids
syge; Havren ser næsten ud til ikke at kunne skride igennem, 
hvorimod Vaarrugen staar frodigt« (N. Abildgaard). 

Om Bladrandsyge paa Æbler skrives fra Holbæk: 
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»Sygdommen har igen i Aar vist sig ret stærkt paa Cox' Orange 
og endnu stærkere paa 35 Belle de Boskoop-Træer i samme 
Plantning; derimod er en Maglemer og en Ildrød Pigeon, 
som tilfældigt er indblandede, ganske uberørte af Ondet« 
(H. Birkedal). 

Bladrandsyge paa Ribs er optraadt almindeligt og ofte 
ondartet; ved meget stærke Angreb mister Buskene baade Blade 
og Bær. Solbær lider af det samme Onde. Af Indberetningerne 
fremhæves: Fra Aarhus: Oer bliver slet ingen Afgrøde paa 
Buskene (Rød Spansk), og de er begyndt at tabe Løvet. Dog 
findes der paa enkelte Buske et Par nye Skud, som vokser 
helt normalt, medens Tilvæksten paa de øvrige Grene næppe 
har været 2 cm. Foraarsudbragt Staldgødning har ikke hjulpet 
Buskene. Halvdelen fik Chilisalpeter + Superfosfat, men tem
melig sent udbragt. Det hjalp heller ikke, hvorimod Solbær 
paa samme Kost trives godt« (Kay Petersen). Følgende Iagt
tagelser gælder ogsaa Rød Spansk: »l en Have i Hellerup er 
en Del 4-aarige Ribs, der hvert Aar har lidt af Bladrandsyge, 
for de flestes Vedkommende i AaI' fri for dette Angreb og er 
komne i kraftig Vækst. I en Have i Nøddebo er alle Ribsene 
i Aar fri for Sygdommen, skønt de ellers stadig har lidt meget 
deraf. Buskene er [) Aar gamle paa Stedet« (H. Wedege). Fra 
Bækkeskov skrives: »Paa enkelte Buske (Sort ikke opgivet) er 
iagttaget visne Bladrande; Buske, som var friske i Fjor, er 
angrebne i Aar, og omvendt« (Alf. Jensen). 

Fra en Have i København meddeles om Priksyge paa 
Æbler, at Frogmore prolifie har været angrebet siden 1917, 
Cox' Orange var angrebet i Fjor (i Aac ingen Frugt), og to· 
Træer af en ubekendt, løstkødet Sort er blevet angrebne i Aar. 
Der er intet at se paa Frugterne, naar de plukkes; Sygdommen 
viser sig først senere (E. Gram). 

Fra Gerlev 'er tilsendt nogle Eksemplarer af et gulligt 
farvet Æble (Sort ubekendt), hvorpaa der, noget over Midten,. 
fandtes et ejendommelig indsnævret, stærkt grønt, noget mørk
prikket Parti. Kødet herunder var angrebet af typisk Priksyge. 
Ca. 1 Skp. af det paagældende Træs Frugter var misdannede 
paa den angivne Maade. 


