
Krusesygeangreb i korsblomstrede Planter 
. i 1926 og 1927. 

Ved Sofie Rostrup. 

Krusesyge, frembragt af Krusesyge-Galmyggen (Con
tarinia naslurtii) iagttoges første Gang her i Landet i 1909 paa 
Forevisningsmarken ved Ringkøbing, hvor der var et ret stærkt 
Angreb paa Turnips og Kaalroer, naar undtages et enkelt Eks
emplar af Turnips med Krusesyge og Bakteriose paa Damsbo 
i Sydfyn i 1908. Siden den Tid er Angrebet bemærket hvert 
Aar i forskellig Grad i forskellige Egne af Landetl). Før 1926 
har Sygdommen, selvom den af og til er optraadt ret ond
artet i enkelte Egne, bl. a. i 1918 i Ringstedegnen, hvor store 
Marker med Kaalroer og Turnips var mere eller mindre øde
lagte heraf, for Landet som Helhed ikke været af større Be
tydning; den regnedes saaledes ikke med blandt de ondartede 
Angreb, og mange Steder kendte man den end ikke af Navn. Stor 
var derfor Forskrækkelsen, da den pludselig i 1926 viste sig 
i saa godt som alle Kaalroemarker og i al Slags Kaal over 
store Strækninger af Landet - og oftest i Forbindelse med 
Bakteriose, der gjorde Ødelæggelsen langt større, end Kruse
sygen alene kunde have været i Stand til. Mærkeligt nok har 
det samme været Tilfældet i England, hvor den tidligere kun 
havde holdt til i enkelte Egne; ogsaa her fulgtes den af 
Bakteriose. 

Aarsagen til den usædvanlig stærke og vidt udbredte Op
træden af Galmyggen er man ikke kommet nærmere end ved 

') Se herom nærmere: Sofie Rostrup: Om Krusesyge i Gulerødder og 
korsblomstrede Planter. Beretning om Nordiske Jordbrugsforskeres Kongres 
i København, Juli 1921. Side 301. 
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Angrebets Begyndelse, hvorimod Aarsagen til Bakteriosen sik
kert maa søges i de fugtige og regnfulde Somre. Dette er 
ogsaa i Overensstemmelse med det Resultat, man er kommet 
til gennem Undersøgelser i Wales 1

). (Se herom senere). 

Krusesyge-Galmyggen (Conlarinia nasturiiij2) er en lille, 
sart Myg, lys gulbrun af Farve, omtr. 11/2 mm lang. Føle
hornene er hos Hannen lange; Hunnerne har en lang, ud
skydelig Læggebrod. Parring og Æglægning gaar meget hurtigt 
for sig, hvorfor Myggene kun lever meget kort Tid og ingen 
Føde tager til sig. Æggene er smaa, elliptiske og gennemskin
nende og kendes let fra Flueæg, der er længere, smallere og 
hvide, og lægges række- eller klyngevis - ca. 15 sammen paa 
een Plante - paa Oversiden af Bladfoden af de unge Blade 
eller paa Oversiden af selve Bladpladerne, i 'lidste Tilfælde 
ofte mere spredt. Hver Hun indeholder ca. 100 Æg. Angreb 
paa to eller tre Planter ved Siden af hinanden skyldes i Reglen 
een Hun. I Løbet af faa Dage kommer de smaa bleggule, sprin
gende Larver frem og begynder at suge paa det saftige Plantevæv , 
hvorved imidlertid kun de rent overfladiske Dele beska~iges; 
de borer sig aldrig ned under Overhuden og arbejder hele 
Tiden paa samme Sted. 3-4 Dage efter at Larverne er kom
met frem, begynder Angrebet at blive synligt: Bladstilken eller 
Bladstilkene, paa hvis Overflade Larverne suger, og de Bladstilke, 
der ligger umiddelbart inden for disse, svulmer op og bøjer sig 
ind over Hjærteskuddet, der herved trykkes og klemmes, saa 
at Plantens Vækst standses eller ved stærkt Angreb, navnlig· 
hos Hovedkaal, ødelægges; samtidig med at Bladnerverne stand
ses i deres Vækst, kruses Bladpladerne. Ødelægges Hoved
skuddet, danner der sig flere eller færre Sideskud, hvoraf 
følger, at Planterne bliver »flerhovedede«. Efter ca. 3 Ugers 
Forløb er Larverne færdige med at æde og gaar ned i Jorden, 
hvor de spindel; sig ind i en Kokon og forpupper sig. Ved 

l) C. L. Walton: Some Observations on the Swede Midge in North 
Wales. The Journal of the Ministry of Agriculture. Vol. XXXIV, p. 547. 

') Beskrivelsen er taget fra Taylor: Cabbage Top in Swedes. The Uuiversity 
of Leeds and the Yorkshire Council for Agriculture Educatioll, Nr. 82, er 
gengivet i Sofie Rostrup, 1. c. Side 307, derfor kun kort geutaget ligesom Myg
gens Biologi og andre Forhold, der er omtalte i nævnte Afhandling. 

45 
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Krusesygens Udbredelse 1926. 

Enkelte Angreb: 
O Krusesyge. 
• Krusesyge + Bakteriose. 

Almindelig udbredt paa Egnen: 
@ Krusesyge. 
@ Krusesyge + Bakteriose. 
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Slutningen af Puppetiden (efter ca. 2-3 Ugers Forløb eller 
lidt længere, alt efter Temperaturen) bryder Pupperne ud af 
Kokonerne og. arbejder sig med Forenden lidt op igennem 
Jordoverfladen, hvorefter Puppehuden brister; Myggen kan 
saaledes slippe ud uden at komme i Berøring med Jorden. 
Hele Udviklingen fra Æg til Imago tager 6-7 Uger; det nor
male Antal af Generationer synes at være 3; i varme Somre 
kan der fremkomme 4. Den første Generation plejer at komme 
frem i Begyndelsen af Juni. 

Angrebet i 1926. 

De første Meddelelser om Angreb i 1926 indløb ved Midten 
af Juni. Sygdommen var paa dette Tidspunkt almindelig ud
bredt og usædvanlig ondartet i Kaalroer og Kaal (hvorimod 
Turnips saa at sige gik helt fri) i Østjylland, navnlig Aarhus
egnen, strækkende sig helt til Silkeborg, Skanderborgegnen, 
Hammel, Grenaa, Odder; ogsaa fra Ribe, Struer, Dalby (Fyn) 
og flere Steder paa Sjælland indløb der Meddelelser om stærke 
Angreb. I Juli bredte Angrebet sig yderligere i Østjylland op 
til Randersegnen og mod Syd langt ned i Sønderjylland, samt 
til enkelte Egne, om end i mindre Grad, i Vestjylland: Morsø, 
Struer, Lemvig, Holstebro, Ringkøbing og næsten overalt paa 
øerne. Mange Steder i Østjylland og paa Øerne ledsagedes 
Krusesygen nu af Bakteriose og var som Følge heraf meget 
ødelæggende. I August og langt hen paa Efteraaret (endnu i 
Oktober) fortsattes Angrebene paa sine Steder, medens de 
andre Steder standsede tidligere. Tidspunkterne, navnlig for 
den ledsagende Bakteriose, varierede i det hele meget Landet 
over. Angaaende Udbredelsen se i øvrigt Kortet. 

Som Eksempler paa Angrebets Ondarlethed skal anføres 
nogle Udtalelser fra vore Meddelere. Juni: Ved Risskov var 
90 pet. af ca. 10000 Hvidkaalsplanter angrebne. Skanderborg: 
»Sygdommen meget udbredt og meget ondartet«; »Krusesygen 
karakteriserer i uhyggelig Grad Kaalroearealerne paa Skander
borg-Aarhusegnen, man kan finde store Arealer, hvor efter 
Skøn hele Arealet er angrebet saa stærkt, at højest 10-20 pCt. 
af Planterne er sunde« (Jørgen Christensen). Galten: »Her paa 
Egnen er alle Kaalroemarkerne uden Undtagelse saa stærkt 
angrebne, at man skal gaa rundt og lede efter normale Planter« 
(J. Georg Hansen). Grenaa (ved Maanedens Slutning): » Her 
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paa Egnen er vistnok ingen Kaalroemark fri for dette Angreb, 
der i tidligt saaede Marker har staaet paa i en Maaned; 80-90 
pet. af Planterne er ikke voksede« (Arne Larsen-Ledet). I Juli 
efterfulgtes Krusesygen mange Steder af Bakteriose: »De store 
Blade lægger sig helt fladt hen ad Jorden, raadner ved Grunden 
og visner; selve Hjærteskuddet og større eller mindre Dele af 
Roelegemets øverste Del raadner væk«. Nogle Steder, hvor 
Bakteriosen var ondartet, skyndte man sig at opfodre Roerne, 
enkelte Steder pløjede man dem op. Endnu i September 
skrives der fra Vejle: »Krusesygen og Bakteriosen er udbredt 
i enhver Kaalroemark og viser sig, som var der traadt lige 
oven i Roen. Forraadnelsen strækker sig ud i Bladstilkelle 
og ned i Rodhalsen, dog sjælden ret dybt, i -de fleste Tilfælde 
ikke dybere, end at det angrebne Parti, naar Roerne aftoppes 
paa normal Maade, afskæres, og derfor næppe vil have nogen 
Betydning for Opbevaringen. Den kan dog ogsaa gaa ned i 
Roen og betyder da sikkert meget mere med Hensyn til Op
bevaringen« (Bagger). Roskilde (Slutningen af September): 
»1 denne Tid rejser jeg rundt til alle Stamfrømarkerne, hvor 
der nu i Efteraaret skal udsøges Stamroer, og er herunder 
kommet til det Resultat, at næsten alle Kaalroemarkerne 
er eller har været angrebne af Krusesyge og derefter følgende 
Bakteriose. Dette gælder Fyn, Langeland og Frederiksborg 
Amt samt Sydsjælland, hvorimod Angrebene er mere sjældne 
i Københavns Amt samt paa Møen« (A. S. Andersen, D. L. F.). 

For at undersøge forskellige Forholds eventuelle Indfly
delse paa Angrebets Optræden og Ondartethed blev i August 
omstaaende Spørgeskema udsendt til Konsulenter og andre 
interesserede Personer, ligesom der af Statens plantepatologiske 
Forsøg, særlig ved Landbrugskandidat Olaf Nielsen, blev fore
taget Undersøgelse i de Egne af Jylland, der især led under 
dette Angreb. Der indkom i alt 91 1

) udfyldte Skemaer for
uden tidligere indgaaede Meddelelser om Angreb. 

1) En Del af Skemaerne har imidlertid Rækkevidde ud over den 
enkelte Mark, der omhandles, saa at Antallet af undersøgte Marker i 
Virkeligheden er større. Paa det ene Skema fra Konsulent J. E. Jensen, 
Skanderborg, anføres saaledes følgende: »jeg kunde godt udfylde en hel Del 
flel·e Skemaer, idet vi her paa Egnen har Sygdommen udbredt over det hele. 
Ja selv i Byen - mellem Banegaardskvarteret og Skanderborg By - hvor 
der i Aar, men ikke tidligere og maaske aldrig har været dyrket Kaalroer, 
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Krusesyge. 
Ejer og Gaard.. .............. ................................. . .......... Afgrøde .. 

Saaet J Udtyndet Areal ............ ha. Tab ca .. . 
Saaet / Udtyndet Areal ............ ha. Tab ca. 
Saaet / Udtyndet Areal ....... ha. Tab ca .... . 

Forrige Aars Mark ligger mod.. . ... ca .... . ... Meter borte. 

. .. pCt. 

. ... pCt. 
. .. pCt. 

I Aar ligger del' Kaalroemarker (evt. Turnips) mod ............. ca... . .. Meter borte. 
Angrebet begyndte.. . ...... før / nnder / ... efter Udtyndingen. 
Angrebet begyndte, da Planterne havde ... . ... Blade. 
Krusesyge, Krusesyge med Bakteriose eller Bakteriose alene? 
Er der Æg nu? ........... ....... Larver?. 
Hvor mange Generationers Angreb ses nu ?. 
Hvilke Korsblomstrede dyrl,es meget paa Egnen?. 
Er Krusesyge iagttaget noget tidligere Aar?. 
Jordbund.. . ....................... Gødningskraft 
Afvanding... . ........ Klima barsk eller mildt ..................... . 
Afstand fra Kysten .................. km 
Vejrforhold i Forsommeren? 
Nedbør i Juni? 
Fremherskende Vinde i Juni? ... 
Kan der have samlet sig Vand i de krusesyge Hoveder?. 

Dato:. Underskrift 

Udfyldte Skemaer er modtagne fra: Assistent A .. S. Andersen, D. L. F., 
Hoskilde, Forstander K. Balle, St. Restrup, Forsøgsleder J. S. Fruer
gaard. Struer, Forsøgsleder E. Gram, Lyngby, Konsulent Georg Han
sen, Galten, Konsulent J. Jacobsen, Hammel, Konsulent J. E. Jensen, 
Skanderborg, Konsulent Hartvig Larsen, Tranbjerg, Landbrugskandidat 
L. Larsen, Vindingegaard, Landbrugskandidat C. P. Lauridsen, Vejlby, 
Risskov, Konsulent E. Mouritsen, Ny Solbjerg, Landbrugskandidat Olaf 
Nielsen, Gentofte, Konsulent N. A. Olesen, Mors, Forvalter Chr. Stabel, 
Jernit. 

Endvidere har følgende indsendt Meddelelser og Iagttagelser 
om Angrebet: Assistent H. Bagge, Tystofte, Konsulent M. Bakman, 
Næstved, Konsulent A. Binderllp, Herning, Forsøgsleder Jørgen Chri
stensen, Skanderborg, Konsulent J. C. Ellehauge, Hornslet, Landbrugs
lærer V. Eriksen, Ladelund, Konsulent J. Fas/rup, Skanderborg, Assi
stent A. Feilberg, Tystofte, Konsulent A. M. Frederiksen, Ubby, For
søgsleder J. S. Fruergaard, Struer, Forsøgsleder E. Gram, Lyngby, 
Konsulent Hans Gram, Sorø, Konsulent M. Greve, Roskilde, Konsulent 
Georg Hansen, Galten, Gartner N. Hansen, Oringe, Gartner o. Hastrup, 
Risskov, Konsulent O. Hein, Aalborg, Konsulent J. Jacobsen, Hammel, 
Konsulent H. E. Jensen, Hillerød, Landbrugslærer L. P. Jensen, Dalum, 

findes ca. ll. ha ualmindelig medtaget. Skulde jeg udfylde et Skema for 
denne '/. ha og for øvrigt for andre Marker, vilde de omtrent se ud som 
medfølgende« . 
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Forstander Oluf Jensen, Slangerup, Assistent O. Kirketerp Nielsen, Odder, 
Landbrugslærer A. Knudsen, St. Restrup, Konsulent Jens A. Kofoed, 
Vig, Konsulent V. Kristensen, Brønderslev, Konsulent Fridlev Køster, 
Nykøbing F., Assistent H. Laigaard Nielsen, Odense, Konsulent Hart
vig Larsen, Tranbjerg, Konsulent Arne Larsen-Ledet, Grenaa, Gaard
ejer Poul Lind, Struer, Konsulent E. Mourilsen, Tranbjerg, Konsulent 
C. P. Muller, Tørring, Husmand Ejner Nielsen, Haldum, Konsulent 
H. P. Nielsen, Roskilde, Konsulent Niels A. Olesen, Morsø, Konsulent 
M. Olsen, Pjedsted, Konsulent A. Pedersen, Varde, Konsulent A. Pe
dersen Aidt, Viborg, Landbrugskandidat Niels Petersen, Langkastrup, 
Konsulent O. Pinholt, Ringsted, Konsulent P. Riis Vestergaard, Samsø, 
Konsulent Johs. Siggaard, Ribe, Assistent Jakob Vind, Randers, Assi
stent H. Øh lers, Lyngby. 

Forsøgsvirksomheden bringer herved alle, der har ydet 
Bidrag, vor bedste Tak for det Materiale, der paa denne Maade 
er skaffet til Veje. 

I det følgende anføres de Resultater, der er fremgaaede af 
Bearbejdelsen af Skemaerne, samarbejdede med forskellige 
andre Meddelelser; i Hovedsagen er de ordnede efter de paa 
Skemaerne stillede Spørgsmaal. 

Tidspunktet for Angrebets Begyndelse. De for
skellige Generationer. Angrebet begyndte mange Steder i 
Slutningen af Maj - fra et enkelt Sted opgives den 16. Maj
eller Begyndelsen af Juni. For øvrigt ligger de opgivne 
Begyndelsesdatoer inden for Tiden fra Slutningen af Maj til 
Slutningen af Juni, en enkelt i Begyndelsen af Juli. Der har 
mindst optraadt 3 Generationer, hvor man sent paa Aaret 
endnu har fundet Æg og Larver, rimeligvis 4. Grænsen mellem 
1. og 2. Generation kan ikke trækkes skarpt. Hvor Angrebet 
begyndte tidligt, var 2. Generation allerede paa Færde i Slut
ningen af Juni. Om dette Forhold foreligger der enkelte Ud
talelser: »Sidst i Juni saa Ejeren Myggene sværme over Kaal
roerne i Læ af Bygget. Det var ved 2. Hakning, aJtsaa 2. Genera
tion« (Olaf Nielsen). Ved Undersøgelserne fra Midten af August 
og' senere hen saas 2-3 Generationers Angreb paa Planterne, 
og i de fleste Tilfælde var der Larver at finde, i nogle Tilfælde 
ogsaa Æg. I September, ja endog den 2. Oktober fandtes der 
samtidig endnu Æg og Larver. Et Sted i Ny Solbjerg Landbo
'forening fandtes 3. Generations Larver paa de tidligst saaede 
(den 29. April) Roer og 2. Generations Æg paa de senest saaede 
(d. 10. Maj), hvilket sidste sikkert maa forstaas saaledes, at der 
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kun havde været een Generations Angreb forud for Æglæg~ 
ningen, nemlig 2. Generation, medens Planterne var saaede saa 
sent, at de havde undgaaet 1. Generation. - I alt væsentligt 
arbejdede 1. Generations Larver fra Slutningen af Maj 
til Slutningen af Juni, 2. Generations i Juli, 3. i Au
gust-September, 4. i Oktober, rimeligvis allerede fra 
Slutningen af September. 

Angrebets Styt·ke. Som Svar paa Spørgsmaalet om, 
hvor mange pCt. Tabet beløber sig til, opgives Tal mellem 
O og 50 (bortset fra de tidligere helt ødelagte, nu ompløjede 
Marker). Angrebet har saaledes været af højst forskellig Styrke. 
Hvor Krusesygen optraadte i Forening med Bakteriose, er Gen
nemsnitstallet for Tabsprocenten 25; hvor den var ene om 
at ødelægge Kaalroerne, eller hvor Jer i hvert Tilfælde kun 
var lidt Bakteriose med i Spillet, er det 14. Tallene er i det 
hele meget varierende. Hyppigst optraadte Krusesyge i For
ening med Bakteriose, ca. 3 Gange saa ofte som Krusesyge 
alene. 

Markens Størrelse. Angrebets Ondartethed staar i 
omvendt Forhold til Markens Størrelse, hvad der er en 
naturlig Følge af, at det - i hvert Tilfælde, hvor Marken 
støder op til forrige Aars Roemark (se herom senere) - be
gynder fra denne Side og først senere breder sig herfra længere 
ind i Marken. I en smal Ager vil de først angrebne Rækker 
selvfølgelig udgøre en større Del af Marken end i en stor Mark, 
og i en smal Ager vil Angrebet i Løbet af Sommeren som 
Regel brede sig over hele Marken, medens det i den store 
Mark kun vil berøre en - alt efter Markens Størrelse -
større eller mindre Del af den. Dette saas tydeligt ved Under
søgelsen af de forskellige Marker. Ved Bearbejdelsen af Ske
maerne fremkommer der ogsaa et - om end kun lille - Udslag 
i samme Retning. Størrelsen af Marken i Forbindelse med 
Tabsprocenten er angivet for 122 Marker. Størrelsen varierer 
fra 0.5 tillS ha; langt de fleste (50 pCt.)l) er kun paa 0.5-1 ha; 
Antallet af Marker i de andre Størrelsesgrupper er saa lille, at 
der ikke kan bygges videre herpaa; det aftager samtidig med, 

') Alene dette Tal viser i samme Retning, da man naturligvis, hvor 
Undersøgelsen ikke gennemføres systematisk, forh'insvis har undersøgt de 
mest angrebne Marker. 
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at disse bliver større. Af de 2 sidste Grupper er der saaledes 
henholdsvis kun 8 og 4 Marker. 

Tabel 1. 
Gennemsnitstab, udregnet efter Markens Størrelse. 

Markens Størrelse, ha Tab, pet. 
0.3- 1 26 
1.1- 2 23 
2.1- 4 22 
4.1-10 21 

10.1-18 7 

Som det vil ses af Tabellen, er Angrebet jævnt aftagende 
Forhold til Størrelsen. 

Markens Beliggenhed i Forhold til Roernarken i 
1925. Talmæssigt kan der ikke opgives noget angaaende 
Indflydelsen af dette Forhold, hvad der er meget naturligt, 
hvor saa mange forskellige Forhold spiller med ind. For 34 
Markers Vedkommende, der stødte umiddelbart op til forrige 
Aars Roemark, er Gennemsnitstabet 23 pCt., men for andre 
Afstande gaar det op og ned uden nogen Regelmæssighed. 
Der foreligger imidlertid flere Iagttagelser af, at A n greb e t, i 
hvert Tilfælde i Begyndelsen, var værst langs forrige 
Aars Kaalroemark. Fra Skanderborg hedder det saaledes: 
»værst nærmest ved Marker, hvor der var Kaalroer sidste Aar 
- og dette er Tilfældet i saa godt som alle Marker« (H. E. 
Jensen). Naar dette ikke talmæssigt lader sig paavise, maa 
man ogsaa huske, at Undersøgelsen blev foretaget i August, og 
at de senere Generationer sandsynligvis har bredt sig videre om 
- maaske ogsaa over andre Marker. Olaf Nielsen skriver herom: 
»man fortalte flere Steder, at Angrebet var stærkest i Vestsiden 
af Marken, ofte i Læ af Bygget (forrige Aars Roemark); men 
denne Forskel var næsten altid udslettet paa det Tidspunkt, 
da jeg saa Markerne«. Det vis.er sig imidlertid tydeligt, at 
Angrebet er begyndt noget tidligere paa de Marker, der 
laa umiddelbart op til eller kun et Par Meter fra Kaalroe
marken i 1925, i alt 32 Marker: i 26 af disse i SI u tningen af 
Maj eller Begyndelsen af Juni, i 6 i Midten eller i Slutningen 
af Juni, medens det i 18 Marker, der var 100 m og derover 
fjærnet fra nævnte Mark, kun 3 Steder begyndte i Slutningen 
af Maj og Begyndelsen af Juni og i de øvrige 15 i Midten eller 
Slutningen af Juni. 
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Lævirkning. Flere Udtalelser gaar ud paa, at Angrebet 
var værst, hvor der var Læ. Som Eksempeler herpaa anfører 
Olaf Nielsen: » Mod Vest grænser Marken op til en Skov; i 
Læ af denne er det værst, hvorefter det aftager mod Stranden« 
(Sønderby); »værst i Læ af Korn og Have« ~Vester Ørum). Fra 
Klovborg hedder det om en Mark, hvor Tabsprocenten kun 
sættes til 2, at Beliggenheden var høj, og der var megen Blæst. 
Kun 2 Iagttagelser gaar i modsat Retning: »værst (Tabsprocent 
25), hvor der var frit Spil for Vinden, medens der næsten intet 
Angreb var i en lun Krog ved Skoven« (Glud) ; »i et Hjørne af 
Marken, der laa lavt og i Læ, var der ingen Krusesyge« (Mun
delstrup. Tabsprocent opgivet til 35). Læet udgøres imidlertid 
ofte af en Bygmark, hvor der i 1925 var Kaalroer, saa det 
vel er det sidste og ikke Læet, der spiller Hovedrollen; fra 
flere Steder hedder det saaledes, at man har set Myggene 
sværme i Læ af Bygget (se nedenfor). 

Markens Beliggenhed i Forhold til Roernarken 
samme Aar (1926). For de senere Generationers Vedkom
mende kunde man tænke sig Muligheden af, at Afstanden fra 
samme Aars Roemark samt dennes Beliggenhed i Vindretningen 
eller rettere i Retning af de fremherskende Vinde kunde spille 
en vis Rolle. Noget saadant fremgaar imidlertid ikke af Skema
besvarelsen eller de andre Meddelelser. For de 68 Markers 
Vedkommende, hvor der findes Opgivelser herom, er Gennem
snits-Tabsprocenten 16-22, lavest for en Afstand af over 500 m 
(7 Marker). Kun for 41 Marker foreligger der Oplysninger om 
de fremherskende Vinde - det var vel heller ikke at vente, 
at man i August Maaned skulde kunne huske Vindforholdene 
i Forsommeren - et alt for lille Antal at basere noget paa. 

S a a t i d e n hører til de Faktorer, der sikkert har øvet 
Indflydelse paa Angrebets Optræden (se Tabel 2). Ved 
Udregningen er benyttet Skemaer fra 123 Marker. Saatiderne 
er, som det vil ses, ordnet i 3 Grupper: Saaning før Slut
ningen af April (38 Marker), Slutningen af A pril til 
henimod Midten af Maj (G8 Marker) og omkring Midten 
af Maj og senere (17 MarkelV). Tabsprocenten er, som 
man vil se, mindst i første Periode og vokser ,derefter 

l) Ordnet i 2 Perioder: Saaning i April og Saaning i Maj giver et helt 
andet Resultat: Aprilsauning 21, Majsaaning 18. 
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Tabel 2. 
Tabsprocent ved forskellige Saatider. 

Saatider '" ....... inden 15/. 
Tabsprocent . . . . . . 19 

efter "Is 
29 

i de to følgende. Dette stemmer for de to første Perioders 
Vedkommende med den almindelige Opfattelse i Juli 1926 1

): 

»Det er saa ganske indlysende, at - alle andre Forhold lige
de Kaalroer, som blev saaede tidligt, det vil sige ca. Midten 
af April, klarede sig bedst; de, som er saaede fra omkring 
1. Maj og til henimod Midten af Maj, led mest, hvorimod 
Kaalroer, saaede i Midten af Maj og senere, er komne saa 
sent frem, at Galmyggens første Generation har udraset og 
dens ondartede Angreb forhaabentIig dermed er ovre for i 
Aarc. For sidste Periode er dette derimod langtfra Tilfældet, 
hvad der har sin naturlige Forklaring i, at Bedømmelsen i 
det ene Tilfælde har fundet Sted i Midten af Juli, i det andet 
i August eller senere. Den i Juli udtalte Forhaabning om, at 
Angrebet maa være overstaaet med første Generation, gik, som 
Erfaringerne viser, ikke i Opfyldelse: 2. Generation var 
paa Færde fra Slutningen af Juni - senere ogsaa 3. 
- og gjorde, oftest i Forbindelse med Bakteriose, stor 
Skade, særlig i de omkring Midten af Maj og senere 
saaede Roer. 

I de Beretninger, der indkom for Juni-Juli, er Meningerne 
for øvrigt delte om dette SpørgsmaaJ. De fleste Udtalelser 
gaar dog i Retning af, at det er gaaet mindst ud over de tid
ligt saaede; adskillige gaar dog i modsat Retning, og nogle 
faa holder paa, at Saatiden ingen Rolle spillede. Der skal her 
anføres nogle faa Udtalelser, som karakteriserer disse Stand
punkter. Den første falder sammen med det ovenfor gengivne 
Citat fra »0stjysk Landbrug«: »Angrebene er gennemgaaende 
begyndte i de tidligst saaede Marker; men de senere saaede 
har lidt mere under Angrebet. Marker, saaede omkring Midten 
af April, var saa kraftige, at de har klaret sig uden synderlig 
Standsning i Væksten, hvorimod Marker, saaede omkring 1. Maj 
og senere, har staaet i Stampe i 14 Dage eller 3 Uger, og ikke 
faa Planter er gaaede ud eller er svækkede saa stærkt, at de 
er meget sene til at komme i Vækst igen« (Hartvig Larsen, 

') Østjysk Landbrug, Nr. 27, den 14. Juli 1926. 
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Slutn. af Juni). I Modsætning hertil hedder det den 30. Juni 
fra Odder: » .... Naar man træffer den Opfattelse, at Angrebet 
er værst paa sent saaede Marker, ligger det sikkert i, at man 
der ser det stærkest for Tiden, medens de tidligt saaede 
allerede nu har overstaaet Angrebet, især hvor man har givet 
et Tilskud af Salpeter (N. Primdahl). I Tilslutning hertil hed
der det fra samme Lokalitet: »Krusesyge paa Kaalroer bar i 

. denne Maaned (Juni) været den alle andre Sygdomme over-
skyggende »Sygdom«, idet hver eneste Kaalroemark her paa 
Egnen har været angrebet, og Roerne har som en Følge deraf 
næsten ikke groet i denne Maaned. Nu synes de tidligst saaede 
og bedst gødede Mar ker imidlertid at være over Angrebet for 
denne Gang og er begyndte at gro igen« (O. Kirketerp Nielsen). 
I Begyndelsen af Oktober skrives der fra Dalum: »Efter mine 
Iagttagelser (det er ganske vist kun ret faa) ser det ud, som 
om de Kaalroer, der er saaede meget tidligt (Midten af April 
og før), er sluppet bedst fri for Krusesyge«. 

Paa adskillige af de undersøgte Ejendomme var Kaal
roerne saaede paa forskellige Tidspunkter. Fra 29 af disse 
foreligger der Oplysninger om Tabsprocenterne : paa 16 var 
Angrebet stærkest paa de senest saaede, paa 6 derimod paa 
de tidligst saaede, og paa de resterende 7 var der ingen For
skel at se mellem de tidligst og senest saaede. Olaf Nielsen 
skriver om dette Spørgsmaal: »Saatiden synes at have stor 
Indflydelse, saaledes at tidlig Saaning modvirker Angrebet. 
Det bedste Eksempel forelaa paa Ussinggaard ved Horsens, 
hVOF en Del af Marken var saaet den 8. April, en anden Del 
først den 10. Maj. Det sidst saaede Stykke blev stærkest an
grebet: Tabsprocenten ansloges her til ca. 20, i det først)aaede 
kun til 5«. 

I Wales 1) har man ogsaa haft Opmærksomheden henvendt 
paa Saatiden som eventuel Faktor med Hensyn til Angrebets 
Ondartethed. For over 50 Markers Vedkommende har man 
noteret Saatiderne og grupperet Markerne efter tidlig, middel
tidlig og sen Saaning; nogen sikker Slutning er man imidlertid 
ikke herigennem naaet til angaaende Spørgsmaalet om, hvor
vidt den overhovedet spiller noger:i Rolle, og i saa Tilfælde 
hvilken. Et Angreb paa 60 pCt. af Bestanden er iagttaget i 

') C. L. Walton: 1. c. 
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en Mark, tilsaaet i Slutningen af April, og et paa 42 pCt. i 
en Afgrøde, saaet i Midten af Juni. 

Udtynding. Ved Spørgsmaalet om, hvorvidt Tidspunktet 
for Udtyndingen spiller nogen Rolle, kan man vel, gaa ud fra, 
at det i alt væsentligt falder sammen med Saatidsspørgsmaalet. 
Udregnet i Forhold tilTabsprocenten (efter Opgivelser for 107 
Marker) faar vi for Udtynding i Maj en Tabsprocent paa 21, 
og i Juni 25; og ordnet i 3 Grupper: før 25. Maj: 21, 26. 
Maj-12. Juni: 22 og efter 12. Juni: 30. Tabsprocenten 
vokser saaledes - om ~nd ikke ret meget - med den 
senere Udtyndingstid. Gaar man ud fra, at Udtyndingen 
har fundet Sted rettidig, stemmer det altsaa med, at sidste 
Saatid gav størst Tab. 

Angrebets Begyndelse før, under eller efter Ud
tyndingen. Man kunde have Grund til at vente,' at disse 
Tidspunkter vilde spille en større Rolle, idet man vilde gaa 
ud fra, at et Angreb før Udtyndingen vilde skade mindre end 
efter dette. Det havde da et større Antal Planter at sprede 
sig over, og ved en omhyggelig Udtynding kunde de mindst 
angrebne Planter blive staaende, og endelig, hvis Angrebet 
fandt Sted umiddelbart før eller lige under Udtyndingen, vilde 
Larverne kunne ,ijærnes og en ny Generations Angreb hindres, 
hvis det var muligt at gennemføre Indsamling og Tilintetgørelse 
af de oprykkede Planter. Desværre vil dette, ligesom ved Bede
flueangrebet, næppe være praktisk gennemførligt. 

Ved Optællingen af Angreb før, under og efter Udtyndingen 
viser det sig, at Angrebet for langt den største Del af Mar
kernes Vedkommende (81 pCt.) fandt Sted efter Ud
tyndingen, kun for 11 pCt. før og 8 pCt. under Udtyndingen. 
Bortset fra Tidspunkterne for de første Generationers Frem
komst skal Planterne aabenbart have naaet en vis Stør
relse for at være tilpas for Myggene som Æglægnings
pladser . Der er saaledes næppe noget at vente af en Be
kæmpelse nnder Udtyndingen. Tabsprocenten for Angreb før, 
under og efter Udtyndingen var henholdsvis 30; 20 og 30. 
Da Antallet af Marker, angrebet før og under Udtyndingen, 
imidlertid er saa lille, kan der naturligvis ikke baseres noget 
paa disse sidste Tal. 

Gaar vi over til Spørgsmaalet om Planternes Bladantal 
ved Angrebets Begyndelse, findes der Oplysninger om 
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90 Marker, heraf 59, hvor Planterne havde 
kun 31, hvor Antallet af Blade var 6-10. 
var for de første 26 pCt. og for de sidste 19. 

3-6 Blade, og 
Tabsprocenten 

Tabet har altsaa været størst, hvor Planterne var 
mindst ved Angrebets Begyndelse, hvad der stemmer 
med, at de tidligt saaede Marker led mindst ved Angrebet. 

Bakteriosen. Jeg skal nu gaa over til Spørgsmaalet 
om Fugtighedsforholdenes Indflydelse paa Bakteriosens 
Optræden og sammenholder med dette for øje de to Spørgs
maal: Nedbør i Juni Maaned? og: Kan der have samlet sig 
Vand i de kruse syge Hoveder? med Spørgsmaalet, om der har 
været Krusesyge + Bakteriose eller Krusesyge alene. Der findes 
med Hensyn hertil Besvarelse for 98 Markers Vedkommende. 

Tflbe13. Bakterios ens Optræden i 98 Marker med 
Krusesyge, opstillet efter Fugtighedsforholdene. 

----===-=-============================~========~~~-=-~=-----=== 
Antal Markcl' 

Paa Stedet er der iagttaget 
med udcn 

Bakteriosc Bakteriose 

Rigelig Nedbør i .J,uni ............ , ......... , .. , [l 17 11 
» og Vandsamlmg l Hovederne ...... ,.,.,., ! 14 O 

Vandsamling i Hovcderne" .................. '11 ___ 11 __ -+-__ 1 

Alle Marker med Vandsamling .. '11 25 

Normal eller ringe Nedbør i Juni. ............. [1 

» og ingen Vandsamling i Hovederne ........ 'I 

Ingen Vandsamling i Hovederne .............. . 

Alle Marker uden iagttaget Vandsamling ... [ 

12 
1 

13 

14 

2 
O 

16 

16 

Som man kan udregne af Tabellen, var der paa 62 pCt. af 
Markerne med Krusesyge + Bakteriose Vandsamling i Hove
derne eller rigelig Nedbør i Juni eller begge Dele, medens det 
modsatte var Tilfældet med 38 pCt. Af Markerne med Kruse
syge alene var der paa 40 pCt. Vandsamling i Hovederne 
eller rigelig Nedbør eller begge Dele, medens det modsatte var 
Tilfældet med 60 pCt. Regnes der som i Tabellen kun med de 
Marker, hvor der var Vandsamling i Hovederne, havde de 25 
af disse Bakteriose, og kun 1 Krusesyge alene, hvorimod kun 
lidt under Halvdelen af de 30 Marker, hvor der ingen Vand-
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samling fandtes, havde Bakteriose, og kun godt Halvdelen' 
Krusesyge alene. Det ser saaledes ud, som de to Fak
torer, der jo for øvrigt hænger nøje sammen, har 
spillet en ret væsentlig Rolle for Bakteriosen, sandsyn
ligvis en saa meget større, som der kun er regnet med Ned
børen i Juni og ikke er medtaget den senere Nedbør, der kan 
have medvirket til den mange Steder først paa et senere Tids
punkt optrædende Bakteriose; saaledes skrives den 23. August: 
»Megen Bakteriose er af ret ny Dato. Bladene bliver slappe 
og synes at »sove til Middag«, men Aarsagen er, at Hjærtet er 
ved at gaa i Forraadnelse« (Olaf Nielsen). Hertil kommer 
endnu, at Spørgsmaalet: Kan der have samlet sig Vand i de 
krusesyge Hoveder?, er uheldig formet. Der burde have staaet: 
Samlede der sig Vand i de ved Krusesygen muligvis dannede 
Saar eller Hulheder, der f. Eks. fremkom ved Hjærteskuddets 
Ødelæggel~e, og var i det hele Fugtighedsforholdene saaledes, 
at de har kunnet fremkalde Forraadnelse? 1). 

Der skal her tilføjes nogle Udtalelser i Anledning af det 
sidstnævnte Spørgsmaal. Struer: » ... det er vist tvivlsomt, 
om Krusesygen og Baktedosen har noget som helst med hin
anden at gøre. Iagttagelser her paa Egnen tyder ikke derpaa« 
(Fruergaard) 2). Kysing (den 17. August): »Det er tydeligt at 
se, at Bakteriosen kan indfinde sig, uden at der behøver at 
staa Vand i Hovederne. Det har ikke regnet her for nylig, og 
Regn eller Dug vil heller ikke kunne trænge ind i de helt 
unge Skud, som jeg her saa raadne; Bladene under 3 mm 
Længde var raadne, de større ikke« (Olaf Nielsen). Saksild : 
»Bakteriose i mange smaa, nye Hjærteskud; det ser ud til, at 
det kommer helt, uden at der staar Vand deri« (Olaf Nielsen 
den 17. August). Morsø: »Ja, først i Juni (Svar paa sidste 
Spørgsmaal), der var rigelig Nedbør indtil den 20. Junii (N. A. 
Olesen). Stilling: »Ja, derfor raadner de« (Svar paa sidste 

') I hele Landbrugsaaret fik Danmark gennemsnitligt 13 pCt. mere Ned
bør end normalt. Som altid var Nedbørsmængden ulige fordelt. For Juni 
Maaned, som vi særlig har beskæftiget os med, var den for hele Landet 43 
pCt. over Normalen, størst for Fyn (80 mm), aftagende (76~58 mm) i føl
gende Rækkefølge: Lolland-Falster, Østjylland, Sjælland, Vestjylland, Sønder
jylland. H. Hansen: Vejrforholdene i Landbrugsaaret 1925~26. Tidsskrift 
for Landøkonomi 1926, Side 587. 

2) Paa det med ovenstaaende Bemærkning forsynede Skema omhandles 
en Mark, hvor Bakteriose optraadte alene og ualmindelig ondartet, ellers 
fandtes der paa Egnen begge Dele. 
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Spørgsmaal) (Olaf Nielsen). Skanderborg: Bakterioseangrebene 
ophører næsten helt, naar det er Tørvejr. De raadne Partier 
tørrer ind« (B. E. Jensen). Paa et andet Skema fra samme 
Meddeler findes en Bemærkning, som synes at gaa i modsat 
Retning: Vejret i Angrebsaaret, tror jeg, ingen Indflydelse har 
paa Angrebets Ondartethed og Karakter, derimod maaske nok 
Vejret Aaret i Forvejen. Bemærkningen refererer sig imidlertid 
sikkert til Krusesygen (bortset fra Bakteriosen), for hvis Ved
kommende det er meget muligt, at Vejret i 1925 spillede 
en Rolle. 

I den tidligere omtalte Meddelelse om Angrebet i Wales 1
) 

hedder det angaaende dette Punkt, at Forraadnelsen indfandt 
sig paa Planter, hvis Hjærteskud var ødelagt eller hvis Bladfod 
tæt opad Rodhalsen var beskadiget .... i tørt Vejr heles Saa
rene, men i fugtigt Vejr følger i stor Udstrækning Forraadnel
sen, saa meget mere, som der ofte samler sig Vand i den hule, 
beskadigede Bladfod og i den efter det visnede Hjærteskud 
dannede Hulhed mellem de nydannede Sideskud. I 1926 fulgte 
netop en meget vaad Periode efter Beskadigelsen og bidrog sit 
til Forraadnelsens Indtræden. Der er saaledes, tilføjes der, 
ingen Tvivl om, at Miseren i 1926 til at begyndte med skyldtes 
Galmygangrebet og den senere ganske abnorme Ødelæggelse de 
efterfølgende uheldige Vejrforhold. 

Spørgsmaalet om, hvilke Korsblomstrede der dyrkes 
meget paa Egnen, besvares for 75 pCt. Markers Vedkom
mende med, at der kun har været dyrket Kaalroer, for 25 
pCt.s Vedkommende ogsaa Turnips, dog oftest kun lidt. 
Denne blev kun meget faa Steder angrebet, og da kun, 
hvor Kaalroer ikke fandtes (Olaf Nielsen). 

Kaalroestammer. Angaaende eventuel Forskel paa Mod
standskraft hos de forskellige Kaalroestammer foreligger der 
kun faa Iagttagelser. Wilhelmsburger nævnes af 3 Indsen
dere som den stærkest angrebne Sort 2) (A. S. Andersen, D. L. F., 
Olaf Nielsen, Pinholt og Gram). Fra førstnævnte, der i Sep
tember undersøgte en Mængde Stamfrømarker, og paa Fyn, 
Langeland, Frederiksborg Amt og Sydsjælland fandt disse 
stærkt angrebne af Krusesyge med paafølgende Bakteriose, har 
Udtalelserne -om, at Angrebet er mest ondartet i Wilhelmsbur
ger, større Rækkevidde, da det drejer sig om et større Antal 

l) c. L. Walton, 1. c. 
') Det samme iagttoges adskillige Steder i 1927. 
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Marker. Olaf Nielsen udtaler sig i samme Retning: »Flere 
Steder saas det tydeligt, at Wilhelmsburger var mere an
grebet end Studsgaard Banghohn« . Enkelte Steder kan 
Aarsagen hertil sikkert søges i denne Stammes Plads paa 
Marken: paa en Mark i Stilling var den ligeledes meget mere 
angrebet end Studsgaard, »men«, tilføjes der, »den havde og
saa sin Plads i den vestlige Side af Marken, der stødte op til 
Bygmarken, d. v. s. forrige Aars Kaalroemark, hvori der ogsaa 
havde været Angreb« (Olaf Nielsen). Det samme viste sig ogsaa 
at være Tilfældet paa Forevisningsmarken i Ringsted, hvor der 
i Wilhelmsburger og ikke i de andre Sorter var Angreb af 1. Ge
neration (O. Pinholt og E. Gram). I Aarhusegnen var Shepherd 
meget angrebet i Juli, medens Wilhelmsburger og Studsgaard 
Bangholm kun havde spredte Angreb, og Almindelig Bangholm 
var sundest (Hartvig Larsen). Paa Husmandsforeningens Fore
visningsmark i Raarup var af de sent saaede Bangbolmstammer 
H undsballe mest angrebet, Studsgaard ret stærkt og Olsgaard 
mindst; den tidligt saaede Lyngby var næsten gaaet fri. Om 
en Mark ved ørum berettes, at Studsgaard var .mindst angrebet 
(Olaf Nielsen). I Stammeforsøget i Lyngby var der ingen For
skel at se. Fra Skanderborg foreligger en Meddelelse om, at 
der var Angreb ogsaa i de i Dæksæd udlagte Frøroemarker 
(J. E. Jensen). 

Angaaende Kaal, dyrket paa fri Mark, meddeler Olaf 
Nielsen: Blomkaal og Spidskaal, sat i April, og Hvidkaal, sat 
i Maj, paa ovennævnte Forevisningsmark i Raarup, var fri for 
Angreb. Paa Tammestrup ved Skanderborg var Hovedkaal i 
Marken ligeledes fri for Angreb; men dette er ingenlunde al
mindeligt, snarest Undtagelser. 

Tidligere Iagttagelser af Krusesyge. Paa 82 Skemaer 
er Spørgsmaalet om, hvorvidt der tidligere var iagttaget Kruse
syge, besvaret med »Nej« for to Tredjedeles Vedkom
mende, af den Tredjedel, hvor Spørgsmaalet besvares be
kræftende, tilføjes der for over Halvdelen: kun lidt, uden 
Betydning, enkelte Planter o. I. For de Steders Vedkommende, 
hvor Krusesyge ikke tidligere er iagttaget, er Gennemsnits
tabet i 1926 18 pCt., for de sidstnævnte 27; det ser 
altsaa ud, som Sygdommen her har været mest ondartet. 
Imidlertid viser disse Opgivelser, at Krusesyge er optraadt 
meget almindeIigere, end vi efter de maanedlige Indberet
ninger om Sygdommen kunde vente. Angaaende dette Spørgs-
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maal meddeler Olaf Nielsen: »Krusesygen er tidligere set ganske 
enkelte Steder, f. Eks. i Sønderby og i-aarup, begge i Bjerge 
Herred i 1923, i V. Ørum ved Tørring for ca. 10 Aar siden og 
i Stilling og Solbjerg i 1917, men kun enkelte Planter har 
været angrebne«. 

Jordbunden. Som man kan slutte af Sygdommens Ud
bredelse i de forskellige Dele af ,Landet (Østjylland og Øerne), 
optræder den mest paa lermuldede og lerede Jorder (72 
pCt.), derefter paa sandmuldede (23 pCt.) og kun paa nogle 
faa Sandjorder (5 pCt.). Gennemsnittet af Tabsprocenten var 
for de lerede og lermuldede Jorder 25, for de sandmuldede 17 
og for de faa Sandjorder (4 Ejendomme), hvor der var An
greb, 4. Olaf Nielsen, der undersøgte Aarhus-Skanderborg-, 
Horsens- og Vejleegnen, skriver: »Inde mod Vest hørte An
grebet lidt efter lidt op. I Tørring var der ikke meget, og i 
Nørre-Snede maatte jeg gaa langt for at finde en Plante med 
Krusesyge ; Bakteriose. fandtes slet ikke«. Dette stemmer med 
det ovenanførte om .J orbundsforholdene, men kan for øvrigt 
ogsaa finde sin Forklaring i det mere barske Vejrlig i 
disse Egne. 

Jordens Gødningskraft. Angaaende Spørgsmaalet om, 
hvorvidt Jordens Gødningskraft har haft nogen Indflydelse paa 
Angrebet, lader der sig i n t e t udlede af de foreliggende Op
givelser, og kun en enkelt Meddeler udtaler sig herom: 
» Angrebet ses mest paa J arder, der ikke er i stærk Gødnings
kraft, medens de Kaalroer, der har faaet Ajle, klarer sig be
tydelig bedre« (Krogh, Jyderup). Om god Virkning af Sal
peter hedder det: »Angrebet værst paa det daarligt afvandede; 
det tegnede her til, at Planterne vilde have gaaet helt ud; 
men et Tilskud af Salpeter hjalp dem paa Fode igen« (J. S. 
Fruergaard). 

Afvandingen. Om de fleste (84 pCt.) af de undersøgte 
Marker meddeles der, at Afvandingen er i Orden, god eller 
dog ret god, medens dette ikke var Tilfældet med de reste
rende 16 pet. Om Afvandingsforholdenes eventuelle Indflydelse 
foreligger der kun ovenstaaende Udtalelse af Fruergaard; for 
øvrigt ligger det i Sagens Natur, at alt, hvad der hæmmer 
Væksten, vil gøre Planterne mindre modstandsdygtige og maa
ske ogsaa mere egnede til Æglægningsplads 1). 

') Som Eksempel herpaa kan ogsaa anføres følgende Meddelelse fra 
Olaf Nielsen: paa en Ejendom i Vindinge havde Ejeren lagt Mærke til, at de 

46 
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Klimaet. Paa Spørgsmaalet, om Klimaet var barsk eller 
mildt, svares der fore67 pet. af de undersøgte Ejendomme: 
mildt og for 33: barsk. Tabsprocenten var for de førstnævnte 
22, og for de sidstnævnte 16, hvad der stemmer med det 
almindelige Indtryk af Angrebets Optræden og med dets Ud
bredelse (mindst i den nordlige og vestlige Del af Jylland) og 
ogsaa paa Forhaand var at vente for disse sarte Smaadyrs 
Vedkommende. 

Efter Dry 2) synes Myggenes Trivsel i høj Grad at afhænge 
af Sommerens Vejrlig; dog er det rimeligt, at dette ikke alene 
beror paa den Indflydelse, Vejret har paa Myggenes Udvikling, 
men ogsaa paa Forholdet mellem disse og deres Snyltere. 

Vejrliget i Sommeren 1926 synes. efter Myggenes talrige 
Optræden i flere Generationer og deres stærke Angreb igen i 
1927 ikke at have været hæmmet af Sommerens Vejrlig, medens 
dette sidste synes at have været mindre heldigt for deres 
Snyltere. 

Paa Skemaerne er der kun stillet Spørgsmaal om Vejr
forholdene i Forsommeren. Efter Besvarelserne har disse 
langtfra været ens de forskellige Steder. Ikke faa skriver: 
»gode«, »passende«, endog .ideelle«; adskilligt over Halvdelen 
skriver dog »koldt« eller »koldt og fugtigt«. Olaf Nielsen har un
der sine Undersøgelser i Aarhus-Skanderborg-, Horsens- og Vejle
egnen faaet følgende Indtryk: »V ejrliget har vist gennemgaaende 
været koldt og fugtigt. Nogle huskede, at de gik med Vanter 
paa og tyndede Roer. Regnen maa være faldet meget ujævnt; 
ved Kysten har de nok ikke faaet stort mere end sædvanlig, 
hvorimod der paa Horsens-Skanderborgegnen maa være faldet 
noget mere end almindeligt, men Meddelelserne stemmer ikke 
godt. overens; mange Landmænd var dog åf den Mening, at 
Vejrforholdene var ideelle for Kaalroer og Turnips, men ikke 
for Runkelroer« 3). 

kaalbroksyge Roer altid var krusesyge, hvorfor han antog, at det var Kaal
brokken, der paa en Maade fremmede Krusesygen, hvilket for saa vidt ogsaa 
var Tilfældet, som Planterne var satte tilbage i Vækst og derfor fortrinsvis 
søgtes af Myggene. Der burde sikkert have været tilføjet, at de var mindre mod
standsdygtige og derfor led mere. Et Eksempel herpaa saas i Skanderborgeguen. 

2) An attempt to measure the local and seasonal abuudance of the Swede 
Midge in parts of Yorkshire over the years 1912-14. The annals of applied 
biology, Vol. Il, S. 81. 

3) Gennemsnitstemperaturen var i Maj-Juni under Normalen (henholds
vis 0.2 og O.a); kun for Vestjylland laa den i Jnni lidt over denne (0.2). Den 
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Afstanden fra Kysten. Denne skal efter Dryl) spille 
en ikke ringe Rolle for Angrebsstyrken i et givet Distrikt, idet 
Myggene. navnlig ved stærk Fralandsvind, er udsatte for at 
drukne - det ligger nær at tilføje: og ved stærk Paalandsvind 
blive førte fra Kyststrækningerne ind i Landet uden at erstattes 
af nogen fremmed Infektion (fra Kystsiden). Ved en Under
søgelse, foretaget den 3. August i Skanderborg-Odderegnen af 
Konsulent M. K. Kristensen og Forf., syntes dette Forhold og
saa at gøre sig gældende her: Angrebet aftog i Styrke, jo 
længere vi kom øst paa, og var i det hele adskilligt værre i 
Skanderborgegnen end i Odderegnen. Efter Olaf Nielsens Iagt
tagelser spiller dette Spørgsmaal derimod ingen større Rolle: 
»Det eneste Sted, hvor Havet havde en tilsyneladende gavnlig 
Virkning, var paa Gyllingnæs, der er omgivet af Vand paa de 
tre Sider. Der var kun et ganske svagt Angreb af Krusesyge, 
men en hel Del Larver og Æg, saa ogsaa der vilde Billedet 
sikkert ændre sig i Løbet af nogen Tid. Ved Kyssing og ved 
Sønderby saa jeg Marker, der laa umiddelbart ud til Havet, 
alligevel led de stærkt 'af Krusesyge og Bakteriose«. Sammen
ligner man Angrebsprocenten for de Marker, der kun laa 
10 km fjærnede fra Kysten med dem, der laa over 10 km 
fra denne. bekræftes de engelske Iagttagelser og vore 
Indtryk fra Skanderborg-Odderegnen: for de først
nævnte er Gennemsnitsprocenten 19, for de sidst
nævnte 25. 

Angrebet i 1927 2
). 

I 1927 begyndte Angrebet sa~ s e n t 8), ~t man allerede 
nærede Haab om helt at skulle undgaa det; desværre skuffedes 
dette Haab: omkring Midten af Juli, nogle Steder først 
lidt senere, begyndte det at vise sig i de samme Egne, sOm 

øvrige Del af Sommeren var den over Normalen. Om Nedbøren se Side ?O?, 
Fodnoten) (H. Hansen; Vejrforholdene i Landbrugsaaret 1926-26. Tidsskrift 
for Laudøkonomi 1926, Side 587). 

l) 1. c. 
2) Kun Hovedtrækkene i Angrebet er anførte her. Nærmere Beretniug 

om dette findes i Aarsoversigten for 1927. 
8) Gennemsnitstemperaturen var i April, Maj og Juni under Normalen 

(henholdsvis 0.2, 2.0 og 2.8). Den øvrige Del af Sommeren var den over Nor
malen (H. Hansen; Vejrforholdene i Landbrugsaal'et 1926-27. Tidsskrift 
for Landøkonomi 1927, Side 564). 
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hjemsøgtes i 1926, dog med lidt større Udbredelse i Vestjy Hand, 
og i Østjylland noget længere nord paa; endogsaa i Vendsyssel, 
som i 1926 saa godt som gik fri, bredte Krusesygen sig ret 
stærkt. 

Medens T u r n i p s i 1926 saa at sige gik helt fri, var den 
i 1927 i ikke ringe Grad angrebet. 1 Kaalroerne optraadte 
Sygdommen med meget forskellig Styrke: i Østjylland, 
bl. a. i Aarhusegnen, var Angrebet ikke saa kraftigt som i 
1926, andre Steder, f. Eks. paa Morsø, var det omtrent som i 
1926, og atter andre Steder var det, i hvert Tilfælde stedvis, 
endnu værre, f. Eks. i Holstebroegnen. 1 Slutningen af Juli 
hedder det fra Dalum: »1 Løbet af den sidste halve Snes Dage 
er Krusesygen begyndt at udvikle sig i en saa uhyggelig Grad, 
at det tyder paa, at dens Ødelæggelse i hvert Fald ikke vil 
komme til at staa tilbage for i Fjor« (L. P. Jensen). Var Kruse
sygen end paa sine Steder knap saa voldsom som i 1926, 
synes Hjærteforraadnelsen at have været endnu kraf
tigere (Struer, Morsø, Odsherred), og i Modsætning til 1926 
optraadte den flere Steder uden forudga'aende Krusesyge ; ende
lig synes Bakteriosen at have været mere dybtgaaende og der
for særlig skadelig (Samsø, Galten, Grenaa) 1). 

Kaal led Sommeren igennem ganske overordent
ligt, selv hvor Krusesygen ikke ledsagedes af Bakteriose. Som 
Eksempler paa særlig ondartede Angreb skal nævnes: ·Paa 
Ny Kastrupgaard, Amager, hvor der var stærkt Angreb i Hoved
kaal, opgaves Tabet i Blomkaal alene til 100000 Hoveder. 
Kaalen var plantet ud efter en tidlig Afgrøde, men allerede 
Potteplanterne var ødelagte med 90 pCt.; den tilplantede Mark 
blev straks angrebet og senere plantet efter med nye, sunde 
Planter, men alligevel blev der kun Hoveder i 5 pCt. I Gart
nerier ved Odense, særlig i Stige, var der ligeledes stærkt An
greb; i et Gartneri var det saa voldsomt, at der af et Stykke 
med 15000 Blomkaalsplanter kun blev skaaret 150 Hoveder; 

1) I hele Landbrugsaaret fik Danmark 34 pet. mere Nedbør end nor
malt. Siden Stationsnettet for Nedbørsmaalingen oprettedes i 1860, har intet 
Landbrngsaar haft en blot tilnærmelsesvis saa stor Nedbør. For Jnni Maaned 

var den for hele Landet 78 pCt. over Normalen, størst (102 mm) for Sønder
jylland, aftagende (89-81 mm) i følgende Rækkefølge: Lolland-Falster, ~jæl
land, .Østjylland, Vestjylland, Fyn (H. Hansen: Vejrforholdene i Landbrugs
aaret 1926-27. Ibid.). 
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Resten blev pløjet ned (Olaf Nielsen). I Gartnertidende, 1927, 
Side 517, hedder det endvidere: »Kaalmarkerne har lidt af 
Krusesyge som vist aldrig før. Kaal-Galmyggen, som fora ar
sager Sygdommen, synes helt at ville umuliggøre Blomkaals
dyrkningen. Kun den overvintrede Blomkaal slap nogenlunde 
uskadt gennem Sæsonen . . . . . Alle Kaalsorter angrebes, men 
Blomkaalen lider mest, til Dels paa Grund af dens særlige 
Bygningsmaade. Ved København findes store Arealer, som 
praktisk taget ikke har givet et eneste 1. Klasses Hoved i Aar 
paa Grund af Galmygangrebet. Angrebet begynder ofte i 
Frøbedene « • 

Med disse ødelæggende Angreb i Minde bliver det sikkert 
nødvendigt at forberede sig paa en Nikotinbehandling af Kaa
len, hegyndende paa et tidligt Tidspunkt inden Udplantningen. 
I hvert Tilfælde bør man sikkert paa Steder, hvor der i 1927 
var stærkt Krusesygeangreb, prøve sig frem ad denne Vej. 

Iagttagelserne fra 1926: at Angrebene bredte sig fra 
forrige Aars Kaalroemark, og at Wilhelmsburger-Kaal
roen angribes særlig stærkt, bekræftedes i 1927. Angaa
ende Saatidens Indflydelse er M eningerne ligesom i 1926 delte: 
fra Østjylland hedder det, at Saatiden er af afgørende Betyd
ning; sen Saaning - mange Angreb (Jørgen Christensen); i andre 
Egne var Angrebene værst i de tidligt saaede Afgrøder, og 
endelig var der Egne, hvor Saatiden ikke synes at have haft 
nogen Indflydelse. 

Angrebet fortsattes i mange Egne i September, medens det 
andre Steder standsede tidligere, og Roerne saaledes igen kom 
i Vækst, selvom de langtfra naaede normal Vægt. Kaalen 
var derimod som Regel ikke i Stand til at sætte Hoved, selv 
om Angrebet var standset i Begyndelsen af Maaneden. Gen
nemgaaende varede Angrebet ikke saa længe som i 
1926, hvor der, som ovenfor nævnt, endnu i Begyndelsen af 
Oktober blev fundet Æg og Larver. 

Forhaabentlig har den megen Væde indvirket uheldigt paa 
Myggenes Formering og Udvikling, saa at de kun har over
vintret i mindre Antal; der er saaledes en vis Sandsynlighed 
for, at de stærke Angrebmaa være forbi for denne Gang. 
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Oversigt. 

I 1926 og 1927 optraadte Krusesygen, foraarsaget af 
.Kruse syge- Ga 1m yggen (Confarinia nasfurtii) i Forbindelse 
med Bakteriose ganske overordentlig ødelæggende i Kaalroer 
og Kaal og i 1927 tillige i Turnips,' særlig paa lerede og ler
muldede Jorder. 

I alt væsentligt var det Østjylland og Øerne, det gik ud 
over. Hjærteforraadnelse og Flerhovedhed saas her rundt 
omkring i Kaalroemarkerne. 

I 1926 begyndte Angrebet i Slutningen af Maj eller Be
gyndelsen af Juni, i 1927 først omkring Midten af Juli, og 
ved varede i 1926 til langt hen paa Efteraaret, medens det i 
1927 gennemgaaende standsede paa et noget tidligere Tids
punkt. 

I 1926 arbejdede 1. Generations Larver fra Slutningen af 
Maj til Slutningen af Juni, 2. Generations i Juli, 3. i August
September, 4. (nogle Steder) lidt ind i Oktober, maaske allerede 

Slutningen af September. 
Af Undersøgelserne i 1926 fremgaar endvidere følgende: 
l) Krusesyge + Bakteriose optraadte omtrent 3 Gange saa 

hyppigt som Krusesyge alene. 
2) Den skønsmæssige Tabsprocent varierede i høj Grad; 

den var langt større, hvor Krusesyge og Bakteriose arbejdede 
sammen, end hvor der kun var Krusesyge. 

3) Angrebets Ondartethed staar i omvendt Forhold til 
Mark ens Størrelse. 

4) Angrebet var i hvert Tilfælde i Begyndelsen værst langs 
det foregaaende Aars Kaalroemark og begyndte noget tidligere 
paa deMarker, der laa umiddelbart op til eller kun var fjær
nede nogle faa Meter fra Kaalroemarken i 1925. 

5) Angaaende Saatidens Indflydelse kan der ikke siges 
noget almengyldigt. De fleste Steder synes dog de tidligst saaede 
(inden den 25. April) Roer at have klaret sig bedst. 

6) For langt det største Antal Markers (81 pCt.) Vedkom
mende fandt Angrebet Sted efter Udtyndingen. 

7) Jo mindre Planterne var ved Angrebets Begyndelse, 
desto større var Ødelæggelsen. 

8) Inden for Kaalroestammerne var Wilhelmsburger gen
nemgaaellde stærkest angrebet. 
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9) Krusesygen er tidligere optraadt almindeligere, end 
man efter de maanedlige Indberetninger kunde vente det, men 
er dog kun iagttaget paa en Tredjedel af de undersøgte Steder 
og selv der kun i ringe Grad. Paa disse Steder var Angrebet 
mere ondartet, end hvor Sygdommen ikke tidligere var iagttaget. 

Aarsagen til Myggenes stærke Optræden kan ikke paa
peges, men maa rimeligvis søges i de eller maaske kun det 
nærmest foregaaende Aars Vejrlig - varmt Foraar og varm 
Sommer --, der har været særlig heldigt for deres Udvikling; 
muligvis har Forholdene været mindre heldige for Myggenes 
Snyltere. Aarsagen til Bakteriosen har derimod sikkert det 
vaade og fugtige Vejr i selve Angrebsaarene været. Hjærte
forraadnelsen var ogsaa værst i den særlig vaade Sommer 1927 
og optraadte i denne flere Steder nden forudgaaende Krusesyge. 

Surnmary. 
Attacks of Leaf-Curl on Crucifers in Denmark 1926 and 1927. 

L e a f-c url, caused by the swede midge (Conlarinia naslurtii) was 
first observed in Denmark in 1909. Since then aUacks of the disease 
have been noted eaeh year. These attacks vary in intensity in the 
different parts of the country. Even though rather malignant attaeks 
have been seen in eertain distriets, the disease has been of no great 
importance to the country as a whole. There was therefore great 
consternation in 1926 when it suddenly appeared in practically all 
the fieids of swedes and all kinds of cabbages in large districts of 
the country (Eastern Jutland and lhe Islands) often aecompanied by 
bacteriosis which augmented the damage to a great degree. Heart 
rot and plants with double or multipleneek formation were observed 
throughout all the eabbage fields. 

In order to investigate the influence of various conditions on 
the severity and spread of the attack the Danish State Phytopatho
logical Station in August 1926 distributed questionnaires to be filIed 
out by the farmers and requested the loeal advisors and assistants 
to follow the eourse of the disease, especiaIly in Eastern Jutland. 

The attaek began in 1926 at the end of May or beginning of June, 
in 1927 about the middle of July. In 1926 it lasted until the Iate 
autumn, in 1927 it usually stopped sooner. In 1926 the first genera
tion of larvae were at work from the end of May to the end of June, 
the second in July, the third in August and September, the fourth 
(in sqme piaees) in Oetober, Ol' possibly only to the end of Sep
tember. 
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With the data from the above-named questionnaires, investiga
tions and other reparts as basis the following concluslons may be 
drawn (supplemented by observations made in 1927)., 

1) Leaf-curl together with bacteriosis appeared about three times 
as often as leaf-curl alone. 

2) The percentage of loss estimated varied greatly. It was much 
greater where leaf-curl and bacteriosis were observed together than 
where leaf-curl was observed alone. 

3) The severity af the attack was in converse proportion to the 
size af the fieid. 

4) 1'he attack, at all events at first, was most severe in the parts 
of the field adjacent to a field where swedes were grown the previous 
year, and was observed earlier an those fieids lying adjacent to, ar 
only separated by a few yards from fieids where swedes were grown 
in 1925. 

5) No general statement can be made in regard to the effect af 
the date af sowing. In the majority af instances, however, the crops 
which were sown early (prior to April 25) seem to have been the 
most resistant to the disease. 

6) In by far the greater part of the fields (81 0/0) the attack was 
first seen after thinning out (spacing) the plants. 

7) The smaller the plants when the disease appeared the greater 
the dam age done. 

8) Of the swede varieties grown, > Wilhelmsburger< was, an the 
whole, the ane which was most subjeet to the disease (both i 1926 
and 1927). 

9) Leaf-cud has formerly been more common than the monthly 
reports on plant diseases would lead us to suppose, but was 
however, only observed in a third af the localities now investigated, 
and then the attaeks were slight. In these piaces the present attack 
was more se ve re than when the disease had not been 'obServed 
eadier. 

No reason for the severe attack af the midge ean be given. It 
may possibly be due to the weather the preeeding years ar year -
i. e. - warm spring and summer which were beneficial to its develop
ment. Perhaps conditions were unfavorable for the enemies of ,the 
midge. The cause of the bacterial attack lies no doubt in the damp 
wet weather those years. Heart rat was most prevalent during the 
wet summer af 1927 and in many cases was observed without a 
previous attack of leaf-curl. 


