
Referater af fremmed Litteratur. 
Resultater af Forsøg og Undersøgelser paa 

Planteavlen s Omraade i Udlandet. 

Kløverens Bægersvamp. 

Gllnnar Nilsson-Leisner og Niels Sylven: Studier over klOvel'l'otan (Schlero
tinia trifoliorum). Sveriges UtsådesfOrenings Tidskrift, 1929. 

Kløverens Bægersvamp er; i Sveriges sydlige Del den allervær
ste Sygdom paa Kløveren. Svampen har været ke~dt siden 1863, i 
1870 saa E. Rostrup den i Danmark og i 1878 viste den sig i Sverige. 
Sygdomsbilledet er følgende: De unge Kløverplanter faar ved Høsten 
brune Pletter paa Bladene. Pletterne breder sig lidt efter lidt, til Plan
terne sluttelig er helt brune og slappe og synes helt døde. Om Vin
teren og Foraaret spredes Sygdommen fra Plante til Plante, og man 
kan i fugtigt Vejr se spindelvævstynde Svampetraade, der udgaar fra 
de syge Planter. Paa saadanne syge Planter finder man før eller 
senere, især omkring Rodhalsen, først geleagtige og vandklare, senere 
hvidlige og sluttelig haarde, klumpede Dannelser, der ved Modenhed 
er karakteristisk sorte udenpaa og hvide indeni. Disse Klumper. 
Sclerotier, udgør Svampens Hvilestadium og ligger i Jorden, til Be- . 
tingelserne for deres videre Udvikling indtræder. Dette sker sædvanlig 
ved Høsten, thi saa vokser der smaa brun,røde .Svampe. frem, det 
er skaalformede, stilkede Frugtlegemer, Apothecier, der er 0.5-1 cm 
i Diameter, fra hvis skaalformede Overflade der spredes Sporer, som 
inficerer de unge Kløverplanter og foraarsager det ovenomtalte Angreb. 

Paa Grund af, at de fleste Planter dræbes om Vinteren, forveksles 
Kløverens Bægersvamps Angreb ofte med Udvintring. Det er dog 
netop i milde Vintre, Svampen hærger ·mest. 

Ved Forsøg med friske Apothecier under Glasklokker saa man, 
at 1 cm høje Frugtlegemer spredte deres Sporer over en Cirkel med 
1.5 cm Diameter, liggende Frugtlegemer spredte Sporerne mindst 2 cm. 
Et Objektglas 1 cm over et Apothecium blev fyldt med Sporer paa 
Undersiden, saa de kastes altsaa mindst 1 cm op i Luften. 

Svampen spredes væsentlig ved Sporer, Ascosporer, disse dannes 
rigeligst i tørt Vejr, men spirer bedst i fugtig Luft, derfor er Solskin 
om Dagen og rigelig Nattedug de bedste Betingelser for Svampens 
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Udbredelse. Naar Sporerne opbevares tørt, kan de holde Spireeven i 
flere Uger, i fugtigt Vejr spirer de s.traks og Myceliet trænger fra 
Bladene ned i Rodhalsen, aldrig omvendt. Unge Blade angribes lettest, 
lige gamle Blade angribes lettere paa unge end paa ældre Planter. 

Sclerotierne kan undertiden ogsaa dannes paa overjordiske Dele 
af Planten, deres Størrelse varierer fra mikroskopiske til centimeter
store, de kræver Luft for at spire; ligger de mere end 6-S cm nede 
i J orden, spi rer de ikke. 

Luftfugtigheden er i Oktober- Marts altid rigelig stor nok til 
Svampens Udbredelse, derfor kommer Temperaturen til at spille den 
.afgørende Rolle. 

Undertiden ser man, at en Afhugning af Kløveren i Udlægsaaret 
virker hæmmende og undertiden tværtimod fremmer Kløverens Bæger
svamps Angreb. Forklaringen synes at være denne: hvis Vejret bliver 
mildt, vil den afhuggede Kløver skyde friske Blade, der lettere inficeres 
end de gamle Blade paa den ikke afhuggede Kløver. Vil man bekæmpe 
Kløverens Bægersvamp ved Afhugning i Udlægsaaret, skal man der
for enten gøre det i August, saa de nye Blade, der vil fremkomme, 
kan være fuldt udviklede, inden Sporespredningen rigtig tager Fart i 
Oktober, eller ogsaa vente til ind i November, umiddelbart før Vin
terkulden begynder at gøre sig gældende og standser al Vækst af 
Kløveren. 

Kløverens Bægersvamp kan angribe Rød-, Hvid-, Alsike-, Blod
og Bugtet Kløver samt Lucerne. Humle-Sneglebælg, Rundbælg, Kæl
lingetand, Esparsette, Hestebønne og en Del Astragel-Arter. 

Under ens Forhold angribes den tidlige Rødkløver mere end den 
sildige, dette beror paa, at den tidlige Kløver bliver i Vækst længere 
om Efteraaret og begynder tidligere om Foraaret end den sildige 
Kløver, derved byder den Svampen flere unge, modtagelige Blade i 
<len kritiske Periode, Vinterhalvaaret. 

I Vintereren 1922-1923 blev Rødkløveren ved Svaløf stærkt ud-
1yndet af Bægersvamp. Næste Vinter, 1923-1924, var usædvanlig haard 
og bevirkede en stærk Udtynding af Kløverbestanden. Ved at tage Frø 
.af de tiloversblevne Planter lykkedes det at finde en Stamme, som 
kunde modstaa baade Bægersvamp og Kulde. Vinteren 1926-1927 
bragte igen et stærkt Angreb af Kløverens Bægersvamp, der tydelig 
viste den udvalgte Stammes Overlegenhed over for dens Ophav. I 
Sommeren 1927 stillede Udbyttet i Førsteaarsmarken sig saaledes: 

1. Slæt 
Moderstamme. ................ 39,600 kg, 
Udvalgt Stamme ............. '. 42,138 » 

2. Slæt 
8,844 kg Grønmasse pr. ha 

10,711 » 

D. v. s. i første Slæt gav den udvalgte Stamme 6.4 pCt. mere og i 
.anden Slæt 21.1 pCt. mere end Moderstammen. 

Lucerne viser ligeledes forskellig Modtagelighed for Bægersvamp, 
af nogle Kloner dræbtes 100 pCt., af en enkelt derimod kun 47 pCt. 
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Spørgsmaalet om forskellige Sorters Modtagelighed for Angreb af 
forskellige Stammer af Schlel:otinia trifoliorum blev undersøgt paa 
følgende Maade: 

Frø af Rød-, Hvid-, Alsike-, Stenkløver og Lucerue blev saaet i 
Skaale med Jord. Skaalene blev inficerede ved Indplantning afSclerotier 
med Apothecier. Til Isolering blev der bundet Pergamentposer over 
Skaalene. Allerede faa Dage senere kunde man se smaa, sorte Prikker 
paa Bladene, flest nær ved Apothecierne. Skaalene stod i Drivbænke 
Vinteren over fra 5. November 1927 til 19. April 1928. 

Ved Infektion med Sclerotier fra Rødkløver blev der af Rød-, 
Hvid- og Alsikekløver angrebet ca. 70 pCt. af Planterne. Apothecier 
fra Alsikekløver angreb kun 30 pCt. af" Rød- og Hvidkløver, men 
60 pCt. af Alsikekløveren. Hvidkløverapothecier gav ca. 60 pCt. Infek
tion i alle tre Tilfælde. 

Dette tyder paa Tilstedeværelsen af flere Typer af Svampen, 
hvilket kan faa stor Betydning for Sygdommens Bekæmpelse. 

Disse Forsøg førte ikke til Paavisning af uimodtagelige Rødkløver
elIer Lucernestammer. Aarsagen er maaske, at alle Stammer er lige 
modtagelige paa dette Tidspunkt, og at Forskellighederne først senere 
fremkommer. 

Sygdommen kan spredes over store Afstande ved Sclerotier i 
Frøet. Men ogsaa Svampesporer kan findes paa Frøet; et Forsøg af 
Coleman i 1907 viser dette med stor Tydelighed. Olaf Nielsen. 

Jordens Kalktrang. 

Gustav Rohde: Vergleichende Untersuchungen zur Bestimmung des Kalk
bediirfnisses der Boden. Wissenschaftliches Archiv fiir Landwirtschaft. 
Abteilung A (Pflanzenbau). Bd. loS. 226-272, 1929. 

Forfatteren har sammenlignet Resultaterne af forskellige Labora
toriemetoder til Bestemmelse af Jordens Reaktionstilstand, saaledes 
Combers Prøve, Azotobacterprøven, Hasenbåumers og Daikuharas 
Metode o. a. Undersøgelserne er gennemførte med 144 Jorder og ikke 
mindre end 14 Metoder er bragte i Anvendelse. 

Paa Grundlag af Undersøgelserne kommer Forfatteren til det 
Resultat, at nogen Overensstemmelse mellem alle disse Metoder ikke 
foreligger. Hvad de enkelte, mere kendte Metoder angaar, angives føl
gende: 

Comberprøven er navnlig over for Lerjorder upaalidelig, idet 
Kalktrang ofte er til Stede, hvor Comberprøven ikke viser det. 

Azobactermetoden er i sit Udfald ikke alene afhængig af Jordens 
Kalkindhold men ogsaa af dens mikrobiologiske Tilstand. 

Hissinks Metode giver for høje Værdier for Jordens Kalktrang. 
Etaarige Markforsøg kan ikke afgøre, om Kalkning er formaals

tjenlig eller ej (l). 
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Forf. foreslaar til Bestemmelse af Jordens Kalktrang en Behand
ling af Jorden med Kalciumacetat ved 80°. Den absorberede Kalcium
mængde skal da kunne give Udtryk for den Kalkmængde, der bør 
tilføres. K. A. Bondorff. 

Vægtanalytisk Bestemmelse af Karbonater i Jord. 

Norman Ashwell Clark og Ewerson R. Collins: The gravimetric method for 
the determination of carhonates in soil. Soil Science, Bind 27, 1929. 
Side 407-414. 

Den almindelig anvendte Metode til vægtanalytisk Bestemmelse 
af Kabonater i Jord er angivet af Fl'esenius-Classen. Principet i 
Metoden er dette, at den til Kabonater bundne Kulsyre bestemmes, 
og deraf beregnes Karbonatindholdet. Kulsyren uddrives af Jord
karbonaterne ved Hjælp af fortyndet Saltsyre (1 Del koncentreret 
Saltsyre og 3 Dele Vand), Opvarmning til Kogning og suges derpaa 
gennem et System af U-Rør med vandsugende Midler til et U-Rør 
med Natronkalk, hvor den bindes som Natrium- og Kalciumkarbonat. 
Metoden er imidlertid ikke helt paalidelig, idet saavel den forholdsvis 
stærke Syre som Opvarmningen eller begge i Forening kan producere 
Kulsyre fra organisk Stof, hvorved Resultaterne bliver for høje. 

Denne Mangel ved Metoden er afhjulpet af nævnte Forfattere. 
De undlader Opvarmningen og anvender en langt svagere Saltsyre, 
nemlig koncentreret Saltsyre og Vand i Forholdet 1: 10. For at op
naa en fuldstændig Uddrivning af Kulsyren fra Karbonaterne og en 
sikker Bestemmelse heraf er Sønderdelingskolben forsynet med en 
Omrører og lukket fuldkommen tæt med en særlig konstrueret Kvik
sølvlaas. Gennemsugningen er gjort særdeles effektiv, idet der til 
Dels anvendes andre Rensnings-, Tørrings- og Absorptionsmidler med 
større Overflade og saaledes en større Evne til Absorption af Fugtig
hed og Kulsyre, end ved Metoden Fresenius-Classen. Af disse Midler 
skal nævnes »Ascarite«, en Blanding af Natriumhydroxyd og Asbest, 
og »Dehydrite« (magnesium perchlol'ale irihydrale) samt Fosforsyre
anhydrid. .Ascarite< anvendes saavel til Rensning af Luften, før den 
ledes ind i Sønderdelingskolben, som i Absorptionsrøret for Kulsyre. 

Metoden er prøvet paa Jorder med et forskelligt Indhold af 
Karbonater og med og uden Tilsætning af kulsur Kalk. Saavel Fæl
lesanalyserne som de fundne Differenser af Kalciumkarbonat stemmer 
særdeles smuld. Analyserne er, som nævnt, udførte ved almindelig 
Stuetemperatur. Anvendes Opvarmning, er der allerede ved 50· en 
lille Forøgelse af Kulsyremængden. Forøgelsen tilskrives Sønder-
deling af organisk Stof. J. Find Poulsen. 


