
Referater af fremmed Litteratur. 
Resultater af Forsøg og Undersøgelser paa 

Planteavlens Omraade i Udlandet. 

Kartoffelskimmelens Phænologi. 

PJalltenziektenkundige Dienst. Verslag 53. 1928. 
S. P. Wilishire: The correlation of weather conditions with outLreak of pota

to blight. Q. Jl. Royal Meteorol. Soe. Bd. 57, S. 304-316. 1931. 

Fra Plantesygdomstjenesten i Holland er der udgivet en Rede
gørelse for de Varsler, der udsendes af den nævnte Tjeneste og den 
hollandske Vejrtjeneste· i Forening. 

Naar KartotfeItoppen har naaet en vis Modenhed og er modtage
lig for Skimmelens Angreb, er det de meteorologiske Faktorer, der 
lJestemmeF, hvornaar Angrebet vinder Udbredelse. I Holland har Dr. 
Frk M. P. Lohnis samletet stort Materiale angaaende Skimmelens Op
træden gennem Aarene, og dette er bearbejdet af Kgl. Nederlandsk 
Meteorologisk Instituts Direktør, Dr. E. van Evel'dingen, som opstiller 
følgende Faktorer, der skal indtræffe i eet Døgn, for at give Skimmelen 
Vind i Sejlene: 

l) Nattemperatur ikke under 10° C. 
2) Mindst 4 Timers Dug denne Nat. 
3) Følgende Dags Skydække mindst 0.8. 
4) Samme Dag en Nedbør paa mindst 0.1 mm. 
I 1926 og 1927 samlede Plantesygdomstjenestep Meddelelser fra 

sine Medarbejdere. Medens der i 1926 kun var tre kritisl{e Døgn, kom 
der i 1927 13; men flere af disse blev fulgt af Døgn, der ikke var 
gunstige for Skimrnelens Udvikling, og der var yderligere nogle Døgn, 
der opfyldte de tre Faktorer (men ikke gav Regn paa Observations
stedet). I 1926 er Forbindelsen mellem de to kritiske Døgn og Skim
melens Opblussen tydelig: Skimmelen tager fat med det samme, og 
2-3 Dage efter kommer Flertallet af :&Set Kartoffelskimmel første 
Gang«. I 1927 er Forbindelsen mindre tydelig - Vejrlig, der er ugun
stigt for Skimmelen, forhaler Farsoten. 

I England er der af S. P. Wiltshil'c foretaget eri Undersøgelse 
over, hvorvidt de af Dr. vall Everdingen opstillede Faktorer holdt 
Stik under engelske Forhold. 
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En Undersøgelse af 26 Angreb af Kartotl'elskirnmel viste, at i 18 
Tilfælde var de 4 Betingelser ful d s t æ n d i g o Il fy l d t inden for de for
udgaaende 14 Dage, og i de tiloversblevne Tilfælde var de n æ s t e n 
fuldstændig opfyldt inden for de forudgaaende 14 Dage. I et enkelt af 
disse Tilfælde var Betingelserne fuldstændig opfyldt inden for de for
udgaaende 23 Dage. Med een Undtagelse har man i de Tilfælde, hvor 
Betingelserne var næsten opfyldt, i det omtrent kritiske Døgn maalt 
en langvarig Dugdannelse (7-17 Timer), hvilket tyder paa, at denne 
Faktor er den vigtigste. 

Der blev desuden foretaget en Undersøgelse 'af den Hyppighed, 
hvormed Betingelserne var opfyldt, uden at det resulterede i Angreb 
af KartoIrelskimmel. Til dette Formaal blev der foretaget en Under
søgelse af Vejr-Optegnelserne fra 15. April indtil 16 Dage før Kartoffel
skimmelens Udbrud for 8 Angreb, der fulgte efter fuldstændig gunstige 
Døgn. 

Resultatet af denne Undersøgelse er, at der i England indtræffer 
en Del gunstige Døgn, som ikke i Løbet af 15 Dage følges af Kartofl"el
skimmelangreb. Sygdommen indfinder sig dog ofte i Løbet af 30 Dage. 

I van Everdingens Undersøgelser blev dog nogle faa fuldstændig 
eller næsten fuldstændig gunstige Døgn ikke fulgt af Kartofl"elskimmel
angreb i Løbet af 14 Dage. - Hvis der ikke kan tillades nogen Af
vigelse fra de hollandske Fordringer til Vejrfaktorerne, er Betingel
serne kun fuldstændig tilfredsstillede i 18 af 26 engelske Tilfælde i 
Sammenligning med vall EvcNllllgens 29 af 30, Hvis man tillader 10 
pCt. Afvigelse i blot den ene Faktor, er alle engelske Angreb med Und
tagelse af 3 fulgt efter næsten gunstige Døgn, der cr indtrutl'et inden for 
14 Dage før Angrebets Begyndelse; men paa samme Tid bliver Antallet 
af næsten g'unstige Dage, der ikl<e følges af Kartofl'elskimmelangreb, 
betydeligt forøget. 

Vi har forsøgt for Danmarks Vedkommende at sammenstille 
Meddelelserne om Kartofl'elskimmelens første Optræden med de 4 oven
nævnte meteorologiske Faktorer, hvortil vi har faaet velvillig Hjælp 
fra Meteorologisk Institut. I 1931 indkom der 72 Meddelelser om 
» Første Gang set Karlofl'elskimmcl« resp. i tidlige og sildigere Sorter; 
for 26 af disse kan de 4 meteorologiske Faktorer rekonstrueres for 
de 6 forudgaaende Døgn. I 4 af de 26 Tilfælde har de 6 Døgn ikke 
været kritiske, for de andre 22 Tilfælde er Angrebet iagttaget 1-6 
Døgn efter et luitisk Døgn, fordelt paa følgende Maade: 

Antal Døgn forløbet...... . .. 1 2 3 4 5 6 
Antal Tilfælde ............... 3 2 5 3 6 3 

Meddelelserne kan ikke sorteres efter, om en daglig og omhygge
lig Iagttagelse af Kartoffelarealet har vist et enkelt angrebet Blad -
eller en tilfældig Køretur har ført Iagttageren forbi et stærkt angrebet 
Areal; alligevel synes der at være en vis Sandsynlighed for Iagttagelse 
af Skimll1elangreb 3-5 Døgn efter ct kritisk Døgn., 
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Wiltshire har sikkert Ret, naar han udtaler, at videre Resultater 
skal naas ved Studium i Marken mere end ved senere statistisk Be
arbejdelse af Rapporter og meteorologiske Data. 

Erllst Gram & Gudrllll Johansen. 

Skimmelangreb paa Kartoffelknolde. 

Marie I'). I.o1mis: Correlation hetween the host anatomy and the degree of 
susceptibility for Phytophthora infestans in potato tubers. Proc. Intern. 
Congr. Plant Sciences Ithaca 1926, Bd. 2, S. 1279-1283. 1929. 

Kartofl"elsorters forskellige Modtagelighed over for Karloffelskim-
rnelens Angreb paa Knoldene er undersøgt ved i Vand med Sværm
sporer al anbringe umodne Kartofler, fra hvilke Korklaget let kan 
fjærnes uden at skade Grundvævet. De 35 prøvede Sorter fik derved 
alle i Løbet af 3-4 Dage talrige brune Smaapletter, der markerer, 
hvor det er lykkedes Svmupen at trænge ind; men hos nogle Sorter 
vokser Pletterne, og Grundvævct faar den velkendte brune Farvc; hos 
andre vokscr de ikke. Blandt de mest modstandsdygtige var de to 
yndede hollandske Lerjordskartotlcr Bravo og Roode Star. Dennc 
Modstandsdygtighed nedarves til Frøplanter. Nogen Bygningsforskel, 
der kan begrunde en Modstandsdygtighed, der synes lokaliseret i K o r k
kambiet, er ikke fundet. Derimod viser det sig, at Modstandsdygtig
heden ophæves ved at bedøve Kambiet, naar Knoldene i 24 Timer ud
sættes for Alkoholdampe. 

Forskelligheder i Knoldenes Modlagelighed heror imidlertid og
san paa andre Forhold, saaledes Muligheden ror Smitte gennem K o r k
p o l'er n e. Af en Sort, der er kendt for sin Tilbøjelighed til Tørfor
raadnelse, naar den dyrkcs paa LCI10r<1, blev Knolde dels fra Lerjord, 
dels fra Sandjord lagt i Vand med Sværmsporer. Paa adskillige af 
Lerjordsknoldene fandtes over 40 LenticelIer at have virket som Smitte
porle, men paa 124 Sandjordslmolde fandtes i alt kun 8 Korkporer 
hvorigennem Skil11mefen var trængt ind. Ved Farvning med Sudan III
Glycerin er det paavist, at Cellerne i Sandjordskartoflernes Korkporer 
cr tydeligt stærkere forkorkede end i Lerjordskarloflernes. 

Svampen kan tillige trænge ind gennem ) ø j n e n e«, særlig paa 
lHIgroede Kartofler; her synes .Jordbundsforholdene ikke at have nogen 
Betydning. 

Nanr Laboratorie- og Markundersøgelserne sammenholdes, Hnder 
Dr. Lobnis, at den i Korkkambiet lokaliserede Modstandsdygtighed Cl' 
den paalideligstc; Sorter, der har denne Egenskab, paavirkes ik]w af, 
om de dyrkes i Sand- eller Lerjord, Smitte gennem Korkporer eller 
)0jnc« spiller ingen Rolle. Ved Tiltrækning af Kartoffelsorter maa 
man derfor særlig lægge Vægt paa denne Form af Modstandsdygtighed. 

Ernst Gram. 
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Kartoffeleliter . 

. T. R. Ko til a : Experiments with the tuber index method of controlling: virus 
diseases of potatoes. Mich. Tech. BuH. 117. 1931. 

I Aarene 1922-28 har Kotila formeret store Mængder sunde 
Knolde, stammende fra enkelte udvalgte Knolde. Eliten er skabt ved 
i Januar at mærke et Antal Knolde med Numre; af hver Knold ud
skæres en Sektor, der i Januar-Marts dyrkes i Urtepotte i Drivhus; 
her fjærnes alle syge Planter efterhaanden og de tilsvarende Lægge
knolde kasseres. De tiloversblevne s}{æres og lægges isoleret i Solsikke
marker, hvor de efterses ugentlig Sommeren igennem. Af Avlen prøves 
næste Vinter to Knoldsektorer i Drivhus; paa denne Maade kan der 
stadig holdes Eliterækker tillagt med Knolde, hvoraf en Sektor den 
forudgaaende Vinter er prøvet, i Drivhus; Resten af Klonerne frem
avles i Parceller, adskilte med 6 Rækker Solsil{ker. De kraftigste og 
bedst ydende Kloner udvælges til Fremavl i det praktiske Landbrug. 

Den praktiske Nytte af denne Form for Udvælgelse af sunde 
Knolde beror pari, at Klonparcellerne holdes godt isolerede og at 
Egnen ikke hører til dem, hvor Kartoflerne hurtigt ødelægges af Mo
saiksyge etc. 

Saavidt det kan ses af 3 Aars Udbytteforsøg paa 2 Stationer, er 
der ikke ved Klonudvalget frembragt nogen Stanune el.lign., der er yde
dygtigel'e end andre s u n de Kloner af samme Sort. Erllst Gram. 


