
Foreløbig meddelelse om undersøgelser over 
ferskenlusens overvintring i Danmark. 
Meddelelse fra virusudvalget inden for Akademiet for 

de tekniske Videnskaber. 

Af Ole Reie. 

Ferskenlusen (Myzus persicae Sulz.) er et af Dan
marks værste skadedyr, fordi mange plantevira Dverføres ved 
dette vidt udbredte insekts medvirken. En sygdom som bede
roernes virusgulsot Dverføres hO'vedsagelig af ferskenlusen O'g i 
mindre grad af bedelusen og koster samfundet millioner af 
kroner. Derfor er det af største betydning at kende fersken
lusens levevis. Mange har beskæftiget sig med undersøgelser 
herover, men kendskabet til dette insekts biologi er ikke omfat
tende nok, ikke mindst fordi livsbetingelserne varierer fra land 
til land. 

Ferskenlusen overvintrer som æg på fersken. De individer, 
der klækkes af æggene om foråret, udvikler sig alle til uvin
gede hunner, der føder unger ved jomfrufødsel (partenogeneseL 
Hanner forekommer altså ikke, O'g befrugtning er unødvendig 
for fO'rmeringen. I alt udvikles to-tre generationer af parteno
genetiske hunner på fersken. Den sidste af dem består af vin
gede individer (6, 10), som alle forlader ferskentræet i løbet af 
maj Dg begyndelsen af juni. Om SDmmeren lever ferskenlusen 
på mange fDrskellige, urteagtige værtplanter (f. eks. bederoe og 
kartDffei), hvor den udelukkende formerer sig ad parlenogene
tisk vej og føder unger. I sommermånederne er de fleste indi
vider uvingede, men vingede optræder dog i hele perioden. De 
vingede lus flyver ikke Dver på fersken, men over på bederoe, 
kartoffel o. s. v. I september Dg Dktober udvikles en forholds
vis stDr mængde vingede individer, hvoraf en del flyver tilbage 
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til fersken. Det drejer sig dels om hanner, dels om pm'tenO'gene
tiske hunner, der føder unger. Disse unger udvikler sig til uvin
gede hunner på fersken, hvor de efter parring med de vingede 
hannel' lægger Dvervintringsdygtige æg. De individer, der bliver 
tilbage på sommerværlplanterne, fortsætter med at formere sig 
ad parlenO'genetisk vej O'g føde unger, så længe omgivelserne 
(temperaturen m. m.) tillader det. 

L i t t e r a t u r o m Q v e r v i n t r i n g. Da ferskentræer 
ikke vO'kser vildt på vore breddegrader og kun dyrkes i ringe 
udstrækning, er overvintringen ved æg på ferskentræer ikke til
stræ"kkelig til at forklare ferskenlusens stO're udbredelse og tal
mæssige styrke. Undersøgelser i udlandet har imidlertid vist, at 
partenogenetiske individet kan over'vintre under gunstige be
tingelser, og at fremkomsten af hannel' Dg æglæggende hunner 
således er unødvendig for artens beståen. 

Mordvilko skrev i 1935 (14, s. 304--306) O'm ferskenlusen, 
at ferskentræernes forsvinden fra Europa i slutningen af ter
tiærtiden måske førte til, at arten begyndte at overvintre på 
to-flerårige sommerværter. Han kendte ingen iagttagelser over 
artens overvintring som partenogenetiske hunner i fri natur, 
men anså det for sandsynligt, at ferskenlusen kunne klare sig 
i Vesteuropas milde vintre, og at dette muligvis var grunden til, 
at den var meget almindelig på urteagtige planter, f. eks. i 
Rhinegnene O'g HO'lland. 

Dette er blevet bekræftet fO'r Storbritanniens vedkommende 
af bl. a. Davies (5) og fO'r Rhinegnenes vedkommende af bl. a. 
Else Haine (7). Sidstnævnte anfører, at MOl"dvilko's formod
ning el' blevet bekræftet gennem undersøgelser i de sidste 20 år 
i følgende områder: Holland, England, Irland, Sydfrankrig og i 
Tyskland ved Bonn O'g Elsdorf, O'g at ferskenlusen i strenge 
vintre lige så lidt kan overvintre i det fri her som i områder, 
hvis januar-minimum er mindre end -7 11 0 C. (Heinze & Profft, 
10, s. 139). Ferskenlusen er i de nævnte områder i milde vintre 
truffet på kål (især savO'ykål, grønkål og rosenkål) og spinat, 
men sjældent på bede. 

I de egne, hvor frilandsovervintring må anses for umulig 
på grund af klimaet, først Dg fremmest temperaturfO'rholdene, 
kan partenogenetiske hunner alligevel overvintre visse steder, 
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nemlig hvor der ved opvarmning eller isolering (boliger, vækst
huse, kuler) er skabt et mikroklima med gunstige temperatur
betingelser. 

Overvintring i væksthuse og vinterhaver og på potteplanter 
i hus omtales af mange forfattere (f. eks. Heinze &; Profft, 9, 
og Ossiannilsson, 15), men anses dog i almindelighed for at 
være af ringe betydning, bl. a. fordi man i de fleste væksthuse 
anvender bekæmpelsesmidler. Nogle forfattere (Sv. G. Lars
son, 13, og K. BjOrling, 1) tillægger dog disse overvintrings
steder stor betydning i _ henholdsvis Danmark og Skåne. I Tysk
land har Else Haine (8) foretaget grundige væksthus under
søgeiser omkring Bonn. Her blev Myzu{> persicae i vinterens 
løb påvist på en lang række planter af flere forskellige familier. 

Overvintring af partenogenetiske hunner på spirende lægge
kartofler i kuler og oplagsrum nævnes bl. a. af Heinze & Profft 
fra Tyskland (9, 10) og i »Review of Applied Entomology« 
(A-37-febr., 19-49) fra Schweiz. Sv. G. Larsson (12) mener ikke, 
at der ei." store chancer for, at lusene overlever lægningen af 
kartoflerne. 

Overvintringen af partenQgenetiske hunner i bederoekuler 
er i mange år blevet anset for sandsynlig, men undersøgelser 
med positivt resultat er først blevet fQretaget i de senere år i 
Storbritannien (1946-48, 2, 4). I »Report Qn Virus YeIlows in 
Europe« (fra L L R. R's 14. kongres i Bruxelles, febr. 1951) 
meddeles endvidere fra Holland om overvintring af ferskenlus 
i roekuler (konstateret i 1949). 

Egne undersøgelser over overvintring. 
I D a n m a r k har man hidtil kun kendt lidt til fersken

lusens overvintringsforhold. Af denne grund anmodede det af 
Akademiet for de tekniske Videnskaber Qprettede virusudvalg 
mig i marts 1950 om at foretage undersøgelser herover. I det 
følgende skal der gives en kort Qversigt over de resultater, der 
er nået gennem undersøgelserne fra marts 1950 til oktQber 
1951. 

1. Af p l a n t e r i d e t f r i er bl. a. kål og bederoer, over
vintrede på blivestedet, undersøgt for ferskenlus. I løbet af 
vinteren 1950-51 og foråret 1951 undersøgtes kål fra forskellige 
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steder på Sjælland, samt fra Sønderjylland O'g Møen, væsent
ligt grønkål ( i alt 520 blade) og rosenkål (i alt 830 hO'veder 
eller sideskud). Endvidere undersøgtes marker med overvin
trede bederoer til frøavl, dels i april-maj 1\)50 (580 planter for
delt på 15 marker på Sjælland), dels i marts, april, maj O'g juni 
1951 (2160 planter fO'rdelt på 49 marker på Sjælland, Lolland 
Dg Møen). M e n i k k e i e t e n e s t e t i l f æ I d e e r d e r 
f u n d e t f e r s k e n I u s. 

Det er muligt, at materialet er for lille til, at man deraf kan 
slutte, at frilandsDvervintring ikke har fundet sted i Danmark 
1949-50 og 1950-51. Men det fremgår dO'g af undersøgelserne, 
at frilandsovervintring på kål og beder ikke kan have spillet 
nDgen r;;tørre rolle, om overhovedet nogen. 

Nogle forsøg på Virumgaard i 1951 med anbringelse af 
ferskenlus på planter i det fri har vist, at lusene er i stand til 
at t å l e f I e r e d a g e s f r o s t. Således blev en ferskenlus, 
SDm anbragtes på grønkål 12. februar, endnu fundet i live 
2. marts, Dg da havde den fået en levende unge. Den laveste 
temperatur, målt 20 cm over jordoverfladen, havde været 
-7- 5,7° C., Dg det længste tidsrum med temperaturer under fryse
punktet havde været på 11 dage. Ved et andet forsøg havde to 
ferskenlus Dverlevet en temperatur på -7- 7,4° G. Endnu et eks
empel skal nævnes: En grønkålsplante på »Sophiehøj« (Lol
land) inficeredes 13. marts 1951 med ferskenlus, Dg 29. maj 
blev der fundet en mængde ferskenlus, sO'm havde bredt sig over 
en stDr del af planten; adskillige af lusene havde vingeanlæg ; . 
den laveste temperatur havde været +4° C. Disse forsøg viser, 
a t m u l i g h e d e n f o r Q vel' v i n t r i n g a f f e r s k e n
lus i det fri ikke er ganske udelukket i en 
s å m i l d v i n t e r s Q m 1 9 5 0-5 1. 

2. Overvintring i d r i v h u s e kan finde sted på fDrskel
lige planter (f. eks. Hibiscus). I vinteren 1950'-51 og det føl
gende forår blev drivhuse i 14 gartnerier besøgt, m e n d e r 
f a n d t e s k u n f e r s k e n l u s i t D g a r t n e r i e r, b e g g e 
s t e d e r i r i n g e a n t a 1. Det ene sted var lusene lige ble

vet dræbt, og det andet sted blev der ikke fundet lus ved 
senere besøg. I de fleste gartnerier gennemfører man en effek
tiv bekæmpelse med Bladan, parathiO'n, cyan O'g nikO'tin, O'g 
bladluskDlonierne når derfor sjældent at vokse sig rigtig store. 
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3. B e d e r D e k u l e r n e synes at være et vigtigt ovei'
vinh'ingssted i Danmark for ferskenlus ; det gælder både kuler 
med fDderrDer Dg kuler med planterDer samt roer i hus. 

Allerede i f D r å r e t 1 9 4 9 anstilledes på virusudvalgets 
foranledning en mindre undersøgelse af roekuler. Med regel
mæssige mellemrum undersøgtes tre foderroekuler i Køben
havns nærhed, uden at det dog lykkedes at finde overvintrede 
lus (Ugeskrift fGr Landmænd, nr, 35, side XXVI, 1949). 

I f D r å r e t 1 9 5 O undersøgtes så mange kuler Dg dynger 
som muligt, idet der kun foretDges een undersøgelse pr. kule 
(eller dynge). Hvert sted undersøgtes 35 roer med påsiddende 
blade fra kulens afdækkede ende eller fra en ekstra åbning et 
tilfældigt sted foroven eller forneden i kulen. Det samlede 
antal undersøgte hederoedynger og -kuler var i april, maj og 
juni ] 950 ialt 38, nemlig 30 med foderroer Dg 8 med stiklinge
roer, hvoraf de tre lå på B omholm , resten på Sjælland. D e r 
b l e v f u n d e t l e ven d e f e r s k e n l u s i 2 1 a f k u
l e r n e o g d Y n g e r n e (bl. a. i tO' på Bornholm), nemlig i 
18 foderroekuler Dg i 3 stiklingekuler. Lusene sad og sugede på 
friske blade Dg hladstilke. Procenten af inficerede roer kunne 
næl'me sig 90. Særlige roesorter syntes ikke at være foretmkket. 
I en stærkt inficeret stiklingekule på Skælskøregnen blev der 
fundet en vinget ferskenlus allerede 16. april. I foderroekuler 
kDnstateredes vingede individer første gang 20, maj, medens 
der før den tid kun blev fundet unger og uvingede voksne. 
Lusene syntes at tiltage i antal i løbet af foråret og forsDmme
ren; del' fandtes således forholdsvis flere inficerede kuler i maj 
(67 pct.) end i april (33 pd,), Dg hegge de i juni undersøgte 
kuler var befængte med ferskenlus. 

I f o r å r e t o g f o r s o m m e r e n 1 9 5 1 undersøg-
. tes i alt 43 bederoedynger Dg -kuler, hVDraf tre lå på Als, tre 
på Møen, een på Lolland og resten forskellige steder på Sjæl
land. Nogle af kulerne undersøgtes fler;e gange. K u n i 8 a f 
kulerne og bunkerne (alle på Sjælland) blev 
d e r f u n d e t I e ven d e f e r s k e n l u s. I en niende kule 
fandtes ferskenlus, der nylig var døde, muligvis på grund af 
roernes udtørring som følge af gennemtræk i kulen. Desuden 
påvistes ferskenlus i en kule, der undersøgtes i december 1950. 
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Det relative antal af lusebefængte kuler voksede ikke i løbet af 
forsommeren. Således undersøgtes i juni 6 af 7 kuler med 
negativt resultat. I den ene af disse var der endda fundet fer
skenlus i marts. 

D e t v i l s e s, a t d e r e r e n b e t y d e l i g f o r s k e l 
m e I I e m r e s u I t a t e r n e a f u n d e r s ø g e I s e r n e i f Q r
å r e t l 9 5 O Q g f Q r å r e t l 9 5 1. Årsagen hertil kendes ikke, 
men det er klart, at. kendskabet til den vil være af største be
tydning. Det er sandsynligt, at en mængde faktorer spiller ind, 
r, eks. markinfektionens størrelse om efteråret, roernes aftop
ningsgrad, tidspunktet for kulernes tildækning, dækkets art og 
tykkelse, fugtighedsfOorhOoldene og ventilationsforholdene i ku
len, roernes spirings evne m. m. 

Om efteråret føres ferskenlus ind i kuler med roer, hvis 
blade ikke alle er hlevet fjernede. Det kan dreje sig om ret 
store antal lus, idet der lever fQrholdsvis mange ferskenlus på 
roemarkerne i oktober, især på virusgulsotangrebne planter (op 
til gennemsnitlig 4--5 pr. blad). Ifølge iagttagelser i 1950 kan 
man endnu midt i nQvember træffe ferskenlus på marken på 
afskårne friske roetoppe og på friske skud på aftoppede roer. 

En fQrhQldsvis sto·r del af lusene findes på de yngste, end
nu uudfQldedeblade (jvnf. 11), og derved forøges chancen for, 
at lusene slipper med ind i kulen på ikke helt aftoppede roer. 
Man måtte derfor vente, at aftopningsgraden vilde være af be
tydning f Dr ferskenlusens overvintring i kulerne. At stiklinge
kulerne ikke hyppigere er inficeret med ferskenlus end foder
rDekulerne, er tilsyneladende bevis for, at aftopningsgraden kun 
har ringe betydning, men foreløbige iagttagelser synes at vise, 
at der er færre bladlus på stiklingerO'erne på markerne O'm efter
året end på foderroerne. Dette fO'rhold står utvivlsomt i for
bindelse med, at der er en ringere planteafstand i stiklinge
markerne end i foderroemarkerne. Efter hvad engelske iagt
tagelser tyder på, inficeres den enkelte plante med destO' flere 
bladlus, jo større afstanden mellem planterne er (3). 

I en kule med helt aftopppede roer kan der teoretisk ikke 
leve ferskenlus, fordi de skal have friske blade at suge på, men ' 
sådanne kuler forekommer vistnok aldrig. 
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D e f l e s t e a f d e k u l e r, s o m e r u n d e r s ø g t i 
o k t o b e r o g n o v e m b e r, i n d e h o l d t l li s, m e n d i s
s e s a n t a l a f t o g i l ø b e t a f v i n t e r e n. Forsøg med at 
anbringe ferskenlus på roer i llisetæUe gazeposer i en kule 
(Virumgaard) har vist, at lusenes dødelighed er meget stor om 
vinteren, og at deres vækst og formering foregår langsomt. Tem
peraturen i forsøgskulen lå det meste af vinteren mellem 4° og 
60 C. Den laveste temperatur, som måltes, var 2,2 0

• 

Det er ikke lykkedes om foråret at konstatere levende efter
kommere af nogen af de ferskenlus, der blev anbragt i kulen 
om efteråret, men hele vinteren igennem har der levet lus i 
kulen, idet der med mellemrum blev anbragt friske indvider på 
roer i gazeposer for at studere deres overvintringsforhold. Det 
er muligt, at de hyppige åbninger af kulen har været en væsent
lig år&ag til lusenes dødelighed. 

Ferskenlusene var i april og især i maj ret livlige og kunne 
træffes på gazeposens inderside og på roelegemet, hvor de krav
lede omkring. Der er derfor en ret stor sandsynlighed for, at 
ferskenlus om foråret kan vandre fra roe til 
r o e i n d e i k li l e n o g d e r ved s p r e d e v i r u s g u I
s o t e n. 

Ferskenlusene synes ikke at være jævnt 
f o r d e l t i e n k u l e. Muligvis står det i forbindelse med en 
ujævn fordeling af lusene på marken om efteråret; intet tyder 
nemlig på, at lusene foretrækker bestemte steder i en kule og 
søget derhen. En kule i Strøby (Amtskrivergaarden) undersøg
tes både i marts og april 1951. Ved første undersøgelse fandtes 
ingen lus. Ved anden undersøgelse fandtes ferskenlus på om
trent hver tredie roe. I den mellemliggende tid var der taget af 
kulen, så at der kun var få roer tilbage ved andet besøg. Et 
andet eksempel viser det samme. Den 7. maj 1950 undersøgtes 
på Stevns (Klintegaard, Sigerslev) to dynger med fodertoer i 
hus. Dyngerne var blevet lagt af to vogne, der tømte kulen sam
tidigt, men der blev kun fundet lus i den ene dynge. Endnu flere 
eksempler på iagttagelser af lusenes ujævne fordeling kunne 
nævnes. 

Tællinger af bladlus på roernarker om efteråret viser store 
variationer, især for ferskenlusens vedkommende. I større an-



tal synes ferskenlus kun at findes på de af virusgulsot angrebne 
planter. 

I slutningen af maj udvikles der i foderroekulerne vingede 
individer, som sikkert vil kunne være i stand til at bringe virus
smitstoffet fra de nedkulede roer over til Lårs roerne på 
marken. 

To undersøgelser af marker med 1. års roer, der blev fore
taget i juli 1950, viser, at en luseinficeret roekule frembyder en 
alvorlig fare for markerne med de nye roer. Der blev talt lus 
i hver af de to marker i forskellig afstand fra kulepladsen, og 
det største antal ferskenlus fandtes i nærheden af denne. 

Således fandtes i det ene tilfælde gennemsnitlig 2470 fer
skenlus pr. 15 blade 1-24 m fra det punkt i marken, der lå 
nænnest kulepladsen, men kun 250 ferskenlus pr. 15 blade i 
markens modsatte ende, 144--168 m fra punktet. Kulen var i 
følge ejerens udsagn blevet næsten helt fjernet en måned tid
ligere (Frankriggaard,' Brøndbyvester, 19. juli). 

I august undersøgtes de samme to marker for angreb af 
virusgulsot. Det stærkeste angreb blev i begge tilfælde fundet 
nærmest kulepladsen. Således blev der på den ene mark fun
det 61 pet. roer med sikre symptomer på gulsot nærmest kule
pladsen og 43 pct. 45 m fra denne (Røde VejrmølIegaard, Glo
strup) og på den anden mark 92 pct. nænnest kulepladsen og 
70 pct. 170 m fra denne (Frankriggaard). 

Foderroekulerne ligger ofte langt hen på sommeren, hvor
ved smittefaren forøges, men også stiklingekulerne frembyder 
en fare som overvintringssted for både ferskenlus og virusgul
sot, skønt roerne plantes ud på et tidligt tidsppunkt. Fersken
lusene har nemlig mulighed for at overleve udplantningen og 
formere sig i marken. Iagttagelser synes imidlertid at tyde på, 
at lusene oftest går til grunde ved roernes udplantning, for
modentlig på grund af bladenes udtørring. 

De blade, som fjernes under foderroernes rensning om for
året, kan være luseinficerede trods den ublide medfart, de får, 
og når jord og roeaffald køres på kompostdyngen eller i mar
ken, er der derfor mulighed for, at lusene kan spredes derfra. 

Hvor der anvendes raetap til dækning af kuler med sukker
roeaffald, skabes der herved muligheder for overvintring af 
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ferskenlus på bladene. Der er således fundet levende fersken
lus midt i marts måned i et sådant roetopdække på Lolland. 
Roetopdækket var i dette tilfælde atter dækket med halm. I 
maj var roetopdækket vissent på de fleste affaldskuler, så der 
syntes ikke at være store chancer for, at ferskenlus, der oyer
vintrer på denne måde, forbliver i live. 

Undersøgelserne over ferskenlusens overvintringsbiologi kan 
ikke betragtes som afsluttede, før det bl. a. er blevet oplyst, 
hvorfor lusenes optræden i kulerne er så forskellig fra år til år, 
og hvor stor en rolle overvintringen i ægstadiet spiller i forhold 

til overvintringen af de partenogenetiske generationer. 

I den forløbne tid er der også arbejdet med andre under
søgelser end de ovennævnte. Opmærksomheden har bl. a. været 
rettet mod ferskentræer og andre Prunus-arter, mod kartoffel
lagre og mod forskellige flerårige urter som overvintringssteder; 
men disse undersøgelser vil først blive behandlet ved en senere 
lejlighed. 

Som et foreløbigt resultat kan det fastslaas, at ferskenlusen 
kan overvintre her i landet på tre måder: 

1) Som æg på ferskentræer. 
2) Som partenogenetiske hunner på forskellige planter i driv

huse og på stueplanter. 
3) Som partenogenetiske hunner på roeblade i bederoekuler 

og affaldskulers roetopdække. 
Fremtidige undersøgelser vil forhåbentlig afgøre, om der er 

flere overvintringssteder, og om overvintringen i bederoekuler 
er den vigtigste. Først når man har fået kendskab hertil, har 
man et grundlag for at kunne tilrettelægge et effektivt bekæm
pelsesarbejde af ferskenlusen og dermed forebygge en hel del 
virussygdomme, først og fremmest bederoernes virusgulsot. 

Bel{æmpelse af bladlus på Vestlolland. 
I 1950 foretog forsøgsleder Viggo Lund, Sophiehøj, på 

De danske Sukkerfabrikkers ejendom Stokkemarkegaard en 
orienterende bekæmpelse med Bladan og Pestox af bladlus på 
gulsotangrebne bedefrøroer. Da resultaterne var lovende, blev 
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der det følgende år (1951) på initiativ af De samvirkende 
danske Sukkerroedyrkerforeninger i en egn med få bederoe
kuler anstillet f Q r s ø g m e d b e k æ m p e l s e a f b l a d
I li S e n e i stiklingekulerne om foråret og på bedefrømarkerne 
i løbet af sommeren. Vestlolland valgtes som forsøgsområde. 
Forsøgets formål var at vise, om 1. års roerne kunne holdes fri 
for virusgulsot, når bedefrømarkerne med regelmæssige mellem
rum sprøjtedes med Systox eller pudredes med Bladan. For
søgsoml'ådet begrænsedes mod øst af linien Bandholm-Knuthen
borg Skovene-Maribo Søerne-sydkysten og indeholdt 17 bedefrø
marker (7 marker med overvintrede roer og 10 med udplantede 
roer). Der fandtes kun få foderroekuler, hvorfor bedefrømar
kerne måtte anses for en af de vigtigste smittekilder for virus
gulsot. 

Stiklingeroerne overbrusedes med en Systoxopløsning inden 
udplåntningen, for 'at de ferskenlus, der måtte have overvintret 
i stiklingekulerne, skulle blive dræbt. 

Systox er et nyt middel, der med held er anvendt af for
søgsleder Viggo Lund på »Sophiehøj« ved bladlusbekæmpelse i 
1950. Det optages af planten og antages at gøre denne giftig 
for bladlus i 3-4 uger. Da beholdningerne af Systox var ret 
små, måtte en væsentlig del af den bekæmpelse, der udførtes 
om sommeren, foretages med Bladan. 

For at undersøge bekæmpelsens virkning blev der 4;-7. 
juli foretaget en optælling af planter med virusgulsot i de fleste 
af frømarkerne med udplantede r'oer, medens markerne med 
frø roer overvintrede på blivestedel blot blev bedømt for virus
gulsot. I tilslutning hertil blev der i september, da angrebet 
måtte antages at være på sit højdepunkt, foretaget en tilsva
rende optælling af gulsotangrebne planter i marker med 1. års 
roer. Resultaterne er meddelt i oversigten på s. 356. 

I slutningen af maj blev der fundet en enkelt vinget bedelus 
yed undersøgelse af frømarkerne, hvorfor sommerbekæmpelsen 
påbegyndtes allerede i begyndelsen af junLHalvdelen af markerne 
pudredes med Bladan den 6. juni, og ved en undersøgelse en uge 
senere blev der også fundet bedelus på en af disse behandlede 
marker (en enkelt vinget bedelus med tre små unger pr. 35 
planter), mens der samtidig iagttoges vingede hedelus og unger 
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o = ingen eller uvæsentlige mængder af enten bladlus eller virusgulsot; Vg = virusgulsot; B = Bladan; S = Systox. 
+ bladlus konstateret; + + 10-30 % af planterne med større bladluskolonier; + + + 30----50 % af planterne med større bladluskoloniel' . 
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i forskellige aldre på fem af de otte ubehandlede frømarker. 
Disse sprøjtedes med Systox i dagene mellem den 12. og den 
21. juni. Omkring den 1. juli pudredes de fleste marker med 
Bladan fra flyvemaskine, O'g da markerne undersøgtes nogle dage
efter, konstateredes kun mindre luseangreb (indtil 7 pct. af plan
terne med større bedelus-kolonier), og der sås mængder af døde 
bedelus. I sidste halvdel af juli blev de fleste marker atter pud
ret, og ved en samtidig undersøgelse fandtes op imod 50 pct. 
stærkt bedelusangrebne planter i de fleste endnu ubehandlede 
marker, men kun 0-1 pct. i de pudrede marker, undtagen på 
de steder af markerne, der grænsede op til blomstrende sennep. 
Her havde man nemlig ikke turdet pudre af hensyn til bierne. 

Ferskenlus blev aldrig fundet i så store mængder som bede
lus. Ikke en eneste gang blev der fundet ferskenlus i markerne 
med overvintrede roer, mens de fleste . marker med udplantede 
roer fandtes inficerede med ferskenlus i juli måned. Ved un
dersøgelse af bedefrømarker andre steder i landet blev der gen
nemgående fundet flere bladlus på marker med udplantede roer 
end på marker med overvintrede roer. Dette forhold kan måske 
stå i forbindelse med den større indbyrdes planteafstand mel
lem de udplantede roer, idet der ankommer desto færre bladlus 
til den enkelte plante, jo tættere plantebestanden er (3). FO'r 
ferskenlusens vedkommende kan der endvidere foreligge den 
mulighed, at nogle individer, der har overvintret i kulen, har 
overlevet udplantningen. 

De vestlollandske stiklingeroer blev som nævnt Systox-be
handlede inden udplantningen, men da der på en af markerne 
med udplantede roer blev fundet mange uvingede ferskenlus på 
et par planter allerede den 29. maj (HO'lmegaard i Vesterborg), 
er det sandsynligt, at de stammede fra lus, der havde overvin
tret i kulen. Endnu den 6. juli fandtes der levende ferskenlus 
(foruden døde individer) samme sted i marken, skønt marken 
blev sprøjtet med Systox den 12. juni og pudret med Bladan den 
3. juli, hvorfor der er grund til at tvivle på giftstofbehandlingens 
virkning. 

I øvrigt synes bekæmpelsen at have haft samme virkning 
på ferskenlusene som på bedelusene, idet der i reglen blev fun
det flest ferskenlus (på mindst 12 pct. af planterne) på de stær
kest hedelusangrebne marker. 
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I september foretoges optællinger af virusgulsolprocenten i 
en del Lårs roemarker både inden for det vestlollandske be
kæmpeIsesområde og udenfor. Optællingerne foretoges af sekre-

.tær Hans R. Hansen, Statens plantepatologiske Forsøg. Der blev 
ikke set stærke angreb af virusgulsot på Vestlolland, hverken i 
umiddelbar nærhed af frømarker eller langt fra disse; f. eks. 
blev der i 5 marker med 1. års roer, der lå mindst l km fra 
frømarker, kun fundet følgende procenter af virusgulsot : 16, 
O, 4, O og O. Da der imidlertid overhovedet kun blev konstateret 
få stærke angreb enkelte steder i Danmark i 1951 (f. eks. i 
egnen syd fOl' Stubbekøbing), kan der ikke gives noget sand
synlighedsbevis for, at bladlusbekæmpelsen alene er årsag til 
den ringe smitte. 

Virusgulsotprocenten i 1. års roer varierede de fleste steder 
på Vestlolland mellem O og 12 (op til 2& pct. i pletter) og var 
- på to undtagelser nær - ikke større i frømarkernes umid
delbare nærhed end fjernt fra frømarker. 

I disse to tilfælde, Holmegaard i Vesterborg og Thomas
minde i Saltvig, konstateredes henholdsvis 44 og 42 pet. virus
gulsot i 1. års roer nærmest frømarken og 6 og 12 pet. et 
stykke derfra. De to frømarker fandtes netop stærkest fersken
lusinfieerede af samtlige vestlollandske bedefrømarker i slut
ningen af juli. De var ikke angr'ebet særlig stærkt af virus gul
sot, hvorfor dette ikke kan være grunden til, at de er de eneste 
vestlollandske bedefrømarker, der påviseligt har smittet tilstø~ 

dende 1. års roemarker. Ved optælling i begyndelsen af juli blev 
der fundet 14---21 pct. virusgulsot i frømarken ved Vesterborg 
og kun 3-5 pct. i frømarken ved Saltvig. Flere andre vestlol
landske frømarker val' langt stærkere angrebet, således Saks
høj ved Maribo, hvor der taltes 56-83 pct. I en umiddel
bart tilstødende 1. års roemark taltes her i september kun 6-12 
-26 pct. virusgulsot. Frømarken på Sakshøj var imidlertid en 
af de marker, som var blevet oftest giftstofbehandlet, idet den 
var behandlet fire gange (Systox: 20. juni, Bladan: 30. juni, Sy
stox: 6. juli-7. juli, Systox: 23. juli). Frømarkerne i Vester
borg og Saltvig var som de fleste andre marker kun behandlet 
tre gange. 

Forsøget må gentages andre år, inden der kan drages nogen 
endelig slutning med hensyn til bekæmpelsens virkning. Et 
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nøjere kendskab til foderroekulernes betydning for ferskenlusens 
overvintring og sygdommens spredning vil være nødvendigt for 
at gennemføre bekæmpelse andre steder i landet, hvor der er 
mange foderroe kuler. 

SUMMARY 

PRELIMINARY RE PORT ON INVESTIGATIONS CONCERNING 
OVERWINTERING OF GREEN PEACH APHIS 

(Myzus persicae Sulz.) IN DENMARK 

Report from the VIRUS COMMITTEE of the 
DANISH ACADEMY AF TECHNICAL SCIENCES 

In the winters of 1949-50 and 1950-51 the green peach aphis 
was not found overwintering on beet crops and kale in the fieid. 
Aphides were set out on kale in February and March and some of 
them were still alive af ter several days' exposure to temperatures 
helow 0° C. (minimum +7,4° C.). 

Only few peach aphides were observed in green-house s (e. g. on 
Hibiscus). 

Clamps with beet for feeding as well as with stecklings seem to 
bc ve ry common overwintering places. The occurrence of aphides in 
elamps se em ed to be more common in 1949-50 than in 1950-51. 
The aphides were not always found everywhere in the same cIamp. 

Two investigations (summer, 1950) of beet crops show spreading 
of green peach aphides and virus yellows from infected clamps. 

In the autumn, before cIamping, peach aphides we.·c generally 
found in beet fieids in spots with symptoms of virus yellows. 

In the summer of 1951 seventeen beet seed crops in West Lolland 
werc sprayed with Systox and dusted with Bladan several times in 
order to kill the virus spreading aphides, the green peach aphis and 
thc black bean aphis (D o r a l i s f a b a eScop.). The stecklings were 
sprayed with Systox before planting. The attacks of virus yellO\vs on 
heets in Denmark in 1951 were inconsiderable, so il cannot be said 
with certainty that the spraying and dusting hindered spreading of 
virus yellO\vs in West Lolland. From two of the seventeen beet seed 
fieids spreading of virus yellov{s to neighbouring first year's beet 
fieIds was observed. 
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F a r ve t a v l e r n e er udarbejdet af malerinden, fru Bodil Strubberg 
efter levende dyr. De forestiller parthenogenetiske (jomfrufødende) hunner 
af ferskenlus og bedelus, nemlig den vingede og den uvingcde, voksne form, 
samt sidste ungdoms stadium (nymfestadium) af den vingede form. 

Hos f e r s k e n l li S e n sidder følehornene på pandeknuder med indad
rettede fremspring. Rygrørene er oftest noget fortykkede i nærheden af 
spidsen. Farven er meget varierende (gullig, grøn eller rødlig, det sidste 
især hos nymfen). 

B e d e lu s e n er sort og har ofte hvide voksbånd t,'ærs over bag
kroppen (det gælder især nymfen). Dens følehorn og rygrør er kortere 
end ferskenlusens. 
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Bedelus ( Doralis fabae Scop. ), x 20. 
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