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Organisk kviksølv kontra andre afsvampningsmidler
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Kviksølv indgår meget ofte i forureningsdebat-
ten, dette stof akkumuleres og kan gøre stor
skade, hvis det indgår i en fødekæde. Der er al-
lerede forbud mod bejdsning af såsæd med kvik-
sø I vmidler, og hvis et lignende forbud skulle
komme imod afsvampning af blomsterløg med
kviksølv, vil det være nyttigt at kunne pege på
erstatninger. Med dette sigte er der i årene 1957
til 1973 udført en række forsøg med forskellige
afsvampningsmidler til læggcløg af tulipaner.
Kviksølvmidlet Arctan, der hidtil har været det
mest brugte afsvampningsmiddel indgår som
måleprøve i disse forsøg og de forskellige midler
sammenlignes udelukkende på basis af de op-
nåede udbytter i markforsøgene.

Forsøgene er udført på lerjord ved Aarslev.
Hvor intet andet er anført er afsvampningen
foretaget lige før lægning og dens varighed har
været Vi time. Løgene er lagt ca. 1. oktober.
Der blev beynttet 4 fællesparceller à 10 m2 og
dækket ca. 1. december. Gødskning, renhol-
delse, sprøjtning og vanding som i aim. prak-
sis. Drivløg blev prøvedrevet hver vinter fra alle
forsøgsled. Det første forsøg blev udført i sor-
ten Korneforos og omfattede:

1. Ubehandlet
2. Afsvampet med
3. » »
4. » »

/^ % Aretan i 1 / 2 time
/4 % AAbulba i 1 / 2 time
1 % Orthocid 50 i en 1 / 2 time

Aretan er et organisk kviksølvmiddel og det
mest brugte afsvampningsmiddel til blomster-
løg. AAbulba er ligeledes et organisk kviksølv-
middel, men angives af leverandøren at have
en krafttigere virkning end Aretan. Orthocid 50
er et meget lidt giftigt svampebekæmpelsesmid-
del, der ikke indeholder kviksølv. Der var, som
det fremgår af figur la, et tydeligt udslag for
afsvampning overfor ingen afsvampning, men
ingen større forskelle mellem de tre prøvede
afsvampningsmidler. Antal syge planter fjernet
i marken udviste ingen forskelle og heller ikke
drivningen blev påvirket af forsøgsbehandlin-
gen.

Forsøget blev i 1961 ændret, idet der indgik
endnu et kviksølvmiddel, Ceranit V. og Ortho-
cid 50 blev erstattet med AApirol extra (et
TMTD middel), desuden indgik AAglitan, et
fenolderivat. Planen var herefter:

1. Ubehandlet
2- 1li % Aretan 1 / 2 time
3. 1 / 4 % AAbulba 1 / 2 time
4- 1U % Ceranit V. 1 / 2 time
5. 2 % AApirol extra 1 / 2 time
6. 2% AAglitan 1 / 2 time

I dette forsøg blev løgene kunstigt smittede
forud for afsvampningen, idet de blev nedsæn-
ket i vand hvori gråskimmelangrebne løg var
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vasket. Løgene blev derefter holdt fugtige i to
døgn før afsvampningen. Forsøget blev udført
med sorterne Peach Blossom og Bartigon. Re-
sultaterne vises i figur Ib. Som det fremgår her-
af, var der meget lille virkning af kviksølvmid-
lerne og AAglitan, medens AApirol extra gav
et pænt merudbytte. Dette gav anledning til
ændring af forsøgsplanen, dels for at undersøge
om andre sprøjtemidler havde en lignende gun-
stig virkning, når de blev brugt til afsvampning
og dels for at undersøge, om nogle af disse
stoffer havde en gunstig indflydelse på løgenes
skalkvalitet.

Fra 1966 var forsøgsplanen afsvampning i:

1- 1U % Aretan 1/2 time
2 "7 ° / A S.rr,nnnnr, 1/2 % AAmangan 1 / 2 time

2 % Dithane Z 78 1 / 2 time
? °Z OrthoriH Sfl 1/ . timi>

2.

4. 2 % Orthocid 50 i/g time
5. 2 % Orthocid 50 + 1/2 time

2 % Mg SO4

Dette forsøg blev udført med sorterne Olaf
og Bartigon og som det ses af figur le var alle
sprøjtemidlerne bedre end Aretan, men der

kunne ikke konstateres forskelle på løgenes skal-
kvalitet og heller ikke på sygdomsangreb i mar-
ken.

Fremkomsten af Benlate og det forhold at de
hidtil prøvede midler ingen indflydelse havde
haft på skalkvaliteten, førte til en ny forsøgs-
plan for 1970-72.

Der blev afsvampet i:

1- 1U % Aretan i 1/2 time
2. 2 % AAmangan i 1 / 2 time
3. 0,2 % Benlate i 1 / 2 time
4. 2 % Orthocid 50 i x/2 time
5. 2 % Euparen i - ^ time
6. 0,2 % Benlate i 1 time

Benlate blev afprøvet i henholdsvis Vi og 1
time og Euparen i Vi time specielt med henblik
på forbedring af skalkvaliteten. De benyttede
sorter var Olaf og Bartigon. Af resultaterne i
figur Id ses at midlerne deler sig op i 3 grupper.

Kviksølv (Aretan), der ligger lavest, de aim.
sprøjtemidler (AAmangan, Orthocid og Eupa-
ren) midtvejs og med det systemiske Benlate
i toppen. Der blev heller ikke her konstateret
forskelle i sygdomsangreb i marken, men for



første gang en forbedret skalkvalitet. De løg,
der var afsvampet med Benlate, blev tydeligt
lysere end de øvrige, og de havde meget færre
revner i skallerne.

Foretager man, på grundlag af de fire oven-
for omtalte forsøgsserier, en sammenligning
mellem kviksølvmidlet Aretan og andre svampe-
bekæmpelsesmidler, her repræsenteret ved Or-
thocid 50 og AApirol extra, viser det sig, at
Aretan med fordel kan erstattes af disse min-
dre giftige midler. I gennemsnit af 28 forsøg
gav afsvampning i Aretan 247.000 drivløg pr.
ha, medens Orthocid-AApirol afsvampningen
gav 271.000 drivløg eller et merudbytte på
24.000 drivløg pr. ha. Det systemiske Benlate
har kun deltaget i de sidste 6 forsøg, men det
gav her et merudbytte på 43.000 drivløg over-
for afsvampning med Aretan og 27.000 driv-
løg overfor afsvampning med Orthocid 50.

Afsvampningstidspunkt

Det har, som tidligere omtalt, altid været brugt
at foretage afsvampningen lige før lægning af
løgene. Denne praksis er også fulgt i disse
forsøg, men med den større udbredelse af ma-
skinlægning og maskinoptagning er der opstået
et behov for tidligere afsvampning og spørgs-
målet blev derfor undersøgt i følgende plan:

1. Ubehandlet
2. Afsvampet med 1 / 4 % Aretan d. 1. august
3. » » 1 / 4 % » d. 1. september
4. » » 1 / 4 % » d. 1. oktober
5. » tørt » Brassicol pudder d. 1. september

Led 2 og 3 blev efter afsvampningen tørret
tilbage i god luftventilation. Disse forsøg blev
gennemført med sorten Topscore i årene 1963-
1969. Som det fremgår af figur le, har der
været et pænt merudbytte for afsvampning
overfor ingen afsvampning, medens de forskel-
lige afsvampningstider ikke har påvirket ud-
byttet i nævneværdig grad.

Afsvampningens varighed

I de hidtil omtalte forsøg har afsvampningen al-
tid varet Vi time, men om der eventuelt kunne
opnås endnu bedre resultater ved længere af-

svampningstid blev undersøgt efter følgende
plan:

1. Ubehandlet
2. Afsvampet i 2 % Pomarsol i 1 / 2 time
3. » »2 % » » 2 timer
4. » » 2 % » » 8 timer
5. » »2 % » » 16 timer

Forsøgene blev udført med sorten Sabaros i
årene 1966-1973, og som det fremgår af figur
lf, er de største udbytter opnået ved 2 timers
afsvampning. Samtidige undersøgelser med ned-
sænkning i rent vand i Vi, 2, 8 og 16 timer ty-
der på, at det væsentligt er et fugtighedsspørgs-
mål, idet der også her var størst tilvækst efter
2 timers udblødning. Der må dog advares mod
neddypning i rent vand fordi dette indebærer
en smittefare. Nogle få syge løg kan smitte de
øvrige.

Vejledning
Afsvampningsmiddel. Det kan ud fra de her
omtalte afsvampningsforsøg anbefales at er-
statte Aretan med andre svampebekæmpelses-
midler ved afsvampningen af tulipanløg.

Midler som Orthocid 50, AApirol extra, Po-
marsol, AAmangan, Dithane Z 78 og Euparen
har i disse forsøg været tydeligt bedre end Are-
tan, og man bør begrænse brugen af en miljø-
farlig gift som kviksølv mest muligt.

Benlate har kun været med i ganske få for-
søg, men har her vist sig meget lovende. Fra
udlandet advares mod at bruge benlate alene, af
hensyn til fare for resistens.

Afsvampningstid. Disse forsøg viste, at man
med behørig ventilation og tilbagetørring ud-
mærket kan afsvampe løgene tidligere på sæ-
sonen, hvis dette passer bedre i arbejdsgangen.

Afsvampningens varighed. En afsvampning
på 2 timer har under de givne forhold givet
de største udbytter, men dette spørgsmål træn-
ger til yderligere undersøgelse. Dels fordi en
så lang afsvampning bliver vanskelig at ind-
passe, og dels fordi en tidlig afsvampning på
lageret kan blive nødvendig af hensyn til ma-
skinskadede løg. Der kan derfor blive tale om
at kombinere to afsvampninger.
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