
STATENS PLANTEPATOLOGISKE FORSØG

Oversigt 
over Plantesygdomme.

251. — Septem ber 1941.
D e r  er for September Maaned indkommet Beretninger fra 52 Med

arbejdere; endvidere er der besvaret 304 Forespørgsler.
L u ftte m p e r a tu r e n  laa omtrent paa Normalen 11—12° hele Maa

neden igennem, dog et Par Grader højere i Maanedens Begyndelse.
N ed børen  blev kun henimod Halvdelen af Normalen og faldt for

trinsvis i Ugerne 6.— 13. og 13.—20. I Maanedens 27 første Døgn faldt føl
gende Nedbørsmængder for de forskellige Landsdele maalt i mm med Nor
malen i (); i disse Tai mangler saaledes Mængderne for Maanedens sidste
3 Døgn: Vendsyssel 19 (53), Vestjylland 27 (67), Midtjylland 27 (62), Øst
jylland 22 (55), Sydjylland 29 (69), Sønderjylland 25 (69), Fyn 22 (53), 
Midt- og Vestsjælland 29 (48), Nordøstsjælland 27 (52), Sydøstsjælland 
og Møn 29 (49), Lolland og Falster 35 (51) og Bornholm 45 (58).
KORN.

S tin k b ra n d  ( Tilletia caries). I et Par indsendte Prøver fandtes 
saa store Mængder af hele Brandkorn, at Hveden var uegnet til Saaning.

S o r tr u st  (Puccinia graminis) blev konstateret paa Havre i en Mark 
paa Møn.

K ron ru st (Puccinia lolii). I Egtvedegnen blev Svampen fundet i 2 
Marker med sentsaaet Havre, der endnu ikke var skredet ved Maanedens 
Udgang; Markerne var helt røde af Rust.

G o ld fo d sy g e  foraarsaget af H v ed ed ræ b ersv a m p  (Ophiobolus 
graminis) blev fundet paa en indsendt Bygprøve.

M ajsb ran d  (U stilago zeae) fandtes et Par Steder paa Majs bl. a. 
ved Hammel (J. Jakobsen).
BÆLGPLANTER.

K lø v eren s B æ g er sv a m p  (Sclerotinia trifoliorum). Der er mod
taget 13 Beretninger, hvor der i de 11 meldes om ingen Angreb og i de 
to om svage, ubetydelige Angreb. Rødkløverbestanden synes at være ret 
tynd i mange Udlægsmarker. Trods den store Nedbør i August synes 
Svampen ikke hidtil at have bredt sig.



A lm in d e lig  M eld u g  (Erysiphe communis) blev fundet med stærke 
Angreb paa Rødkløver flere Steder, især i Udlægsmarkér (Fr. Nielsen, 
Haderslev; Tage Pedersen, Galten), og ogsaa paa Alsike fandtes stærke 
Angreb (N. Engvang Hansen, Ulsted).

H v id r ib b ed e  e l le r  G u lrib  bede B la d e  hos Rødkløver fandtes i 
flere Marker (Erik Boesen, Øster Lindet; P. Pedersen, Horsens).

S k iv e sv a m p  (Pseudopeziza medicaginis). I Udlægsmarker blev iagt
taget ret kraftige Angreb paa Lucerne ved Tystofte (Jacob W ested), samt 
ligeledes paa Lucerne ved Aabenraa (Johs. Pedersen) og ved Aarhus 
(A. Diederich); Svampen fandtes tillige paa Humleagtig Sneglebælg ved 
Svendborg.

S n e g le b æ lg e n s  S tæ n g e lsv a m p  (Phoma medicaginis) iagttoges 
paa Lucerne til Frø paa Øtoftegaard (H. N. Frandsen).

V ir u s  blev fundet hos Lupin paa indsendte Planter fra Stensballe 
ved Horsens.

S to r k n o ld e t B æ gersvam p  (Sclerotinia sclerotiorum) angreb Soja
bønne stærkt paa Spangsbjerg.
HAMP.

S to r k n o ld e t B æ g ersv a m p  (Sclerotinia sclerotiorum). Et svagt 
Angreb fandtes i Hamp paa Dyndjord (Kr. Knudsen, Nykøbing Sj.).
BEDER.

B o rm a n g e l, Tørforraadnelse. Der modtoges 17 Beretninger, og i
14 a f disse omtales Angrebet som yderst svagt; i 2 Beretninger frem
hæves, at det er flere Aar siden, at der er set saa faa og svage Angreb 
(P. Trosborg, Brande; O. K. Toudal, Nordvesthimmerland). I 3 Beret
ninger meldes om stærke Angreb paa stærkt kalket Jord (S. Andreassen, 
Haslev; E. Boesen, Øster Lindet; Tage Pedersen, Galten), hvad der tyder 
paa, at Aaret virkede fremmende paa Sygdommen, hvor den ikke blev be
kæmpet ved Anvendelse af Borax.

V ir u s -G u lso t , der foraarsager gule, stive Blade, synes vedvarende 
at være meget godartet; i de fleste Beretninger nævnes, at der kun blev 
iagttaget faa og yderst svage Angreb. Allerede først i Juli saas der ved 
Ullerslev paa Fyn tydelige Angreb i et Par Frømarker, men der blev 
i Løbet af August-September kun fundet svage Angreb i enkelte Pletter 
i nærliggende 1. Aars Marker. Svage Angreb iagttoges ligeledes i 
andre Egne, saaledes ved Askov, Vejle, Horsens og Brørup, og paa Sjæl
land: Slagelse-Gørlev og Kalundborg, men kun faa Steder fandtes der 
smaa Pletter i Marken med typiske Angreb af Gulsot. Vest for Glostrup 
blev dog fundet et Par Marker med ret stærkt Angreb. I Skelskøregnen 
synes Angrebene at være ret almindelige og at have bredt sig i Maane
dens sidste Halvdel (H. Wraae-Jensen). Hist og her fandtes enkelte gule 
Pletter i Marken, som dog i de fleste Tilfælde maa tilskrives Nærings
mangel (H. E. Jensen, Hillerød; S. Nørlund Christensen, Aulum; H. Ras
mussen, Næsgaard).

K ro n isk  R odb rand , hvor Siderødderne var stærkt angrebet, fand
tes ved Lemvig (N. Mølgaard) og ved Vejle (N . C. Georgsen).



M a n g a n m a n g e l, Lyspletsyge, ødelagde Bladene stærkt paa over- 
kalket Jord (S. Andreassen, Haslev).

K a lim a n g e l konstateredes paa indsendte Roer fra Borris (K. Vad- 
gaard).
KORSBLOMSTREDE.

K aal brok (Plasmodiophora brassicae). Angrebene synes at have 
været godartede næsten overalt, dog fandtes der hist og her enkelte Mar
ker, der var stærkt angrebet »som Regel paa Grund af forkert Sædskifte 
eller Anvendelse af smittet Staldgødning« (O. K. Toudal, Nordvesthim- 
merland).

B o rm a n ge l, Marmorering, har hidtil saa godt som ikke været iagt
taget, men den tørre September foraarsager temmelig sikkert megen Bor
mangel i Kaalroer, hvor Anvendelse af Boraks ikke er almindelig (P. 
Trosborg, Brande).

M o sa ik sy g e  blev næsten ikke iagttaget; i en enkelt større Mark 
fandtes 4— 5 svagt angrebne Planter, og paa en Ejendom ved Slagelse, 
hvor der dyrkes meget Frø, fandtes ret udbredte Angreb i Kaalroerne.

B a k te r io se r  synes i flere Egne at være ret almindelige og under 
tiden med stærke Angreb (Tage Pedersen, Galten), der især forekom 
paa vandsyg Jord (N. C. Georgsen, Vejle).

S k u lp esv a m p  (A lternaria brassicae) fandtes paa gamle Blade af 
Kaalroer ved Lundgaard og paa adskillige Blade af Turnips ved Virum- 
gaard og Bække.

Svampen Cylindrosporium brassicae blev konstateret i en Kaalroe- 
mark ved Egtved, hvor der var et ret stærkt Angreb paa de gamle Blade. 
Ved Askov iagttoges ligeledes et stærkt Angreb paa enkelte Pletter i 
Kaalroemarker.

R ødb lad ede K a a lr o e r  var fremtrædende i Kvælstof forsøg paa 
Virumgaard i Parcellerne uden Kvælstof; samme Sted ytrer dette Fæno
men sig noget forskelligt hos Stammerne, hvoraf Yderbladene hos nogle 
var stærkt røde, hos andre stærkt gule. Ved Lundgaard er en lignende 
Rødfarvning set i ugødede Kaalroer. Men tillige synes dette Farvefæno
men at kunne tiltage med Anvendelse af Kaligødning, idet det var stær
kere efter 4 Tons end efter 2 Tons Kaligødning.
KARTOFLER.

K a r to f fe lsk im m e l (Phytophthora infestans). Skimmelen fortsatte 
sit voldsomme Angreb ind i September, og for Størstedelen af Landet blev 
usprøjtede Kartofler ødelagte i Begyndelsen af September, hvilket er sent 
for udprægede Skimmelaar. Angrebet var ofte saa voldsomt, at Toppen 
faldt paa 2—3 Dage.

I Vendsyssel saas de første svage Skimmelangreb omkring Midten 
af Maaneden paa usprøjtede Kartofler (Sv. Svendsen, Tylstrup). I Kær 
Herred Nord for Limfjorden var Angrebet mildt paa de middelsildige 
og sildige Sorter, der vanskeligt slipper Toppen ved Optagning (N. Eng
vang Hansen, Ulsted).

For Landet som Helhed synes ingen Sorter at være gaaet fri for 
Angreb; selv Sorter som Alpha og Svaløf Birgitta er angrebet stærkt



omend sent (J. Hansen, Grindsted), og det samme gælder Gustav Adolf 
(Mogens Hansen, Toftlund).

Sprøjtetiden har i Aar øjensynligt haft stor Betydning i Bekæm
pelsen. 1. Sprøjtning sidst i Juli har ikke kunnet holde, derimod gik det 
bedre, hvor Sprøjtningen blev udført omkring Midten af August (Fr. 
Heick, Jyndevad).

K n o ld sm itte n  har hidtil ikke været stor, hvilket i de fleste Beret
ninger tilskrives det tørre Vejr i September; men Kartoffeloptagningen 
var ikke lige langt fremme i alle Egne ved Udgangen af September, 
hvorfor dette Forhold endnu ikke helt kan bedømmes. Enkelte Steder 
blev der dog iagttaget stærkt Knoldangreb hos Sorter med modtagelige 
Knolde (A. P. Aidt, Viborg; Kr. Knudsen, Nykøbing Sj.), og det menes 
at blive nødvendigt at sortere Knoldene stærkt før Kuling.

V a a d fo r r a a d n e lse  (Bakterioser) blev kun fundet enkelte Steder 
med svage Angreb, hvilket kan skyldes det tørre, gunstige Vejr for Kar
toffeloptagning sidst i September.

K a r to f  f e l -R o d f iltsv a m p  (Rhizoctonia solani). Svage Angreb blev 
fundet paa Knoldene enkelte Steder (H. Jensen, Lammefjorden).

K a r to f fe ls k u r v  (Actinomyces scabies) konstateredes paa 9 ind
sendte Kartoffelprøver, der fortrinsvis stammede fra Haver.

K a r to f fe lb r o k  (Synchytrium endobioticum). Landbrugsministeriets 
Tilsyn med smitsomme Plantesygdomme meddeler, at Sygdommen er kon
stateret i: Hobro Købstad (Randers Am t), Skjern Sogn (Ringkøbing 
Am t), Malt Sogn (Ribe Amt), Bevtoft og Sommersted Sogne (Haderslev 
Am t), Hylleholt Sogn (Præstø Amt) og Rødovre Sogn (Københavns Amt).

H A N S  R. HANSEN.

SYGDOMME PAA HAVEBRUGSAFGRØDER.
Besvarelse af 16 Skemaer har givet nedenstaaende Resultat:

Sygdomme paa Havebrugsplanter In tet
A ngreb

A ngreb i k k e  alm indelige Angrebalm indelige
svage stæ rke svage stæ rke

Æ bleskurv....................................................... 0 5 2 10 1
Pæ reskurv....................................................... 0 6 i 9 2
Gul Monilia — Æ b le .................................. 2 3 i 6 5
Gul Monilia — P æ r e ................................... 3 5 i 3 3
Gul Monilia — B lo m m e............................ 2 2 i 8 2
Aspargesrust................................................... 2 1 i 1 1
C hrysanthem unirust................................... 0 2 0 1 0

Æ b lesk u rv  (Venturia inaequalis) synes gennemgaaende at være 
godartet. Om godartede Angreb meldes saaledes fra Hornum, Horsens, 
Esbjerg, flere Steder paa Sjælland, Næstved, Sorø Amt, Vejrø (Hans 
Christensen, C. A. Nørholm, Edv. Christiansen, Asger Klougart. M. E.



Elting, Agnes Værløse, Aton Andersen). Fra Svendborg Amt skrives, at 
Skurven i Almindelighed er godartet, stærkest angrebet synes Graastener 
at være, medens Bismarck og Boiken næsten er helt fri (Hans Larsen). 
Ved Studsgaard er det særlig Filippa, som er angrebet (Chr. Esbensen). 
Iøvrigt skrives fra Fyn, at Skurven er begyndt at brede sig sidst paa 
Maaneden, og at den er slem i usprøjtede Haver (R. Hansen, Chr. Greve). 
I Maribo Amt ses stærke Skudangreb, stærkere end de er set i adskillige 
Aar paa denne Tid (Georg Jensen). I Spørring har der været lidt Skurv 
paa Bramley, Belle de Boskoop og Boiken og meget paa Bismarck efter 
Sprøjtning med 10 pCt. Svovlkalk i April og 2 pCt. Svovlkalk henholdsvis 
efter Blomstringen og 2 Gange i Juli (N. Gram).

P æ resk u rv  (Venturia pirina) regnes flere Steder for at være værre 
end Æbleskurv, men som Helhed synes den at være ret godartet.

Gul M on ilia  (Monilia fructigena) er alvorlig mange Steder paa 
Æble, f. Eks. skrives fra Horsens: »En Del spredte, ondartede Angreb« 
(Chr. A. Nørholm), fra Svendborg Amt: »Meget almindelig i alle Haver 
og hist og her meget slem« (Hans Larsen), fra Haslev: »Angrebet er al
mindeligt og usædvanlig stærkt« (H. Wedege), fra Næstved: »Efter Regn
perioden i August bredte Angrebene sig stærkt og har ødelagt og ødelæg
ger stadigt mange Frugter« (M. E. Elting). Fra Sorø Amt fremhæves 
Høve Reinet som ondartet angrebet, desuden findes undertiden Angreb 
paa Bismarck (Agnes Værløse). I Kolonihaver i Københavns Omegn er 
den begrænset til bestemte Sorter, især Charlamowsky, Cox’ Pomona, Gul 
Richard, Maglemer Stribling og Guldborgæble (Alf. Rasmussen). Fra 
mange Sider fremhæves den store Betydning »Ormehullerne«, frembragte 
af Æbleviklerlarverne, har som Indfaldsporte for Svampen.

Paa Pære er Gul Monilia ikke saa almindelig som paa Æble, det er 
dog mange Steder gaaet slemt ud over Graapærerne, fordi disse har haft 
Revner, som er blevet Indfaldsporte for Svampen.

Om Gul Monilia paa Blomme foreligger der kun faa Indberetninger, 
den synes at forekomme almindelig, men ikke at være særlig ondartet.

Gul Monilia paa Hasselnødder er fundet paa flere Partier, der er 
sendt ind til Undersøgelse. De angrebne Nødder er som Regel golde, 
sandsynligvis er det fortrinsvis de golde Nødder, som angribes, men det 
har i et enkelt nærmere undersøgt Tilfælde i en stor Nøddeplantage i 
Jylland ikke været muligt at paavise Aarsagen til, at mange Nødder er 
golde.

P r ik sy g e  har optraadt saa alvorligt paa Tyrrestrup i en Have i 
Spørring, at Frugterne sad og raadnede af det paa Træerne (N. Gram). 
Ved Gisselfeld har mange af Æblerne, maaske Halvdelen, i Sorterne 
Graastener, Filippa og Bodil Neergaard ligesom Pletter af Fingeraftryk. 
Det er det imidlertid ikke, thi Pletterne kan ogsaa findes, medens Æb
lerne endnu sidder paa Træerne. Ved Snit igennem Æblerne ses det, at 
Pletterne gaar 1— 2 mm ned i Kødet. Dette er ofte blakket helt igennem 
Æblet og kan have svagt brunfarvede Partier (H. Wedege).

Dette Fænomen minder en Del om den »Brunfarvning i Æblerne«, 
som saas en Del sidste Aar, især paa Graastener, kun var Pletterne da 
ikke saa tydelige. (Se Oversigt over Plantesygdomme, 245, Oktober 1940). 
Denne Brunfarvning er ogsaa set i flere Tilfælde i Aar.



G la sæ b ler  forekommer ret almindeligt.
K ik k er tæ b ler  optræder en Del i Belle de Boskoop i Svendborg Amt 

(Hans Larsen).
Paa vor Forespørgsel om Resultatet a f Sprøjtning af Frugttræer 

med Kobberoxyklorid (»Kobberkalk«) og andre Erstatningsmidler eller 
Specialpræparater, er der indkommet 9 Besvarelser. Ingen a f dem giver 
Oplysning om Kobberoxyklorid, thi der er ikke set Anvendelse deraf. De 
fleste Steder er der sprøjtet med Bordeauxvædske og Svovlkalk.

K a r to f fe lsk im m e l (Phytophthora infe stans) har mange Steder 
været slem ved Frilandstomaterne, hvor disse ikke er blevet sprøjtede 
eller pudrede tilstrækkeligt.

Stemphylium botryosum (— Macrosporium parasiticum) har angre
bet Yderbladene af Gul Zittauerløg paa et over 2 ha stort Areal paa 
Amager (Paul Neergaard).

A s p a r g e s r u s t  (Puccinia aspar agi) er saa alvorlig paa Samsø, at 
der klages meget over den; enkelte sprøjter; men mange gør det ikke 
(Henrik Nielsen). Paa Spangsbjerg Forsøgsstation er Gødningsforsøget 
med Asparges blevet sprøjtet med Bordeauxvædske, og her er der kun 
lidt Angreb. I Sortsforsøget var Væksten saa kraftig, at det næsten ikke 
var til at færdes mellem Rækkerne, og her blev ikke sprøjtet, og Rusten 
er nu stærkere her end paa det sprøjtede Areal (E. Christiansen).

C h r y sa n th em u m ru st (Puccinia chrysanthemi) synes endnu at op
træde svagt eller ret svagt (N. Flensted-Andersen, Fuglebjerg; Asger 
Klougart, København; H. Wedege, Haslev).

A N N A  WEBER.

SKADEDYR PAA LAND- OG HAVEBRUGSAFGRØDER.
C h r y sa n th em u m a a l (Aphelenchus R itzem a Bosi). Fugtigheden i 

Efteraaret har befordret Angrebene, saa de modtagelige Sorter nu staar 
med kun faa sunde Blade (A. Klougart).

R o ea a l (Heterodera Schachti). Pletvis kniber det med Sukkerroerne 
paa Lammefjorden. Roerne er meget smaa og »skæggede« (H. Jensen).

T æ ger (Capsidae) paa Chrysanthemum. Vi har modtaget følgende 
Beretning: »I de fleste Gartnerier (paa Sjælland) var der først i Sep
tember slemme Angreb. Tægerne er ikke alene gode Sortskendere, men 
forstaar ogsaa at skelne mellem de forskellige Stikkehold. De synes altid 
værst, naar Endeknoppen har vist sig« (A. Klougart). Fra Sorø skrives, 
at gentagne Pudringer med Svovlpudder iblandet 20 pCt. Cryocid synes 
at holde Tægerne noget paa Afstand fra Chrysanthemum (N. Flensted- 
Andersen).

B lo d lu sen  (Schizoneura lanigera). Selvom de to strenge Vintre 
har været en haard Prøvelse for Blodlusen, er den dog ingenlunde blevet 
totalt udryddet. I Dronningens Vænge ses Lusene nu igen, og der klages 
over, at »Blodlusene er ved at blive ondartede i Plantager paa Sjælland, 
der var plaget før Fimbulvintrene« (A. Klougart). Der er al mulig Grund 
til at anvende kraftige Bekæmpelsesforanstaltninger nu, hvor Lusene 
endnu optræder moderat!



O ld e n b o r r e la r v e r  (Melolontha vulgaris). Ved Anneberg Skov (Ny
købing Sj.) har Larverne ødelagt Dele af en Lucernemark. For tre Aar 
siden var der en daarlig Roeafgrøde paa samme Sted (H. Jensen).

G a a s e b il le la r v e r  (Phyllopertha horticola). Fra Hornum skrives, 
at Angreb, der pletvis kan være ret stærke, er fundet i Rug efter Græs 
(F. Rasmussen).

S m æ ld e r la rv er  (Agriotes spp.). Fra 0.- og Vestre Hassing skri
ves, at Larverne er meget almindelige og ofte kan findes ved hver Kar
toffelplante ved Prøveopgravning (N. Engvang Hansen).

Jo rd lo p p er  (H alticinae). Fra Haslev skrives, at større Partier af 
en Mark med Udlæg af Kaalroer til Frø, udlagt i Byg, er fuldstændig 
ødelagt af Lopperne. Andre Steder er iagttaget svagere Angreb (S. An
dreassen).

N ø d d e sn u d e b ille n  (Balaninus nucum). Fra Gisselfeld skrives, at 
Angrebet er meget slemt, og at Larverne endnu sidst i September findes 
i stort Tai i Nødderne, hvis Kærne de kun har ædt en lille Del af (H. 
Wedege). Lignende Iagttagelser har vi gjort i Lyngby, hvor der d. 3. 
Oktober fandtes mange Larver i Nødderne. Saa sent som d. 20. Septem
ber fandt vi paafaldende smaa Larver, der kun havde fortæret en ringe 
Del af Kærnen.

K a a lb la d h v e p se n  (A thalia spinarum). Hvepsens 2. Larvegenera
tion har hærget stærkt i Aar og vistnok stærkere end hidtil set. Endnu 
i Slutningen af Maaneden indløb der Meddelelse om Angreb, hvoraf de 
fleste forekom paa Sjælland, enkelte i Jylland. Larverne angreb Turnips, 
Kaalroer, Kaal, Sennep og Peberrod. Det bemærkedes ofte, at en stor 
Procentdel af Larverne var belagt med hvide Æ g af Snyltefluer (Tachi- 
ner). Ved sidste Hudskifte (hvor Larvens Udseende skifter fra næsten 
sort til en blaalig Tone) afkastes dog en stor Del af Æggene, før de 
er klækket. Foruden 16 skriftlige eller telefoniske Beretninger om An
greb, har vi modtaget 5 Rapporter ved Maanedens Slutning. Fra Aarhus 
skrives, at der i Begyndelsen af September var Angreb paa Sennep og 
Kaalroer til Frø. Angrebene begyndte paa gul Sennep (A. Diederich). Fra 
Odsherred: »Angreb har i hele Maaneden været almindelige paa udlagte 
Arealer med Korsblomstrede til Frøavl: Kaalroe, Glaskaalrabi og sent 
saaede Turnips. Stubmarken med mange korsblomstrede Ukrudtsplanter 
synes at være Arnested for Hvepsens Udvikling. Heraf synes særlig Hyrde
taske, Pengeurt og Agersennep at foretrækkes af »Fløjlsormene« (Kr. 
Knudsen). Fra Lammefjorden, hvor der nu er ret ondartede Angreb paa 
Turnips, var Blyarsenatpudder (40 pCt.) effektivt (H. Jensen). Om stær
ke Angreb paa Kaalroer til Frø skrives fra Roskildeegnen (M. Greve) 
og paa Turnips fra Bregentved (S. Andreassen).

S y r e h v e p se n  (A m etastegia glabrata). I Maribo Amt er der iagt
taget ret stærke Angreb i flere Erhvervsplantager (G. Jensen).

Æ b le v ik le r  (Carpocapsa pomonella). Ogsaa de i denne Maaned 
indkomne Beretninger fremhæver Angrebene som mere ondartede end 
nogensinde før. Selv i velsprøjtede Haver kan en stor Del af Frugten 
være angrebet.

K aal orm e (P ieris brassicae). Det er ofte gaaet slemt ud over Kaa-



ien, og Kaalroerne har ogsaa lidt en Del. Skadevirkningen har dog vist 
sig ringere end oprindelig ventet. Efteraarsvejret har begunstiget 
Svampeangreb, der ofte har dræbt en meget stor Procentdel af Larverne. 
Om særlig ondartede Angreb meldes fra Skelskør (H. Wraae-Jensen), 
Kær Herred (N. Engvang Hansen) og Brande (P. Trosborg).

K n oporm e (Agrotis spp.). Svage Angreb ses hyppigt, men der fore
ligger kun faa Beretninger om alvorlig Skade. Fra Langeland skrives 
saaledes om et meget stærkt Angreb paa Udlægsroer til Overvintring 
(J. Jensen). Paa Skelskøregnen (H. Wraae-Jensen) er det i enkelte Mar
ker gaaet slemt ud over Kartoflerne, og fra Haderslev skrives om ret 
stærke Angreb i Fodersukkerroer til Frø (Fr. Nielsen). Ved Viborg er 
der en Del Gnav i Kartoflerne (A. P. A idt), og paa Aarhusegnen er det 
gaaet ud over et Par Marker med Kaalroer til Frøavl (A. Diederich).

U g le la r v e r  (Mamestra trifolii) angreb midt i Maaneden Rødbeder 
til Frø paa Spangsbjerg (E. Christiansen).

K r u s e s y g e g a lm y g  (Contarinia nasturtii). I 14 af de 17 indkomne 
Beretninger tales der om svage Angreb uden alvorlige Følger. Fra Nord- 
vesthimmerland skrives imidlertid, at ca. Halvdelen af Roerne er angre
bet i mange Marker. Det synes dog, som om Forraadnelsen ikke er slem 
til at trænge ned i Roen (O. K. Toudal). Fra Galten meldes, at Forraad
nelsen er slem i mange Kaalroemarker og værst i Wilhelmsburger (T. 
Pedersen). Ogsaa ved Haderslev er Roerne ofte slemt medtaget af Hals- 
forraadnelse (Fr. Nielsen).

K a a lf lu e la r v e r  (Chortophila spp.). Fra Grindstedegnen skrives, 
at Larverne findes i mange Kaalroemarker. I nogle Marker er de fleste 
Planter mærket med Gange og raadnende Partier (J. Hansen). Noget 
endeligt om Angrebsstyrken kan ikke siges, før Optagningen er endt.

F r u g ttr æ sp in d e m id e n  (Paratetranychus pilosus). Selvom stærke 
Angreb findes hist og her, har Betydningen af »Rødt Spind« været ringe 
i Aar.

Jord b æ rm id en  (Tarsonemus fragariae). I flere 2-aarige Stykker 
er der set saa slemt Angreb, at der næsten ingen grønne Blade kom frem 
(A. Klougart).

PROSPER BOVIEN.
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