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Oversigt 
over Plantesygdomme.
253. — V interm aanederne og April 1942.

D e r  er for Vintermaanederne og April indkommet Beretninger fra 
84 Medarbejdere; endvidere er der i Maanederne Januar—April incl. be
svaret 506 Forespørgsler.
KORN.

Den usædvanlig haarde Vinter med Kuldegrader fra ca. -=■ 15 til ca.
2 4 0 C. over et langt Tidsrum og med ringe Snelæg i Forbindelse med 

et sent, koldt og tørt Foraar blev Aarsag til meget stor Ødelæggelse af 
Vintersæd overalt i Landet. Der modtoges 58 Beretninger, som viste, at 
Rug især blev stærkt ødelagt i Jylland, medens Hvede næsten alle Vegne 
blev omtrent helt ødelagt.

R ugen s O v e r v in tr in g  blev i Betragtning af dens gode Vinterfast- 
hed yderst slet og langt ringere end i Vinteren 1940 og 1941. Beretningerne 
giver følgende Billede, hvor Procenten gælder Marker:
N o rd jy lla n d :ca. 10—15%  ødelagte (H enry Frederiksen, Frederikshavn),mange Marker omsaaet (Jørgen Larsen-Ledet, Dronninglund),ca. 40 % tjenligt til Omsaaning (N. Engvang Hansen, V. Hassing),mange Marker ompløjet (Kr. Hougaard, Hurup),ca. 35 % stærk Beskadigelse (J. Chr. Andersen-Lyngvad, Aalborg),ca. 50 % harvet op (Thorvald Kristensen, Skals),mange Marker maa saas om (F. Bek Pedersen, Hobro).
M idt- og V e s t jy l la n d :ca. 10 % saas om, ca. 75 % eftersaas (Jørg. M. Pedersen, Skive),ca. 5 %  saas om (Peter Ørndrup, Skive),stor Skade, Omsaaning (P. O. Overgaard, Holstebro),ca. 40 % udfrosset (S. Nørlund Christensen, Aulum),Halvdelen maa saas om (K. Bank, Ulfborg), ca. 25 % ødelagte (Niels Mølgaard, Lemvig),Halvdelen er ødelagte (A. Skarregaard, Ringkøbing), en Del Marker maa piøjes om (A. Pedersen, Varde), mange Marker maa saas om (S. M. Sørensen, Nr. Bork), ca. 50 % isaas Vaarsæd (J. Hansen, Grindsted), ca. 50 % helt omsaaede (P. Trosborg, Brande).



Syd- og S ø n d e r jy lla n d :mange Marker saas om (Johs. Dons Christensen, Brørup), sent saaet Rug staar daarligt (Aage Buchreitz, Skærbæk), sent saaet Rug saaet om (M. Hansen, Toftlund), ca. 30 % piøjes om (Georg Nissen, Bylderup Bov), ca. 30 % bortfrosset (Math. Nissen, Graasten), ca. 10% saaet om (Fr. Nielsen, Haderslev).
Ø stjy lla n d :ca. 25% ompløjet (Arne Larsen-Ledet, Grenaa),ca. 10% omsaas (E. Staunskjær, Kolind),en Del maa omsaas (Johs. Nyholm, Allingaabro),enkelt med tynd Bestand (M. R. Kristensen, Odder),hist og her Omsaaning (Aksel Nielsen, Horsens),ca. 25 % ødelagte, dog bedre mod Syd (Martin Nielsen, Vejle),tilfredsstillende, ringere mod Vest (O. Ruby, Kolding),ca. 20 % ompløjes (M. Olsen, Pjedsted),ca. 10% udvintret (P. Riis Vestergaard, Samsø).
F yn :Overvintring forholdsvis god (P. M. Dreisler, Ebberup, Vestfyn), ingen Skade (H. Mose Hansen, Odense-Kerteminde), gennemgaaende god Overvintring (J. Jeppesen Jensen, Otterupegnen), ikke nævneværdig Skade (Asger Larsen, Aarslev Forsøgsstation), overvintret helt godt (S. Nygaard Olesen, Svendborg), tynd, men ingen Omsaaning (Marius Madsen, Ærøskøbing).
S j æ llan d:ca. 10 % ødelagt (Kr. Knudsen, Nykøbing Sj.),stærk Skade paa vaade Arealer (H. Jensen, Maarsø, Lammefjorden),Overvintring god (J. A. Kofoed, V ig),ca. 15% ødelagt (H. Wraae-Jensen, Skælskør),10— 15 % eftersaas (M. Greve, Lindenborg, Roskildeegnen),overvintret nogenlunde (K. M. Nielsen, Roskilde),ca. 5 % ødelagt (H. E. Jensen, Hillerød),nogle Marker ompløjet (K. Iversen, Stevns),god Overvintring (Sv. R. Jensen, Haslev),enkelte stærk Skade (P. Grøntved, Næstved).
L o lla n d  og  F a ls te r :enkelte omsaaet (H. H. Holme Hansen, Sakskjøbing), som Regel gode (Barner Jakobsen, Nykøbing F .).

Skaden synes herefter at være størst mod Vest og aftagende mod Øst. 
Grunden hertil kan søges i forskellige Forhold, men mange Medarbejdere 
skriver, at Skaden er størst paa lette Jorder uden Læ: »Novemberstor
men, der svækkede Planterne og jævnede Knolde og Forhøjninger ud paa 
den lette Jord og derved hindrede Sneen i at finde Læ paa disse Arealer, 
maa tilskrives en væsentlig Del a f Aarsagen til Rugens daar lige Ud
seende« (Georg Nissen, Bylderup Bov). Der foreligger tillige mange Iagt
tagelser om, at Rug saaet i Oktober har overvintret daarligt, medens me
get sent saaet Rug i November—December har overvintret ret godt, især 
paa Jord med stærkt knoldet Overflade og Læ (J. Hansen, Grindsted; 
P. O. Overgaard, Holstebro; A. Pedersen, Varde); men det nævnes ogsaa, 
at Saatiden ikke synes at have haft Indflydelse paa Overvintringen (K. 
Bank, Ulfborg). Septembersaaning fremhæves som den, der har klaret



Vinteren bedst: »Der er ingen Tvivl om, at der er meget stor Forskel paa 
Rug, der er saaet først i September og først i Oktober« (F. Bek Peder
sen, Hobro). »Skaden størst paa sent saaede Marker, 8 Dage gør ofte stor 
Forskel« (Arne Larsen-Ledet, Grenaa). Betydningen af tidlig Saaning 
fremhæves af Medarbejdere i Nordjylland, hvor Rugsaaning falder tidli
gere end i det øvrige Land (Henry Frederiksen, Frederikshavn; Jørgen 
Larsen-Ledet, Dronninglund; N. Engvang Hansen, V. Hassing). Det frem
drages endvidere, at Rug især er stærkt ødelagt paa næringsfattige Jor
der (Johs. Dons Christensen, Brørup). Den stærke Ødelæggelse af Rug i 
Jylland synes saaledes at have flere Aarsager, der antagelig maa ses i 
Forbindelse med, at den stærke Udvidelse af Rugarealet for en stor Del 
faldt paa lette, næringsfattige Jorder, og ofte blev Beslutningen om Ud
videlse truffet forholdsvis sent; alle disse Forhold faar naturligvis især 
Betydning for Overvintring i en saa usædvanlig haard Vinter som 1942.

H ved en s O v e r v in tr in g  blev den ringeste af de tre Vintre 1940, 
1941 og 1942, og den kan beskrives meget kort. Skønnet over Ødelæggelse 
veksler hos ovennævnte 58 Medarbejdere fra 80— 90 indtil 100 % af samt
lige Marker; de tilbageblevne 10—20 % er i næsten alle Tilfælde isaaet 
Vaarsæd. Det er for,staaeligt, at man under saadanne Forhold nærer Be
kymringer for Fremskaffelse af Saasæd til det kommende Efteraar. »Det 
vil nok være umuligt, selv i en ret hvederig Egn som Haderslev Øster- 
amt, at fremskaffe Sædekorn a f Hvede til Efteraaret« (Fr. Nielsen, Ha
derslev), og »der kan næppe paaregnes at avles Udsæd nok til Saaning 
af normalt Areal til Efteraaret« (Aksel Nielsen, Horsens).

Der synes ikke at have været Forskel paa Sorternes Vinterfasthed: 
»alt er frosset bort« (M. Greve, Roskilde), »alle Sorter meget haardt med
tagne« (H. H. Holme Hansen, Sakskjøbing), og »selv Skandiahvede har 
ikke kunnet holde« (Sv. R. Jensen, Haslev). Paa Tystofte Forsøgsstation 
er alle Sorter i lige Grad ødelagt; paa Lyngby Forsøgsstation har Skandia, 
Æring og Øtofte 103 holdt sig forholdsvis godt; noget tilsvarende ses paa 
et lille Areal i Læ ved Tystofte.

Vinterens Kuldegrader og det sene og kolde Foraar nævnes alminde
ligt som Aarsagen til Ødelæggelsen. I et Tilfælde tidsfæstes Skaden saa
ledes: »Al Hvede —  med Undtagelse af en Snes m2 ved et Hegn — gik 
helt ud! Skaden maa være sket 25.—26. Januar, da Marken laa saa godt 
som blottet for Sne, og Temperaturen var den laveste, her har været, ca. 
-5- 2 3 0 C. Ved nævnte Hegn var samlet et lille Snelag bag nogle Smaa- 
buske« (H. A. B. Vestergaard, Abed).

S n esk im m el (Fusarium minimum). Sygdommen synes ikke at have 
været almindelig. Der meldes om svage Angreb, hvor Sneen laa længe, men 
der skønnes ogsaa i enkelte Beretninger, at Rugen var kräftigst efter saa- 
dant stærkt Snelæg. Det har øjensynligt været umuligt som Helhed at 
skelne mellem Ødelæggelse a f Frost og Sneskimmel, og i Hvedemarker 
har der ikke været Lejlighed til saadan Iagttagelse.
GRÆSSER og BÆLGPLANTER.

K lø v e r g r æ sm a r k e r n e s  O v e r v in tr in g  var som Helhed meget 
mangelfuld, og et stort Antal Marker var saa stærkt ødelagte, at de blev



pløjet op. Der blev modtaget 54 Beretninger, og i 30 af disse skrives om 
meget stærk, i 17 om ret stærk og i 7 om svag Beskadigelse.

A f Græsserne har I ta lie n sk  R a jg ræ s lidt stærkt og er næsten helt 
frosset bort, og det samme gælder A lm in d e lig  R a jg ræ s i omtrent alle 
Egne. H u n d egræ s blev stærkt frostskadet, men synes dog for en stor 
Del at overleve Vinteren, og T im o th é  har taalt Vinteren. »Alt Italiensk 
samt 9/io  af Aim. Rajgræs gik ud« (H. A. B. Vestergaard, Abed). T id 
l ig  R ø d k lø v er  gik ud næsten overalt, og H a lv s i ld ig  og S i ld ig  K lø 
v e r  blev i stor Udstrækning beskadiget, medens H v id k lø v er  synes at 
have holdt godt. H u m le a g t ig  S n e g le b æ lg  blev ofte helt ødelagt af 
Frosten.

1. Aars Marker synes at være de a f Sædskiftets Græsmarker, der har 
taget størst Skade. I mange Beretninger skrives om, at Markerne i stor 
Udstrækning bliver pløjet op. »De fleste Udlægsmarker er borte« (Johs. 
Dons Christensen, Brørup), »Skaden er af meget stort Omfang« (A. Pe
dersen, Varde), »Ompløjningsprocenten omkring 70« (Jørg. M. Pedersen, 
Skive), »ca. 70 % er helt ødelagte« (P. Riis Vestergaard, Samsø), »ca. 2/.-t 
af Markerne piøjes op« (J. Hansen, Grindsted), »mindes ikke tidligere 
saa daarlige Marker« (A. Skarregaard, Ringkøbing), »Overvintringen er 
katastrofalt daarlig« (P. Trosborg, Brande), »Græsbestanden % og Klø
verbestanden % af Normalen« (P. Ørndrup, Skive), »alle Vegne betyde
lig Skade« (K. M. Nielsen, Roskilde), »ca. Halvdelen af Markerne øde
lagte« (H. Wraae-Jensen, Skælskør), »kun et Faatal af Markerne kan 
blive liggende« (M. Greve, Roskilde), »saa godt som alle Marker helt eller 
delvis ødelagte« (Kr. Knudsen, Nykøbing), og »20— 30 % af Markerne er 
ødelagte« (P. Grøntved, Næstved). Men fra flere Egne skrives om, at 
Markernes Plantebestand dog er nogenlunde, omend Skaden er stærk i 
store Partier af Marken. Det maa erindres, at Sommertørken i 1941 øde
lagde mange Marker, og selv om disse i mange Tilfælde blev eftersaaet 
ved Høst, har de spæde Planter ikke kunnet taale Vinteren.

2. Aars Markerne blev ogsaa stærkt vinterskadede, ja, i nogle Tilfælde 
skrives, at de blev stærkere ødelagte end 1. Aars Markerne. »Mange 2. 
Aars og ældre Marker er stærkt medtagne« (Georg Nissen, Bylderup Bov). 
I nogle Egne synes Kløvergræsmarkerne at have klaret sig godt, »det er 
knapt saa slemt som sidste Aar« (N. Engvang Hansen, V. Hassing), »teg
ner i Dag bedre end de seneste Aar« (E. Staunskjær, Kolind), »Markerne 
har klaret sig pænt« (S. Nygaard Olesen, Svendborg), og »Kløvergræsset 
synes ikke at have lidt nævneværdigt« (Asger Larsen, Aarslev Forsøgs
station) .

Ødelæggelsen er dog meget stor for Landet som Helhed og betegnes 
åf flere Medarbejdere som en Katastrofe af langt større Betydning end 
Vintersædens Ødelæggelse, selvom Skaden hos de Kløvergræsmarker, der 
faar Lov at ligge, ikke kan overses i sit fulde Omfang, før Planterne 
kommer i Vækst. Men et særdeles stort Antal Marker er allerede pløjet 
op, og det alene er et stærkt Vidnesbyrd om den meget stærke Vinterskade.

L u cern en s  O v e r v in tr in g  synes at være god, ja, i Forhold til Vin
teren vel endog særdeles god. Udlægsmarkerne synes næsten alle Vegne at 
være kommet uskadt gennem Vinteren, »de nye Marker, som jo næsten



aldrig røres om Efteraaret, har klaret sig godt« (H. H. Holme Hansen, 
Sakskjøbing), »ikke set Vinterskade« (P. Grøntved, Næstved), »klaret sig 
godt« (H. Wraae-Jensen, Skælskør), »en god Overvintring« (Bent Munch, 
Haslev), »staar udmærket« (K. Iversen, Stevns), »overvintret særdeles 
godt« (K. M. Nielsen, Roskilde), »Overvintring god« (H. E. Jensen, Hil
lerød), »saa godt ,som uskadt« (Kr. Knudsen, Nykøbing Sj.). Beretninger 
fra Fyn og Jylland giver samme Indtryk med ganske enkelte Undtagelser, 
»flere i 1941 udlagte Marker har Frosten taget« (Fr. Nielsen, Haderslev).

De ældre Marker har som Regel ogsaa overvintret godt, undtagen 
Marker, der blev vanrøgtet i 1941, f. Eks. ved Afgræsning eller Afhugning 
i Plantens kritiske Tid om Efteraaret. Saadanne Marker kan dog endnu 
ikke bedømmes endeligt, »haardt udnyttede Marker er altid sene i Vækst 
om Foraaret, men kan godt derfor tage sig forbavsende op« (P. Riis Ve
stergaard, Sam sø); »Oktoberslætten maa lægges paa Hylden, hvis de 
haarde Vintre fortsætter« (H. H. Holme Hansen, Sakskjøbing).

S n esk im m el (Fusarium minimum). Der foreligger kun enkelte Be
retninger om denne Svamps Ødelæggelse af Græsser, men som Regel er 
denne Skade vanskelig at skelne fra Vinterskade. Hos Almindelig Raj
græs skønnes, at de to Skader tilsammen har ødelagt ca. 75 % af Plante
bestanden (Arne Larsen-Ledet, Grenaa).

K lø v eren s B æ g ersv a m p  (Sclerotinia trifoliorum). Bægersvamp 
synes overalt at have været godartet; i 18 Beretninger skrives om svage 
og betydningsløse Angreb, og i 22 Beretninger er Angreb overhovedet ikke 
bemærket. I mange Tilfælde har Vinterskaden ødelagt Rødkløverbestanden 
saa stærkt, at mulige Angreb af Bægersvamp ikke kan konstateres, »det 
er dog vanskeligt at erkende, hvad der skyldes Bægersvamp, og hvad der 
skyldes Frostskade« (M. Greve, Roskilde).
BEDEROER.

Langt de fleste Frømarker til Overvintring paa Blivestedet synes at 
være fuldstændigt ødelagt af Vinteren, og de fleste Medarbejdere opgør 
Skaden til 100 %. Enkelte Dele af Marken, der har haft særligt godt 
Østlæ, har taalt Vinteren.

B edens T r a a d k ø lle  (Typhula betae) fandtes paa nedkulede Stik
lingroer ved Horsens.
KAALROER, KAAL o. a. KORSBLOMSTREDE.

Alle Frømarker til Overvintring paa Blivestedet er helt frosset bort. 
Udplantet Kaal er frosset bort, selvom den har været dækket med Tang 
eller Gødning (Kr. Knudsen, Nykøbing Sj.).

V in te r r a p s  o g  V in te r r y b s . »Ved rettidig Saaning synes Planterne 
ikke at have lidt større Skade under den haarde Vinter. Paa et Areal 
saaet n /» er derimod samtlige Planter døde« (Asger Larsen, Aarslev For
søgsstation) .

F r o s tsk a d e  o g  F o r r a a d n e lse  i R oek u ler . Samtlige Medarbej
dere meddeler, at Frosten trængte langt ind i Kulerne, og F r o s tsk a d e n  
blev meget stor, skønt Kulerne i Aar som Regel har været dækket stær
kere, end Sædvane er; mange Steder har det dog skortet paa Dækkemate- 
riale, især i Jylland.



Men F o r r a a d n e lse  som Følge a f Frostskade synes at have været 
langt mindre end i tidligere Aar og som Regel uden stor Betydning. Dette 
tilskrives den langvarige Vinter, der foraarsagede, at Roerne blev taget 
fra Kulen uden at være tøet, saaledes at Opfodring er sket, inden For
raadnelse kunde indtræffe, og derfor er næsten alle frosne Roer blevet 
udnyttet. Dette Forhold har især faaet Betydning for Udnyttelse af 
Kaalroer.

I enkelte Beretninger skrives dog, at stærk Dækning af Kulerne alle
rede fra Efteraaret har foraarsaget nogen V a rm esk a d e  (P. Trosborg, 
Brande; Thorvald Kristensen, Skals; P. Grøntved, Næstved; M. Greve, 
Roskilde).
KARTOFLER.

F r o s tsk a d e  og  F o r r a a d n e lse  i K a r to f fe lk u le r . Af 52 Beret
ninger omtales F r o s tsk a d e  som meget stærk i de 32, medens den i de 
20 menes at være af forholdsvis lille Omfang. Stærk Frostskade synes at 
have været meget hyppig i smaa Kuler, der ofte er utilstrækkeligt dæk
kede og tillige er frosne fra Bunden, fordi man ved Jorddækning har gra
vet for nær ind til Kulens Sider. Skaden angives i saadanne Kuler at ud
gøre 20— 50 %, 35 %, 5—30 %, 40—80 %, ca. 33— 66 % og ca. 25—33 %, 
men i de fleste Tilfælde blev de frosne Kartofler opfodret eller ensileret, 
inden de gik i Forraadnelse. I store Kuler synes Frostskaden ikke at have 
været stor, og i Kartoffelhuse, for hvilke der i mange Egne er stor Inter
esse, er det lykkedes at holde Kartoflerne fri for Frost — i nogle Tilfælde 
dog kun ved Varme fra en lille Ovn.

F o r r a a d n e lse  efter Frostskade var ikke almindelig, hvorimod For
raadnelse efter V a rm esk a d e (Iltmangel) var ret udbredt, hvor Kartof
lerne tidligt paa Efteraaret blev dækket stærkt med Frosten fra forrige 
Vinter i Erindring. Hvor Forraadnelsen er stærkt fremskreden, er det 
ofte umuligt at afgøre, om Aarsagen til Ødelæggelse er Frostskade eller 
Varmeskade.

T ø r fo r r a a d n e lse  (Phytophthora infestans) synes ikke at have haft 
stor Udbredelse i Kulerne.

H A N S  R. HANSEN.
FRUGTTRÆER OG FRUGTBUSKE.

F r o s te n s  Ø d e læ g g e lse r  kan endnu ikke bedømmes med fuld Sik
kerhed paa Frugttræerne og ogsaa vanskeligt paa Frugtbuskene. Det kan 
dog med Sikkerhed ses, at Blomsterknopperne paa Myrobalan »Extra Early 
Cherry« er ødelagte (N. Flensted-Andersen). »Ogsaa paa almindelig My
robalan er Blomsterknopperne frosset ihjel« (E. Christiansen). Vi gem
mer iøvrigt de enkelte Indberetninger, vi har faaet om disse Spørgsmaal, 
til en af de følgende Maaneder.

Æ b le r n e s  H o ld b a rh ed  har gennemgaaende været tilfredsstillende, 
fra nogle Steder fremhæves den endog som værende særlig god; der skri
ves f. Eks. fra Fuglebjerg, at baade i Kølerum og uden kunstig Køling 
har Æblerne holdt sig usædvanlig sunde (N. Flensted-Andersen).

Frosten har naturligvis foraarsaget Skade, hvor Temperaturen har



været langt nede, men trods Frost i Lagerrummene har Æblerne fléré 
Steder holdt sig godt. Der skrives fra det sydlige Sønderjylland, at Belle 
de Boskoop samt Landsberger og Baumanns Reinet har holdt sig godt i 
en almindelig Jordhytte, hvor der har været 2 0 Frost, og ved Gisselfeld 
har Bodil Neergaard holdt sig godt i Kælder til 1. April, selvom Tempe
raturen i lange Tider har været et Par Grader under 0, Ribston blev no
get møsket (M. Surlykke Petersen; H. Wedege). Fra Varde—Esbjerg
egnen fremhæves det, at Filippa har holdt sig usædvanlig godt (M. Sø
rensen) .
KØKKENURTER.

Grøn- og Rosenkaal har taget megen Skade af Frosten, og den over
jordiske Del af Porrerne er beskadiget betydeligt, nogle Steder har den 
underjordiske Del ogsaa taget Skade.
PRYDPLANTER.

F ro sten  har gjort megen Skade saavel i Hus som paa Friland, selv
om man heller ikke her endnu fuldtud kan overse Skaden, kan man dog 
se meget. Der er f. Eks. uden Tvivl gaaet overordentlig mange Roser ud, 
der angives fra 60—100 %. Fra Esbjerg skrives, at Vinteren har været 
langt værre ved Roserne end de to foregaaende. Alle Sorter af Slyngroser 
er ikke alene frosset ned, men mange er døde; af de lave Roser har den 
gamle, kendte Sort Caroline Testout klaret sig bedst baade i denne og 
foregaaende Vinter. Mange af de ellers saa haardføre Polyantha-Sorter 
er ogsaa dræbt i Vinter (E. Christiansen). Fra Svendborg skrives, at i 
mange Haver er hele Bestanden af Roser ødelagt; hvor man har dækket 
med Jord, er Overvintringen gaaet bedst; uden Dækning har de ikke kun
net klare sig (Hans Larsen).

Det er ikke alene Frilandsroserne, der er dræbt af Kulden, men og
saa Drivhusroserne. Fra Sjælland skrives, at Drivhusroserne er frosset 
totalt i mange Huse. Det synes at være et Modningsspørgsmaal. Drivhus
roserne standser ikke Væksten i saa mildt et Efteraar som det sidste, men 
gror helt til Jul. Frosten standsede saa Væksten for pludseligt, saa Plan
terne ikke naaede at »indstille« sig paa Hvileperioden, og den kolde Januar
uge (21.—26.) gjorde det af med Livskraften. Roser paa Borde, hvor de 
har været standset kunstigt ved Udtørring, har ikke taget Skade, trods 
Jordens totale Gennemfrysning i 2% Maaned (Asger Klougart).

Syrener fra Spande har ligeledes haft megen Frostskade. De Planter, 
der har staaet ude i den kolde Periode, har ikke villet drive, de er vel ikke 
døde, men meget svækkede (A. Klougart).

Prydbuskene paa Friland er det ogsaa gaaet stærkt ud over, f. Eks. 
er Knopperne svedet a f Forsythia; man kan nu se Grene, der ligger langs 
med Jorden, blomstre, medens hele den øvrige Busk staar uden Blomster 
og sikkert i mange Tilfælde er frosset langt tilbage, maaske helt ned til 
dér, hvor den har været dækket af Sneen. Ogsaa Ribes har taget megen 
Skade.

Fra Odense skrives, at der er sket meget betydelig Frostskade paa 
Roser, Ligustrum ovalifolium, Stauder, Stenhøjsplanter, Lavendelhække



og mange andre Ting samt paa niårige Naaletræer og -buske. Thuja og 
Thuyopsis har klaret sig. Planteskolerne har lidt store Tab (P. Wad). Ved 
Skive ser Græsplænerne, især de unge, daarlige ud. Kantplanter som 
Nepeta, Teucrium, Lavendel, Buksbom m. m. er mere eller mindre øde
lagt af Frosten (J. C. Myrhøj). Ved Esbjerg, hvor Knopperne er ødelagt, 
ikke alene paa Forsythia, men ogsaa paa Prunus Pissardi, har Varieteter 
af Prunus serrulata som Hizakura o. lign. overvintret godt (E. Christian
sen). Fra Gisselfeld skrives, at den mest fremtrædende »Sygdom« har 
været Kuldeskade, f. Eks. paa indslaaede Hortensia i Kule. Chamaecyparis 
paa Friland er næsten alle døde. Vedbend har igen faaet en slem Omgang, 
Blaaregn og Clematis montana samt Prunus Pissardi ligeledes (H. We- 
dege). Ved Lyngby er Chamaecyparis, som har klaret de foregaaende 
Vintre ret godt, nu helt røde og kan sandsynligvis ikke leve.

Mange Paaskeliljer er ødelagt af Frosten. Fra Esbjerg skrives, at 
baade Crocus og Vintergækker har blomstret meget sparsomt, hvor de 
ikke har staaet i Sol og Læ (E. Christiansen).

Paa Grindstedegnen er mange Læhegn, navnlig af Sitkagran, gaaet 
helt ud i Vinter; det gælder især de Hegn, som er plantede de sidste 2— 3 
Aar. Paa de Træer, som endnu er i Live, er de allerfleste Naale blevet 
helt røde og gør et vissent og dødt Indtryk (J. Hansen).

D ru esk im m el (B otrytis galanthvna) har været slem ved Vinter
gækkerne ved Næstved.

Vi har i Vinter faaet temmelig mange Tulipaner med » B lin d e  
K n opp er«  eller »G røn ne S p id ser«  til Undersøgelse. Om Tulipaner og 
andre Løgvækster skrives fra Gartnerier i Københavns Omegn, at Jule- 
tulipanerne, særlig Brillant Star, drev daarligt. Det skyldes sikkert det 
sene Læggetidspunkt. De senere Drivninger har, med samme Læggetid, 
forløbet bedre, men Frosten lukkede hurtigt Kulerne, saa det var svært at 
faa Løgkasserne ind, og frosne Spidser var almindelige paa drevne Løg
blomster. De danske Løg har været sunde, men smaa (Forsommertørken?). 
Iris Wedgewood taaler ikke megen Frost, hvorimod Imperator »klarer 
den«. Liljekonvaller med daarlige Rødder —  eller daarlig Modning paa 
Grund af for tidlig Optagning — har ikke taalt Frosten (Asger Klougart).

T u lip a n -R o d filtsv a m p  (Rhizoctonia tuliparum) er almindelig i 
mange Gartnerier og har i enkelte Tilfælde været helt ødelæggende for 
Murillosorterne (Asger Klougart).

Fra Gisselfeld skrives, at Tulipaner importerede fra Holland drev 
langsomt, og især Bartigon var uregelmæssig i Drivningstiden og blev 
daarligt udviklet (H. Wedege).

I Gødningsforsøget med Tulipaner paa Hornum Forsøgsstation var 
Gennemvoksningen meget uensartet i Modsætning til foregaaende Aar. 
Staldgødede Parceller vokser godt til, derimod kniber det stærkt i de kunst
gødede Parceller, hvor der findes mange svækkede Planter eller slet ikke 
gennemvoksede Løg. Tulipaner i et lille Jorddækningsforsøg staar sunde 
og kraftige (Hans Christensen).

A N N A  WEBER.



SKADEDYR PAA LAND- OG HAVEBRUGSPLANTER.
KORN.

S m æ ld e r la r v e r  (Agriotes sp.). Pra Salling skrives: »Ved Udtag
ning af Jordprøver i den senere Tid er der flere Gange konstateret meget 
betydelige Beholdninger a f Smælderlarver i Jorden, hvorfor der saadanne 
Steder kan ventes ret kraftige Angreb. Det viser sig atter, at en haard 
Vinter ikke har nogen betydelig dræbende Virkning paa Skadedyrene« 
(P. Ørndrup).

F r i t f lu e la r v e r  (Oscinis fr it) . Paa Roskildeegnen er der i enkelte 
Tilfælde konstateret Fritf lue i Rug efter Grønjord (M. Greve).
FRUGTTRÆER OG FRUGTBUSKE.

S k jo ld lu s  (Lecanium). Fra Sydfalster skrives: »Paafaldende stærke 
Angreb, særlig paa Espalier. Vin, Fersken og Æble kan være saa stærkt 
besat, at Skjoldlusene sine Steder kan skrabes af i Lag« (E. Jørgensen).

S o lb æ rm id er  (Erioph-yes ribis). Fra det sydlige Sønderjylland skri
ves, at Mideknopperne viser sig tydeligt nu. Der er ikke mange Steder, 
hvor der ikke er svagere eller stærkere Angreb (Marie Surlykke Petersen).

H a rer  (Lepus europaeus). Skaden paa Frugttræer har som bekendt 
i Aar været større end nogensinde, og der er fremkommet talrige Redegø
relser herom i Pressen. Vi har dog kun modtaget enkelte Indberetninger 
herom. Fra Sorø skrives saaledes: »Harerne har gjort uhyggelig stor 
Skade overalt. Praktisk talt alle unge Træer, der ikke har været beskyt
tet, er ødelagt. Ved Gimlinge er 44 af 120 nyplantede Træer totalt øde
lagt, skønt der er sprøjtet 2 Gange med Karbolineum og smurt en Gang 
med Hjortetakolie«. Andre Steder var Skaden af lignende Omfang (Ag
nes Værløse). Fra Grindsted skrives, at en Del Læhegn af smaa Seljerøn 
er blevet stærkt medtaget i Vinterens Løb (J. Hansen).
PRYDPLANTER.

C h r y sa n th em u m -G a lm y g  (Diarthronomyia sp.). Angreb er kon
stateret i et Gartneri i Vanløse.

PRO S PER BOV I EN.




