
' O v e r s i g t
over de i 1892 hos Markens Avlsplanter optraadte 

Sygdomme,
Foredrag i det kgl. Landhusholdningsselskab 8. Marts 1893 af Lektor

E. Rostrup.

Ji il Belysning af Spørgsmaalet om Plantesygdoitimenes 
Udbredelse i det forløbne Aar har jeg væsentligt tr e Ki l 
der  at holde mig til. For det første har jeg som sæd
vanlig modtaget en Række Forespørgsler angaaende syge 
Planter, ledsagede af Exemplarér af disse, saa at dette 
Foredrag tillige indbefatter dén sædvanlige Oversigt ovef' 
min Virksomhed som Konsulent i Plantesygdomme: For 
dét andet har jeg foretaget Rejser ;til forskjellige “Egne af 
Sjælland, Lolland-Falster, Fyn og Jylland, bl. a. 'for ät 
undersøge Sygdomsforhold hos Kulturplanterne. For det 
tredie- har jeg for det nævnte Aars. Vedkomm'endé' *en særlig 
Kildé til Kundskaben om Udbredelsen af Landbrugs
planternes Sygdomme, idet »Forening til Kulturplanter
nes* Forbedring« ved Juletid udsendte et Skema til c. 150 
Landmænd, fordelte i alle Landets Herreder, indeholdende 
en Række Spørgsmaal angaaende Landbrugsplanterne, hvor
iblandt fém Spørgsmaal, som særlig vedkom Plante
sygdomme, nemlig 1) Have Brand, Rust, Meldrøjer eller 
andre Sygdomme i Kornet optraadt stærkt i afvigte Som
mer? 2) Begynder man at anvende Varmvandsbehandling
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af Sædekornet? 3) Hjemsøges Rødkløveren eller andre 
Græsmarksplanter stærkt og i stigende Grad af Sygdom
men? 4) Har. der vist sig Sygdomme hos Rodfrugterne i 
afvigte Sommer, og da under hvilke Former? 5) Har Kar
toffelsygdommen optraadt stærkt i afvigte Sommer? Paa 
disse Spørgsmaal er der indløbet 120 Besvarelser, hvilke 
ialtfald tjene til at give et godt . Billede af Landmændenes 
egen Opfattelse af Sygdomsforholdene i 1892, saa meget 
mere som mange af Besvarelserne ere fremkomne som Re
sultat af Forhandlinger om Sagen mellem flere af samme 
Egns. Landbrugere.

Jeg skal begynde med at give den sædvanlige korte 
stat ist i ske Ov er s i g t  over Henvendelser til mig angaa
ende Plantesygdomme, der i 1892 naaede til 199, nemlig 
79+ 62 + 58  vedkommende respektive Landbrug, Havebrug 
og Skovbrug. Med Hensyn til Sygdomsaarsagerue fordele 
Spørgsmaalene sig paa følgende Maade: Angreb af Snylte
svampe 126; Angreb af Indsekter, Mider og Rundorme 
42; Misdannelser, Hagelskade og Ødelæggelser af ubestem
melige Aarsager 21 ; Bestemmelser« af Ukrudsplanter og 
Varieteter af Kulturplanter 10. Ogsaa i sidste Aar fik jeg, 
ligesom i forudgaaende Aar, tilsendt endel Knipper af Rød
kløverplanter til Bestemmelse af Procentmængden af ind
blandet amerikansk Kløver. Forskjellige af disse Henven
delser staa jo paa Grænsen af hvad der kan kaldes Plante
sygdomme. Fordelingen af Henvendelserne efter Lands
delene var følgende: Sjælland 97, Fyn 28, Smaaøerne 16, 
Jylland 50, Bornholm 3, Udlandet 5. En Del Forespørgs
ler ere som sædvanlig besvarede i Tidsskrifter og Blade, 
forsaavidt jeg gjennem disse har modtaget Henvendelserne, 
saaledes i Ugeskrift for Landmænd, Landsmands-Blade, 
Nationaltidendens Landbrugs- og Havetidende, Gartner
tidende, Dansk Havebrugstidende, Ceres.

Som et almindeligt Resultat af Undersøgelserne og 
af Meddelelserne fra alle Landets Egne maa- det siges, at 
L a n d b r u g s p l a n t e r n e  i A a r e t  1892 ikke i særl ig 
G-rad have været  p l ag ede  af Sygdom,  men at Aaret
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tværtimod har hørt til de usædvanlig gunstig stillede i 
saa Henseende. I flere Besvarelser fra Landmændene hed
der det ogsaa udtrykkeligt, »der fandtes iaar meget faa 
Plantesygdomme«: Som en Hovedaarsag til dette gode
Forhold maa vel anses det frugtbare Vejrlig, der bevirkede 
en saa god Trivsel og hurtig Væxt hos de dyrkede Planter, 
at de saa at sige løb fra Sygdommen; thi det er jo en 
almindelig Erfaring, at Snyltesvampe lettest faa Fodfæste 
og Udbredelse i Planter eller Plantedele, som have en 
langsom Væxt.

Jeg vil ordne denne Oversigt over Landbrugsplanternes 
Sygdomme efter selve Avlsplanterne og da begynde med 
Kornsorterne og Fodergræsserne. Angaaende E u s t s yg
do mme  lyde næsten alle Besvarelserne fra Landets for
skjellige Egne om hvorvidt Eust optraadte stærkt paa 
Sæden i afvigte Sommer med et kategorisk »Nej« eller 
»ualmindelig lidt«, »slet ikke«, »saa godt som ingen«, »al
deles forsvindende«, eller endog »Kornet har her paa Egnen 
(Løgstør) ikke lidt af nogensomhelst Slags Sygdom«. Kun 
fra ganske enkelte Egne omtales specielt Rustens Optræden 
paa en eller anden Kornsort, hvilket ialfald vil sige at 
der dog har været saa megen Rust, at man har lagt 
Mærke til den og erindret den. Fra Hjørring-Egnen hed
der det saaledes »ganske enkelte Steder fandtes Rust i 
Graa Havre«, eller »enkelte Havre- og Bygmarker vare i 
mindre Grad befængte med Rust« (Esbjærg), »paa Byg 
var der et lille Stænk Rust« (Arden), »lidt Avnrust i 
Hveden bredte sig dog ikke i nogen betydelig Grad« 
(Middelfart), »enkelte Steder lidt Rust paa Hveden« (Bo
gense), »Rust paa sildemoden Havre« (Sorø). Fra ganske 
faa Steder lyde Beretningerne værre; »Rust har enkelte 
Steder været slem« (Odder), »Rust temmelig fremtrædende 
paa alle Kornsorter« (Assens), »Rust paa Sæden paa tørve  ̂
agtig Jord var temmelig almindelig« (Møen), »en Del Eust 
i Hveden« (Bornholm). Fra Vendsyssel og Hørsholm 
klages over, at Hundegræs henad Efteraaret led af Rust. — 
I god Overensstemmelse hermed ,staar det ogsaa, at der
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saa godt som slet ingen Forespørgsler indløb i det for
gangne Aar angaaende Rustsygdomme paa Sæden. Kun 
fra Vendsyssel har jeg modtaget noget Sexradet Byg (Hor- 
deurn vulgare), hvor Bygrust (Puccinia anomala) paa 
usædvanlig Maade var optraadt paa selve Bygkornene; hvis 
dette skulde blive til en Vane, var det jo slemt. Ligeledes 
fra Vendsyssel fik jeg Forespørgsel om, hvorvidt den paa 
Poppelblade saa hyppige Rust kunde fremkalde Rust paa 
Havren, hvad jeg maatte besvare benægtende; disse to 
Rustformer have utvivlsomt intet med hinanden at gjøre. 
Heller ikke paa mine egne Rejser har jeg bemærket Rust
sygdomme af Betydning paa Sæden, med Undtagelse af en 
Havremark ved Skjørping, der i usædvanlig Grad var an
grebet af Vrietorn-Græsrust (Puccinia coronata).

Noget anderledes forholder det sig med de hos Korn
sorterne optrædende Brandsvampe,  hvis Udbredelse paa 
Marken er uafhængig af Vejrliget, da de ikke overføre 
Smitten fra den ene Plante til den anden i Sommerens 
Løb saaledes som de fleste andre Snyltesvampe, men hvis 
Optræden kun er afhængig af, om der er anvendt brandfrit 
Sædekorn, og da navnlig om dette er afsvampet eller ej. 
Flertallet af de omtalte 1 2 0  Besvarelser gaa u d ’.paa, at 
Brand er opstaaet paa sædvanlig Maade; men i 18 af dem 
findes .dog Bemærkninger om mere eller mindre usædvan
lige Angreb. Saaledes angives Hveden at være mere eller 
mindre stærkt medtaget af Brand, hvorved vistnok stedse 
forstaas Stinkbrand (Tilletia Caries), fra Egne om Mundel
strup i Jylland, Assens, Svendborg, Næstved, Herlufmagle, 
Sorø, Ruds Vedby, Svebølle, Esrom, Rønne, undertiden med 
den rigtige Tilføjelse, at det hidrørte fra utilstrækkelig 
Bejsning. Brand i Byg klages der over fra Egne om Ran
ders, Herlufmagle og Hørsholm, Brand i Havre fra Hjør
ring, Thisted, Feldborg, Varde, Hobro, Tarm, (navnlig for 
silde saaede Markers Vedkommende), hvorimod det fra 
Ruds Vedby og Bornholm hedder, at Vaarsæden var mindre 
plaget af Brand end i tidligere Aar. Af den i sydligere 
Egne, hvor Dyrkning af Hirse (Panicim miliaceim) er
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almindelig, saa ødelæggende Hirsebrand (Ustilago destruens) 
har jeg faaet meddelt endel Exemplarer fra Lyngby af 
Forsøgsleder K. Hansen;  denne Art Brand var ikke tid
ligere bemærket her i Landet, hvor Hirsen ogsaa kun dyr
kes forsøgsvis. Karakteristisk er det, at der ikke i en ene
ste af de 1 2 0  Besvarelser findes med et eneste Ord om
talt Stængelbrand hos Rug, lige saa lidt som jeg har mod
taget nogen Forespørgsel desangaaende; dette vidner dog 
næppe om, at denne fordærvelige Brand skulde være op
traadt i usædvanlig ringe Mængde sidste Aar, men er 
snarere en Følge af at Landmændene i Almindelighed, 
hvad jeg tidligere oftere har haft Lejlighed til at omtale, 
mærkværdig nok i Reglen overser denne Form af Brand. 
Agexhejre er flere Steder bleven ødelagt af Brand. —  Af 
egne Iagttagelser vedkommende Brand i Sæden skal be
mærkes, at jeg i en Mark med Yaarhvede ved Yium i 
Jylland skjønnede, at over Halvdelen af Axene var øde
lagt af Stinkbrand. Paa en Gaard ved Rørvig i Odsher
red gjorde Ejeren mig opmærksom paa, at et større Stykke 
med Purhavre (Avena strigosa) var stærkt angrebet af 
Brand, der ansloges til omtrent 10 pCt., medens der ikke 
fandtes Brand i den tæt ved voxende Sædhavre (Avena 
sativa); dette forstaas jo meget vel, da Brandsvampe ikke 
smitte samme Aars Planter, og da Sædekornet af Purhavre 
var indført fra Jylland, hvormed Smitten er bragt; der
imod er det rimeligt at der næste Aar vilde fremkomme 
megen Brand i den almindelige Havre, hvis den blev be» 
nyttet til Sædekorn uden Afsvampning. Det skal lejlig
hedsvis her bemærkes, at de to Former af Havrebrand, som 
man. kalder den nøgne og den dækkede, som jeg oftere 
har omtalt, men ikke turdet adskille som Arter af Bevis 
paa sikre Kjendetegn, og som heller ikke J. L. Jensen  
har anset som forkjell’ige Arter, nylig af den norske Bota
niker W i l l e  ere bievne nøjere undersøgte og erklærede 
for vel udviklede Arter, analoge med de to Arter af Byg
brand; han beholder da Navnet Ustilago Avenae for den 
nøgne Havrebrand, medens han kalder den dækkede Havre-
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brand TJstilago Kolleri, efter Direktøren for Aas Land- 
brugsinstitut.

Besvarelsen af de udsendte Spørgsmaal om, hvorvidt 
man begynder at anvende Varmvandsbehandling af Sæde
kornet, har fra 82 Egne lydt paa et ubetinget Nej. I ad
skillige Tilfælde er dette motiveret nærmere ved, at det 
antages at være forbunden med for megen Ulejlighed, at 
Methoden er ukjendt for mindre Avlsbrugere, at det er 
vanskeligt at faa Kornet tørret før Savningen; fra et en
kelt Sted hedder det »at Varmvandsbehandlingen vilde 
være farlig, hvis Vejret blev tørt, da Spireevnen let vilde, 
svækkes, inden Sæden kom i Groning«; andre Indsendere 
bemærke meget rigtig, at der mangler en Mand til at be
gynde at vise, at Methoden baade lader sig udføre og har 
praktisk Betydning; nogle erklære, som Grund til at 
Varm vandsbehandlingen ikke er saa almindelig, som-den 
burde være, at det skorter paa Arbejdskraft. Kun fra 
Faaborg-Egnen lyder Svaret: »Ja, i stor Udstrækning«; fra 
Sæby, Odder og Svebølle hedder det blot; »Ja«, fra mange 
Steder lyder Svaret paa at Methoden kun bruges undtag
elsesvis eller forsøgsvis eller paa en enkelt Gaard, særlig 
hvor man har Damp til Raadighed; af saadanne Besva
relser ere indløbne 34, nemlig 10 fra Jylland, 9 fra Sjæl
land, 8  fra Fyn, 4 fra Lolland-Falster, 2 fra Bornholm, 1 
fra Samsø. Dommen om Virkningen er meget forskjellig, 
og beror sikkert paa den større eller mindre Nøjagtighed, 
hvormed de givne Forskrifter ere overholdte. Nogle Prøver 
paa disse Domme fortjene at nævnes. Det hedder saa
ledes fra en Indsender, som har afsvampet al Udsæden, 
omtrent 270 Td. Sæd, til Avlen 1892, at især Afsvamp- 
ningen af Vaarsæden maa tillægges stor Betydning, blandt 
andet fordi den hurtige Spiring i Foraaret giver Afgrøden 
et Forspring for uafsvampet Sæd, der særlig i en tør For
sommer kan være af stor Vigtighed; andre gunstige Domme 
lyde paa »anvendt med Held til Byg«, »med god Virk
ning til Byg«, »er i de sidste Aar anvendt med Held til 
Vaarsæd paa et Par større Gaarde«, »med Tilfredshed til
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Hvede«; »fyldestgj ørende til Hvede«, »anvendes kun smaat 
men sikkert«. Enkelte bruge Methoden alene til den 
Hvede, hvorefter der skal avles Saahvede, hyad der næppe 
■kan anbefales. Ogsaa ugunstige Domme ere indløbne, saa
som: »Ifjor havde jeg mere Brand efter vadsket Byg, end 
jeg iaar havde efter uvadsket«; »langt fra med Tilfredshed, 
da Brand har været mere fremtrædende end tidligere, sær
lig i Hveden sidste Sommer«; »Brand i Hveden er op
traadt enkelte Steder, hvor Varmvandsbehandling har været 
anvendt, men ikke hvor Blaastensbejsning er benyttet«; 
»kun et Sted benyttet, men Vandet blev for varmt, og 
kun den halve Sæd kom op«; »Enkelte have forsøgt den, 
men der har dog vist sig Brand i Hvede, sandsynlig grun
det i en urigtig Behandling«.

Af andre Snyltesvampe paa Kornsorterne maa særlig 
fremhæves Me l drø j e r  som den eneste, der i 1892 synes 
paa mange Steder at være optraadt i usædvanlig Mængde. 
23 Indsendere, af hvilke 16 i Jylland, omtale Meldrøjer 
som optrædende i større eller ringere Mængde i Rug. 
Som særlig slem anvgives denne Svamp fra Egne ved Aal
borg, Herning og Tarm i Jylland, Præstø og Slangerup i 
Sjælland. Yærst optraadte den i silde saaet Rug og især 
paa Kjærjord. Flere Indsendere tale om skadelig »Honning
dug« paa Rugen, der kun er det første Stadium af Mel
drøjer; det hedder saaledes fra Yarde-Egnen, at »Honning
duggen angreb pletvis Rugen, men Regnskyllene afværgede 
Skaden«. Fra Hofmansgave hedder det, at paa et lille 
Stykke Rug, som blev slaaet af til Grøntfoder, vare Axene 
paa de senere fremkomne smaa Planter vrimlende fulde af 
Meldrøjer; dette stemmer ganske med det sædvanlige For
hold, at sildig fremkomne Rugax angribes i størst Mængde 
fordi der efterhaanden udvikles flere og flere Knopceller, 
medéns den første Generation af Meldrøjer, der tillige ere 
de største, alene fremkaldes af de i ringere Msengde ud
viklede egentlige Sporer. Yærst lyder Meddelelsen fra 
Askov: »Overalt paa lidt' fugtig, især tørveagtig Jord har 
Meldrøjer været overordentlig slem ved Rugen, paa en
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kelte Steder vare indtil Halvdelen af Planterne angrebne; 
dog synes det, at den tørre Tid før Høsten hæmmede 
Svampen noget i dens fuldstændige Udvikling«. — Af 
Forespørgsler angaaende Meldrøjer har jeg kun modtaget 
et Par fra Vendsyssel, dels ledsagede af Rugax med Hon
ningdug, dels af Sesradet Byg med udviklede Meldrøjer. 
Ogsaa paa Fodergræsser og vildtvoxende Græsser saa jeg 
sidste Sommer flere Steder Meldrøjer optræde rigelig, saa
ledes kraftig udviklede, tommelange Exemplarer paa Mare
halm ved Rørvig.

Me l dug  omtales i de nævnte Besvarelser kun fra 
Silkeborgegnen, som optrædende paa Rajgræs og Drap- 
havre.

Fra Vendsyssel, Midtsjælland og Norge har jeg faaet 
tilsendt Bygplanter, som vare angrebne af Byggets Blad
pletsyge., Helmintliosporium gramineum; fra førstnævnte 
Sted hed det, at Sexradet Byg ganske almindelig dér paa 
Egnen var meget medtaget af denne Svamp, saa at det 
saa ud til, at der vilde tabes flere Procent. Fra Vend
syssel (Dybvad) modtog jeg et Bygknippe, som viste sig 
at være angrebet af Napicladiiim Hordei, hvilken Svamp 
jeg tidligere har beskrevet i mine her i Selskabet forelagte 
Aarsberetninger; i en iøvrigt kraftig voxende Bygmark 
fandtes ifølge Meddelelsen en stor Mængde gule Pletter, 
angrebne paa en og samme Maade. Fra to Steder i Vend
syssel, Hjørring og Skagen, har jeg modtaget Havreplanter, 
som vare angrebne af Græssernes Branddug, Scolecotrichum 
graminis; fra det førstnævnte Sted hed det, at der i Løbet 
af faa Dage havde udviklet sig store Pletter i et Par Havre
marker, hvor Bladene blev gule og visne, og fra det andet 
Sted at der i Havremarker fandtes temmelig skarpt be
grænsede Pletter paa 1 0  til 2 0  Kvadratalens Størrelse, hvor 
alle Planterne vare syge; i begge Tilfælde viste det sig at 
være ovennævnte Svamp, der var Aarsagen, og jeg tilraa- 
dede at afhugge de syge Pletter og fjærne Materialet, samt 
omgrave Stubben saa dybt, at den dækkedes af Jord, for 
at hindre Svampens videre Udbredelse. .



En for Sæden muligvis ikke saa lidet ødelæggende 
Svamp, hvis hele Udvikling og Forhold dog endnu ikke er 
ganske klar, er Fusarium qvenaceum, eller som man kunde 
kalde den Sædens S l i ms k i mme l .  Den træffes hyppig i 
Egenskab af Raadsvamp, som rødgule slimede Puder paa 
Axene af vore Kornsorter, især naar Sæden i fugtigt Høst
vejr staar længe.opbunden paa Marken; ligeledes ses den 
hyppig som en laadden, rødlig Pude i Spidsen af Halm
stubbene paa Marken efter Høsten. Min Opmærksomhed 
paa denne Svamp som Parasit stammer først fra Foraaret 
1892, idet jeg paa J. L. Jensens  Opfordring undersøgte 
en i hans Kjælder anstillet Forsøgsrække med Byg og 
Havre, saaet i Urtepotter, med den Hensigt at bestemme 
Indflydelsen paa de spirende Planter af en Varm vands
behandling af Sædekornet. Potterne saavel med Byg som 
med Havre vare stillede - i Række saaledes, at hveranden 
indeholdt præparerede Korn, Resten upræparerede. For- 
skjellen i de spirede Planters Energi og Udvikling skal jeg 
ikke komme ind paa, men blot omtale det mærkelige For
hold, at næsten alle Planter i Potterne med upr.æpareret 
Korn vare ved Grunden beklædte med en hvid Skimmel, 
som paa et senere Tidspunkt antog en rødlig Farve og 
udviklede talrige Knopceller, der viste, at det var den 
ovennævnte Svamp, som hidtil kun havde været kjendt 
som Raadsvamp. De angrebne Planter bleve gule, og - 
mange af dem visnede- tidlig; ogsaa mange svage krum
mede Spirer, der laa i Jorden uden at være brudte igjen- 
nem, vare angrebne af Svampen, hvis Mycelium kunde 
forfølges helt ned i Kornet. Da det ialtfald aldeles over
vejende kun var de ikke afsvampede Korn, der frembragte 
de syge Planter, maa det antages, at Svampens Sporer 
have hængt ved Kornet, og at dette Forhold atter staar 
i Forbindelse med den store Udbredelse, Svampen havde 
faaet i den forudgaaende vaade Høst. Det synes over
hovedet at vise sig for flere og flere Snyltesvampes Ved
kommende, at de ved Hjælp af deres Mycelium overvintre 
paa eller i Værtplanternes Frø og derved faa Lejlighed
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til at angribe de spirende Planter, naar en Afsvampning 
af Frøet ikke finder Sted, enten ved en stærk Udtørring 
eller ved en mere radikal Varmvandsbeliandling.

Det kunde være paa sin Plads her at omtale en 
Hagelskade, som fandt Sted under et Tordenvejr med led
sagende Hagel-Nedslag den 15. Juli i Egnen om Yium i 
Jylland. Skaden, der anrettedes paa Rug, blev strax aner- 
kjendt, taxeret og godtgjort af Hagelforsikringsselskabet, 
hvori de fleste Lodsejere havde assureret; derimod opstod en 
Dissens mellem Ejerne og Selskabet om hvorvidt en Skade, 
der viste sig paa Byg, hidrørte fra Hagelen eller skyldtes 
andre Aarsager. Begge Parter blev da enige om at hen
vise Sagén til min Undersøgelse og Afgjørelse. Den 11. 
August besøgte jeg Aastedet, og i Forening med Selskabets 
Inspektør, den lokale Agent og vedkommende Lodsejer, 
der altsaa vexlede for de forskjellige Ejendomme, gjennem- 
krydsedes de paagjældende Bygmarker. Skaden fandtes 
alene paa toradet Byg, der netop den Gang, Uvejret fandt 
Sted, nylig var skreden, medens sexradet Byg endnu ikke 
var naaet saa vidt. Beskadigelsen paa Axene var ganske 
ensartet paa alle de paagjældende Marker, om end i for- 
skjellig Grad, medens en lignende Skade ikke fandtes paa 
Bygmarker i Omegnen, hvor der ikke var faldet Hagel. 
Det viste sig snart, at Beskadigelsen hverken hidrørte fra 
Snyltesvampe eller Insekter, lige saa lidt som den For
modning, at det skulde være Frostskade, holdt Stik. Det 
var utvivlsomt Hagelslag paa de nys skredne Bygax, der 
havde foraarsaget, at disse havde faaet et ejendommeligt 
Udseende, med flere eller færre golde Blomster eller svange 
Smaaax, idet Slagene havde beskadiget de trufne Blomster
dele saaledes, at den netop ansatte Frugtknude pludselig 
var bleven standset i sin Udvikling. Nogle mig strax efter 
Uvejret tilsendte Bygax havde kun udvist det lidet iøjne
faldende Fænomen, at naar man holdt dem op mod Lyset 
hävde de beskadigede Smaaax en ejendommelig, klar Farve;, 
nu var Skaden tydelig nok ved de mange brungule og golde
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Smaaax, der vexlede fra et enkelt til over Halvdelen i 
Axet. En Del af den Ødelæggelse, som Ejeren havde til
skrevet Hagelen, hidrørte dog fra Brandsvampe, Branddug 
og Honningdug, samt fra Indsektangreb, særlig af Bygfluen. 
Den af Hagel foraarsagede Skade vurderedes for de fleste 
Bygmarkers Vedkommende til V20 £ V16 af Høsten.

Angaaende Henvendelser om Insektskade  paa Sæden 
skal jeg kun kortelig nævne Angreb af Smelderlarver i Byg 
og Havre, Fritfluen i Havre, hvilket jeg ogsaa selv har 
iagttaget flere Steder, saaledes paa en Mark ved Kjøben
havn, hvor midt i August talrige Straa vare misdannede 
af dens Larver, idet de vare stærkt fortykkede, og kun 
Spidsen af Vipperne ragede frem af Skederne, medens den 
øvrige Havre var moden; endvidere Sugning af Bladlus i 
Havretoppen, saa at talrige Vipper bleve skinnende hvide 
og golde (en Artikel herom publiceredes i Ugeskrift for 
Lmd. II, S. 90); Roeaal (Heterodora Schachtii) paa Roden 
af Havre flere Steder paa Lolland. Et stærkt Angreb af 
Stankelbenlarver (Tipula) fandt Sted paa en Gaard nær 
Kalvebodstrand, i en Bygmark; Planterne vare midt i Maj 
for en stor Del afædte og hele Pletter aldeles nøgne; 
Marken blev saaet om i Slutningen af Maj med sexradet Byg, 
der dog ogsaa udtyndedes en Del, saa at Afgrøden blev 
tarvelig. I Kolindsund havde, midt i Juni, omtrent 15 
pCt. af Rævehale og Almindelig Rajgræs henvisnede Toppe, 
idet alle Straaene vare overgnavede ovenfor det øverste Led; 
Larverne vare allerede borte, men sandsynligvis skyldes 
Ødelæggelsen en Græsflue (Chlorops).

Blandt de Spørgsmaal, som udsendtes til Landmæn
dene, var ogsaa et om Sygdomsforhold hos Kløver. De 
fleste. Besvarelser gaa ud paa, at der ikke er bemærket 
noget særligt i saa Henseende; dog er der ogsaa indløbet 
en Del positive Oplysninger om denne Sag, idet der fra 
27 Indsendere er givet Meddelelser om Iagttagelser angaa
ende Sygdomme hos Kløver og kløverlignende Planter. 
Paa Spørgsmaalet om Sygdomme hos Kløver ere i Tiltag
ende lyder Svaret »Ja« fra Nordfalster, Odder, Kolding; i
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nogle Tilfælde angives udtrykkelig Aarsagen, saaledes 
Kl ø v e r e n s  Bægersvamp fra Egne omkring Sulsted, 
Skjørping, Askov, Maribo, Amager; K l ø v e r a a l e n  næv
nes udtrykkelig som en farlig Fjende paa Lolland og 
Falster, Amager, Hørsholm, Hofmansgave (hvor af denne 
Grund en 8  Aars Omdrift nu anvendes uden Rødkløver), 
Skive, Askov, Barrit »hvor man kalder det Frostskade, 
men Ødelæggelsen er Kløveraalens Gjærning« ; K l ø v e r s i l k e  
nævnes kun af 5 Indsendere og kun som forekommende i 
ringe Udstrækning, saa man begynder at tabe den gamle 
Frygt for denne Snylter. I  de fleste Tilfælde, hvor Syg
domme i Kløvermarker og Kløverens Tilbagegang er om
talt, tør Vedkommende dog ikke angive Aarsagen; fra 
enkelte Steder kaldes den ret og slet »Kløvertræthed«; 
iøvrigt hedder det »Bliver Kløveren svag, har Frosten 
Skylden, og nærmere Undersøgelse anstilles ikke«, »Varig
hed som efter den første Mærgling og det tidligere al
mindeligere hjemmeavlede Frø opnaas nu sjælden«. »Rød
kløver er langt fra længer nogen sikker Afgrøde«. Nogle 
mene, at Kløverens Tilbagegang hidrører fra Indblanding 
af amerikansk og italiensk Frø.

Ogsaa en Del af de til mig henvendte Forespørgsler 
angaar Sygdomme hos Kløver og kløveragtige Planter. 
Fra et Par Steder i Nordsjælland har jeg faaet tilsendt 
Rødkløver, som var ødelagt af Bæger svamp en, med Op
lysning om at Kløveren, der havde Havre til Dækfrugt, 
hvortil var gødet med Latrin og Staldgødning, stod saa kraf
tig om Efteraaret, at den havde taget Magten fra Havren, 
hvilket ganske stemmer med den tidligere gjorte Erfaring, 
at denne Svamp er værst ved den Kløver, der er fyldigst 
om Efteraaret. Fra Fyn fik jeg sendt et Bundt Rødkløver, 
der var stærkt angrebet paa alle Blade af K lø v e r - S k o r p e 
svamp (Phyllachora Trifolii); Kløveren var af udpræget 
amerikansk Herkomst. Humleagtig Sneglebælg fra Lolland 
og Kjøbenhavns Omegn, samt Hvidkløver fra Nordsjælland, 
som jeg fik tilsendt paa Grund af dens sygelige Udseende, 
viste sig angrebne paa Bladene af Kl øverens  Ski ve 
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svamp (Pseudopeziza Trifolii). Fra flere Steder paa Lol
land har jeg faaet tilsendt Kløverplanter, som vare stærkt 
angrebne af Kløveraal (Tylenchus devastatrix), der over
hovedet synes at have optraadt i usædvanligt Omfang paa 
Lolland i sidste Sommer. Ogsaa i Kjøbenhavns Omegn 
saa jeg den optræde meget ødelæggende paa forskjellige 
Kløversorter i Forsøgsbede, især i treaarig Kløver, hvor 
den var begyndt med den norske Totenkløver og derfra 
bredt sig over Nabobede med svensk Kødkløver; alle Bede 
med Italiensk Kløver vare aldeles ødelagte af dette og an
dre Onder.

-A f Sygdomme hos andre Bælgplanter fortjener det at 
nævnes, at Blaa Lupin (Lupinus angustifolius) et Par 
Steder i Omegnen af Kjøbenhavn var stærkt angrebet af 
Rust, Uromyces Athyllidis, at baade Gule og Blaa Lupi
ner viste sig stærkt angrebne af Skimmel-Bægersvampe 
(/Sclerotinia Fuckeliana), som først udvikler en brungraa 
Skimmel, især paa' den nedre Stængeldel, senere sorte 
Sklerotier helt op ad Stængelen, endog paa Bælgene og 
Frøene, hvilke sidste derved selvfølgelig bidrage til Svam
pens videre Udbredelse. Lejlighedsvis kan bemærkes, at det 
samme er Tilfældet med denne Svamps Optræden paa 
Boghvede, saaledes som det viste sig paa Planter, jeg mod
tog fra Forsøgsmarker ved Lyngby af Forsøgsleder K. 
Hansen. — Fra et Par Steder har jeg faaet tilsendt for
skjellige Bælgplanter (Vikkeir, Ærter o. fl.) med stærkt 
gnavede Blade, hidrørende fra en lille Snudebille, Sitones 
lineatus. Hestebønner plages meget af Bladlus, hvorover 
særlige Klager ere indløbne fra Egne om Aalborg, Faxe, 
Vordingborg, Maribo og Nakskov, saa at man endog flere 
af disse Steder er i Færd med eller allerede har opgivet 
Dyrkning af Bønne-Vikke. Fra et Par Steder i Sjælland 
angives Meldug som den væsentligste Hindring for Bælg
sædsdyrkningen, og fra Fyn nævnes smaa hvide Orm i 
Bælgene, sandsynligvis Larver af Ærtemyggen (Cecidomyia 
Pisi), som en Hindring for Ærteavlen.
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Angaaende det udsendte Spørgsmaal om hvorvidt der 
sidste Sommer havde viist sig Sygdomme hos Rodfrug

terne paa Marken, er der ikke indkommen ret mange po
sitive Oplysninger. Af de 120 Besvarelser lyde 76 paa, 
at der ikke har viist sig Sygdom af nogen Slags paa Rod
frugter. Fra Aalborg - Egnen meddeler Dyrlæge H. P. 
Hansen,  at 25— 30 pCt. af hans Frø-Gulerødder ødelag
des ,midt om Sommeren af en Svamp; det har sikkert 
været den farlige Gulerodsvamp, Phoma sanguinolenta, 
som har været paa Spil. Fra tre Steder, Ulfborg, Aarhus 
og Fuglebjærg, berettes om Meldug paa Turnips og Ruta
baga. Angaaende E a a l b r o k s v a mp e n  (Plasmodiophora 
Brassicae) har jeg modtaget nye Oplysninger fra de to 
samme Steder i Jylland, fra hvilke jeg tidligere har faaet 
Meddelelser om denne Svamps Optræden, som ere refererede 
i Oversigterne for 1890 og 1891. Fra Forpagter Winkel  
paa Dybvad, hos hvem Svampen et Par Aar har huseret 
paa Turnipsmarken, og hvem jeg opfordrede til nøje at 
undersøge sin Kaalhave med Hensyn til den nævnte Svamp, 
modtog jeg sidste Sommer nogle Rosenkaalplanter fra 
Haven, som vare meget typisk' befængte med nævnte Syg
dom paa Rødderne, som vare i høj Grad misdannede; 
omtrent 2 0  pCt. af Kaalen var ødelagt. Derimod fandtes 
sidste Sommer kun en halv Snes angrebne Planter i Roe
marken. Der var kun den Forskjel i Behandlingen fra 
foregaaende Aar, da Sygdommen optraadte saa stærkt i 
Turnipsen, at Gødningen havde havt en længere Gjærings- 
tid i Møddingen. Fra Landbrugskandidat Fr. Hansen i 
Askov fik jeg Meddelelse om, at Eaalbroksvampen atter i
1892 havde anrettet stor Skade, især i Turnipsen,* men 
dog ogsaa i Rutabaga-Marken. Udbyttet af Turnips an
sloges at være gaaet ned til mindst det halve; en Mængde 
Planter (omtrent 1/3) naaede kun halv Udvikling før de 
bukkede under. De allerfleste af Planterne vare kjendelig 
angrebne af Svampen midt i Juli, men da det fra den 
Tid og indtil Efteraaret slog om i Vejret og blev meget 
tørt, saa kjendtes det ikke saa meget paa deres Væxt, at
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de vare angrebne, og Eftervirkningen, som i forrige Aar 
viste sig saa stærkt i Eulen, hvor de raadnede i Løbet af 
kort Tid, var . der endnu ved Nytaarstid ikke mærket noget 
til. Meddeleren erklærer, at han ikke har bemærket Syg
dommen i andre Marker der i Egnen, derimod har den 
været stærkt udbredt i Haverne. Man havde til mange 
Haver faaet Hvidkaalplanter fra samme Gartner, og alle 
disse Steder hensygnede eller forsvandt Kaalen, som fik 
»vældige« Knolde paa Rødderne, medens Nabohaver, som 
havde faaet Kaalplanterne andensteds fra, havde udmærket 
Kaal. Der er jo ingen Tvivl om, at Kaalbroksygdommen 
i alle de omtalte Haver har sin Oprindelse fra det nævnte 
enkelte Udgangspunkt. Svampens Udbredningsevne er 
aabenbart ikke af samme Art som de fleste andre Snylte
svampes; Smitten finder ikke Sted ved Hjælp af Sporer, 
som føres gjennem Luften fra Plante til Plante eller fra 
Sted til . Sted, men den er væsentligst knyttet til Jord
bunden, og føres omkring med Planterne eller med deres 
Affald i Gødningsbunken..

A t der er indløbet saa faa Meddelelser angaaende 
Svampeangreb paa Rodfrugter maa vistnok nærmest til
skrives den mere eller mindre skjulte Maade, paa hvilken 
Snyltesvampene virke, og Ukjendskab til disse, saa at 
megen af den Forraadnelse, der tales om hos Roerne, vist
nok er en direkte Følge af Svampeangreb. Desto hyp
pigere lyde Beretningerne om Insektangr eb  paa Roerne. 
Særlig stærkt klages over J o r d l o p p e r ,  baade paa Tur
nips og' Rutabager, dog fortrinsvis paa de første: »Jord
lopper have mange Steder nødvendiggjort Omsaaning af 
Turnips« (Herlufmagle); »Jordlopperne, vare ualmindelig 
slemme ved Turnips« (Asdal, Skjørping, Yarde, Thureby); 
»I den første Tid vare Jordlopperne haarde ved Roerne, 
og Flere maatte saa om« (Thisted); »Jordlopperne øde
lagde tildels flere Marker« (Skjern); »De tidlig saaede 
Turnipsmarker lede meget af Jordlopper, men anden Saa- 
ning og sildig saaede Marker lykkedes godt« (Tarm); 
»Større Arealer ødelagte af Jordlopper« (Sæby, Darup,
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Trustrup). Gartner Wendt  meddeler fra Roskildeegnen, 
at »Jordlopper grasserede stærkt iaar og angreb ikke alene 
Korsblomster, men ogsaa Runkelroer og Gulerødder; til 
Glæde for Landmanden, men til Sorg for Biavleren øde
lagde Jordlopperne Agerkaal og lignende Korsblomster«. 
Åf de 17 Egne, fra hvilke der lyde Klager over Angreb 
af Jordlopper, findes de 14 i Jylland. Medens disse for
trinsvis hærgede Roemarkerne om Foraaret, optraadte der
imod henad Efteraaret Kaalormeangreb paa Rutabager og 
Turnips (værst ved de første); dog stamme Meddelelserne 
desangaaende kun fra faa Steder, og fra et af disse (Varde) 
hedder det: »Ganske usædvanlig var den Skade,- Kaalorme 
tilføjede Grøn- og Hvidkaal«. Fra enkelte Egne klages 
over Bladlus paa Runkelroer. I  mange Tilfælde lyde 
Meddelelserne blot paa, at der har fundet Larveangreb 
Sted paa Rodfrugterne, uden at de have været ledsagede af 
saadanne Oplysninger, at man nogenlunde sikkert har 
kunnet bedømme hvilken Fjende der have været paa Spil, 
som naar det hedder vSmaa hvide Orme huserede ikke 
saa lidt« (Svebølle); »Da Rutabaga havde Fingers Tyk
kelse blev den gnavet over lige under Hovedet« (Samsø); 
»En ubekjendt Larve overgnavede Roerne i betydelig Grad 
og var meget ødelæggende« (Veile); »Rutabager angrebes 
af en udhulende Larve efter at Knolddannelsen var noget 
fremskreden« (Rosvang); »Paa nygødede Jorder har Orm 
i Roden været almindelig« (Varde). Jeg anfører alligevel 
disse Udtalelser, da de senere kunne faa Interesse, naar 
det oplyses, hvilke Insekter der have ligget til Grund for 
dem. —• Naar det fra Horsens hedder, at de tidlig saaede 
Gulerødder bleve angrebne i Roden af Orm, kan man tem
melig sikkert slutte, at det har været Larven af Gulerods
fluen (Psila Bosae), og fra Askov hedder det, at Udbyt
tet af Gulerødder reduceredes til det halve paa Grund af 
Smelderangreb.

Af indsendte syge Rodfrugter har jeg blandt andet 
modtaget Elvetham-Roer med stærkt udviklet Rodfiltsvamp 
(Bhizodonia violacea) fra det sydlige Sjælland. Turnips,
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som jeg modtog fra Hørsholm-Egnen, vare bedækkede med 
brune, Hvælvede," filtede Skorper, som viste sig at være en 
Svamp, ‘ der tilhørte samme Slægt som den nysnævnte, 
men en anden hidtil ukjendt Art, som jeg hår kaldt Rhi
zoctonia fusca\ den udviklede sig videre i Opbevarings- 
rummene, men der haves endnu for ringe Kjendskab til 
den, til at dømme om dens Skadelighed. Gulerodsvampen 
(Phoma sanguinolenta) har som sædvanlig gjort megen 
Skade for Frøavlen flere Steder paa Sjælland og paa Born
holm. Det fortjener ogsaa her at noteres, at den for dyr
kede Beder (Runkelroer og Sukkerroer) skadelige Bederust 
(Uromyces Betae) ogsaa optræder paa den hjemmehørende; 
vildtvoxende Strandbede (Beta maritima)-, baade Skaal- 
Ttistformen og Sommersporer fandtes paa Exemplarer, 
som bleve dyirkede paa en Forsøgsmark ved Lyngby, af 
Frø, samlet i det foregaaende Aar paa Samsø.

Fra flere Steder i Kjøbenhavns Omegn har jeg faaet 
tilsendt og selv iagttaget stærke Angreb af Gulerodsfluen 
(.Psila Rosae) paa første Aars Gulerødder, saa at de vare 
aldeles ødelagte; der viste sig stor Forskjel hos de for
skjellige Sorter af Gulerødder, der voxede i sidestillede 
Bede under de samme ydre Forhold. Fra Skive-Egnen 
modtog jeg i Slutningen af August nogle Rutabäger, som 
vare gjennemminerede af Kaalfluen (Anthomyia Brassicae), 
hvis Larver og Pupper fandtes i rigelig Mængde; det led
sagende Spørgsmaal om hvorvidt »den store Mængde Lar
ver som bleve i Jorden kan skade den efterfølgende Byg
afgrøde«, kunde dog ubetinget besvares benægtende. Fra 
Vendsyssel fik jeg tilsendt Turnipsblomster, som vare øde
lagte af Glimmerbøssen (Meligethes æneus), der optraadte 
i saadan Mængde, at Frøavlen var tilintetgjort. Fra en 
Ejendom i Skaane fik jeg tilsendt unge Sukkerroeplanter, 
som vare'angrebne af en lille Bille, Atomariä linearis, i 
den Grad, at det blev nødvendigt at saa 25 Tdr. Land 
om; skjønt dette først fandt Sted den 10. Juni, blev der 
dog en ret god Afgrøde af Sukkerroer.

Tidsskrift fo r  L a n døk on om i. 5. Kække. X H . 5—6. 4 1
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Ka r t o f f e l sy g d o m me n  har i Sommeren 1892 i de 
allerfleste Egne af: Landet været paafaldende svagt optræ
dende i Forhold til den lange Regnperiode i Forsomme
ren; den forholdsvis tørre Eftersommer har hjulpet. Af 
de 120 indløbne Besvarelser paa Spørgsmaal desangaaende 
til alle Landets Egne, have 100 Indsendere erklæret sig for, 
at Sygdommen kun var optraadt i ringe Grad eller slet 
ikke. Fra et Sted hedder det: »Sygdommen indfandt sig 
sent og fik derved ikke anrettet videre Skade«; frä et 
andet Sted, »Sygdommen viste sig kun for en enkelt Sorts 
Vedkommende«. Fra mange Indsendere hedder det ud
trykkeligt, at den ringe Sygdom særlig maa tilskrives den 
hyppige, Anvendelse af den modstandskraftige Kartoffelsort 
»Magnum bonum«; Enkelte tilføjer »Richters Imperator«. 
Gartner Bøgh i Horsens meddeler: »Af Magnum bonum■ 
og Richters Imperator vare næsten ingen syge; af Bisquit 
var omtrent 1/6, af Hammersmith V10 J af Askebladede 1/3 
syge; »Æggeblomme« blev meget angrebet af Sygdom, og 
det kan næsten ikke betale sig at dyrke denne Sort«. Fra 
Middelfart hedder det: »Siden Magnum bonum er bleven 
almindelig, kjendes næsten ikke Kartoffelsygdom«, og ganske 
lignende Udtalelser ere indløbne fra Skive, Varde, Giud
sted, Holsted, Askov, Barrit, Otterup, Søborg, Amager, 
Bornholm. Af andre Kartoffelsorter, som af Enkelte roses 
for at staa sig godt mod Sygdom, nævnes Hammersmith, 
tidlig flad Rosenkartoffel, broget Kæmpefoderkartoffel, me
dens de i Nordsjælland benævnte »Jydepotter« blive tem
melig stærkt angrebne. — De øvrige 20 Indsendere er
klære, at »Sygdommen optraadte som sædvanligt«, »En 
Del vare syge«, »Somme Sorter angrebes«, »Sygdommen 
meget forskjellig optrædende«.; fra et Par Steder hed
der det, at Sygdommen først viste sig efter Nedkulingen, 
medens det fra et Par andre Sider meddeles, at Kartof
lerne holde sig godt i Kulerne; kun fra et eneste Sted 
(Maribo) hedder det, at Sygdommen optraadte noget stær
kere end normalt. En Udtalelse fra Varde-Egnen, som



jeg maa lade staa ved sit Værd, gaar ud paa at »Kar
toffelsygen greb om-sig, fordi der ikke- kom tidlig Frost 
at ødelægge Toppen«.

s Medens den hidtil omtalte Kartoffels'ygdom maa til- 
skrives Kartoffelskimmel {Phytophthora infestans). har jeg 
fra Rørvig faaet Meddelelser om en andén Sygdom, som 
ikke kan tilskrives denne Svamp. Det hedder nemlig, at 
Magnum bonum intet fejlede udvendig, mén ved Over
skæring viste de sig overalt der paa Egnen' -at være brunt 
marmorerede i Midten ; ved Kogning blev ■ de bläagraa, 
hvor de .i  raa Tilstand vare brune; det var især de store 
Kartofler,~ söm vare saaledes angrebne. Sygdommen viste 
sig især langs Agerrenerne; Toppens Henvisnen stod paa 
det nøjeste i Forbindelse med den brune Marmorering af 
Knoldene, ligesom ogsaa Toppen var laengst i Midten af 
Agrene,; hvor Knoldene vare bedst. 1 Kartoflerne vare dyr
kede efter Rug, der var gødét med Tang (Blære-og Bæn
deltang). Den iier beskrevne Sygdom: er muligvis en af 
de. forskjellige Former, hvorunder Knoldforraädnelse hös 
Kartofler , foraarsaget af Smørsyre-Bakterien (Clostridium 
butyricum), viser sig; Kartofler, sonr utvivlsomt'vare an'- ’ 
grebne af denne Sygdom, har jeg modtaget fra et Par 
Steder;' det synes især at være Rosenkartofler, ;der lide' 
heraf, og undertiden blive alle Kartofler i samme Kule 
fuldstændig;; ødelagte heraf. — Fra Norge har jeg mod
taget Kartoffeltoppe’, soih. vare brunplettedé, hidrørende fra- 
Sugning a f-Bladlus. ' ■■

■ -Henvendelserne .vedkommende Havel)  rugs plan ter 
er det ikke Stedet her at gjøre nærmere Rede for; dé 
ville blive behandlede i »Gartner-Tidende«.' Jeg skal her 
kun anføre, at de indsendte Planter1 eller Plantedele dels 
vedkom. Frugthaven: Æbler, Pærer, Fersken,- Blommer, 
Ribs, Stikkelsbær, Hindbær; dels Køkkenhaven: Jordbær, 
Asparges;. Bønner, Agurker, Kaal, Peberrod; dels Pryd
planter og Væxthusplanter: Roser, Robinie, Pinsapogran, 
Azalea, Cineraria, Cyclamen, Meloner og Druer.

41*
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Por Skovbrugets  Vedkommende ville Meddelelser 
fremkomme i »Tidsskrift for Skovvæsen«. Jeg skal her 
kun nævne de Træer, der have været 6jenstand for Fore
spørgsler med Hensyn til sygelige Forhold, nemlig an
gaaende Rødgran og Bøg 8, Skovfyr og Birk 5, Bjærgfyr, 
Weymoutsfyr og ,E1 3, Østerrigsk Fyr og Ælm 2, end
videre enkeltvise Spørgsmaal vedkommende Ædelgran, 
Douglasgran, Tidselgran, Strandfyr, Pil og enkelte ,andre.

Hertil knyttede sig følgende Diskussion:
Gartner W endt. Jordlopperne have iaar ødelagt meget; 

de havde hos Taleren ikke alene gjort Skade paa Runkelroer 
og Gulerødder, men ogsaa paa Træer, saaledes f. Ex. Elme
planter. Paa den anden Side havde de imidlertid ogsaa gjort 
nogen Gavn, idet de havde ødelagt Agerkaalen* hvad der dog 
havde skadet Biavlen paa Øerne, men ikke i Jylland, hvor 
man ikke har saa megen Agerkaal, og hvor Bierne fortrinsvis 
trække Næring af Boghveden, Lyng o. s .v .  —  Det var hel
digt, at Kartoffelsygdommen ikke havde vist sig. Taleren 
havde havt 80 Sorter, og ingen var bleven angreben a f-Syg
dommen. Derimod var nogle Kartoffelknolde navnlig med dybe 
Øjne ødelagte indvendig; naar de bleve overskaarne, viste de 
sorte eller brune Pletter, men det var ikke i noget større 
Omfang, at denne Sygdom havde fundet Sted, og. derhos var 
den ikke farlig. Muligvis beror hele dette heldige Forhold 
paa, at der til Lægning nu kun anvendes modstandskraftige 
Kartofler, saa at Faren for Sygdom ikke bliver nær saa stor 
som tidligere, men man skal dog efter Talerens Mening ikke 
være for tryg med Hensyn til, at Sygdommen ikke., atter 
viser sig. • ■

P ræ s id e n te n  (Capt. la  C o ur). Kan det stærke Angreb 
af Jordlopper i det forløbne Aar ikke skyldes den stærke 
Varme, som indtraadte i Slutningen af Maj Maaned? Saadanne 
Angreb forulempe Landmanden meget, idet de tvinge ham. til 
at saa tykt, men netop derved kan han mange Gange redde 
sin Mark, thi selv om Jordlopperne angribe, kunne de dog 
ikke faa Magt med den tykke Udsæd. —  Der . var et Par 
Punkter i det overordentlige interessante og fyldige Foredrag,
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som- Lektor Kostrup nu 'h är holdt, som foranledigede' Taleren 
til’ -at fremkomme med et'Pär Spørgsmaal. Det første af disse 
gjaldt H ir s e b r ä n d e n , som var optraadt saa særlig- vold
somt. Er' denne * Sygdom smitsom, og kan dén forplante sig 
til andre1 af vore Kornarter ? Dét andet Spørg^miå!al, .som Ta
leren vilde' fremkomme med, var: Har Bejtsning overfor Eugens 
Stængelbrand —  hvad enten dét er det ene eller-andet' Bejt- 
ningsmiddel — den samme Virkning som overfor ’ Brand i Ax? 
Lektor Rostrups Forklaring af Grunden til dén' store Mængde 
M e ld r ø je , som optraadte paa-den sildig saaede Eng, interese- 
rede Taleren meget; hän havde tidligere hørt, at den honning- 
duglignende Substans, som kom frem paa Frugtknuderne efter 
det første Angreb af Meldrøjesporerne, forplantede Sygdommen 
over paa den senere fremkomne Hug, og han vilde nu gjærne 
spørge, om det var denne Substans, der jo  flød ned ad Straaet, 
som, ved i tørret Tilstand at føres af Tinden over paa de 

' senere fremkomne Rugplanter,' forplantede’ Sygdommen; Ögsää 
ønskede Taleren gjerne at vide, om Lektor Rostrup kunde 
antyde Grunden til, at Rust kun var optraadt i ovérmaade 
ringe Mængde i det sidste Aar:

Lektor Rostrup omtalte e n 'la t r in g ø d e 't  Kl øv or m ark , 
som stod ganske udmærket-om Efteräärét, men gik bort-da For
aaret kom. Hertil vilde Taleren1 føje, at han i- tré Aar havde 
saaet humleagtig-Sneglebælg paa. latringødet Jord1, men den 
var systematisk mislykket. Dé Landmænd1' i  Lyngbyegnen, for 
hvem Taleren havde fremdraget dette, havde1' spurgt ham, om
han havde brugt Latringødning, og paa hahs i säa He'nseend'é’ 
bekræftende Svar, hävde de sagt, at det var Grunden, -idet de> 
havde Erfaring for, at hverken Kløver éllér Bælgplanter kom 
frem eller fik Kraft eftér Latringødning; det' var ligesom Lä- 
tringødning indvirkede p a a -disse Planter söm G'ift. Taleren' 
vilde d’erfor fremsætte det Spørgsmaal, om man andetsteds fra 
havde nogen Erfaring med; Hensyn til latringødet :JordfsM Ind
virkning . paa Kløvér eller Bælgplanter. Den Erfaring, HaiJ 
havde indhøstet, havde bevirket, ' at han iaar ikke vilde- hé- 
nytte; Latringødning i  Udiægsmarken, hvad lian- éllersi havde 
gjort. —  ' " •
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Hvad V -arm .vand,sm etho.den.angik, da havde. Taleren 
opfattet Lektor Rostrups Udtalelse,<saaledesj at ,de. Mislyd, d'er 
vare komne frem i  i nogle faa Beretninger om denne: Methodes 
Anvendelse, vistnok, skyldtes en;..mindre-rigtig,.Brug af den, 
og at-det/ naar den for øvrigtdkke blev anvendt,. laa dels i 
Besværet dels i, at man ikke ,kj endte noget til .den, og dels- 
i, at man savnede. Exempler med Hensyn; til dens Anvendelse. 
Alt dette,, forekom det Taleren,: maatte nødvendig lede Tanken 
hen paa ,det Spørgsmaal,, om/ der. ikke burde gjøres noget for 
at faa Exempler paa Nytten, afi Methodens Anvendelse spredt 
ud blandt Landmændene, -da det vistnok efter alt, hvad der 
foreligger, er en saa betydningsfuld Foranstaltning, at dens 
Iværksættelse i- rigeligt Maal Lønner. Ulejligheden. Spørgs- 
maalet har tidligere været fremme i Landhusholdningsselskabet, 
og man har da ment, det vilde være vanskeligt at faa Metho
den til at slaa an, medmindre der gjøres Forsøg eller rettere 
sagt demonstreres for den ude blandt Landmændene. Her er 
ogsaa det at bemærke,. at skjønt Sæden kan præpareres en 
Tid forud, inden den skal benyttes, udsætter man dog. at have 
dermed at gjøre, indtil det sidste'Øjeblik, indtil den lige skal 
benyttes, men saa er det en travl Tid, og saa have Landmæn
dene ikke Lyst til at experimenter«. —  Hvad endelig K a a l- 
b r o k  angaar, da maa. de Oplysninger, som Lektor Kostrup er 
fremkommen med derom; fremkalde megen Ængstelse, ; og der 
turde;; derfor; ;,yære alyorlig,; .Grund til 'saa stærkt som muligt 
at henlede Opmærksomheden paa: det farlige i at lade de med 
denne Sygdom befængte Planter, som1 komme frem paa Marken, 
gaa i Møddingen; de bør absolut tilintetgjøres. : Der er her 
Tale om.:en Sygdom, som har forvoldt det engelske. Landbrug 
store. Tab, og der burde derfor . herhjemme være al Anledning 
til. at gjøre noget mod den. , ' j  . , ; -

Lektor R ost rup .  Hvad Knoldeforraadnelsen angik-, som 
Gartner-Wendt omtalte, da var den ikke saa farlig,, saa længe 
Kartoflerne vare paa Marken. Den største Fare fremkom efter 
Talerens Erfaring først, naar Kartoflerne vare. komne i Hus! 
og bragte i Kulerne; Sygdommen breder sig: da ,ined større 
Hurtighed, saa. at hele Beholdninger- endogsaa fuldstændig.
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ødelægges. — Hvad Spørgsmaalet om J o r d l o p p e r  angik, da 
var det meget muligt, åt den stærke Varme i Slutningen-af 
Maj Maaned væsentlig har "bidraget til deres store Udbredelse, - 
men Taleren var ikke meget bevandret i det Spørgsmaal; han 
havde kun refereret de Meddelelser, han havde faaet desangaa- 
ende, fra Landmænd, og hvad de Planter havde udvist, som 
vare bievne ham tilsendte, men turde ellers ikke komme nær
mere ind derpaa. Paa Spørgsmaalet angaaende H i r s e  brand 
skulde Taleren derimod ’  give et bestemt Svar, og., det var, at 
efter alt, hvad der foreligger, holder denne Svamp sig ude
lukkende til Hirsen. Man har i Udlandet, hvor den optræder 
stærkt mange Steder, ingen som helst Erfaring for, at den 
kan gaa over paa' andre Kornsorter. Hirsebrand er bygget 
forskjelligt og, spirer forskjelligt fra de andre Brandsvampe, 
som vi have paa Kornet, og Taleren troede derfor ikke, at den 
smittede. Der var kun Fare, for saa vidt den skulde blive 
udbredt herhjemme, men hidtil er Hirsen kun dyrket her
hjemme som Forsøg og i ringe Mængde. —  B e j t s n i n g  a f  
R u g  har ogsaa Betydning lige over for Eugens Stængel
brand. og ved nogle Forsøg sidste Sommer har det vist sig, 
at en ganske lignende Fremgangsmaade er i Stand t i l -at  
overvinde Brand paa Agerhejre og Draphavre, hvorpaa- den 
ogsaa mange Steder optræder herhjemme. Om Blaasten var 
prøvet lige over for Eugens Stængelbrand,: vidste Taleren ikke, • 
men Benyttelsen heraf lige over for Bug havde maaske de 
samme Ulemper som. lige over for de andre Kornsorter. Med 
Hensyn til M e l d r ø j e  bemærkede Taleren før, at den-første 
Udsæd af Sporer finder Sted fra de rødviolette Frugtlegemer, 
som bryde -frem fra de overvintrede' Sporer; ud fra de 
angrebne Frugtknuder flyder en Vædske, den saakaldte Hon
ningdug, der ligesom bestaar af Tusinder af Knopceller; deniie 
Vædske tørrer paa Blade og Straa, de indtørrede Knopceller 
løsrives og- føres af Vinden eller Insekter eller af. begge i 
Forening omkring til senere fremkomne Eugax og dræbe -dem. 
Insekterne spille maaske den største Eolle, og det er maaske 
ogsaa Grunden til, at man finder de fleste Meldrøjer, navnlig 
af dem paa de senere fremkomne Ax, i Udkanterne af Marken,
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hvor netop denne Frem- og Tilbageflyven af Insekterne er 
stærkest. Grunden til, at der • sidste Aar' har været saa lidt 
Rust, er vanskelig at udfinde; men da der var saa lidt'Skaal
rust som Udgangspunkt, kan det forstaas, at der ikke er .fore
kommet saa megen Rust paa Sæden som sædvanlig. —  Hvad 
den. stærke K l ø v e r v æ x t s  Forhold til Bægers vampen angik, 
da havde Taleren tidligere i et Foredrag i Landhusholdningssel
skabet havt Lejlighed til at omtale, at det var en gængs Er
faring, at jo tættere og kraftigere Kløveren stod, desto bedre 
kunde Svampen brede sig fra den ene Plante til den anden. 
Hvilken Rolle Latringødningen spiller lige over for dette 
Svampeangreb, skulde Taleren lade være usagt, men det vilde 
maaske erindres, at dengang han udførlig omtalte denne Svamp, 
nævnte han udtrykkelig, at næsten alle Steder i Kjøbenhavns 
Omegn, hvor denne optraadte overordentlig stærkt, var der 
anvendt Latringødning, og det vilde derfor være ønskeligt at 
faa anstillet direkte Undersøgelser med Hensyn til den Virk
ning, Latringødning har, hvad vel ikke vil være nogen vanske
lig Sag. —  Taleren var ligesom Præsidenten paa det rene 
med, at det vilde være til stor Gavn, om der kunde blive 
gjort noget, saa vel for at faa V a r m v a n d s m e t h o d e n  ind
ført som for at formindske Faren for Kaalbrok. Med Hensyn iil. 
Varmvandsmethoden er der gjort den Henstilling, at der i 
hver Egn af Landet skulde være en Mand, som forstod sig 
paa at vise, hvorledes man skal bære sig ad med Afsvamp- 
ningen, og som tillige havde et Stykke Jord med afsvampet 
og. et andet med upræpareret Udsæd, for at Folk. kunde komme 
til-at se, at det ikke drejer sig om noget,stort Arbejde, og 
at det giver et godt Resultat. Hvad K a a l b r o k  angaar, da er 
det utvivlsomt den samme Sygdom, som især Skotland har 
lidt saa meget af i en lang Aarrække. Der er her Tale om 
en meget farlig Svamp, og der burde gjøres noget for at for
hindre dens Udbredelse. Taleren søger saa meget som muligt 
at oplyse Folk om den Fare, de udsætte sig for ved at bringe 
de syge Planter —  Sygdommen findes ikke alene paa Mar
kerne, men ogsaa i Haverne —  ud paa Møddingen, idet de
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jo  herfra igjén komme ud paa Markerne og atter anrette stor 
Skade der.

Konsulent B ø g g i l d  havde forstaaet en Udtalelse af Lek
tor Rostrup angaaende Varmvandsmetlioden saaledes, at hertil 
vilde Damp være heldig, og han var derved kommen til at 
tænke paa en Udtalelse, han havde hørt paa Fyen, nemlig at 
man kunde henlægge Methodens Anvendelse til Andelsmejeri
erne, hvor Dampen var tilstede, og hvor de mindre Jordbrug 
kunde have Adgang til at benytte den. De Spørgsmaal, Ta
leren derfor vilde stille til Lektor Rostrup, var, om det var 
ønskeligt, at en saadan Fremgangsmaade som den sidstnævnte 
blev anvendt, om Kornet kunde præpareres i Løbet af Vinte
ren og være ligegodt, og hvorledes Tørringen skal iværksættes? 
Kan den foregaa.paa Loftet hos Landmanden selv, eller skal 
den forégaa ved Varme fra Dampkjedlen?

Gartner W e n d t .  Et koldt Foraar ødelægger ikke Jord
lopperne; de gjemme sig om Natten under Planterne og 
komme kun frem om Dagen. —  Naar Kartoflerne blive ordent
lig behandlede, er Faren ved at have dem i Kulerne ikke stor. 
Hvad Kaalbrok angaar, da er det ganske vist, at den ér far
lig, men man kan ogsaa selv bidrage en Del til, at den ikke 
kommer til at gjøre større Skade.

Lærer Olsen .  Naar Foraaret har været koldt, og der 
derefter kommer Varme, saa mylre Jordlopperne frem og ere 
meget forhungrede, hvorfor de ogsaa angribe Planterne i en 
overordentlig stærk Grad. Sidst i April Maaned forrige- Aar 
havde Taleren saaet Turnips og Kaalrabi, og da han ikke 
kunde forstaa Grunden til, at de ikke kom op, gav han sig 
en Dag til at kradse op i Rækkerne og saa da, at Planterne 
vare ædte bort, ligesom de vare komne frem af Frøet. Ogsaa 
have Jordlopperne som sagt angrebet Agerkaalen, men naar 
der.’ blev sagt, at det var Grunden til, at der ikke var tilstræk
keligt Foder for Bierne, da; er det næppe rigtigt, thi vi have 
sikkert saa megen Agerkaal, at der skal mange, mange flere 
Jordlopper til, end der har været det sidste Aar, for at kue 
den. Hvad der bidrog til, at Agerkaalen ikke • fik Fremvæxt 
var, at da den skulde' til at komme frem, væltede ogsaa Kor
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net frem og tog Magten fra den. Det var Grunden til, at 
Agerkaalen ikke indeholdt den Næring for Bierne, som den 
ellers gjør, og den væsentligste Grund til, at vi ikke fik- Hon
ning, var Eegnen, der kom senere, saa at Bierne ikke kunde 
drage i Marken. Hvad Agerkaalen ellers angaar, da vilde det 
være en Velsignelse, om Jordlopperne kunde hjælpe Land
mændene med at udrydde den. Hvad Gulerødderne angaar, 
da har Taleren gjort den Erfaring, at paa det Stykke Jord, 
hvor der har været Gulerødder Aaret i Forvejen, er det ikke 
tænkeligt at avle Frø, hvorimod Gulerødder af samme Euld, 
men saaet paa Steder, hvor der ikke har været Gulerødder 
Aaret i-Forvejen, have staaet godt, og man vil altsaa heraf 
se, at Gulerodssvampen kan overvintre i Jorden..

Landbrugskandidat J ø r g e n s e n  ønskede at faa oplyst af 
Lektor Eostrup, om der foreligger paalidelige Forsøg vedrørende 
Brugen af Blaasten og Bordeauxvædske, hvilken sidste, efter 
hvad Taleren havde set meddelt, kunde være skadelig, særlig- 
for Frugttræerne. Der er ogsaa blevet sagt, at Hestebønner 
have engang her i Landet været saa stærkt angrebne af Blad
lus, at man maatte opgive Dyrkningen deraf, og Taleren vilde 
derfor spørge, om der ikke var noget at gjøre for at blive af med 
Bladlus. Kunde man ikke paa mindre Arealer prøve Bordeaux- 
vædsken? Taleren havde set, at den havde gjort sin Virk
ning, men han ønskede gjerne at høre, om Lektor Eostrup 
havde nogen sikker Erfaring i saa .Henseende at meddele.

Lektor H ost ru p .  Det kunde maaske være tænkeligt, 
at Smaafolk kunde sende deres TJdsæd til Andelsmejerierne for 
at faa den afsvampet, men dette Arbejde skulde altsaa ud
føres om Vinteren eller i hvert Fald i god Tid før Udsæden 
skulde finde Sted, og det kunde dog maaske have sine Van
skeligheder, men herom skulde Taleren ikke udtale sig, da 
han ikke havde tilstrækkelig Erfaring paa dette Punkt. Hr. 
Direktør Jensen, hvis Fraværelse maatte beklages, kunde der
imod have givet fyldestgjørende Meddelelser baade med- Hen
syn til, hvor vidt Afsvampning kunde udføres om Vinteren, 
og Sæden uden noget Tab eller Fare for Smitte gjemmes til 
den Tid, den skulde udsaas. —  Hvad angaar det Spørgsmaal, 
hvor længe Kaalbroksvampens Sporer kunne holde sig i Jor-
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den,' da har det viist sig, at de ikke alene kunne bevare deres 
Spireevne til det følgende Aar, men ogsaa til næste Aar igjén. 
Hvad den af Hr. Olsen gjorte Erfaring med Hensyn til Gule
rødderne angaar, da kan Forholdet forklares derved, at der 
paa Grund af S v a m p e a n g r e b e t  bliver Stumper af Gul e 
r ød der  tilbage i Jorden, hvorpaa da Svampene leve til næste 
Aar. Taleren havde endnu ikke havt Tid til at foretage Porsøg med 
Hensyn til Afsvampning af Gulerødder, "men det var1 hans Agt 
at foretage saadanne. Hvad Frøet angik, var det muligt, at 
en Afsvampning af det ogsaa kunde være tjenlig. Taleren 
havde i fremmede Beretninger seet, og egne Iagttagelser havde 
ogsaa1 viist ham, at der kunde findes Svampe paa Gulerodsfrø, 
og de af saadant Frø’ fremkomne Planter vare kun svage. 
Det er muligt, at Svampen allerede angriber den spirende 
Plante, men nogen sikker Erfaring i saa Henseende havde 
Taleren ikke. Den Skade, som Gulerodssvampen anretter, har 
væsentlig Betydning for Frøavlens Vedkommende og ikke saa 
meget for første Aars Afgrøde. Man skulde navnlig sørge for 
at faa sunde Gulerødder udplantede til Frøavl, og for saa vidt 
man ikke kan stole paa, at de Gulerødder, man udplanter, ere 
sunde, er det at Afsvampning skal træde til, og Taleren tviv
lede ikke om, at der maatte .'kunne findes Midler til at af- 
svampe Gulerødderne saaledes, at de fremkomne Stængler 
ikke blive angrebne af Svamp, saa at man kan høste Frø. —  
Hvad Forsøg med B o r d e a u x v æ d s k e n  angaar, da forholder det 
sig med dem som med Afsvampningsforsøgene med Gulerødder; 
Taleren havde .ikke havt Lejlighed til at foretage saadanne. 
Imidlertid foreligger der fra Udlandet en Mængde Forsøgs-' 
resultater ; navnlig i Nord-Amerika er man overordentlig virk
som med at foretage saadanne Forsøg og det saa vel over for 
Angreb af Snyltesvampe som af Insekter og andre Smaadyr,

■ og da de Beretninger, der foreligge, lvde gunstige,’ , er dét’ 
muligt, at Bordeauvædsken kan anvendes med Held lige'over 
for- Bladlus paa Hestebønner. —  Hvad Bordeauxvædsken og’ 
T a l k b l a a s t e n  angaar, da ér den sidste i hvert Fald billigst 
og lettest at sprede ved en Puster, tillige frembyder den den 
Fordel, at man ogsaa kan komme til at“ lade den virke paa 
Undersiden af Bladene; Bordeauxvædsken kommer kun til at
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virke paa Bladenes Overside og ikke paa Undersiden, hvor 
Svampeangrebet især finder Sted. De fleste Meddelelser. fra 
Udlandet lyde til Fordel' for Talkblaasten. De Forsøg, der 
ha;ve været anstillede hertillands med dette Middel, have 
navnlig været lige over for Vin i Væxtliuse, og de Steder, 
hvor Taleren havde anbefalet at bruge det, og hvorfra han 
havde faaet Meddelelse om dets Anvendelse, synes man at 
være tilfreds med Eesultatet.

Forsøgsleder H a n s e n  (Lyngby). Efter de omfattende 
Undersøgelser, der foreligge, er der ikke Tvivl om, at Anven
delsen af Afsvampningsmethoden har overordentlig stor Betyd
ning, og det gjælder derfor om at faa Kjendskabet til dens 
Nytte spredt ud Landet over, hvilket jo  for en stor Del kan 
ske gjennem Landbohøjskolen, Landboskolerne o. s, v. At 
det skulde være nødvendigt at faa Afsvampningen udført om 
Vinteren kunde Talereii ikke indse; der kunde behandles meget 
betydelige Kvantiteter Korn i kort Tid, hvor ,maii har Damp 
til Eaadighed, og naar Sagen blev ordnet fornuftigt og prak
tisk, vilde det til et Andelsmejeri hørende Distrikt sikkert 
kunne faa' en saadan Afsvampning udført i Løbet af 8 å 
14 Dage. < . . .

Grosserer J a c o b s e n  sluttede sig til Hr. Forsøgsleder 
Hansen. Der kunde paa det Omraade, uden- store Udgifter, 
naas store Eesultater, og da man jo  nu syntes at fæste Blik
ket noget1 mere end tidligere paa den Betydning,, som Plante
kulturen har, saaledes at Kvægbruget ikke sluger al Interesse, 
vilde det. vistnok være heldigt, om dér kunde bringes;. en 
Organisation tilveje, hvorved Foranstaltningen kunde blive sat 
i Værk i de' forskjellige Kredse omkring Andelsmejerierne, og 
særlig vilde Taleren', i  den Anledning henvende sig til Land-' 
husholdningsselskabet, som. jo  paa en fyldig Maade har taget 
sig af Plantekulturen og ført den betydelig- fremad.

Konsulent B ø g g i l d .  Den finske Havre er.ikke,:angre--' 
bet af Syarnp, og det ligger maaske i, at den er, som det 
hedder, »ria’tørret«.

Lærer Ol sen  spurgte, om det ikke kunde lade sig gjøre 
at tørre Kornet ved Spildedamp,, saa at selve Mejeripersonälet 
ikke fik- noget dermed at gjøre.
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Konsulent B ø g g i l d .  Et veldrevet Andelsmejeri.har ikke 
Spildedamp tilovers, naar den .skummede Mælk skal pasteuri
seres, men Sagen maatte vel kunne ordnes.

P r æ s i d e n t e n  vilde lige over for Grosserer Jacobsens 
Henstilling til Landhusholdningsselskabet om at tage sig af 
denne Sag, gjentage, hvad han før sagde, nemlig at Spørgsmaalet 
har været fremme, og man har ment, at der kunde og burde 
gjøres noget, og den Drøftelse af Sagen, som nu havde fundet 
Sted her paa dette Møde, vilde sikkert medføre, at Spørgs
maalet kom under Forhandling i det førstkommende Præsident
møde, thi vort Agerbrugs Stilling —  trykket som det er fra 
alle Sider, og hver Dag bringer nye Tryk —  fordrer, at man 
udnytter hvert Middel, som kan styrke og støtte • det under de 
forhaandenværende Forhold.

Lektor K os t r u p  vilde bemærke, at det er ikke alene 
lige over for Brandsvampe, at Varmvandsmethoden er virksom, 
men efter de senere Aars Erfaring ogsaa lige over for andre 
Svampe, som formere sig- paa lignende Maade, nemlig ved at 
opholde sig i Frøet Vinteren over og spire med det, og derfor 
var det heldigt at faa Kjendskab til Varmvandsmethoden ud
bredt saa meget som muligt.

P r æ s i d e n t e n  vilde, i det han sluttede Mødet, paa Sel
skabets Vegne bringe Lektor Rostrup en varm Tak for det 
fyldige og- interessante Foredrag, hvormed han ogsaa denne 
Gang er fremkommen. Naar Lektor Rostrup saaledes Aar 
efter Aar kan drage dette Spørgsmaal frem og afvinde det saa 
megen Interesse, som den nys afsluttede Diskussion viser, er 
det et stærkt Vidnesbyrd om, at Videnskabsmanden netop ved 
sine Undersøgelser kan kalde Tanker frem og oparbejde dem 
hos de praktiske Jordbrugere saaledes, at de faa det rette 
Syn paa Sagen, hvad jo er et Gr,undvilkaar for, at de Midler, 
som Videnskaben rækker. Landmændene til Bekæmpelse af 
Onderne, .ogsaa virkelig komme til Anvendelse, og det maa 
ønskes,' at de komme til Anvendelse i saa stor Udstrækning 
söm mulig,, thi det er jo utvivlsomt, som det ogsaa fremgaar 
af Foredraget; at der paa detté > Omraade er meget at gjøre, 
Kapitalör at indvinde. ' 1 ’








