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B. PLANTESYGDOMME 1 DANMARK GENNEM 100 ÅR, 1884 - 1983
af Chr. Stapel

Med nærværende årgang af "Plantesygdomme i Danmark" foreligger 
der i ubrudt rækkefølge 100 årgange, begyndende med året 1884.

Det var Emil Rostrup, der udgav den første: "Oversigt over de 
i 1884 indløbne Forespørgsler angaaende Sygdomme hos Kulturplan
ter" (Tidsskrift for Landøkonomi 1885: 278-296). Rostrup anede
vel ikke, at det skulle blive anledning til en indtil nu 100-årig 
tradition for skriftlig nedfældelse af oplysning og viden om 
plantesygdommes og skadedyrs optræden år for år. Sammen med de 
senere grundlagte "Månedsoversigter over Plantesygdomme", for 
landbrugsplanter siden 1906, for havebrugsplanter siden 1916, der 
blev et bredere grundlag for årsoversigterne, er der hermed skabt 
et historisk set uvurderligt skatkammer i vor plantepatologiske 
litteratur.

Den 1. august 1883 blev Rostrup ansat som lærer (docent, sene
re professor) i plantepatologi ved Den kgl. Veterinær- og Landbo
højskole. Snart efter, den 1. april 1884, blev han tillige ansat 
som statskonsulent i plantesygdomme, primært som rådgiver for mi
nisteriet, men med pligt til at bistå landbrug, havebrug og skov
brug i plantepatologiske anliggender. Det medførte, at Rostrup 
fik indberetninger og forespørgsler fra mange egne af landet, og 
dette sammenholdt med hans viden og egne undersøgelser satte ham 
i stand til at berette om plantesygdommes og skadedyrs optræden 
og det ikke kun for 1884, idet han fortsatte med årsoversigter 
til sin død. Den sidste fra hans hånd omfattede året 1905 , i alt 
22 årsberetninger på rad.

Det var ikke som lærer i plantepatologi på Landbohøjskolen, at 
Rostrup fremlagde disse beretninger. Det var hans samtidige stil
ling som konsulent i plantesygdomme, der fik ham til at redegøre 
for sin virksomhed som sådan, men der kan næppe være tvivl om, at 
han var den første til at lade de indhøstede erfaringer indgå i 
undervisningen på Landbohøjskolen og i vejledninger for praksis.

Som det fremgår af titlen på den første årsoversigt, var et 
væsentligt grundlag forespørgsler, som Rostrup modtog fra land
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mænd, havebrugere og skovbrugere. Man bemærker, at mens der i dag 
bygges på indberetninger fra konsulenter, drejede det sig den 
gang om praktikere, simpelt hen fordi en konsulenttjeneste og den 
landøkonomiske forsøgsvirksomhed endnu ikke var udbygget. Rostrup 
var selv den første konsulent i plantesygdomme og med hans udnæv
nelse som lærer i plantepatologi på Landbohøjskolen begyndte den 
uddannelse af de studerende, som senere førte til, at planteavls
konsulenter og havebrugskonsulenter også var plantepatologisk 
orienterede.

Det drejede sig i Rostrups årsoversigter først og fremmest om 
landbruget, ikke fordi Rostrup var mindre interesseret i havebrug 
og skovbrug, men herom berettede han i reglen i de særlige tids
skrifter for havebrug og skovbrug. Det drejede sig i årsoversig
terne fortrinsvis om de egentlige plantesydomme (svampe- og bak
terieangreb) , mens skadedyr i de første år blev meget lidt om
talt. Dette ændredes fra 1892, idet Rostrup i samarbejde med 
"Foreningen til Kulturplanternes Forbedring" udsendte spørgeske
maer til en større kreds af landmænd, og svarene herfra gav et 
bredere grundlag for beretning, ikke blot om de egentlige plante
sygdomme, men også om skadedyr. Et endnu bredere og plantepatolo
gisk bedre funderet grundlag fik årsoversigterne med de senere 
udgivne månedsoversigter.

I 1905 oprettede De samvirkende danske Landboforeninger en 
plantepatologisk forsøgsvirksomhed med Rostrups assistent og med
arbejder Frederik Kølpin Ravn som leder. Kølpin Ravn var dermed 
ikke blot specialkonsulent, men også landskonsulent, en konstel
lation, som igen er ved at vinde indpas, omend for andre specia
ler end det plantepatologiske. Nu var den plantepatologiske ud
dannelse så fremskreden og konsulent- og forsøgsvirksomheden så 
udbygget, at der kunne skaffes et bredere grundlag for oplysning 
og indberetning om plantesygdommenes optræden, og det gav Kølpin 
Ravn anledning til udgivelse af "Månedlige Oversigter over Syg
domme hos Landbrugets Kulturplanter" med den første for april 
1906. I denne fremførte Kølpin Ravn en programerklæring:

"Dette arbejde tilsigter at imødekomme den trang, der sikkert 
findes hos mange, til så hurtigt som muligt at få et overblik
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over sundhedstilstanden blandt vore dyrkede planter. Desuden vil 
adskillige iagttagelser, som er gjort i en egn, kunne have betyd
ning ud over denne og mulig anspore andre til at gøre lignende 
iagttagelser. Mange sygdommes optræden vil sikkert kunne blive 
bedre udforsket, når meddelelser allerede fremkommer, mens angre
bet er i fuld gang, og interessen derfor er leve'nde. Endelig vil 
der kunne indtræde tilfælde, hvor man gennem meddelelser som dis
se kan anbefale en eller anden foranstaltning, der kan afværge et 
truende angreb. Disse oversigter søger altså deres væsentlige be
rettigelse i at tjene øjeblikkets interesse, men de vil forhå
bentlig kunne danne et supplement til det ad anden vej tilveje
bragte grundlag for professor E. Rostrups velkendte årsoversig
ter, der er og stadig bør blive den kilde, hvortil man i fremti
den vil søge tilbage for at få oplysninger om plantesygdommes op
træden her i landet".

Vi øjner i dette nogle af Kølpin Ravns visioner. Vi fornemmer, 
at han, ligesom Rostrup, befinder sig i plantepatologiens barn
dom, hvor der trængtes til viden om plantesygdommenes faktiske 
udbredelse, hvor meget endnu ventede på udforskning, og hvor op
lysning om aktuelle angreb kunne inspirere og nødvendiggøre denne 
forskning. Når han taler om, at indberetninger og erfaring fra 
praksis kan give anledning til anbefaling af foranstaltninger til 
afværgelse af truende angreb, ser vi strategien i den gode land
brugspraksis med forebyggelse af angreb, som i vor tid er ført 
videre i forsøg på prognose, varsling og integreret bekæmpelse. 
Men Kølpin Ravn så også, at en registrering af sygdomme og skade
dyr ikke blot tjener øjeblikkets interesse - på længere sigt får 
det historisk værdi som kilden til viden om angrebenes udbredelse 
og betydning gennem tiderne.

For Kølpin Ravn var der derfor ingen tvivl om, at Rostrups 
årsberetninger skulle fortsættes, men nu med månedsoversigterne 
som grundlag og supplement. Månedsoversigterne er da også siden 
1906 udgivet uden afbrydelse med syv om året, omfattende vækstpe
rioden april-oktober, ved udgangen af 1983 i alt 546 beretninger. 
Med disse som grundlag og med de fremskridt, som fulgte af den 
plantepatologiske uddannelse og konsulenttjenestens udbygning fik
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årsoversigterne en mere systematisk og repræsentativ karakter og 
stort set er den form, som Kølpin Ravn dermed anlagde, opretholdt 
til i dag.

Nu står vi så med disse årsoversigter gennem 100 år og kan 
spørge, om de visioner, som Rostrup og Kølpin Ravn havde om deres 
betydning, er indfriet. Herom kan der næppe være tvivl, selv om 
oversigterne i deres fremtoningspræg er meget heterogene, præget 
af forskellen på 100 år i tid, af skiftende indberettere spredt i 
landet og af skiftende bearbejdere og forfattere, men også af den 
plantepatologiske erkendele og viden, som skyldes en systematisk 
forskning i laboratorier og i marker her i landet og udenlands. 
Der er i års- og månedsoversigterne nedlagt en kontinuerlig viden 
i store træk og talrige enkeltheder om plantesygdomme og skadedyr 
og deres optræden, og det har i tidens løb bl.a. sat sit umisken
delige præg, ikke blot på artikler og vejledninger i fagblade, 
men også på lære- og håndbøger, der herved har gjort plantepato
logiske spørgsmål meget nærværende for praktikerne. Dette særlige 
præg med erfaringer fra praksis skal nok være en del af forkla
ringen på, at lære- og håndbøger som Sofie Rostrup og Matthias 
Thomsen: "Vort Landbrugs Skadedyr" (1928) blev oversat til tysk
og Ernst Gram og Anna Weber: "Plantesygdomme" (1940) til engelsk
og svensk.

Når plantepatologer i tidens løb har søgt at gå en plantesyg
dom eller et skadedyr nærmere på klingen m.h.t. indflydelse af 
jordbundsforhold, sædskifte, jordbehandling, kemisk bekæmpelse 
o.lign. eller særlige klimatiske forhold, har års- og månedsover
sigterne ofte givet inspiration til mere systematisk og eksperi
mentel undersøgelse, netop som Kølpin Ravn forventede det. Herpå 
er der talrige eksempler, men et mere omfattende studium gjorde 
Kølpin Ravn selv for den første 25 års periode, 1884-1908: "25 
Års Iagttagelser over Sygdomme hos Landbrugsplanter" (Tidsskrift 
for Landbrugets Planteavl 16: 738-758, 1909). For en række syg
domme og skadedyr søgte Kølpin Ravn at sætte angrebene i relation 
til særlige vejrforhold og dyrkningsforhold og udtrykte håbet om, 
at de næste 25 år kunne give yderligere oplysninger til bedre 
forståelse af disse forhold.
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Her tog Ernst Gram tråden op og berettede om perioden 1884- 
1933: "50 Aars plantepatologiske Annaler" (NJF Kongresberetning
1935: 57-61), hvor navnlig kartoffelskimmelens afhængighed af
vejrforhold og dermed merudbyttets variation efter bekæmpelse med 
bordeauxvæske belystes. Går vi yderligere frem berettede Chr. 
Stapel om perioden 1884-1958: "75 års plantepatologiske annaler"
(Horticultura Nr. 5: 116-119, 1961), idet der her alene berette
des om kålbrok, der netop for første gang her i landet blev nævnt 
i Rostrups årsoversigt for 1884.

Disse tre jubilæumsskrifter berører ligesom det nærværende kun 
en lille del af de nedlagte oplysninger om plantesygdomme og ska
dedyr, så der er rigeligt stof til yderligere bearbejdning for 
nutidens og fremtidens plantepatologer.

En vanskelighed ligger i, at der for årsoversigterne ikke fin
des noget stikordsregister, og for månedsoversigterne foreligger 
det kun fra og med 1954. Det betyder, at data om et givet angreb 
må søges ved gennemgang af 100 årsoversigter og flere hundrede 
månedsoversigter, og det kan nok tage modet fra mange. Det kunne 
synes en værdig opgave at hjælpe på dette ved udarbejdelse af et 
realregister eller hellere kontinuerlige udskrifter af de væsent
ligste data, som kunne stilles til rådighed for fremtidens for
skere.

Som nævnt indeholder års- og månedsoversigterne talrige en
keltheder om erfaringer fra praksis, ofte som monotone gentagel
ser, der kan synes overflødige. Det skal nok ses i den sammen
hæng, at vel kan en sygdom være færdigbehandlet af plantepatolo
ger, så det nu står til praksis at benytte denne viden, men den 
kan være glemt eller ignoreret, og grelle eksempler på forsyndel
ser i praksis skulle da bidrage til, at uheldige gentagelser und
gås. Herved får oversigterne en vis vejledende karakter, uden at 
hovedsigtet dog er vejledning. Den finder normalt sted ad andre 
kanaler, først og fremmest i særlige meddelelser, i faglige tids
skrifter og i lære- og håndbøger. Hovedsigtet med oversigterne 
har hele tiden været en registrering af faktiske angreb, gerne 
med ledsagende oplysninger om særlige omstændigheder af dyrk
ningsmæssige og klimatiske forhold, som kan bidrage til en nærme-
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re forståelse af samspillet mellem angrebet og omgivelserne og 
dermed som bidrag til en nærmere udforskning af det pågældende 
angreb.

De enkelte års- og månedsoversigter registrerer øjeblikkets 
sygdomme og skadedyr og tjener dermed, som Kølpin Ravn ønskede 
det, øjeblikkets interesse. På længere sigt vil man gerne se for
løbet fra år til år, nu f.eks. over de 100 forløbne år. Hermed 
stilles der krav til sammenlignelighed mellem de enkelte år, 
helst i et letfatteligt og overskueligt begreb omfattende angre
benes udbredelse og styrke og helst med statistisk sikkerhed. Det 
sidste giver oversigterne ikke mulighed for - de bygger på per
sonlige beskrivelser og ikke på tal. Om vor teknologiske tidsal
der med EDB-systemer kan tilføre års- og månedsoversigterne stør
re overskuelighed og statistisk sikkerhed vides ikke, men bør nok 
undersøges nøjere.

Fig. 1 er et eksempel på anskueliggørelse af nogle plantesyg
dommes angrebsforløb over en årrække, her over 100 år, idet de 
seks sygdomme alle blev omtalt af Rostrup i den første årsberet
ning. Det drejer sig om skønsmæssige vurderinger, hvor der ud af 
beskrivelserne måned for måned og år for år søges et udtryk for 
angrebenes udbredelse i landet og angrebenes styrke, hver bedømt 
efter en karakterskala 0-5, og produktet af disse to størrelser 
giver en talværdi (0-25), som omsættes i en søjle. Der kan altså 
ikke lægges noget absolut i denne vurdering, der alene tilsigter 
at anskueliggøre det relative angrebsforløb.

En tilsvarende vurdering blev brugt af Kølpin Ravn, da han be
rettede om de første 25 år og af Gram for de første 50 år, men 
uden omsætning til diagrammer - de nøjedes begge med at plukke år 
med udbredte og meget stærke angreb ud som kontrast til år uden 
eller med sjældne og svage angreb, hvorefter de i dyrkningsfor
hold eller klimatiske forhold søgte at finde forklaringen på for
skellene. Det gav blot ikke for andre en umiddelbar overskuelig
hed over angrebsforløbene over en årrække. Det er det, der er 
søgt at råde bod på ved diagrammerne i fig. 1, der ikke er de 
første i sin art, idet en række plantepatologer (forfatteren ind
befattet) tidligere har udarbejdet lignende diagrammer.
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Om princippet i disse havde Gram (1935) en alvorlig indven
ding: "Selv for et begrænset landområde som Danmark kan man i
mange tilfælde ikke sammenfatte årets angrebsforhold i ét udtryk, 
uden at gøre vold på materialet". En sådan bemærkning må give an
ledning til eftertanke. Men Gram skrev: I mange tilfælde, ikke i
alle tilfælde! De særlige tilfælde refererer bl.a. til uensartet- 
hed i angreb ud over landet, hvor der f.eks. fra Vendsyssel kan 
være rapporteret overordentlig udbredte og overordentlig stærke 
angreb af en given sygdom, mens det ©vrige land rapporterer 
spredte og svage angreb. Her vil i et landsomfattende diagram de 
særlige forhold i Vendsyssel blive overskygget af forholdene i 
det øvrige og langt større landområde, og det kan da nok siges, 
at der hermed er øvet vold på materialet. Det kan, som et offer 
på oversigtlighedens alter, ikke undgås, og det medfører, at der 
ved brug af diagrammerne til udforskning af sammenhæng mellem en 
sygdom og forhold i omgivelserne må korrigeres ved at søge tilba
ge til enkeltheder i års- og månedsoversigterne - derfor ønsket 
om, at et realregister eller særlige udskrifter kunne lette denne 
proces.

Til diagrammerne i fig. 1 skal der her kun knyttes få bemærk
ninger, som alene omfatter de store træk i udviklingsforløbet.

For kålbrok (Plasmodioghora brassicae) bemærkes en voldsom 
stigning i angreb fra 1884 til 1911 og derefter et lige så mar
kant fald, som i de sidste 50 år stort set har gjort sygdommen 
uden større betydning for landet som helhed. Den voldsomme stig
ning i angreb var ret nøje korreleret med den tiltagende dyrkning 
af kålroer og turnips, hvor arealet i 1884 kun udgjorde omkring 
10.000 ha mod 170.000 ha i 1911. Men arealets størrelse og dermed 
de sædskiftemæssige konsekvenser har ikke været eneafgørende - 
arealet med kålroer og turnips vedblev at stige og kulminerede i 
1950-erne med ca. 220.000 ha. Når sygdommen alligevel siden 1911 
blev begrænset, skyldes det ikke mindst Kølpin Ravns påvisning 
af, at dræning og kalkning var vejen til angrebenes begrænsning, 
og det er givet, at den grundforbedring, der hermed intensivere
des, ikke blot var af betydning for bekæmpelsen af kålbrok, men 
også for visse andre sygdomme og for planteavlen i det hele ta-
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get. Når der senere har været tilløb til mere udbredte angreb, 
har årsagen næsten altid været forsyndelser mod den erhvervede 
viden om forholdsregler, bl.a. med sædskiftet, hvor den tiltagen
de rapsdyrkning ofte har skylden.

Violet rodfiltsvamp (Rhizoctonia_violacea), der kun sjældent 
er rapporteret i de sidste 20-30 år, bemærkedes ofte i slutningen 
af forrige og begyndelsen af dette århundrede. Det er en svampe
sygdom, som optog Rostrup meget, ikke blot fordi den mykologisk 
var interessant, men også fordi den kunne være slem i praksis. I 
1885 fandt Rostrup, at den ligefrem huserede i kløvermarker mange 
steder på Sjælland, Fyn og Bornholm, hvor angreb var et af de 
mest ødelæggende, navnlig i visse udenlandske kløversorter. Det 
ejendommelige er, at Rostrup få år senere rapporterer, at han 
forgæves har ledt efter angreb i kløvermarker, selv i egne, hvor 
den tidligere huserede. Til gengæld konstaterede han ofte angreb 
i bederoer, kålroer og gulerødder, og det er stadig de afgrøder, 
som må holde for, når angreb konstateres. Det har, bortset fra 
særlige forhold i 1885, bestandig drejet sig om få og' spredte an
greb, slemme nok for dem, det gik ud over, men for landet som 
helhed uden større betydning.

Kløverens knoldbægersvamp (Sclerotinia_trifoliorum) er rappor
teret i næsten alle år, vekslende mellem ubetydelige angreb i op 
mod halvdelen af årene og betydelige eller undertiden ondartede 
angreb i de øvrige. Det er vejrforholdene, navnlig nedbør i ef
terårsmånederne og milde vintre, der er afgørende for angrebenes 
udbredelse og styrke, en sammenhæng som Kølpin Ravn allerede kun
ne udlede af de første 25 år. I den sidste snes år synes angreb 
løjet noget af, vel nok en følge af vor tids græsmarkspraksis med 
græs dominerende over kløver i udlæget og med stor kvæl stofgødsk
ning. Som sædskiftesygdom giver det begrænsede areal med kløver 
ikke så store muligheder for etablering af angreb.

Sortrust (Puccinia^graminis) optrådte med mange og stærke an
greb før og lige omkring århundredskiftet, helt overvejende i 
havre, sjældnere i rug og byg og yderst sjældent i hvede. I årso
versigterne fremhævedes dengang lokale berberisbuske som smitte

2
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kilder for sygdommen, som bekendt med "Berberisloven" af 1903 til 
følge. Udryddelsen af de smittefarlige berberisbuske medførte et 
hurtigt fald i angreb af sortrust, som stort set siden har været 
uden betydning. Undtagelser var 1937 og navnlig 1951, sidstnævnte 
år med udbredte og stærke angreb i hvede. Det drejede sig i disse 
år praktisk talt ikke om hjemlige smittekilder, men om fjernsmit
te med sommersporer fra østlige egne af kontinentet.

Rugens stængelbrand (Uroc^stis occulta) blev meget ofte omtalt 
af Rostrup i hans årsberetninger, bestandig med en beklagelse af, 
at angreb blev overset af landmænd. Det skyldtes ikke blot, at 
syge planter let kunne overses, når de skjulte sig som bundgræs 
mellem de sunde, men det skyldtes også mangel på kendskab til 
sygdommen. Det medførte en mangelfuld registrering af angreb, som 
der først rådedes bod på med månedsoversigterne. Det afgørende 
er, at sygdommen i slutningen af forrige århundrede var mere ud
bredt og af større betydning, end det fremgår af de foretagne re
gistreringer, og alvorlige angreb fortsatte til slutningen af 
1920-erne, hvor systematisk afsvampning af såsæden med kviksølv
midler hurtigt gjorde angreb betydningsløse. I de sidste 30-40 år 
er der praktisk talt ikke forekommet angreb i rugmarkerne, stadig 
en følge af velorganiseret afsvampning af sædekornet.

Sidst i fig. 1 anføres angrebsforløbet af græssernes meldug i 
korn, fortrinsvis omfattende bygmeldug (Er^sighe 2Eaminis f« SE* 
hordei). Rostrup registrerede jævnlig angreb af meldug på kornar
terne, hyppigst på byg og hvede, men han tillagde ikke sygdommen 
større betydning, og den opfattelse var stort set gældende til 
begyndelsen af 1950-erne, hvor angreb blev hyppigere, mere ud
bredte og stærkere end tidligere. Meldug var nu en sygdom af vir
kelig betydning for bygavlen. Årsagen hertil er sandsynligvis 
først og fremmest den stærkere gødskning med kvælstof, som satte 
ind efter 2. verdenskrig. Det er gammel erfaring, som hermed blev 
genoplivet, idet yppig vegetativ vækst fremmer angreb af meldug 
og andre obligate svampe som f.eks. de forskellige rustarter. En 
bekræftelse på kvælstofgødskningens virkning lige over for meldug 
fås ved sammenligning af dette diagram for meldug på byg med dia
grammer for angreb på hvede, rug og havre - på disse kornarter
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var der også en stigning i angreb fra begyndelsen af 1950-erne. 
Da de fire kornarter har hver sin særlige smitteform af meldug
svampen, der m.h.t. smittekilder gør dem uafhængige af hinanden, 
må det være en ydre påvirkning, her mest sandsynligt kvælstof- 
gødskningen, der har udløst de tiltagende angreb hos dem alle. 
For byggens vedkommende spiller fjernsmitte fra vinterbygmarkerne
i Nordtyskland også en rolle, idet arealet med vinterbyg udvide
des stærkt i disse år, særlig i Slesvig-Holsten. Man vil selvføl
gelig også hæfte sig ved, at bygsorterne i 50-erne var stærkt 
modtagelige for meldug, men det var de også i hele den forudgåen
de tid, uden at det dengang førte til systematiske angreb. Når 
angrebene i 1970-erne løjede væsentligt af, skyldtes det bl.a. 
den tiltagende dyrkning af resistente bygsorter, hvor det så i 
dag alt for vel vides, at mange af de resistente sorter hurtigt 
blev offer for nye smitteracer af svampen med nye meldugangreb 
til følge, alt i alt dog væsentligt mindre end i de meget modta
gelige sorter i 50-erne og 60-erne.

Års- og månedsoversigterne indeholder som nævnt overordentlig 
mange erfaringer fra praksis, som har været med til at præge kam
pen mod plantesygdomme og skadedyr ved forebyggelse gennem god 
landbrugspraksis. I forhold hertil har den kemiske bekæmpelse væ
ret stedmoderlig behandlet med spredte og ofte lidet oplysende 
bemærkninger, og oversigterne yder næppe noget væsentligt bidrag 
til belysning af den kemiske bekæmpelses betydning og historie 
her i landet. Forklaringen herpå er nok, at års- og månedsover
sigterne startede i en tid, hvor kemisk bekæmpelse praktisk talt 
ikke forekom og det præg, som fulgte heraf, er stort set bibe
holdt, også efter at den kemiske bekæmpelse fik indpas.

Før 2. verdenskrig var en systematisk brug af kemiske midler 
begrænset til de kviksølvholdige afsvampningsmidler, altså en me
get speciel form for kemisk bekæmpelse. Det egentlige gennembrud 
med de moderne pesticider til sprøjtning i markerne kom efter 
krigen, men vi skal langt ind i 50-erne, før en større anvendelse 
fandt sted.

Kan års- og månedsoversigterne som nævnt ikke yde noget væ
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sentligt bidrag til belysning af den kemiske bekæmpelses udvik
ling og betydning, kan de nok indirekte bidrage til afsløring af 
uheldige langtidsvirkninger i balanceforholdet mellem skadedyr og 
deres parasitter, hvis en sådan langtidsvirkning findes.

En anke mod den kemiske bekæmpelse, især med insektbekæmpel- 
sesmidler (insekticider) er deres alsidige virkning, der ikke 
blot rammer de tilsigtede skadedyr, men også en række andre in
sekter, skadelige, nyttige og indifferente mellem hverandre. 
Blandt de nyttige kan noteres snylte- og rovinsekter, der yder et 
bidrag til begrænsning af skadedyrenes optræden. Slår den kemiske 
bekæmpelse hårdere på disse snylte- og rovinsekter end på skade
dyrene, kan det gøre ondt værre. Herpå er der eksempler med plud
selig og iøjnefaldende opformering af skadedyr, og da det selv
følgelig er en uønsket virkning, holder man op med brugen af det 
farlige middel, hvis det overhovedet kommer ud over forsøgsstadi
et. Mere betænkelig er en snigende, lidet iøjnefaldende virkning, 
der i det lange løb fører til skadedyrenes opformering. En sådan 
virkning kan man ikke se bort fra, men den må i så fald afsløres 
som tiltagende angreb i års- og månedsoversigterne, som herved 
bliver en sikkerhedsventil, der råber vagt i gevær!

Som eksempler på brug til dette formål anføres i figurerne 2-5 
diagrammer for de vigtigste skadedyr i de afgrøder (korn, bedero
er, kålroer og korsblomstrede frøafgrøder), hvor kemisk bekæmpel
se har haft et væsentligt omfang, og hvor månedsoversigterne, som 
de mest udførlige, er brugt som grundlag. Det afgørende i denne 
sammenhæng, hvor uheldige langtidsvirkninger af den kemiske be
kæmpelse på skadedyrenes optræden ønskes belyst, er, at de 78 år 
(1906-1983) kan deles op i en første periode på 45-50 år uden 
nævneværdig kemisk bekæmpelse efterfulgt (indtil nu) af en peri
ode på 30-35 år med væsentlig kemisk bekæmpelse.

Af de her registrerede 28 skadedyr, er der kun fire, som er 
taget stærkt til siden 1950, nemlig bladlus i kornafgrøder (fig.
2 A) , ferskenbladlus i bederoer (fig. 3 E) samt skulpegalmyg og 
skulpesnudebiller i korsblomstrede frøafgrøder (fig. 5 B og C ) .

I den kemikaliefrie periode har der ofte været tilsvarende op
blussen i angreb, som ikke har været begrundet i uheldige virk
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ninger af kemisk bekæmpelse, men i andre årsager, og de kan selv
følgelig også gøre sig gældende i kemikalietidsalderen.

For de to sidstnævnte skadedyr i korsblomstrede frøafgrøder, 
skulpegalmyg og skulpesnudebiller, falder de stigende angreb så
ledes sammen med tiltagende dyrkning af deres vigtigste værtplan
te, raps, som kom i dyrkning efter krigen, og som nu omfatter me
re end 100.000 ha. Det er ofte set, at nye afgrøder medfører 
stærk opformering af skadedyr, men for begge de her omtalte synes 
angrebene i de senere år i aftagende, og det kan ikke tydes som 
en snigende kemikalieforværret balance mellem disse skadedyr og 
deres parasitter.

For ferskenbladlusen noterer man, at den praktisk talt ikke er 
registreret i den kemialiefrie tid, og det skyldes, at den næppe 
regnedes for et skadedyr. Dette syn ændredes med stigende angreb 
af virusgulsot i bederoer, hvor det viste sig, at ferskenlusen 
var den vigtigste smittespreder. Den blev derved til et skadedyr 
af stor indirekte betydning, og den blev vigtigste objekt i den 
prognose- og varslingstjeneste, som siden 1957 har søgt at dæmpe 
de alvorlige angreb af virusgulsot. Det er altså meget vel mu
ligt, at ferskenbladlusen har været lige så talrig tidligere, men 
blot ikke er registreret. I øvrigt synes angreb i de senere år 
løjet meget af i forhold til 1950-erne, og det tyder ikke på ke
mikalieforværret balance mellem ferskenbladlusen og dens parasit
ter.

Tilbage er bladlus i kornafgrøder. Her har der ofte i den ke
mikaliefrie tid været pludselige og stærke angreb, men begrænset 
til ét eller få år. Siden 1950-erne er dette ændret til mere ved
holdende og stærke angreb, som næppe kan forklares med ændringer 
i dyrkningsforhold eller i særlige klimatiske forhold, og hvor en 
kemikalieinduceret virkning ikke kan udelukkes. Det har fra plan
tepatologisk side medført megen interesse for forholdsregler mod 
bladlus i korn med prognose, varsling og integreret bekæmpelse 
som forsøg på begrænsning af den kemiske bekæmpelse og dermed 
dæmpning af utilsigtede virkninger.
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Den brug af års- og månedsoversigterne, som der her til sidst er be
nyttet til belysning af mulige og uheldige langtidsvirkninger af 
den kemiske bekæmpelse, har Rostrup og Kølpin Ravn næppe fore
stillet sig. Men ellers har oversigterne vel nok indfriet deres 
forventninger, spændende fra øjeblikkets behov til historisk be
lysning af vore plantesygdommes og skadedyrs optræden. Det må hå
bes, at fremtidens plantepatologer finder forståelse for og veje 
til opretholdelse af kontinuiteten i det hidtidige arbejde.
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Fig. 1. Angrebsforløb hos forskellige plantesygdomme i Danmark
1884-1983, skønsmæssigt vurderet efter Årsoversigter og
Månedsoversigter.
A . Kålbrok (Plasmodioghora_brassicae).
B . Violet rodfiltsvamp (Rhizoctonia violacea) på kløver 

og forskellige rodfrugter.
C. Kløverens knoldbægersvamp (Sclerotinia_trifoliorum) 

på rødkløver og andre bælgplanter.
D. Sortrust (Puccinia_2 raminis) på korn.
E. Rugens stængelbrand (UrocYstis_occulta).
F . Græssernes meldug (ErYsighe_2 raminis), i hovedsagen 

med angreb på byg.
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Fig. 2. Angrebsforløb for skadedyr i kornafgrøder i Danmark 1906- 
1983, skønsmæssigt vurderet efter Månedsoversigter over 
Plantesygdomme.
A. Bladlus (AjDhididae) .
B. Hvedemyg (Contarinia_tritici & Sitodiglosis_mosellana)
C. Sadelgalmyggen (HaglodiBlosis_eguestris).
D. Den hessiske flue (Ma^etiola_destructor).
E. Bygfluen (Chloro]Ds_]Dumilionis) .
F . Fritfluen (Oscinella_frit), forårs- og forsommerangreb
G. Fritfluen (Oscinella_frit), efterårs- og vinterangreb.
H. Brakfluen (HYlemYa_coarctata).
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!. Angrebsforløb for skadedyr i bederoer i Danmark 1906-1983,
skønsmæssig vurderet efter Månedsoversigter over Plante
sygdomme .
A. Den 24. plettede mariehøne (Subcoccinella_24._punctata)
B. Bedejordloppen (Chaetocnema concinna).
C. Den plettede skjoldbille (Cassida_nebulosa).
D. Ådselbillen (Blitoghaga ogaca).
E. Ferskenbladlusen (M^zus gersicae).
F . Bedelusen (Aphis fabae).
G. Bladtæger (Calocoris_norve2 icus, LYgus_ru2 uligennis).
H. Runkelroebillen (Atomaria linearis).
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Fig. 4. Angrebsforløb for skadedyr i korsblomstrede afgrøder (for

trinsvis kålroer og turnips) 1906-1983, skønsmæssig vur
deret efter Månedsoversigter over Plantesygdomme.
A. Kåltægen (Eur^dema_oleracea).
B. Kålbladhvepsen (Athaiia_rosae).
C. Kålsommerfuglelarver ("kålorme", Pieris-arter) .
D. Krusesygegalmyggen (Contarinia nasturtii).
E. Kållusen (Brevicoryne_brassicae) .
F. Kålthripsen (Thrig^angusticeßs) .
G. Jordlopper (Ph^llotreta-arter).
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Fig. 5. Angrebsforløb for skadedyr i korsblomstrede afgrøder (for
trinsvis frøafgrøder) i Danmark 1906-1983, skønsmæssig 
vurderet efter Månedsoversigter over Plantesygdomme.
A. Bladribbesnudebillen (CeutorrhYnchus_guadridens).
B . Skulpegalmyggen (DasYneura_brassicae).
C. Skulpesnudebillen (CeutorrYnchus_assimilis).
D. Glimmerbøssen (Meliaethes_aeneus).
E. Rapsjordloppen (PsYlliodes_chrYSOce2 hala).
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C. INSTITUT FOR PLANTEPATOLOGI

I. ALMEN OVERSIGT OVER PLANTEPATOLOGISK ARBEJDE, H . Rønde
Kristensen.

I 1983 har der ved Institut for Plantepatologi været beskæftiget 
27 videnskabelige medarbejdere samt 34 laboranter o.a. medarbej
dere.

I årets løb har endvidere 10 special studerende samt 8 volon
tører medvirket med arbejdsopgaver inden for instituttet, og der
til kommer 9 laborant- og kontorelever samt 2 langtidsledige.

Fra 15. oktober har lie. agro. Ib Dinesen været konstitueret 
som afdelingsbestyrer ved botanisk afdeling, idet lie. agro. Arne 
Jensen efter bevilget orlov er rejst til Zambia for at forestå 
plantepatologisk bistandsprojekt - foreløbigt for 1 år.

På botanisk afdeling har der især i årets begyndelse været ud
ført talrige undersøgelser for kartoflens ringbakteriose - dels i 
eksportprøver og dels undersøgelser til sikring af "meristemmate- 
rialet". Endvidere er der foretaget både mark- og laboratoriefor
søg vedr. ringbakteriose.

Bakteriologiske undersøgelser er også foretaget i forbindelse 
med fremavlen af sunde kerneplanter inden for gartneriområdet.

Arbejdet vedr. svampesygdomme har bl.a. omfattet undersøgelser 
over intensitet og udbredelse af fodsygeangreb i sædskifte- og 
bekæmpelsesforsøg; ligeledes søger man at udbygge prognose og 
varsling over for knækkefodsyge.

Et andet betydeligt arbejdsområde drejer sig om skadetærskler 
for bladsvampe på korn (herunder udarbejdelse af computerbaserede 
metoder til beregning af skadetærskel ("EPIDAN").

Ligeledes er varslingssystemet for brunpletsyge udbygget, og 
endvidere er der foretaget observationer over smittespredning af 
meldug fra de stærkt forøgede vinterbygarealer til arealer med 
vårbyg.

Resistensafprøvninger for kartoffelbrok er fortsat i sædvan
ligt omfang. Ligeledes er undersøgelser vedrørende væltesyge og 
rodbrand hos bederoer fortsat.
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I raps er der udført bekæmpelsesforsøg over for de vigtigste 
svampesygdomme samt arbejdet med udvikling af testmetoder (sorts
modtagelighed) især vedrørende knoldbægersvamp.

Inden for væksthusområdet har botanisk afdeling bl.a. arbejdet 
med kortlægning af smitteracer af salatskimmel og endvidere ud
ført et betydeligt arbejde i forbindelse med etablering af sunde 
kerneplanter.

I planteskolekulturer er der især foretaget undersøgelser for 
Phytophthora cinnamomi og P. cactorum, og i surkirsebær arbejdes 
der (sammen med Institut for Frugt og Bær) på et særligt projekt 
vedr. alvorlige skadegørere.

Ved zoologisk afdeling er de rutinemæssige undersøgelser for 
kartoffelnematoder fortsat; det samme gælder patotypebestemmelser 
af kartoffelnematoder, ligesom disses udviklingshastighed under 
forskellige temperaturforhold undersøges. Som led i europæisk 
samarbejde (I.O.B.C.) er der foretaget undersøgelser vedr. svam
peparasitter på havrenematoder; populationsdynamiske undersøgel
ser af disse o.a. cystedannende arter på korn er ligeledes ud
ført.

Migrerende nematoder (heriblandt virus-vektorer) undersøges 
også på zoologisk afdeling.

Et andet vigtigt arbejdsområde er udvikling af standardmetode 
til bestemmelse af pesticiders effekt på nyttefaunaen, og det 
samme gælder bladlus i korn, hvor en landsdækkende registrering i 
1983 blev foretaget af bladlus i vårbyg.

Endvidere har man arbejdet med en udvikling af semifield-me- 
tode til afprøvning af pesticid-effekt overfor bladlus og samti
dig hermed søgt at udvikle laboratoriemetoder til påvisning af 
pesticid-effekt på bladlus hos byg.

Bladlus-opformeringen på 5 lokaliteter i kartoffeldyrkede om
råder, er overvåget ved hjælp af bladlusfangbakker.

Forsøgsarbejdet vedr. biologisk-integreret bekæmpelse af ska
dedyr i væksthusgrønsager samt vedrørende insekticidresistens hos 
ferskenbladlus er fortsat, og det samme gælder projekterne vedrø
rende rapsskadedyr og jordboende skadedyr i bederoer.

Med henblik på varsling ved knopormeangreb i udsatte afgrøder
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undersoges fangsten i feromonfælder opstillet på 15 lokaliteter.
På virologisk afdeling har det elektronmikroskopiske arbejde 

(hovedsagelig ISEM-metoden) omfattet over 3.000 enkeltprøver.
Forbedrede præparatmetoder har muliggjort analyser af træag

tige planter, hvor dette før var vanskeligt eller umuligt.
Udover det mere rutineprægede arbejde har de serologiske un

dersøgelser (for en væsentlig part ELISA) især drejet sig om på
visning af slægtskab inden for Luteovirusgruppen.

Hos korn og græsser er kortlægning og observationer udført, 
især vedrørende viroser hos hundegræs og vinterbyg.

På kartoffelområdet er det mere rutinepræget arbejde med "kar
tof felmeristemprogrammet" fortsat, men tillige hermed en lang 
række forskningsprægede undersøgelser bl.a. vedrørende opbeva
ringsmuligheder i rørglas, diverse dyrkningsforhold under vækst
husforhold etc.

Forsøg anlagt ved 4 forsøgsstationer har vist, at stiklinge
planter af kartofler er langt mere modtagelige for bladlus og 
bladrullesyge end planter hidrørende fra knolde.

Sortsmodtagelighedsforsøg vedrørende ringrust (rattlevirus) er 
fortsat, og beretning fra over 20 års arbejde er udarbejdet.

Det meget omfattende arbejde med etablering af sundt kernema
teriale af diverse havebrugsplanter er fortsat, og også her ud
føres et væsentlig forskningsarbejde ved siden af det mere ruti
neprægede .

I relation til diverse prydplanteviroser arbejdes på udvikling 
af mere effektive testmetoder bl.a. omfattende saft- og tørinoku- 
lationer.

Ligeledes udføres inaktiveringsforsøg med forskellige virus 
ved hjælp af såvel høje som lave temperaturer samt med antivirale 
stoffer.

Oplysningsarbejde. Medarbejderne ved Institut for Plantepato
logi har i 1983 udarbejdet 71 publikationer og holdt 111 fore
drag .

Internationalt samarbejde. Institut for Plantepatologi har 
mangeårige traditioner for internationalt samarbejde. Dette sam
arbejde, der i de senere år er blevet stærkt intensiveret, mani-
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festerer sig, dels ved medlemsskab i internationale arbejdsgrup
per etc. inden for de forskellige plantepatologiske discipliner, 
dels ved deltagelse i faglige konferencer og symposier og endvi
dere ved studieophold eller kortere besøg på udenlandske, viden
skabelige institutter.

Desuden modtages megen inspiration til forskningsarbejdet gen
nem de besøg, som talrige udenlandske kollegaer aflægger her ved 
instituttet.

Blandt de mange udenlandske organisationer, der i høj grad 
formidler det internationale samarbejde, hvori instituttets med
arbejdere deltager, bør især nævnes FAO, EF, EPPO, ISPP, ISHS 
-Plant Protection Commission, IOBC og NJF's IV. sektion.

I august 1983 afholdtes 4. internationale plantepatologiske 
kongres i Melbourne, Australien med ca. 1200 deltagere fra ca. 60 
lande. Fra Danmark deltog i alt 8 plantepatologer, heraf 3 fra 
Institut for Plantepatologi, der alle bidrog med indlæg.

Derudover har man fra instituttet foretaget talrige andre 
udenlandsrejser i 1983 - sammenlagt har 21 medarbejdere således 
foretaget i alt 41 rejser, hvor følgende lande har været besøgt: 
Australien, Belgien, England, Finland, Frankrig, Holland, Itali
en, Norge, Sverige, Tyskland og Ungarn.

Institut for Plantepatologi har i 1983 haft besøg fra følgende 
lande:
Finland, Frankrig, Holland, Indien, Israel, Kina, Marokko, Nepal, 
Norge, Portugal, Sierra Leone, Skotland, Sverige, Sydafrika, 
Thailand, Tjekkoslovakiet, Tyskland, Uganda, Ungarn, USA, Zambia 
og Egypten.

Plantesundhedskontrollen og fremavlen af sunde planter.
Plantesundhedsrådet, hvori 3 af instituttets medarbejdere er re
præsenteret, er rådgivende organ for Landbrugsministeriet - især 
vedrørende den offentlige bekæmpelse af farlige skadegørere, der 
p.t. omfatter følgende:
Kartoffelringbakteriose, kartoffelbrok, kartoffelnematoder, Co
loradobillen, sortrust, meldug og rust på byg, flyvehavre, stæn-
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gelnematoder, San José-skjoldlus, nellikevikler, ildsot og bisam
rotten.

Coloradobillen har i 1983 invaderet adskillige distrikter i 
betydeligt omfang og nødvendiggjort en betydelig arbejdsindsats 
fra Plantetilsynets side - herunder omfattende beskyttelses
sprøjtninger. En beredskabsplan med henblik på udryddelse af 
eventuelle overvintrende biller er udarbejdet.

Elmesygens spredning har her i landet været langsom - dog fo
rekommer både nærspredning og spredning over større afstande. I 
de områder, hvor bekæmpelse ikke er foretaget, har sygdommen 
bredt sig relativt meget, mens sygdommen næsten er udryddet, hvor 
bekæmpelse er foretaget. Plantesundhedsrådet har nu tilrådet, at 
der rettes henvendelse til kommunerne om at intensivere og koor
dinere bekæmpelsen.

Kartoffelringbakteriosens bekæmpelse med henblik på den totale 
udryddelse har været en af Plantesundhedsrådets og Plantetilsy
nets mærkesager og har bl.a. betydet, at man ved Institut for 
Plantepatologi har foretaget talrige undersøgelser ved hjælp af 
immunofluorescensmetoden.

Et afgørende led i udryddelsesprogrammet for ringbakteriosen 
er det meget omfattende "kartoffelmeristemprogram", der blev på
begyndt i 1977.

Avlen af afkommet fra meristemkartoflerne, der foregår hos 
specielle avlere, er nu så omfattende, at en total udskiftning 
til meristemmateriale forventes at kunne foreligge i 1986.

Vinterbygbekendtgørelsen, hvis hovedformål tager sigte på be
skyttelse af vårbyggen imod smittespredning fra vinterbyggen, er 
i takt med den stærkt stigende vinterbygdyrkning og de indhøstede 
erfaringer blevet betydelig lempet; dog er vinterbygavlerne sta
dig forpligtet til at forebygge smittespredning ved passende for
anstaltninger.

Kartoffelnematoder er stadig et problem for den erhvervsmæs
sige kartoffelavl; her forberedes et intensiveret forsøgs- og op
lysningsarbejde.

Plantesygdomsloven af 12. april 1957 har i øvrigt i årets løb 
været genstand for adskillige drøftelser med henblik på en til-
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trængt revision.
Gartnerikontrolkommissionen, der er rådgivende over for Land

brugsministeriet og Statens Plantetilsyn med hensyn til sundheds
kontrollen og fremavlen af havebrugsplanter, har i lighed med 
tidligere haft et godt arbejdsår.

I 1983 har den lovpligtige sundhedskontrol med havebrugsplan
ter omfattet ca. 2.500 virksomheder, hvori der er aflagt 7.264 
inspektionsbesøg.

Langt de vigtigste årsager til kassationer og bemærkninger har 
været diverse skadedyr, men i det store og hele må sundhedstil
standen betragtes som tilfredsstillende, hvilket må tilskrives 
den udførte sundhedskontrol, det stærkt intensiverede fremavlsar
bejde og sidst, men ikke mindst, planteproducenternes store for
ståelse og medvirken ved kontrol og fremavl.

Denne interesse giver sig bl.a. udslag i en stærkt stigende 
efterspørgsel af sundt formeringsmateriale fra erhvervets opfor
meringsstation i Lunderskov, samt i mange ønsker og forslag om 
iværksættelse af fremavlsopgaver, rettet til Institut for plante
patologi og institutterne ved havebrugscentret.

Foredrag
Medarbejderne ved Institut for Plantepatologi samt ved Plante
værnsafdelingen i Godthåb har holdt i alt 149 foredrag.

3
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II. OPLYSNINGSARBEJDET, Ole Bagger, Hellfried Schulz og Lars A. 
Hobolth

Oplysningsarbejdet blev i lighed med tidligere år delt mellem op
lysningstjenesten i Lyngby og Planteværnsafdelingen på Godthåb, 
Skanderborg, og hvor oplysningstjenesten primært tog sig af fore
spørgslerne på Øerne.

Vedrørende artikler og beretninger se side 122.
Månedsoversigt over plantesygdomme blev udsendt i nr.540 -546. 

Oversigten udsendtes til 242 medarbejdere samt til 25 fag- og 
dagblade. Månedsoversigterne blev yderligere sendt til inden- og 
udenlandske abonnenter m.fl. i alt 544.

Der er i 1983 udsendt 21 "Planteværnsmeddelelser" vedrørende 
nedennævnte emner:
Nr. 1 16/3 Bekæmpelse af meldug og rust i vinterbyg.

It 2 22/4 Knækkefodsyge.
ti 3 17/5 Fritfluen.
tt 4 17/5 Meldug i vinter- og vårbyg.
fl 5 24/5 Vinterraps (skulpegalmyg og skulpesnudebiller) .

II 6 24/5 Varsling for svampesygdomme i vinterraps (stor- 
knoldet bægersvamp, skulpesvamp og gråskimmel) .

ti 7 27/5 Prognose og varslingstjeneste for virusgulsot 
(ferskenlusen og bedelusen).

It 8 15/6 Bladlus i kornmarkerne.
It 9 15/6 Bladsygdomme i korn (meldug, bladpletsyge, hve

dens brunpletsyge, gulrust i hvede.
fl 10 27/6 Vinterraps m.v. (skulpegalmyggens 2. genera

tion) .
It 11 27/6 Regler for behandling af vinterbyg.
ti 12 28/6 Knoporme (agerugler).
It 13 30/6 Bladlus i korn (havrebladlus, græsbladlus, 

kornbladlus).
ti 14 30/6 Svampesygdomme i vårraps (storknoldet knoldbæ

gersvamp og kålskimmel).
II 15 5/7 Varsling for kartoffelskimmel.
It 16 12/7 Knoporme, 2. varsling.
It 17 12/7 Fritfluer (2. generation).
II 18 27/7 Knoporme, 3. varsling.
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" 19 2/8 2. varsel for kartoffelskimmel.
" 20 11/8 Fritfluer.
" 21 15/11 Vintersæden (meldug, gulrust, fritfluer, løv

snudebiller).
I tilknytning til prognose og varslingstjenesten for virusgulsot 
blev der udsendt 6 interne meddelelser vedrørende bladlusoptæl
linger i bederoemarkerne.

Oplysningstjenestens medarbejdere har aflagt 40 enkeltbesøg 
hos konsulenter inden for land- og havebrug samt deltaget i 6 
plantepatologiske ekskursioner med i alt 151 deltagere.

Ved dyrskuerne i Roskilde d. 16.-18. juni og i Odense d. 
23.-25. juni deltog Ole Bagger og H. Schulz i Planteavlsudstil
lingens stand sammen med Mogens H. Dahl, der tog sig af have
brugsf ore spørg s lerne.

1. Indberetninger om plantesygdomme og skadedyr
I 1983 udsendtes månedsoversigt over plantesygdomme nr. 540-546 
på i alt 163 sider, hvortil henvises vedrørende enkeltheder, lo
kaliteter m.m. 1983 blev månedsoversigternes 78. udsendelsesår.

Årsoversigten er skrevet på grundlag af månedsindberetningerne 
fra 216 medarbejdere, forespørgsler og vore egne iagttagelser.

Vi beder alle, der har medvirket ved materialets tilvejebrin
gelse, modtage vor bedste tak.

Månedsberetninger blev modtaget for alle eller de fleste af 
sommerhalvårets måneder fra følgende konsulenter:

Bent Aarup, Lemvig; Kr. J. Aggerholm, Ålborg SV; Borge Ander
sen, Nykøbing Mors; H . Møller Andersen, Hårlev;, Martin Andersen, 
Dronninglund; Poul E . Andersen, Horsens; Tage Andersen, Skander
borg; Thomas Bent Andersen, Ikast; Arne Anthonsen, Give; A.S. As- 
mussen, Svendborg; N.B. Bagger, Ringe; H . Bertelsen, Nykøbing 
Sj.; N.P. Bladt, Haderslev; C.E. Borregaard, Holstebro; Kr. 
Brødsgaard, Ejby; P. Bækgaard, Jyderup; Erik Christensen, Løgum
kloster; Frits Christensen, Åkirkeby; Martin Christensen, Sindal; 
Poul Christensen, Bjerringbro; Søren Christiansen, Kalundborg;

3»
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Karl Sorensen, Kolding; J. Dabelsteen, Næstved; Anders Dalsgaard, 
Haderup; Preben Dalgaard, Fjerritslev; N.K. Dalsgaard, Ebberup; 
Svend Eg, Give; Kurt Egede, Haslev; Kim Enemark, Nykøbing Sjæl
land; Claus Erichsen, Åbenrå; B. Eriksen, Kolding; Kaj N. Erik
sen, Nykøbing Falster; Jørgen Flensborg, Hornslet; Anders Fre
denslund, Holstebro; Erik Fredenslund, Kolind; Svend Frederiksen, 
Horsens; Alfred Futtrup, Vejle; V. Hammer, Hadsten; Arne Hansen, 
Odder; Bent V. Hansen, Esbjerg; Carsten Ulrik Hansen, Ringsted; 
Hans Lausten Hansen, Åbenrå; Jens Hansen, Nykøbing M.; E . Holm 
Hansen, Skælskør; Niels Erik Hansen, Herning; Sv. Aa. Hansen, 
Janderup Vestj.; Sv. Stanley Hansen, Næstved; Svend-Otto Hansen, 
Vester© Havn; Søren Hansen, Stege; Olaf Havsteen, Ærøskøbing; 
J.A. Jacobsen, Ringkøbing; Mogens Jakobsen, Odense SØ; Kristian 
Jensen, Kibæk; Leif Ejlebjerg Jensen, Sorø; K. Møller Jensen, Lø
gumkloster; K. Jessen, Skive; Mads Kristensen, Roskilde; Anders 
Aage Kuhr Laier, Viborg; N.0. Larsen, Frederikssund; Niels Chr. 
Larsen, Randers; Chr. E. Lauridsen, Mariager; Claus Skov Madsen, 
Roskilde; J. Chr. Madsen, Bramming; J. Marcussen, Næstved; P.H. 
Mathiassen, Aulum; Bent Maybom, Løgumkloster; Kurt Melander, Rud
købing; R. Munch-Andersen, Odense SØ; Aage Mølgaard, Slagelse; 
Erik Skov Nielsen, Nykøbing F.; H.P. Nielsen, Bjerringbro; L . 
Hangaard Nielsen, Videbæk; Ove Englund Nielsen, Svendborg; Thor
kild Nielsen, Svinninge; Harald Nyborg, Skjern; Ole Nygaard, Sil
keborg; Poul Olesen, Brønderslev; Rosvad Randrup Olesen, Hårby; 
Poul Olsen, Hobro; Arne Pedersen, Fåborg; Carl Aage Pedersen, Ål
borg; Poul Fl. Petersen, Års; H.H. Rasmussen, Århus N; Helge Ras
mussen, Nyborg; Kurt Rasmussen, Odense N; Kr. Ravn, Skjern; Erik 
Sandal, Grindsted; Vagn Kjær Smed, Brørup; Aage Sonne, Nørre-Ne- 
bel; Aage Sørensen, Galten; Johs. Sørensen, Slagelse; K.M. Tho- 
massen, Brønderslev; Poul Schmidt Thomsen, Frederikshavn; Niels 
Uth, Grindsted; Niels Jørgen Winge, Støvring; Anders Winther, 
Sønderborg.

Endvidere blev for samme tidsrum modtaget månedsberetninger 
fra følgende: Statens Forsøgsstation, Ødum, Hadsten; vid.ass.
Carl Nielsen, Statens Marksforsøg, Højer; vid.ass. Holm Hansen, 
Statens Forsøgsstation, Tystofte, Skælskør; Statens Forsøgsgård,
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Silstrup, Thisted; vid.ass. Aage Bach, Statens Forsøgsstation, 
Tylstrup, Vestbjerg; Havebrugscentret, Institut for Grønsager, 
Årslev; P. Fynbo Hansen, Statens Forsøgsstation, Rønhave, Sønder
borg.

2. Vejrforholdene (Ole Bagger)
I januar var vejret meget mildt med temperaturer langt over det 
normale. Nedbøren faldt ligeledes rigeligt og en del over det 
normale og kun i form af regn. I det meste af januar strømmede 
milde og fugtige luftmasser ind over landet fra vest, især i må
nedens begyndelse. I døgnet d. 6. januar var middeltemperaturen 
ved Landbohøjskolen +9,3°, hvilket er det varmeste januardøgn, 
der er registreret i København, siden regelmæssige målinger be
gyndte i 1874. Vejret var også meget blæsende, omkring d. 18. ja
nuar var der storm med stød af orkanstyrke med undtagelse af 
Vendsyssel. Stormen var dog ret kortvarig, men tilsyneladende med 
kraftige vindstød. Stormen blev afløst af noget køligere vejr, 
som dog kun varede i enkelte dage, men med temperaturer ned til - 
5°. Fra d. 20. og resten af måneden blev vejret igen mildt, og 
mange steder i landet nåede temperaturen d. 27. helt op på 9-10°. 
Middeltemperaturen blev for januar 4,4°, hvilket dog er en tien
dedel lavere end i 1975. I februar var vejret overvejende høj
tryksdomineret og for det meste tørt og med en del sol. Tempera
turen var noget køligere end for januar, svingende omkring 0° og 
oftest længst til den negative side. Omkring d. 5. kom der sne i 
det meste af landet, og den lå til omkring de sidste dage af fe
bruar, hvor det igen satte ind med noget varmere vejr. I marts 
var vejret usædvanlig ustadigt, men samtidig mildt. Der faldt en 
del nedbør og for landet som helhed mere end det dobbelte af nor
malen. Nedbøren faldt så rigeligt i marts måned, således at der 
flere steder blev registreret nye lokale nedbørsrekorder for 
marts måned siden de regelmæssige målinger, der går helt tilbage 
til 1860. I København faldt der således i alt 114 mm mod normalt 
kun 32 mm, hvilket er den største nedbørsmængde, der nogensinde 
er målt. Den tidligere største nedbørsmængde for marts måned var
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93 mm i 1897. I april måned var vejret overvejende ustadigt og
med hyppig tilforsel af fugtige luftmasser, overvejende fra syd 
og sydvest. Antallet af solskinstimer var meget beskedent, idet 
der kun var 101 solskinstimer mod normalgennemsnittet 181. På
Lolland-Fal ster faldt nedbøren rigeligt, og der kom ca. 120 mm 
mod normalt 35-40 mm. I maj måned fortsatte den rigelige nedbør. 
Temperaturen var dog lidt under normalen, mens medbøren var sen
sationelt meget over det normale. I gennemsnit fik Jylland og 
Øerne 139 mm mod normalt 38 mm, hvilket er 266% mere end norma
len. Den største nedbør, der er målt i maj måned siden målinger
nes begyndelse i 1874 er 86 mm, som faldt i maj 1969. Nedbøren
blev dog fordelt måneden igennem, idet den i gennemsnit faldt på
i alt 22 nedbørsdage, hvilket også er meget højt. Den megen ned
bør både i april og maj måned gjorde forårsarbejdet meget vanske
ligt, og mange steder fik man først sået i slutningen af maj og 
begyndelsen af juni. I maj måned fik de vestlige egne mest ned
bør, således fik området mellem Esbjerg og Skjern ca. 5 gange 
normalnedbøren, eller 200-225 mm, mens Bornholm kun fik 2 gange 
normalnedbøren. I juni måned forekom der meget omskiftelige vejr
forhold. Nedbøren faldt dog meget sparsomt, idet der kun faldt 28 
mm mod normalt 48 mm, hvilket var 42% mindre end normalt. Tempe
raturen blev for måneden i landsgennemsnit 0,3° under normalen.
Der forekom i juni måned kortere perioder med sol og tørt vejr, 
som blev afløst af perioder med køligt vejr og mest bygeregn. Om
kring Set. Hanstid var vejret dog lunt, stille, tørt og solrigt. 
I juli måned var vejret meget domineret af højtryk. Vejret var 
tørt og meget solrigt, og der faldt kun beskedne 16 mm nedbør på
Jylland og Øerne. Det er den næsttørreste juli, der overhovedet
er registreret. Der faldt i 1904 kun 15 mm nedbør. I august måned 
var vejret ligeledes højtryksdomineret med tørt, solrigt og for
trinsvis varmt i det meste af måneden. Nedbørsmængden på landsba
sis blev meget beskeden, og der faldt kun 12 mm mod normalt 81 
mm, hvilket er den næsttørreste august. I 1947 blev der registre
ret 10 mm. I september var vejret overvejende ustadig og med hyp
pige frontpassager, der gav en del nedbør over normalen. Tempera
turen lå gennemgående nær det normale, bortset fra en rigtig
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sommervarme omkring d. 1. september og koligt vejr de sidste dage 
i måneden. I oktober måned var vejret gennemgående mildt og blæ
sende, og især i Jylland regnfuldt. Under opklaring og under 
kortvarige højtrykspassager fra vest var der næsten det normale 
antal soltimer, men også frostdøgn. I november var vejret tørt og 
mildt i den første tredjedel, men senere blev det mere ustadigt 
og koldere og med hyppig nattefrost. I de aller sidste dage af 
november var der normalt vintervejr, nogle steder med ca. 20 cm 
sne. I december måned var vejret gennemgående koldere end normalt 
i de første to tredjedele af måneden og med snedække og frost i 
de fleste dage. Til gengæld blev vejret meget mildt med regn og 
sol i den sidste tredjedel.

Ved oversigtens udarbejdelse er anvendt ugeberetninger over 
nedbør m.m., udsendt af Meteorologisk Institut.

Temperatur °C Antal soltimer
1983 normal 1983 normal
4,4 -0,1 34 41

Februar ................ -1,0 -0,4 99 65
1,6 78 127
6,1 101 181

11,1 116 256
14,4 252 257
16,5 293 247
16 ,2 251 221
13,1 118 166

9,3 8,6 100 98
4,2 4,9 68 42
1,5 2,2 38 28
8,4 7,8 1548 1729
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Nedbør i mm
1983 normal

67 55
24 39
73 34
77 39

Maj ............... 139 38
28 48
16 74
12 81

118 72
98 70
52 60
57 55

Nedbør i alt 1983: 761 665

Afvigelser fra normalnedbøren
Jylland Øerne Bornholm

17 0 2
-18 -10 -14
41 36 32
32 51 43

114 70 36
-22 -15 -14
-58 -60 -50
-70 -64 -24
62 6 27
39 3 9

-16 9 26
1 6  15

122 32 88
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3. Sygdomme på landbrugsplanter (Ole Bagger)
Korn og græs

Overvintringen af vintersæden var særdeles god i den meget mildt 
forl®bende vinter. Kun enkelte steder i landet blev der set plet
vis udvintring af vintersæden på grund af stående vand. Overvin
tringen af græsfr®afgr®der forl©b ligeledes tilfredsstillende, og 
også her var det kun enkelte pletter i få marker, hvor græsfr®h©- 
sten led skade på grund af overfladevand.

Gule vinterbygplanter. I oktober måned blev der som i 1982 set en 
del gule blade og bladspidser i adskillige vinterbygmarker. Det 
var de ældste blade, der antog den gule farve og især på sammen- 
k©rt jord, f.eks. på foragre, samt i marker hvor der blev pi®jet 
store halmmængder ned. Grunden til gulfarvningen af bladene var 
forbigående kvælstofmangel, kombineret med iltmangel. Symptomerne 
blev netop synlige omkring 3-4 bladstadiet, hvor planterne skal 
til at leve af rodnettet.

Strukturskade. På grund af den rigelige nedb®r i forårsmånederne 
var der bl.a. i den sydvestlige del af Jylland adskillige vårbyg
marker, som fremspirede meget ringe på grund af dårlig jordstruk
tur. Det meget fugtige forårsvejr gjorde også, at såningen af 
vårsæden fandt sted på et meget sent tidspunkt flere steder i 
landet, værst i det sydvestlige Jylland.

Lyspletsyqe (manganmangel) var i forårsmånederne meget udbredt i 
vintersædmarkerne. Angrebene blev bed©mt som mere udbredte og 
kraftigere end normalt. I vårsæden blev der kun set forholdsvis 
moderate angreb af lyspletsyge.

Gulspidssyqe (kobbermangel) forekom kun med svage, ubetydelige 
angreb, som blev betegnet af langt mindre omfang end normalt.

Havrer©dsot (barley yellow dwarf) blev set i en del vinterbygmar
ker i april-maj måned. Angrebet viste sig ved små skarpt afgræn
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sede pletter, hvor planterne var små og gullige og med tendens 
til stribning af bladene. På grund af det gunstige efterårsvejr
lig forekom der en del bladlus i oktober-november måned, og som 
har overfort rodsotviruset. Angrebene blev set både i vinterbyg- 
og vinterhvedemarker. I vinterhvedemarkerne var der dog hovedsa
geligt kun tale om enkeltstående planter, mens der i vinterbyggen 
hovedsageligt var tale om pletvise angreb.

I vårbygmarkerne blev der i juni-juli måned set adskillige an
greb af havrerodsot. De værste angreb blev set i vårbyg- eller 
havremarker, som blev sået sent. På lavbunds jorder på Mon blev 
der set meget kraftige angreb i enkelte sent såede havremarker. 
Marker, der blev sået på lavbundsjorden til normal tid, hvilket 
vil sige omkring 1. maj var kun angrebet svagt og med 20-25% an
grebne planter. I sent såede marker, hvilket vil sige omkring 1. 
juni, forekom der fra 50-75% angrebne planter. På Møn blev der 
også set angreb i en vårhvedemark, sået i begyndelsen af maj må
ned, og hvor der forekom 5-10% angrebne planter.

Meldug (Er^sighe graminis) var i vinterbygmarkerne til stede med 
ret udbredte og til tider ret kraftige angreb. Angrebene startede 
meget tidligt i efteråret 1982, især da vinterbyggen tillige hav
de en god og kraftig tilvækst. Temperaturen lå i lange perioder i 
efteråret 1982 ca. 10° hojere end normalen, hvilket fremmede både 
meldugangrebet samt væksten af vinterbyggen. I foråret 1983 var 
der en del meldug til stede også i marker, der enten var bejdset 
med Baytan eller sprojtet med Bayleton om efteråret. Angrebene 
var i sådanne behandlede marker dog mindre kraftige, end hvor der 
ikke var foretaget behandling. Men i vinterhvede- og i rugmar
kerne blev der også i efteråret set angreb af meldug, men dog af 
langt svagere karakter end for vinterbyggens vedkommende. I forå
ret blev der set en del meldug både i april og maj måned, som dog 
ikke bredte sig væsentligt på grund af det kolige, fugtige vejr
lig. I juni-juli måned forekom melduggen ret udbredt og med til 
tider ret stærke angreb i vintersædmarkerne. Det var navnlig de 
tidligt såede marker, som var kräftigst angrebet. I vinterhvede
markerne var angrebet ligeledes meget udbredt og til tider meget
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kraftigt især i juni måned. På grund af det meget fugtige vejrlig 
i maj og i begyndelsen af juni måned var korsel meget vanskelig
gjort, og adskillige steder blev behandlingen mod meldug foreta
get på et lidt sent tidspunkt, hvilket var årsag til at angrebene 
ikke kunne holdes helt lave.

I vårbygmarkerne var meldug også meget udbredt, specielt i ju
ni måned og specielt i de meget sent såede marker. De kraftigste 
angreb var at finde, hvor der var vinterbyg i nærheden.

Goldfodsyge (Gaeumannom^ces graminis) forekom bl.a. i juni måned 
med ret udbredte angreb, især i vinterhvedemarkerne. Adskillige 
rugmarker blev også i juni måned angrebet, således at der pletvis 
i markerne forekom goldfodsyge. Angrebene skønnes at være mere 
udbredte i vintersæden end i de nærmest foregående år.

Knækkefodsyge (Pseudocercosgorella hergotrichoides). Øjepletsvam
pen havde i den milde vinter 1982-83, samt ved den gode, kraftige 
tilvækst af vintersæden, gode betingelser. Der var således i for
året meget kraftige angreb, og ved udsendelsen d. 22. april af 
knækkefodsygeprognosen viste det sig, at der var behov for bekæm
pelse i ca. 60% af hvedemarkerne, 40% af roemarkerne og 10% af 
vinterbygmarkerne. Angrebene var tillige kraftigere end normalt. 
I juli måned blev angrebene i vinterhvede og vinterrugen bedømt 
som meget udbredte og tillige med meget kraftige angreb. Sprøjt
ning mod knækkefodsyge blev i vækststadie 6 tillige vanskelig
gjort på grund af de usædvanlige fugtige vejrforhold. Adskillige 
steder blev der foretaget bekæmpelse på et lidt sent tidspunkt, 
og på et tidspunkt hvor planter havde en meget tæt bladmasse, så
ledes at midlerne ikke kunne nå ned til basis af planterne. I 
vinterbygmarkerne blev der også enkelte steder set kraftige an
greb af knækkefodsyge, men kun hvor der var tale om anstrengte 
kornsædskifter.

Byggens stribesyge (Drechslera graminea) forekom i 1983 kun i me
get ringe omfang. Ved Statsfrøkontrollen forekom der ikke angreb 
af stribesyge i 2.835 undersøgte vårbygprøver. I 159 vinterbyg
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prøver blev der heller ikke fundet stribesyge.

Byggens bladpletsyge (Pj^ch^J^ej^^teres) blev i forårsmånederne 
april-maj måned set med ret kraftige angreb i vinterbygmarkerne. 
Der var især tale om nettypen. Angrebene bredte sig i vinterbyg
markerne i det fugtige vejrlig. I vårbygmarkerne blev der i juni 
måned set ret udbredte angreb, og især i marker med forfrugt byg. 
Da det tørre vejr satte ind i slutningen af juni måned, stagnere
de angrebet.

Nøgen bygbrand (^^ti_lago__nuda) var i juni måned ret udbredt og 
til tider med ret kraftige angreb i vårbygmarkerne.

Ved Statsfrøkontrollen blev der i 159 vinterbygprøver fundet 6 
prøver med nøgen brand. De 4 havde kun op til 0,1% angrebne plan
ter, mens 2 havde fra 0,1-1% angrebne planter.
I vårbyg blev der fundet nøgen brand i 2.087 af i alt 2.835 prø
ver. I 426 af prøverne var der angreb fra 0,01-0,1% angrebne 
planter. 1.334 prøver havde fra 0,11-1% angrebne planter, mens 
327 prøver havde over 1% angrebne planter. Angrebene af nøgen 
brand var således i 198 3 mere udbredte end i de nærmest foregåen
de år.

Nøgen hvedebrand (Ustila2 2 _tritici) blev fundet ved Statskontrol
lens undersøgelser af i alt 725 vinterhvedeprøver i 5 prøver. Al
le havde under 1% angrebne planter. I 40 vårhvedeprøver blev der 
ikke fundet nøgen brand i nogen af prøverne.

Nøgen havrebrand (Ustila2 2 _avenae) blev ikke fundet ved Statsfrø
kontrollens undersøgelser af i alt 148 havreprøver.

Hvedens stinkbrand (Tilletia caries) blev ikke konstateret ved 
Statsfrøkontrollens undersøgelse af i alt 725 vinterhvedeprøver 
eller 40 vårhvedeprøver. I enkelte vinterhvedemarker blev der i 
august måned set angreb af stinkbrand, bl.a. i Vendsyssel samt 
nær Roskilde.
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Gulrust (Puccinia__striiformis) blev konstateret i de sydlige 
landsdele allerede i efteråret 1982. Under de gode vækst- og 
vejrforhold for vinterhveden blev der fundet udbredte og tidlige 
angreb af gulrust. I foråret 1983 kunne der i de sydlige lands
dele meget nemt konstateres fortsatte angreb af gulrust på vin
terhveden. Angrebene bredte sig i slutningen af april og maj må
ned, og der forekom ret udbredte angreb så godt som over alt i 
landet. Angrebene synes at være værst i sorten Anja, men også i 
Vuka blev der set angreb. I sorten Kraka blev der kun set svage 
angreb. På grund af det meget fugtige vejrforhold i begyndelsen 
af maj måned blev bekæmpelsen besværliggjort, idet kørslen i mar
kerne var meget vanskelig. Adskillige steder blev sprøjtningen 
derfor udført på et sent tidspunkt, hvor svampen var i fuld ud
vikling, hvilket resulterede i en tilsyneladende dårlig bekæmpel
se. Hvor bekæmpelsen var udført rettidig, eventuelt gentaget i 
juni måned, kunne gulrusten holdes nede.

Brunrust (Puccini_a recondita) forekom med ret udbredte angreb i 
vinterhvedemarkerne, og navnlig i marker der kun blev sprøjtet 
tidligt en gang mod rust. I sådanne marker synes der at være lidt 
kraftigere angreb af brunrust end i andre marker. Alt i alt må 
brunrusten i hvedemarkerne dog betegnes som mere moderat end for 
gulrustens vedkommende.

Bygrust (Puccinia hordei) blev kun set med svage angreb i vårbyg
markerne landet over.

Byggens skoldpletsyge (Rhynco^porJ.um__secalis) optrådte med ret 
udbredte angreb både i vinter- og vårbygmarkerne. Da det tørre 
vejr satte ind i juni måned, standsede angrebene dog, og de skøn
nedes ikke at få større betydning.

Hvedens brunpletsyge (Septoria nodorum) forekom i foråret kun med 
svage, ubetydelige angreb. Da vejret blev mere tørt, og tørkepe
rioden satte ind, standsede angrebene, som overalt betegnedes som 
svage og ubetydelige for 1983.
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Hvedens qråpletsyqe (Septoria tritici) forekom i forårsmånederne 
med særdeles udbredte angreb. I så godt som alle vinterhvedemar
ker kunne man i vinterens lob og i de første fugtige forårsmåne
der se kraftige og meget udbredte angreb af gråpletsygen, og som 
oftest blev forvekslet med angreb af brunpletsygen. I det fugtige 
vejrlig i april-maj måned skete der tillige det, at svampen fulg
te med op og blev set højere oppe på planterne end normalt. Da 
vejret blev mere tørt, standsede denne svamp sin videre udvik
ling.

Sneskimmel (Fusarium nivale) optrådte i foråret kun med meget få 
og yderst svage angreb og var i 1983 med det ringe snedække, der 
forekom, uden betydning.

Græssernes trådkølle (T^ßhula incarnata) blev set med ret udbred
te, men dog fortrinsvis svage angreb i foråret 1983. Vinterbyg
markerne var værst angrebet, hvor der havde været 2den eller 
flerårs vinterbyg, selvom der dog ikke blev tale om udvintring af 
betydning. Angrebene kunne da også ses i 1ste års marker, men dog 
med svagere angreb. I en del vinterbygmarker forekom svampen kun 
som en brunfarvning af stængelbasis, hvilket blev forvekslet med 
angreb af fodsyge.

Hundegræs bladpletsyge (Mastigos^oriun^rubricosum) blev i maj må
ned konstateret i adskillige hundegræsmarker. Det fugtige vejrlig 
gav gode muligheder for udbredelse af bladpletsygen. I andre 
græsfrømarker blev der set bladpletsvampe bl.a. på rajgræs, ho
vedsagelig forårsaget af svampen Helminthosporium dictyoides. På 
Timothé blev der ligeledes observeret en del bladpletter, forår
saget af forskellige bladpletsvampe. Disse bladpletsvampe på 
græsser ses enkelte år, men sjældent med så kraftige angreb som i 
det fugtige forår 1983. Bekæmpelse med svampemidlet Tilt 250 EC, 
gav da også i 1983 særdeles pæne merudbytter for en bekæmpelse af 
disse bladpletsvampe.
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Bælgplanter
Overvintringen af græsmarksbælgplanter forlob meget tilfredsstil
lende i den milde vinter.

Kløverens knoldbægersvamp (Sclerotinia trifoliorum) var i forårs
månederne uden betydning i kløvermarkerne.

Rodbrand (Fusarium spp.). I juni måned blev der i adskillige ær
temarker set pletvise angreb af rodbrand. Angrebene var værst på 
de mest lerede partier i marken, netop disse områder som var mest 
fugtige ved såningen.

Kransskimmel (Verticillium_albo-atrum) blev i lucernemarkerne kun 
set med svage, ubetydelige angreb i juli måned.

Gråskimmel (B°tr^ti_s _fabae) blev set i en del ærtemarker. I ad
skillige marker blev der konstateret de såkaldte kalkærter, hvor 
svampen var trængt ind igennem bælgvæggen til frøene, som blev 
skrumpne, indtørrede og "kalkagtige".

Storknoldet knoldbægersvamp (Sclerotinia_sclerotiorum) blev set i 
enkelte ærtemarker. Bl.a. på Viborgegnen blev der konstateret me
get kraftige angreb af knoldbægersvamp i en enkelt mark. Det var 
3de gang inden for de sidste 7 år, der havde været ærter i den 
pågældende mark.

Bederoer
Overvintringen af frøroer sået på blivestedet var i den mildt 
forløbne vinter særdeles tilfredsstillende. Overvintringen af fo
derroer i kule forløb derimod ikke alt for godt, idet temperatu
ren var alt for høj i mange kuler på grund af den høje vintertem
peratur. Der var i de allerfleste af kulerne meget kraftig spi
ring og flere steder med forrådnelse til følge.

Væltesyge blev i juni måned set i en del bederoemarker. Angrebene
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af væltesyge blev dog ikke betegnet som særlig udbredte. Det var 
som sædvanligt værst i de sent såede bederoer.

Lyspletsyge (manganmangel) var ret udbredt i bederoemarkerne, men 
blev alligevel bedømt som kan med ret svage angreb.

Tørke. Under de meget tørre vejrforhold sidst på sommeren, i ju
li-august til dels i begyndelsen af september, var tilvæksten 
yderst sparsom i bederoemarkerne. På adskillige steder stod ro
erne i stampe og "sov". Udbyttet af bederoerne blev da først og 
fremmest på grund af tørke, men også på grund af det forholdsvis 
sene såtidspunkt noget under normaludbyttet.

Magnesiummangel blev set ret udbredt i efterårsmånederne, især på 
grund af det tørre vejrlig. Angrebene blev dog bedømt som primært 
med svage angreb og af langt mindre omfang end i f.eks. 1982.

Hjerte- og tørforrådnelse (bormangel) blev i efterårsmånederne 
set med ret udbredte angreb. I enkelte marker blev der set ret 
kraftige angreb, men i de allerfleste marker blev angrebene be
tegnet som svage.

Virusgulsot (Beta virus 4 ) blev i efteråret 1983 bedømt som ret 
udbredt, men med forholdsvis svage angreb. Angrebene blev beteg
net som noget svagere end angrebene i 1982. Angrebene af virus
gulsot startede forholdsvis sent og kom derfor udbyttemæssigt ik
ke til at betyde så meget. I adskillige bederoemarker var der da 
også i september-oktober måned, efter nedbøren var faldet, en pæn 
grøn ny top. Angrebet af virus blev dog sløret noget af de mange 
nye blade, men angrebene blev alt i alt kun bedømt som forholds
vis moderate og sent startende.

Bedeskimmel (Peronos]Dora_betae) blev ikke konstateret i 1983.

Meldug (Erysißhe betae) var i september-oktober måned ret udbredt 
i det varme, tørre vejr. Angrebene startede i slutningen af au-
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gust, men bredte sig navnlig i begyndelsen af september måned da 
regnen kom, og der blev dannet nye blade. Angrebene var værst i 
sent såede og tørkeramte marker.

Bederust (Uromyces betae) forekom kun med yderst svage angreb i 
slutningen af vækstperioden.

Kålroer, raps o.a. korsblomstrede
Overvintringen af rapsmarkerne var over alt i landet tilfreds
stillende. Med de særdeles gode vækstvilkår fra efteråret 1982 og 
vinteren igennem fik vinterrapsen en særdeles god start i forårs
perioden.

Kålskimmel (Peronospora parasitica) blev i maj måned set i ad
skillige vinterrapsmarker, takket være den rigelige nedbor. Det 
var dog som altid kun de nederste blade på vinterrapsen, der var 
angrebet af kålskimmel. I juni måned forekom der også i vårraps
markerne en del angreb af kålskimmel, men i slutningen af juni 
standsede angrebet på grund af det meget tørre vejrlig.

Kålbrok (Plasmodioghora_brassicae) optrådte i slutningen af
vækstsæsonen med lidt mere udbredte angreb end i 1982. Angrebene 
bedømtes dog i vårrapsen de allerfleste steder som moderate. I 
april måned blev der set et meget kraftigt angreb af kålbrok i en 
vinterrapsmark i Vendsyssel. I marken var der 3 år før sået vår
raps i stedet for udvintret vinterbyg, og dette areal kunne nu 
meget tydeligt erkendes i vinterrapsmarken.

Storknoldet knoldbæger svamp (_Sĵ le3̂ ^ij^i_a__sclerotiorum) var uden 
større betydning både i vinterraps- og i vårrapsmarkerne, takket 
være det tørre vejrlig navnlig under blomstringsperioden. Angre
bene bedømtes som af langt svagere karakter end i de tre foregå
ende år.

Gråskimmel (Botrytis cinerea) forekom i maj måned i en del vin

4
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terrapsmarker grundet det fugtige vejrlig. Angrebet stoppede dog 
i juni måned, da tørken begyndte at sætte sit præg.

Tørforrådnelse (J?Jionm__lin2 am) blev i forårstiden set i enkelte 
vinterrapsmarker, men kun på marker hvor der ofte havde været 
dyrket vinterraps.

Skulpesvamp (Alternaria_sggi) blev kun konstateret i yderst ringe 
omfang, bl.a. takket de tørre vejrforhold sidst på vækstsæsonen.

Kartofler
Overvintringen af kartofler i kuler forløb generelt tilfredsstil
lende, selv om en del af kartoflerne havde det for varmt. Opbeva
ringen i hus forløb derimod særdeles godt. Fremspiringen af kar
toflerne blev i maj måned generelt bedømt som tilfredsstillende. 
Enkelte steder var der dog tale om en lidt uensartet fremspiring 
på grund af det fugtige, kølige vejrlig. Der viste sig dog senere 
hen at være meget stor forskel på fremspiringen fra egn til egn. 
I det sydlige Jylland var der problemer med fremspiringen værst 
på grund af de meget kraftige nedbørsmængder. Omlægning var såle
des på tale i adskillige marker omkring Brandeegnen, idet kartof
lerne ikke i den meget fugtige jord nåede at spire frem, men blot 
lå og rådnede i jorden.

Indvendige rustpletter (rattle virus) var ret udbredte i modta
gelige sorter. Angrebene blev dog fortrinsvis betegnet som svage.

Vådforrådnelse (bakteriose) var i efteråret uden større betyd
ning. De allerfleste kartofler blev taget op under meget gunstige 
vejrforhold. Kun enkelte, navnlig sent optagne kartofler, der 
blev taget op i fugtigt vejrforhold, kom til at lide af vådfor
rådnelse. Enkelte kartofler nåede også at fryse i oktober måned, 
hvor nattefrosten satte ind. Det var navnlig kartofler, hvor op- 
kamningen havde været mangelfuld, der blev udsat for enkelte 
frosne kartofler, som så kunne brede sig med vådforrådnelse til
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hele beholdningen.

Sortbensyqe (Erwinia_carotovora var. atrosegtica) var noget mere 
udbredt i juni måned. Det kølige, fugtige vejrforhold i foråret 
fremmede angrebet af sortbensyge.

Kartoffel skurv (_SJ^ej^tcOTj^_e_s__scabies) optrådte i efteråret med 
ret udbredte og til tider ret kraftige angreb. Angrebene var 
langt kraftigere end i 1982. Det meget tørre vejrlig fremmede 
skurvangrebet. I kartofler, som kunne vandes, blev der set mindre 
angreb af skurv.

Kartoffelbrok (SY,nch^trium_endobioticum) . Der blev ikke ved Sta
tens Plantetilsyn konstateret nye tilfælde af kartoffelbrok i 
1983 .

Kartoffel skimmel (Phytophthora infestans) var ikke noget problem 
i 1983, idet vejrliget var alt for tørt. De første angreb af kar
toffelskimmel blev set i slutningen af juni måned i enkelte tid
lige sorter. Omkring Set. Hanstid blev der konstateret angreb af 
kartoffelskimmel enkelte steder i landet i de middeltidlige sor
ter. I juli og august måned blev der kun set yderst svage angreb 
af kartoffelskimmel. Angrebene synes dog i slutningen af august , 
men primært i begyndelsen af september at brede sig noget.

Angreb af tørforrådnelse på knoldene forekom kun i meget ringe 
omfang. Angrebene blev overalt betegnet som yderst svage. Også i 
de sildige sorter blev angreb af kartoffelskimmel betegnet som 
svage og kun med ubetydelige angreb. Varsling for kartoffelskim
mel blev udsendt d. 5. juni. Den 2. august blev 2. varsel, især 
for vandede kartofler, udsendt.

Rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani) var i forårsmånederne maj-juni 
ret udbredt i de kølige, fugtige vejrforhold, der herskede. Der 
var væsentlig stærkere angreb end i de foregående år, og pudrin- 
gen af kartoflerne ved lægningen synes ikke at have haft den gode 
virkning som normalt.

4*
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I efteråret, da kartoflerne blev taget op, forekom der dog, 
takket være de tørre vejrforhold, kun svage, ubetydelige angreb.

Kartoflens bladpletsyge (Cercospora _concor) optrådte i enkelte 
kartoffelmarker bl.a. på Roskildeegnen. Der blev her konstateret 
et meget kraftigt angreb af kartoflens bladpletsyge, som bl.a. 
blev forårsaget af de tørre og varme vejrforhold.

Kartoflens kraterråd (Phoma_exigua) var i sidste halvdel af vin
teren 1982-83 ikke særligt udbredt og forekom kun med yderst sva
ge angreb.

Kommen

Sortråd (Mycocentrospora acerina). I slutningen af maj og begyn
delsen af juni blev der på indsendte kommenplanter fundet angreb 
af svampen ^c_oc_ei^tro^o_ra _gcerina. Dele af skærmen blev mørke
brun og visnede. Ved undersøgelse af en lang række kommenmarker 
blev der fundet angreb i så godt som alle marker. Der er herhjem
me ikke tidligere fundet angreb på kommen, hvorimod man har kon
stateret bl.a. på gulerod i 1976 angreb af samme svamp. Denne 
svamp kræver køligt og fugtigt vejrlig for at kunne udvikles, 
hvilket var til stede til fulde i begyndelsen af vækstsæsonen.
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4. Skadedyr på landbrugsplanter (Ole Bagger)

Korn og græs
Havrenematoden (Heterodera_avenae) var i foråret 1983 uden større 
betydning, selv om angrebene havde en tendens til at være lidt 
kraftigere end de nærmest foregående år. De kraftigste angreb 
blev set i havre, mens der i andre kornarter primært kun var tale 
om svage, ubetydelige angreb.

Kornthripsen (LimothrijDS cerealium) og rugthripsen (L._denticor-
nis) forekom ret tidligt i vintersædmarkerne og kunne allerede i 
sidste halvdel af maj måned iagttages med gullige skedeblade. An
grebene bredte sig noget i juni måned og var ret udbredt, hoved
sagelig i vintersædmarkerne. Angrebet syntes dog at stoppe noget 
i juni måned.

Havreblad lusen (Rhppa1 o_sj.p h um_ _ p a d i) og kornbi ad lusen (Sitgbion 
avenae) blev i sidste halvdel af maj måned konstateret i' vinter
sædmarkerne. Overvintringen af havrebladlus på hægen var i det 
gunstige vejrlig særdeles god, og der var i forårstiden ret mange 
bladlus. I de sidste dage af maj blev der set en del havrebladlus 
i vårsædmarkerne, især på Lolland-Falster og det sydlige Sjæl
land. I juni måned forekom der både i vintersæd og vårsædmarkerne 
ret talrige og udbredte angreb af bladlus. Det var kornbladlusen, 
der dominerede. Angrebene var mere udbredte i de nærmest foregå
ende år, men dog fortrinsvis moderate. Der forekom også angreb i 
både vinterbyg- og vinterrugmarkerne i sidste halvdel af juni må
ned. Dette er ikke det normale billede, idet begge kornarter nor
malt går fri for bladlusangreb. I juli måned fortsatte angrebene 
og blev betegnet som udbredte, til tider kraftigt. Angrebene blev 
for juni måned betegnet som lige så kraftige som i tørkeåret 1976 
og var tillige også i 1983 meget udbredte. Allerede fra midten af 
juli måned gik angrebe tilbage og ebbede langsomt ud.

Smælder larver (Aarj.pte^__sppi) optrådte både i forårsmånederne 
samt i oktober måned kun med svage, ubetydelige angreb i kornmar-
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kerne.

Stankelben (Tipula paludqsa) optrådte i april måned med ret ud
bredte, men dog fortrinsvis svage angreb. Det var primært i Jyl
land, at der blev set en del stankelben. Flyvningen af stankelben 
var i august-september måned meget kraftig, hvorfor der i 1984 
kan forventes udbredte angreb af larver. Angrebet af larver var 
dog, som nævnt f<z>r, i efterårsmånederne ikke særligt bemærkelses
værdigt.

Hårmyg (Bibio_hortulanus) var uden større betydning i vårsædmar
kerne, primært fordi vårsæden hovedsageligt blev sået sent, og 
larverne havde begyndt at forpuppe sig, da fremspiringen starte
de.

Græshårmyggen (D:Uj^hus__febrilis) blev set i enkelte marker med 
forfrugt græs. Bl.a. blev der i en mark på Vildmosen i Nordjyl
land set et meget kraftigt angreb i en græsudlægsmark, udlagt i 
1982.

Kartoffelboreren (Hydroecia micacea) blev observeret i adskillige 
marker, bl.a. med majs. Larven borede sig ind i de små planter, 
og som derefter oftest gik ud.

Sadelgalmyggen (Haglodiplosis eguestris) optrådte kun med enkelte 
angreb. For landet som helhed blev angrebene dog uden betydning.

Fritfluen (Oscinella frit) forekom i forårsmånederne med ret ud
bredte angreb i vintersædmarkerne, sået efter frøgræs. I midten 
af maj måned startede flyvningen, og d. 17. maj blev der udsendt 
en varsling til planteavlskonsulenterne. Flyvningen blev dog be
tegnet som ret moderat, og angrebene siden hen blev da også mode
rate. I juni måned fremkom 2. generation, som også kun blev be
tegnet som meget modera,t. I enkelte sent såede havremarker blev 
der dog i juni måned set ret kraftige angreb enkelte steder i 
landet. I september måned blev der i enkelte græsmarker med ita
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liensk rajgræs samt vestervoldisk rajgræs konstateret et kraftigt 
angreb bl.a. ved Ålborgkanten. Angrebene af tredie generation 
blev dog også betegnet som noget mere udbredt, bl.a. takket være 
det varme, tørre vejrlig. Angrebene i vintersæden blev betegnet 
som ret udbredt, men fortrinsvis som svage.

Kornbladbil len (Qulei'La._ID§l§Q2PÜ§) forekom i juni måned • med ret 
udbredt angreb. Det var især angrebene af larverne, som påkaldte 
sig opmærksomheden.

Hvedemyg (Contariniatritici og SitodijDlosi_s__mosel lana) optrådte 
kun med enkelte og udelukkende svage angreb i juli måned.

Gåsebillen (Phyllopertha horticola) optrådte i oktober måned ret 
udbredt, primært i græsplæner, men altid på den lidt lettere 
jord. Der blev dog også enkelte steder set angreb i bl.a. vinter
bygmarker, sået efter græsfrø.

Lovsnudebiller (Ph^llobius sgg.) var ret udbredt, bl.a. også i en 
del vintersædmarker, sået efter græs. Der var i de allerfleste 
tilfælde tale om vinterbyg, sået efter græsfr®, og hvor der flere 
steder skete en så kraftig udtynding af plantebestanden, at om
pløjning kom på tale. Også i rødsvingelmarker blev der set kraf
tige angreb som regel i op til 3.års r®dsvingelmarker, som måtte 
piøjes om på grund af de kraftige angreb. Angrebene af løvsnude
billens larver, som primært ses på de lidt lettere jorder i Jyl
land, var i efteråret 1983 også udvidet til angreb på Øerne, idet 
angreb blev set adskillige steder på Fyn, Sjælland, Møn, Lolland 
-Falster og på Bornholm.

Bælgplanter
Stængelnernatoden (Ditylenchus dipsaci) var både i forårs- og ef
terårstiden uden betydning overhovedet.

Kløversnudebilier (Agion_sgg.) optrådte kun med yderst svage an
greb, også i efterårstiden i nyudlægget.
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Bladrandbiller (Sitona_sggi) optrådte i efteråret med ret udbred
te angreb i bl.a. kløvergræsmarkerne. De karakteristiske halvmå
neformede gnav på kløverbladene var ret udbredte i september må
ned og blev set også i hvidkløvermarker.

Kløvergnaveren (Phytonomus spp.) var i juni måned ret udbredt i 
bl.a. hvidkløvermarkerne. Angrebene blev set, da der i frøparti
erne blev set masser af snyltehvepsekokoner. Snyltehvepsene 
(Bath^ glectes) havde levet på kløvergnavelarverne, og det store 
antal snyltehvepsekokoner i frøvaren fra enkelte marker har givet 
et indicium for, at der har været et ret kraftige angreb. I ad
skillige af hvidkløvermarkerne var udbytterne også særdeles små.

Bederoer
Bederoenematoden (H^t<^rvqde_ra _schachtii) forekom kun med enkelte 
og yderst svage angreb.

Tusindben (Blaniulus_sgg.) var i maj måned meget udbredt på grund 
af det meget fugtige vejrlig. Den milde vinter var ligeledes år
sag til, at tusindben forekom i stort tal i bederoemarkerne. Helt 
hen i juni måned blev der på grund af de fugtige vejrforhold set 
mange skader efter tusindben. Omkring midten af juni måned ebbede 
angrebene ud, da jordfugtigheden faldt på grund af mere tørt 
vejr.

Kålthripsen (Thrigs_an2 usticegs) optrådte kun med svage, ubetyde
lige angreb i forårsmånederne.

Bladtæger (Lygus_ru2 uligennisi_Calocoris_norve2 icus m.fl.). I maj 
-juni måned blev der set en del angreb af bladtæger i bederoemar
kerne. Angrebene blev dog i de allerfleste tilfælde betegnet som 
forholdsvis moderate.

Bedelus (Aghis_fabae) blev set i en del bederoemarker i de sidste 
dage af maj måned. Det var i sær i de sydlige landsdele. Ved en 
undersøgelse af i alt 85 bedelokaliteter i foråret 1983 blev der
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konstateret æg af bedelus på 25% af lokaliteterne. Antallet var 
meget lavt og meget lavere end i 1982, hvor der var 69% af de un
dersøgte bedelokaliteter med overvintrende æg af bedelus. I juli 
måned optrådte bedelusene med ret udbredte angreb, idet der var 
foregået en ret kraftig opformering, startende i de sidste dage 
af juni. Opformeringen fortsatte i juli måned igennem og ind i 
begyndelsen af august. Angrebene blev dog ikke i 1983 så kraftige 
som f.eks. i 1982.

Ferskenlusen (M^zus__gersicae) . I foråret blev der undersøgt 172 
spireprøver fra bederoekuler og fundet ferskenlus i 30% af kuler
ne. Da der tillige forekom en del også sent liggende bederoeku
ler, lød prognosen på, at der kunne ventes ret tidlige angreb af 
ferskenlus og dermed af virusgulsot i 1983. I juni måned optrådte 
ferskenlus dog kun med svage og ubetydelige angreb. I juli måned 
optrådte den med ret udbredte og til tider stærke angreb, idet 
der var sket en ret kraftig opformering af bladlusene. Angrebene 
af ferskenlusene holdt sig ind i august måned, hvor angrebene dog 
blev betegnet som noget svagere end i 1982, hvor der forekom fer
skenlus i næsten dobbelt så mange marker. Angrebene forblev også 
sommeren igennem på et forholdsvis lavt niveau, hvilket også kun
ne afspejle sig i virusgulsotangrebet.

Viklerlarver (Cne£has_ia__sgp.) . Der blev i de sidste dage af maj 
måned set et begyndende angreb. I juni måned blev angrebene be
tegnet som ret kraftige og udbredte. I adskillige marker, hoved
sagelig i Jylland, blev mange bederoeblade spundet sammen af vik
lerlarverne.

Den matsorte ådselbille (Blito£haga__ogaca) optrådte i maj måned 
kun med ret svage, ubetydelige angreb. I juni måned forekom ret 
udbredte til tider stærke angreb af ådselbillerne, men også især 
af dens larve. Angrebene blev dog ikke så kraftige som i hverken 
1980 eller 1981. Angrebene var i 1983 kräftigst i Jylland.

Runkelroebillen (Atomaria_linearis) optrådte generelt kun med en
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kelte svage angreb.

Bedefluen (Pegomyia hyoscyami). I slutningen af maj måned blev 
der set en del æglægning på de små bederoeplanter. Æglægningen 
fortsatte ind i juni måned og blev da betegnet som ret udbredt og 
med kraftige angreb i 1982. Der klækkedes dog ikke så mange lar
ver, og larveangrebet blev betegnet som forholdsvis moderat. I 
august måned optrådte bedefluens larver kun med yderst svage an
greb. Kun i et par enkelte marker hist og her, bl.a. på Nyborgeg- 
nen blev der set ret kraftige angreb af tredie generation.

Bedeuglen (Dicestra trifolii) og kåluqlen (M_amestra brassicae) 
optrådte i august-september med ret udbredte angreb i adskillige 
roemarker. Pletvis blev markerne mange steder helt aflovet, så 
kun bladstilkene stod tilbage. I den meget tørre vejrperiode ud
viklede larverne sig og afribbede mange marker landet over. Da 
nedbøren begyndte at falde omkring begyndelsen af september, eb
bede angrebene langsomt ud.

Knoporme (Acjrqtis_segetum). Der blev i efteråret set en del gnav 
på roelegemerne, forårsaget af knopormelarver. Bl.a. på sandjor
der på Koldingegnen blev der set en del gnav af knoporme og værst 
i sorten Kyros.

Kålroer, raps o.a. korsblomstrede
Kålthripsen (Thrips angusticeps) forekom i maj-juni måned kun med 
svage, ubetydelige angreb.

Kållusen (Brevicor^ne_brassicae) optrådte i juli-august måned og 
helt ind i september måned med udbredte og til tider kraftige an
greb. Angrebene stoppede dog allerede i midten af september, da 
nedbøren igen begyndte at falde. Angrebene forekom på adskillige 
korsblomstrede kulturer, bl.a. også ofte i vårrapsmarkerne.

Glimmerbossen (Meligethes aeneus) optrådte i foråret kun med for
holdsvis moderate angreb. Grundet forholdsvis sent sået vårraps
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adskillige steder i landet, forekom der en del glimmerbøsseangreb 
i juli måned, da vejrliget tillige blev mere tørt.

Viklerlarver (Cneghasia sgg.) forekom i juni måned både i kålroe- 
og rapsmarkerne, hvor de spandt topbladene sammen. Angrebene blev 
dog ikke betegnet som af større betydning i disse afgrøder.

Bladribbesnudebillen (CeutorrhYnchus_guadridens) var ikke ret ud
bredt i rapsmarkerne i 1983 og af langt svagere karakter end i 
1982, hvor der forekom angreb af larverne i så godt som alle både 
vår- og vinterrapsmarker.

Skulpesnudebillen (CeutorrhYnchus_assimilis) var i maj-juni måned 
ret udbredt i vinterrapsmarkerne, men der var forholdsvis kun ta
le om svage angreb.

Kålmøllet (Plute^la_maculigennis) var i 1983 ret udbredt på alle 
korsblomstrede planter og i mange egne af landet. De tørre, varme 
vejrforhold har været årsag til opformering i massevis, og der er 
i slutningen af juni og begyndelsen af juli sket en tilflyvning 
af kålmøl fra andre egne af landet. De første angreb blev iagtta
get i midten af juni måned, hvor det på adskillige vårrapsmarker 
blev set, at al bladgrønt blev afgnavet af de talrige larver. An
grebene fortsatte i august måned, men ebbede i løbet af måneden 
hurtigt ud. Adskillige steder blev det konstateret, at en sen 
sprøjtning i juni måned mod Glimmerbøsser med et pyrethroid havde 
en særdeles god effekt overfor, de tidlige første angreb af kål
møllet og dens larve. Angrebet var hovedsagelig koncentreret i et 
bælte henover Fyn, Langeland, sydlige Sjælland, Møn og det nord
lige Lolland-Falster. Også på Bornholm blev der set ret kraftige 
angreb af kålmøllet. I de øvrige landsdele var angrebene svagere.

Kålsommerfugle (Pieris_brassicae og P._rapae) optrådte i det gode 
varme vejr i augsut-september med ret udbredte, men dog hovedsa
gelig kun svage angreb.
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Kålminérfluen (Jl]^tom2 _za__rufiges) minerede i oktober måned ret 
udbredt i bladstilke og bladribber i adskillige vinterrapsmarker. 
Angrebene var kräftigst på Bornholm, hvor der sås ret udbredte 
angreb, især på den vestlige del af ®en.

Krusesygegalmygqen (^pntarj.nja__nasturtii) forekom kun med ret 
svage angreb, som ikke gav anledning til megen bakteriråd.

Skul pegal myggen (Da^i^eura__brassicae) begyndte at flyve i slut
ningen af maj måned. Den 24. maj blev varsling for skulpegalmyg- 
gens 1. generation udsendt. Forekomsten af skulpegalmyggens 1. 
generation blev dog bedømt som værende ret sparsom. Varslingen 
for skulpegalmyggens 2. generation blev udsendt d. 27. juni på 
grundlag af fældefangster. Angrebene af 2. generation blev bedømt 
som lidt mere udbredt end normalt i vinterrapsmarkerne, men an
grebene blev alle steder betegnet som forholdsvis svage. Angrebe
ne var ligeledes få og svage i vårrapsmarkerne. I juli måned blev 
angrebene i vårrapsmarkerne dog bedømt som noget mere udbredt end 
de nærmest foregående år. Angrebene blev dog stadig bedømt som 
forholdsvis svage.

Den lille kålflue (Delia_brassicae) blev i juli-august måned be
dømt som værende af meget moderat omfang. I efterårsmånederne 
blev angrebene af kålfluen ligeledes betegnet som fortrinsvis 
svage og for 1983 uden større betydning.

Kartofler
Kartoffelnematoden (Heterodera_rostochiensis) forekom kun med
yderst få angreb i 1983. Angrebene blev således betegnet som me
get svagere end i de nærmest foregående år.

Coloradobil len (Le^1̂ ij^tarsa__decemlineata) forekom i 1983 i et 
meget stort antal. I de sidste dage af maj, startende fra d. 20. 
blev der på Falster fundet i alt 23 ilanddrevet biller. I juni 
måned opgjorde Statens Plantetilsyn fundene til 156 lokaliteter, 
hovedsagelig i Sønderjylland. Der blev da også tale om enkelte
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ilanddrivende biller ved Helgenæs på Fyn, samt på Sydlange- 
land, sydkysten af Lolland og ved Gedser på Falster. I Sønderjyl
land var der hovedsagelig tale om enkelte biller, fundet i haver. 
Der blev i juli måned også i enkelte tilfælde set æg, lagt af Co- 
loradobil lerne. I hele juli måned blev der konstateret meget 
kraftige og udbredte angreb af Coloradobiller adskillige steder i 
det sydlige Jylland. Der blev i juli måned fundet Coloradobiller 
så langt nord på som Herning. I august måned blev der gjort 
yderligere fund af Coloradobiller, og antallet af findesteder 
blev udvidet, og der blev fundet Coloradobiller og enkelte larver 
i store dele af Jylland helt op til Herning, på Fyn, Sjælland, 
Lolland—Falster og Bornholm. I 1983 er der således tale om en 
kraftig tilflyvning af Coloradobiller, og i Sønderjylland blev 
der i 1983 i alt fundet Coloradobiller og larver på i alt 993 lo
kaliteter. Alt i alt forekom der Coloradobiller på nærved 2.000 
findesteder landet over. Også i december måned blev der fundet 
nye angreb af sommerbiller på flere forskellige steder, hovedsa
gelig i det sydlige Jylland.

Knoporme (Agrotis segetum) var ret udbredte og i det tørre vejr 
til tider med meget kraftige angreb. Angrebene var dog ikke helt 
så kraftige som i tørkeåret 197 6.

Gulerødder
Gulerodsfluen (Psila_rosae) optrådte i 1983 med ret udbredte an
greb, som dog på de allerfleste steder blev betegnet som svage.
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5. Sygdomme på havebrugsplanter (Lars A. Hobolth)

Fysiogene sygdomme
Klimaskader. I løbet af foråret begyndte "regntiden", hvor flere 
af månederne fik mellem 2 og 4 gange normalnedbøren. Disse store 
vandmængder havde til følge, at mange kulturer blev startet i 
jord, hvor strukturforholdene ikke var i orden, hvilket havde til 
følge, at en del frø blev kvalt under spiringen. Så længe der var 
den store vandmængde til rådighed kunne de overlevende planter 
klare væksten, men da tørken senere satte ind, viste det sig, at 
planterne slet ikke havde et rodsystem, så de kunne fortsætte ud
viklingen under de totalt ændrede vækstbetingelser.

Blandt de kulturer, som vejrforholdene havde særlig indflydel
se på, kan nævnes: Kinakål, som meget tidligt dannede blomster
stængel uden først at danne hoved. Blomkål, hvor de dannede hove
der var meget løse og dårligt byggede. Jordbær, hvor der forekom 
meget store mængder af små bær, som må tilskrives en dårlig be
støvning .

I løbet af sommeren, hvor mange kulturer var stærkt præget af 
den vedvarende tørke, havde de væksthusgartnere, som har kultu
rer, der skal mørkelægges, store problemer med at holde tempera
turen på et antageligt niveau under mørklægningsgardinerne.

Ethylen
I forbindelse med den milde vinter har der i flere tilfælde været 
holdt for svagt et luftskifte i kølerummene, bl.a. har tulipaner
ne lidt skade på grund af ethylen i luften. I løbet af efteråret 
fik man mistanke om, at der i nogle kulturer forekom en anden 
form for ethylenskade, idet det er iagttaget, at følsomme kultu
rer f.eks. Bougainvillea tabte knopperne efter, at der havde væ
ret halmafbrænding i nærheden af væksthusene.

Tip-burn. Fandtes i mange kulturer, selv om det var forsøgt at 
holde planterne i en fornuftig næringsstofbalance. Til betegnel
sen Tip burn må antagelig også henregnes de små spredte nekroser,
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populært kaldt "kommafejl", som var meget udbredte i de senere 
hold af kinakål.

Priksyge. I en del æblesorter er der, specielt i de store frug
ter, konstateret priksyge. Dette til trods for, at der har været 
sørget for en fornuftig Calcium-forsyning.

På grundlag af bladanalyser, som viste et pænt indhold i bla
dene, må det formodes, at Calcium under særlige forhold ikke kan 
transporteres fra bladene til frugterne.

Svampesygdomme
I løbet af året har der været angreb af en række svampesygdomme, 
som ellers i en længere årrække kun er set meget sjældent eller 
med svage angreb. Udbredelsen af disse sygdomme må antagelig til
skrives de særlige vejrforhold, foråret og sommeren har været 
præget af.

Pythium sp. er konstateret i mange væksthuskulturer. Angrebenes 
store udbredelse har tilsyneladende været fremmet af, at det har 
været vanskeligt at styre vanding og gødningstilførsel først un
der meget fugtige og mørke forhold, senere under en meget stor 
lysmængde med høje varmegrader.

er tilsvarende Pythium fundet i mange væksthus
kulturer, og svampens udbredelse har været præget af de samme 
forhold.

Kartoffel skimmel (Phytophthora infestans) fandtes hen på efterå
ret i mange væksthustomater. Angrebene har antagelig stået i for
bindelse med efterårets mørke vejr og et ønske om at holde lave 
temperaturer i husene for at kunne holde kvaliteten på frugterne.

Kålbrok (Plasmodioghora brassicae) har optrådt med stærke og øde
læggende angreb i mange kålafgrøder. De meget stærke angreb er 
fremkaldt ved de for svampen ideelle jordtemperaturer på grund af
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den store indstråling og med stadig høj jordfugtighed på grund af 
kunstig vanding.

Kålskimmel (P^ronosgora brassicae) var udbredt i den første del 
af vækstsæsonen, men angrebene standsede i udvikling, da luftfug
tigheden faldt, og temperaturen steg.

Ferskenblæresyge (Taphrina_deformans) har været skyld i, at mange 
mennesker er blevet overrasket over de symptomer, svampen frem
kalder på de først udviklede blade. Angrebene har også været 
kraftigere udviklet i foråret end i et "standard" år.

Blommepunge (Taghrina_pruni) er fundet på mange forskellige gru- 
nus-arter. Det kan nævnes, at angreb er fundet i hæg, mirabel og 
forædlede blommesorter.

t Fyrrens sprækkesvamp (Lophodermium pinastri) har angrebet i for
skellige l/o og 2/o Pinus, hvor store partier har været stærkt 
ødelagt af svampens udbredte angreb.

Frugttræskurv (Ven_turia__inaegualis og ^ei^1^ria__pirina) fik en 
stærk udbredelse først på året på grund af den langvarige fugtige 
periode, som betød, at svampen havde gode smittebetingelser. Det 
var næsten umuligt samtidig at få udført bekæmpelsen, da jorden 
ikke kunne bære traktor og sprøjteudstyr. Senere på året gik 
svampen noget i stå, men den evnededog at fortsætte udviklingen, 
og den var i stand til at starte svage nyinfektioner på grund af 
en kraftig dug.

Jordbærme1dug (S£haerotheca_macularis) fandtes specielt i Zephyr 
med meget kraftige angreb, både blade og frugter var angrebet.

Rosenmeldug (S2 haerotheca_pannosa) optrådte med forholdsvis stær
ke angreb i foråret i roser til afskæring. Efter de fremherskende 
vækstforhold var der ikke ventet så tidlige angreb.
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Fusarioser. Denne gruppe svampe har angrebet i mange forskellige 
kulturer. Således er der fundet udbredte angreb af Fusarium_oxY- 
sgorum i stiklog og Freesia. Angrebene i stiklog må sættes i for
bindelse med de store rodskader i forbindelse med den megen regn, 
mens skaderne i Freesia står i forbindelse med de meget høje tem
peraturer senere på året. I porrer har der været angreb af Fusa- 
rium_oulrnorum. Angrebet i porre er forholdsvis almindeligt og kan 
ofte henfores til et dårligt sædskifte.

Af de mere specielle angreb af Fusarium bor nævnes angreb af 
Fusarium semitectum i Yucca. Denne Fusarium er typisk for tropi
ske egne, og forekomsten af den skyldes, at den er importeret med 
inficerede stammestykker.

Gråskimmel (Botrytis_cinerea) er på friland fundet i mange kultu
rer. Det gælder således jordbær, hvor den forste del af sæsonen 
var præget af meget stærke angreb.

På samme tid forekom stærke angreb i 2/o Abies, hvor de nye 
årsskud var nedvisnet på grund af angrebet. I væksthuskulturer er 
der fundet angreb i agurker, tomater og peber. Af potteplanter er 
de stærkeste angreb fundet i Exacum affine.

Pensel skimmel (psniciJJJ.um__ex£ansum og P. brevi-comgactum) er 
fundet som patogen i agurk, hvor svampene er trængt ind gennem 
sårene efter beskæring. Tilsyneladende har de gængse bekæmpelses
midler kun ringe effekt over penselskimmel.

5
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6. Skadedyr på havebrugsplanter

Bladnematoder (ApheJenchojdej__sjD£.) har optrådt med betydelig 
flere angreb, end det almindeligvis er tilfældet. Den registrere
de store udbredelse står muligvis i forbindelse med, at nemato- 
derne har haft gode betingelser for at sprede sig med de meget 
lange regnperioder.

Væksthus spindemider (^ej^_ajlY?21i1_s__urticae) har foruden skaderne, 
den forårsager i væksthuskulturer, angrebet forskellige frilands
afgrøder. Således er der fundet stærke angreb af væksthusspinde
mider i solbær.

Frugttræspindemider (Pajionychus__ulmi) bredte sig mange steder 
stærkt under den lange tørre sommer.

Skudtopmide (Hemitarsonemus_latus) har tilsyneladende haft fordel 
af de ændringer, der er sket i væksthusgartneriet, hvor klimaet 
er ændret for at spare på udgifterne til opvarmning.

Stenotarsonemus_£alidus ødelægger stadig store mængder af Asters 
ved at angribe knopperne. Udviklingen af blomsten standser på et 
tidligt knopstadium. Det har vist sig, at i de tilfælde, hvor 
blomsten kommer til udvikling, er diameteren af den betydeligt 
mindre end ved en normal blomst.

Sitkagranbladlus (Liosoma^his_abietina) har i overvintringen væ
ret begunstiget af den milde vinter. Hvorved der i år har været 
meget kraftige angreb i blågran, hvidgran og sitkagran. Angrebene 
har i mange tilfælde været så stærke, at bladlusene kun har ef
terladt de helt nye skud med grønne nåle.

Kållus (BrevicorYne_brassicae) havde med det varme vejr gode ud
viklingsbetingelser. Hvor markerne ikke kunne vandes, var det næ
sten umuligt at bekæmpe dem, da stoftransporten i planterne var 
stærkt nedsat.
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Have tæge (LY22£2ris_Ea!?Hiil}H®) ^ar angrebet mange kulturer, men i 
salat har den største skade af havetægen dog været den, at man 
har kunnet finde rester af insektet langt inde i hovederne.

Kålmøl (Plutella_maculigennis) viste sig i eftersommeren i meget 
store mængder. Skaden af kålmøllet blev forstærket af, at larver
ne gnavede helt inde omkring hjerteskuddet, hvor den samtidig var 
godt beskyttet mod bekæmpelse.

Gåsebiller (J^XLlRJ^jM^a^horticola) gjorde sig i juni bemærket 
ved en meget kraftig flyvning. I september-oktober blev skaderne 
af larvegnavet konstateret i mange græsplæner.

Stankelbenlarver (Tigula_paludosa) blev presset frem i græsplæner 
på grund af de store vandmængder. I et enkelt tilfælde var der så 
mange larver, at det blev nødvendigt at feje dem sammen.

Snegle (Gastrogoda) nød godt af den megen fugtighed, og mange 
steder optrådte de i så store mængder, at det var til stor gene.

5’
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III. BOTANISK AFDELING, konst.afd .best. Ib G. Dinesen 

Bakteriesygdomme (Ib G. Dinesen)

Kartoflens ringbakteriose (CorYnebacterium_segedonicum)
I modsætning til tidligere år blev præbasisavlen af kartofler ik
ke undersøgt for ringbakteriose.

I januar, februar, marts og december blev der ved hjælp af im- 
munofluorescens-metoden (IF-metoden) undersøgt læggekartofler til 
eksport. Der blev i alt undersøgt ca. 6.000 prøver ä 50 knolde.

Metodeudviklingen med hensyn til udpræparering af bakterier 
fra kartoffelknolde blev afsluttet.

EF-projektet med det formål at sammenligne ægplantetest og IF 
-test til diagnosticering fortsatte i 1983.

En væsentlig del af smittespredningen sker via redskaber, la
gerrum etc. For at få en sikkerhed for, at de anvendte desinfek
tionsmidler kunne slå bakterierne ihjel, er der lavet laborato
rieforsøg til belysning af dette. Midlerne, der blev undersøgt, 
var Rodalon, Glu-cid, Korsolin og Jobac P.

I år blev der påbegyndt markforsøg med kartoflens ringbakte
riose. I første omgang er formålet at undersøge spredningen inden 
for den enkelte syge plante og spredningen mellem syge og sunde 
planter. De foreløbige resultater viser, at spredningen af syg
dommen hos en angrebet plante ikke sker til samtlige døtreknolde.

Fra Statens jordbrugs- og veterinærvidenskabelige Forsknings
råd blev der bevilget 7 måneders arbejde til projektet: Undersø
gelse af serologisk krydsreaktion mellem serum mod kartoflens 
ringbakteriose (CorYnebacterium_sepedonicum) og nonpatogene jord
bakterier.

Disse krydsreaktioner søges bl.a. undersøgt ved hjælp af im- 
munoelektroforetiske metoder og sammenligning med afdelingens 
standardmetode (IF-test) foretages.

Ildsot (Erwinia_an)Ylovora)
I lighed med de to foregående år er der foretaget observationer
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af angreb i et tjørnehegn på Institut for Landskabsplanter, Hor- 
num. Formålet er afprøvning af en varslingsmodel. Også i 1983 var 
der en tydelig sammenhæng mellem vejrforholdene og angrebsgraden, 
som for dette år var lav.

Frembringelse af sunde kerneplanter 
a* SålåQ£hoe_blossfeldiana

Plantemateriale blev udleveret til opformeringsstationen.
b. Diffenbachia maculata

I forbindelse med fornyelse af kerneplanterne blev basisdelen 
af stiklingerne undersøgt for Erwinia chr^santhemi. Alle prø
ver var negative. I enkelte planter fandtes krydsreagerende 
bakterier, men ved isolering af bakterier fandtes ingen pato
gene .

c. Hedera_helix
Holdes fortsat under observation for Xanthomonas_hederae.

d. Pelargonium hortorum
Ved fornyelsen af kerneplanterne blev basisdelen af stiklin
gerne undersøgt for bakterier. Dette blev udført ved overfør
sel af stængelskiver til kunstigt næringssubstrat.

Svampesygdomme

Fodsyge hos korn (H. Schulz)
Goldfodsyge (GaeumannomYces_2 raminis)
I 1983 blev der i alt bedømt 1592 stubprøver for goldfodsyge. I 
vårbyg findes en svag stigning i antal marker med forekomst af 
goldfodsygeangreb i forhold til de foregående 2 år. Det skønnes, 
at der fandtes angreb af betydning i ca. 10% af markerne. I vin
terbyg drejede det sig om 15% af markerne og i vinterrug om 10% 
af markerne. I vinterhveden var angrebene noget lavere end i 82, 
men angreb over 20% fandtes dog i en femtedel af markerne, dog 
fortrinsvis i kornrige sædskifter.

Knækkefodsyge (Cercosporella_hergotrichoides) blev bedømt i samme
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antal prøver. Heraf 431 om foråret med henblik på prognose, vars
ling og sprøjtevejledning i vintersæd. Klimaobservationer og spo
refangster viste gode smittemuligheder for svampen fra oktober 
til snefaldet i februar og igen fra 1. uge i marts til medio 
april. Det kolde og våde vejr i maj fremkaldte yderligere smitte.

Der skønnedes et bekæmpelsesbehov i 6 0% af hvedemarkerne, i 
40% af rugmarkerne og i 10% af vinterbygmarkerne. Sommerbedømmel
serne viste mere udbredte angreb i vintersædmarkerne end de fore
gående år. Angreb i over 40% af stråene fandtes i 60% af hvede
markerne, i 40% af rugmarkerne og i 15% af vinterbygmarkerne. I 
vårbygmarkerne fandtes svage angreb i 8 3% af de undersøgte mar
ker. Selv om angrebene i 1983 var væsentlig mere udbredte end i 
de foregående år, så var intensiteten af angrebene på de enkelte 
strå ikke altid lige stærk og må betegnes moderat.

Skarp øjeplet (Rhizoctonia cerealis) fandtes med svage angreb i 
73% af de undersøgte vinterhvedemarker, i 22% af rugmarkerne og i 
49% af vinterbygmarkerne. I vårbyg fandtes kun angreb i 2% af 
markerne.

Skadetærskelundersøgelser i byg (Sten Stetter)
Siden 1980 er der med støtte fra Landbrugets Samråd udført forsøg 
med skadetærskler for en række svampesygdomme på vårbyg. 

Resultaterne falder i to grupper:
1. Der er udviklet enkle og entydige bedømmelsesmetoder for byg

gens bladsygdomme.
2. Der er udarbejdet en computerbaseret skadetærskelmodel, 

"Epidan", der beregner sandsynligheden for økonomisk merudbyt
te for fungicidsprøjtning.
Epidan blev i 1983 testet på 9 stormarkforsøg og 41 parcelfor

søg, sidstnævnte i samarbejde med konsulenter og Landskontoret 
for Planteavl.

Resultaterne viser, at en svampebekæmpelse efter anvisning fra 
Epidan giver mindst samme økonomiske merudbytte som en plan
sprøjtning .
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Epidan er korrigeret og forbedret efter 1983-resultaterne og 
er derefter sammenbygget med den på zoologisk afdeling udviklede 
skadetærskelmodel for bladlus.

Den udvidede og forbedrede udgave testes i 1984 i stormarkfor
søg på forsøgs- og forædlingsstationer, på landbrugsskoler og hos 
enkelte konsulenter. Ca. 1000 landmænd får tilbudt sprøjtevejled
ninger.

Sortsblandinger af vårbyg (Boldt Welling og Mogens Houmøller)
3 års forsøg med mekaniske sortsblandinger i vårbyg har vist, at 
sortsblandinger med forskellig resistens mod meldug har haft et 
mindre meldugangreb end gennemsnittet af enkeltsorterne i renbe
stand, både bedømt visuelt med procent angrebet bladareal og ved 
sporetællinger. Merudbyttet har været på 1^-3 hkg/ha, svarende 
til 3-5%. Behandling med Bayleton mindsker blandingens effekt, 
både hvad angår reduktion af sygdomsniveau og merudbyttet. Forsø
gene fortsætter med undersøgelser i vinterbyg, og her tillige med 
det formål at undersøge blandingers indflydelse på overvintrings- 
evnen.

Angreb af bladpletsyge (Drechslera teres) (Boldt Welling)
Angrebene var i 1983 generelt meget svage. Dog er der i forbin
delse med højt smittetryk i form af stubrester med perithecier af 
svampen konstateret stærke angreb i en enkel mark. Iagttagelser i 
30 sorter viste meget stor forskel i sorternes modtagelighed over 
for sygdommen. Der blev således den 13/7 observeret stærke angreb 
i sorter som Triumph, Nery, Gunhild, Caja og Welam.

Vinterbygundersøgelser 1983 (Boldt Welling)
Vinterbygarealet udgjorde i 1982/83 ca. 95.000 ha, stigende til 
ca. 200.000 ha i 1983/84. I november 1983 er der foretaget stik
prøveundersøgelser fra 5 ruter fordelt over Syd-, Midt- og Nord
sjælland, i alt er der undersøgt 77 marker.

Af de undersøgte marker havde 85% angreb af meldug i størrel
sesordenen 0-1%. I 63% af markerne blev der konstateret angreb af
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bladplet (Drechslera_teres) med angrebsgrader fra 0-1% - udeluk
kende i marker med byg som forfrugt. I foråret 1984 vil de samme 
marker blive undersøgt for sygdomme samt udvintringsskader.

Kornkvalitet (Boldt Welling & Anita Idoff)
I samarbejde med Statens Husdyrbrugsforsøg er undersøgelser over 
forekomst af lagersvampe i forbindelse med forskellige konserve
ringsmetoder af byg afsluttet. Resultaterne er publiceret i be
retning fra Statens Husdyrbrugsforsøg nr. 559.

Græssygdomme (Boldt Welling)
I samarbejde med de øvrige nordiske lande udsendes løbende publi
kationer over græssygdomme (N.J.F. Grass disease descriptions) .

Orienterende undersøgelser for indhold af Polymyxa graminis i 
hvede og vinterbyg (Boldt Welling & Bent Engsbro)
Byggulmosaikvirus i hvede og vinterbyg overføres med svampen Po
lymyxa. Symptomer på angreb af denne virussygdom er endnu ikke 
set herhjemme, men derimod i mange af vore nabolande. For at un
dersøge om vektoren Polymyxa findes på rødder af stubrester, er 
der modtaget ca. 20 prøver fra forsøgsstationerne. Undersøgelse 
efter en svensk metode af 10 prøver har ikke givet resultat. Un
dersøgelserne fortsætter eventuelt med metodeændring.

Undersøgelser over Ceghalosporium graminium i græs- og hvedeplan
ter (Boldt Welling og Bent Engsbro)
I første års rajgræsmarker til frøproduktion er der i forbindelse 
med den megen regn i april-maj 1983 set symptomer på angreb af 
Ceghalosgorium graminium, navnlig i marker hvor halmen fra forri
ge års dækafgrøde ikke er fjernet.

Der er foretaget isolationsforsøg fra 33 græsprøver. Kun i en 
enkelt prøve blev svampen påvist med sikkerhed. Det skyldes for
mentlig, at planterne har været for visne, før de blev undersøgt 
på laboratoriet.
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Septoriaanqreb hos hvede (Boldt Welling)
Undersøgelser i 1983 viste usædvanlig kraftige angreb af hvedens 
gråplet (Segtoria_tritici). I flere tilfælde er der set angreb på 
fanebladet, hvilket er yderst sjældent under danske forhold. Re
sultater vedrørende forekomst i relation til regnmængde og -for- 
deling er under publicering.

Væltesyge og rodbrand i bederoer (H.A. Jørgensen & Niels 
Mikkelsen)
Undersøgelserne blev videreført fra de 2 foregående år med øko
nomisk støtte fra forsøgsudvalget for sukkerroedyrkning og blev 
udført efter stort set samme princip som i disse år.

Rodbrand optrådte hyppigst på lettere jorder med anstrengt 
sædskifte, hvorved forstås sædskifte, hvor roer forekommer for 
ofte. Det blev fastslået, at svampen AghanomYces_cochlioides op
træder meget hyppigt i Danmark og er et mindst lige så alminde
ligt forekommende rodbrandpatogen som PYthium_ultimum på bederoe- 
kimplanterne. Mens P^thiumangrebet er lokaliseret til rodens ne
derste del samt siderødderne, angriber AghanonjYces planterne ved 
rodhalsen og breder sig derfra ud i kimbladene.

I lighed med undersøgelserne året før blev der udtaget jord
prøver i marker, som var udvalgt af sukkerfabrikkerne og plante
avlskonsulenterne fra pletter med henholdsvis syge og sunde roe
planter. Disse prøver blev analyseret ved Planteavlslaboratoriet 
og resultaterne sammenholdt med oplysninger om sædskifte- og an
dre dyrkningsforhold.

Bejdseforsøg med Tachigaren i kombination med forskellige an
dre fungicider blev udført ved både spande- og markforsøg. For
søgene blev udført i 2 omgange, første gang ved normal såtid i 
april og anden gang i slutningen af juli måned. Der viste sig ik
ke signifikante forskelle mellem de enkelte behandlinger. Antal
let af overlevende planter var væsentlig mindre ved den sene så
ning .
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Svampesygdomme i raps (Lone Buchwaldt)
Der var generelt kun få angreb af svampesygdomme i raps, hvilket 
skyldtes vejrets specielle udvikling i vækstsæsonen, især de me
get tørre forhold i juni og juli.

I sydsjællandske vinterrapsmarker sås et tydeligt smittetryk 
af rodhalsråd (Phoma_lin2 am), og der registreredes igen nye vår- 
og vinterrapsarealer angrebet af kransskimmel (Ve_rticillium dah
lia) og kålbrok (Plasmodioghora_brassicae). De øvrige rapssygdom
me fik ingen betydning.

Observation af apotheciedannelsen og sporefangsterne af stor- 
knoldet knoldbægersvamp (Sclerotinia sclerotiorum) resulterede i 
en varsling, der frarådede kemisk bekæmpelse i vårraps.

Forsøg med rettidig bekæmpelse af knoldbægersvamp viste en 
svag tendens til, at det bedste behandlingskriterium er ved be
gyndende apotheciedannelse eller i fuld blomst - hvilket er i 
overensstemmelse med forrige års resultater. Forsøg med rettidig 
bekæmpelse af skulpesvamp (Alternaria sjap.) viste også kun svage 
tendenser, men det største merudbytte blev opnået ved sprøjtning 
ca. 10 dage efter afsluttende blomstring. Begge forsøgsplaner 
fortsætter.

Undersøgelse af rapssorters modtagelighed over for knoldbæger
svamp blev udført ved kunstig inokulation af planter sået på fri
land, i spandeforsøg under voliere og i væksthus. Nogle få sorter 
viste sig mindre modtagelige end andre, men størstedelen lå midt 
imellem. Efterfølgende forsøg vil vise, om resultaterne kan re
produceres.

Kartoffelbrok (Synchytrium_endgbigticum) (H. Mygind)
Der blev fra Kartoffelfondens Forædlingsstation, Vandel, indsendt
i alt 357 knoldprøver til testning for resistens. Som sædvanlig 
var prøverne opdelt i 3 kategorier: 1. gang test ("screening") af 
nye nummersorter; 2. og 3. gang test af henholdsvis en og to gan
ge tidligere afprøvede sorter. Pct. angreb i de 3 kategorier var 
henholdsvis 19,8, 14,1 og 0.
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Forsøg med bekæmpelse af kartoffel brok (H. Mygind & A.
Nøhr Rasmussen)
Kontroldyrkning i forsøgsarealet fortsat i 1983.

2I tilknytning til behandlingen med dazomet (60 g Basamid/m ),
september 1982 og god effekt i 1983, blev behandlingen gentaget i
efteråret 1983 ved at nedbringe Basamid ad 2 gange for at sikre
en behandling af noget dybere liggende jordlag end ved en gang

2behandling. Udstrøning af 60 g Basamid/m , gravning til 25 cm1 s
dybde og iblanding af midlet med greb. Derefter behandling igen

2med 60 g Basamid/m og nedbringning med håndkultivator; plastfo
liedækning. Parcellen var ubehandlet i forsøgene 1981 og 1982 og 
meget stærkt angrebet af både kartoffelbrok og kartoffelnemato- 
der. Af to andre parceller (2 og 3), som fik henholdsvis 30 g og 
60 g Basamid i 1982, fik den ene 60 g Basamid; nedfældning, den 
anden blev kun gravet. Den fjerde parcel (4) , som fik methylbro- 
mid-behandling i 1982 (100 pct. effekt) , blev også kun gravet.
Ovennævnte "dobbeltbehandling" blev udført, fordi dazomet kun har 
effekt i det jordlag, det bliver indkorporeret.

Resultat. Særdeles god effekt af Basamid (kun én eneste lille 
svulst på 1,1 g i en plante i parcel 3). Foruden god effekt mod 
kartoffelbrok var der ingen ålecyster at se på planternes rødder. 
Alle planter i denne ubehandlede parcel i 1982 var meget svækkede 
af åleangreb.

Gråskimmel (Botr^tis_cinerea) i tomatkulturer (H. Mygind)
De foregående årsoversigter omtalte registreringer af gråskimmel 
i relation til klimamålinger og bladanalyser. Beretning vil grun
det andet arbejde ikke kunne færdiggøres før i 1984.

Pythium-angreb i agurk- og tomatplanter i vandkultur (A. Nøhr 
Rasmussen og H . Mygind)
Et forsøg dels med agurk- dels med tomatplanter på borde blev ud
ført i væksthus på Institut for Pesticider. Det drejede sig om et 
orienterende bekæmpelsesforsøg med midler mod Pythium spp., som
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angriber planternes rodsystem. Planter var anbragt både i et re- 
cirkulerende vandkultursystem og placeret på stenuldsmåtter med 
drypvanding. Der tilsattes specifiktvirkende midler til nogle af 
parcellerne. Botanisk afdeling har bistået med inokulum i form af 
renkulturer af P^thium ultimum og Pythium debaryanum, som blev 
tilsat flydende næringssubstrat (i kolber). Desuden har afdelin
gen været noget involveret under forsøgets gang. Forsøgene fort
sættes i 1984.

Sunde kerneplanter (H. Mygind)
Nye hold af Campanula isogh^lla er fremstillet af virologisk af
deling på basis af meristemer. Ved testning af 32 basisstykker af 
stængler fra 6 kloner fandtes de alle at være fri for Fusarium 
tabacinum

Desuden blev der testet 87 basisstykker fra 28 kloner af Hede- 
ra_helix samt 6 stk. fra 2 kloner af Ficus_pumila. Alt det teste
de materiale var fri for plantepatogene svampe.

Kirsebærsygdomme (Karen Jørgensen)
I et 3-årigt projekt, der financieres af Samrådet, søges årsager
ne til knop- og trædød hos surkirsebær opklaret i samarbejde med 
Institut for Frugt og Bær.

Der blev i en del af de besøgte plantager konstateret et eller 
flere af følgende patogener: Prunusringplet virus, bakteriekræft 
(Pseudomonas mors-prunorum), grå monilia (Sclerotinia laxa) og 
kirsebærbladpletsyge (Blumeriella^aagii) •

Bakteriekræfts livscyklus under danske klimaforhold søges be
lyst gennem inokulationsforsøg. Desuden afprøves surkirsebærsor- 
ters modtagelighed for bakteriekræft.

I samarbejde med virologisk afdeling udvikles metode til hur
tig og sikker påvisning af Prunus-ringplet virus.

Registrering af omfanget af udskiftede træer og træer med an
den løvfarve foretages i nogle plantager ved hjælp af luftfotos.
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Rødmarv hos jordbær (Phytoghthora^ragariae) (H.A. Jorgensen)
Inf ektionsforsog blev udfort i væksthus på ^^a<l^ia._vesca me<  ̂
renkulturer af svampen, der var modtaget fra henholdsvis Sverige, 
England og Tyskland, ligesom der blev brugt rodder angrebet af 
svampen fra planter hjembragt fra Sverige som inokulationsmateri
ale. Disse forsog blev foretaget for at skaffe angrebet plantema
teriale som sammenligningsgrundlag ved identifikation af sygdom
men .

Til påvisning af sygdommen blev ligeledes i væksthus efterpro- 
vet den britiske metode "Duncan's test", hvor sonderdelte rødder 
fra planter, der er mistænkt for at have sygdommen, opblandes i 
sphagnum og grus, hvori der plantes modtagelige planter af Fraga- 
ria_vesca. Der kom anslag på enkelte planter, men det var ikke 
muligt at finde oosporer af svampen, som er det egentlige krite
rium for dens tilstedeværelse.

I laboratorieforsøg blev de udenlandske isolater af Ph^togh- 
_fragariae dyrket på forskellige substrater for at sammen

ligne deres morfologiske og biologiske egenart.

Salatskimmel (Bremia lactucae) (H.A. Jørgensen)
Resistensafprøvning af hovedsalat og icebergsalat er udført i be
grænset omfang i forhold til foregående år i samarbejde med sa- 
latdyrkerforeningerne under Dansk Erhvervsgartnerforening, dels 
med henblik på at finde egnede salatsorter til dyrkning og dels 
med henblik på en kortlægning af hvilke smitteracer, der forekom
mer i Danmark. Der var ligesom det foregående år kun få angreb af 
salatskimmel i gartnerierne.
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Nye angreb (H.A. Jorgensen)

1982 AghanoiT!Yces_cochlioides Drechs. på Beta_vulgaris
Phytophthora cinnamomi Rands på Chamaecyparis lawsoni- 
ana_allumxi og Rhoäodendron_sppi
Peronospora polygoni (Halst.) A. Fisch, på Homalocla- 
dium platYcladum
Cercos£ora caricis Dearn. et House på C^perus_alterni- 
folius
Phoma crataegi Sacc. på P¥£5 2 §!}tha_coccinea 
Phgma_rgdorae Cooke på Rhododendron 
Phyllosticta_codiaei Died, på Codiaeum

3̂ 983 Pythium irreguläre Buis. på Primula_acaulis
Phytophthora megasperma Drechs. på radis, Raphanus sa- 
tivus
£hY£2Ell£!22E§_E2EEi Foister på Allium_porrum 
Cercospora consociata Wint. på Aphelandra_sguarrosa 
Acrothecium carotae Årsvoll på Daucus_carotae 
Fusarium_semitectum Berk, et Rav. på Dracaena_margina- 
nata
Ph2 ma_f2 rsYthiae Cooke på F2E§Zthi§_sPi

Diagnostisk arbejde og registrering af faglitteratur (H.A. Jpr- 
gensen, H. Mygind og Ib G. Dinesen
Der er i årets lob til botanisk afdeling indleveret 57 4 plante- 
prover til diagnose for angreb af bakterie- og svampesygdomme. 
Der har i overvejende grad været tale om havebrugsplanter.

Registrering af faglitteratur er foretaget i lighed med tid
ligere.



79

IV. VIROLOGISK AFDELING, H . Rønde Kristensen 

1. Forsøgsarbejdet
I det diagnostiske arbejde har ELISA-metoden fundet stigende an
vendelse, og i den forbindelse er der af adskillige antisera 
fremstillet immunoreagenser (IeG og enzymkonjugeret IgG).. Elek- 
tronmikroskopiske undersøgelser har i årets løb omfa.ttet over
3.000 enkeltprøver.

Ved serologi såvel som ved værtplanteundersøgelser har man 
søgt at klarlægge slægtsskabforhold mellem mild bedegulsotvirus, 
kartoffelbladrullevirus og "beet western yellows virus".

Løbende observationer har været foretaget for virusforekomster 
i korn og græsser; hidtil er byggulmosaik, der findes i flere eu
ropæiske lande, ikke påvist i Danmark.

Udførte forsøg viser, at stiklingeplanter af kartofler er 
langt mere modtagelige for bladlus og bladrullesyge end planter, 
hidrørende fra knolde.

Talrige kartoffelsorters modtagelighed/følsomhed over for 
ringrust (rattlevirus) har været undersøgt gennem en lang årræk
ke, hvorved det har vist sig, at ca. 25% af de undersøgte sorter 
er tolerante over for sygdommen.

I forbindelse med kartoffelfremavlsprogrammet opretholdes ved 
Institut for Plantepatologi en "bank", der p.t„ omfatter 54 pato- 
genfrie kartoffelsorter.

Etablering af virusfrie kerneplanter af diverse havebrugsplan
ter - træagtige såvel som urteagtige - har lagt beslag på en væ
sentlig del af afdelingens arbejdskraft. Ud over det mere rutine
prægede arbejde er der i forbindelse med dette arbejde udført me
re forskningsprægede undersøgelser, især vedrørende vækstmedier
nes sammensætning samt de øvrige vækstbetingelser.

Undersøgelser vedrørende forskellige isolater af tobakmosaik
virus er fortsat, herunder frøsmitteundersøgelser hos peber.

Inden for prydplanteområdet er der især arbejdet med viruspro
blemer i pelargonie, begonie, Euphorbia, Kalanchoe og Aesch^nan- 
thus.
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Virussygdomme hos landbrugsplanter (B. Engsbro)

Byqmosaik
I foråret 1983 blev 90 marker fortrinsvis i landets sydlige egne 
efterset for symptomer på sygdommen byggulmosaik, som overføres 
med den jordboende svamp PolYnjYxa_2 raminis.

Sygdommen blev ikke påvist i nogen af markerne.

Ringrust i kartoffelknolde
Gennem årene er 366 nummersorter og 84 navngivne kartoffelsorters 
modtagelighedsforhold over for ringrust (Tobacco rattle virus) 
blevet undersøgt.

Herved har det vist sig, at ca. en fjerdedel af sorterne er 
resistente og en anden fjerdedel meget tolerante over for sygdom
men.

Blandt sorterne med resistens eller stor tolerance er bl.a. 
mange af de nyere sorter og nr.-sorter fra Landbrugets Kartoffel
forædlingsstation, Vandel.

Udplantede kartoffelplanters modtagelighed for bladlusbårne vi
russygdomme
I forsøg i 1982 blev sunde kartofler henholdsvis udplantet som 
"stenuldsstiklinger" med 2 udplantningstider, eller lagt som for
spirede knolde på 4 lokaliteter uden kendte smittekilder i nærhe
den.

Der forekom et mindre angreb af kartoffel virus Y ved alle 4 
forsøgssteder. Kartoffelbladrullesyge forekom med meget stærke 
angreb ved 2 forsøgsstationer med svagere ved det tredie, og med 
kun mindre angreb ved det fjerde forsøgssted.

I avlen efter "stenuldsstiklingerne" fandtes 0,8% knolde med 
kartoffel virus Y i de senest plantede, 1,4% i de tidligst plan
tede og 2,9% i avlen efter knoldplanterne.

Kartoffelbladrullesyge fandtes i 1% af knoldene i avlen efter 
tidligt lagte knoldplanter, i 9% af knoldene ved de tidligst 
plantede og i 22% ved de senest plantede "stenuldsstiklinger".
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Kun på 1 lokalitet fandtes forskel på tidlig og senere ned- 
sprojtning. Disse var i forvejen fastsat til 20.-25.juli og
l.-10. august, men burde, på grund af de store bladlusmængder der 
konstateredes i juli, være fremskyndet til 15.-20. juli.

For kartoffel virus Y's vedkommende er der formentlig tale om 
smitteoverforing fra lokale kilder tidligt i sæsonen, mens kar- 
toffelbladrullesygen sikkert er blevet tilfort langvejs fra med 
de massive bladlusangreb, der forekom hen i juli måned.

På dette tidspunkt har de forspirede tidligt lagte knoldplan
ter allerede opnået en stor aldersresistens, mens stiklingeplan
terne endnu har været på et aldersmæssigt modtageligt stadium.

Kartoffelmeristemprogrammet
Fremstillingen af sunde meristemkulturer af kartofler blev i 1977 
påbegyndt som basis for den videre dyrkning i fremavlsprogrammet.

Sortimentet omfatter nu meristemkulturer af 54 kartoffelsor
ter, der desuden opretholdes som stiklinger i rorglas i en "bank" 
ved Planteværnscentret.

Virussygdomme hos frugttræer (Arne Thomsen)

Æble meristem tipkultur
Efter 3 ugers dyrkning i flydende medium med 1,5 mg IBA pr. 1 er 
der dannet rodder fra ministiklinger af æblegrundstammen EMIV.

Forsøgene er udfort med og uden rystning af mediet i rodnings- 
perioden. Der er ikke fundet nogen forskel på rodudviklingen ef
ter de to behandlinger.

Planterne er dog pænest (mest gronne) , hvor mediet blev ry
stet.

Virussygdomme hos frugtbuske (Arne Thomsen)

Solbær, meristem tipkultur
Ved dyrkning af ministiklinger af solbær i et medium, indeholden
de 0,1 BAP og 0,1 mg IBA pr. 1, er der efter 6 uger opnået en

6
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formering på 12 gange.

Fremavl af solbær
Materiale af sorterne 'Ben Nevis' og 'Ben Lomont' er undersøgt og 
fundet virusfrie.

Ribs, meristem tipkultur
5 virusfrie ribsplanter af sorterne 'Rondone', som er fremstillet 
ved meristemkultur i 1979, er retestet i 1984.

Alle 5 planter er stadig sunde.

Fremavl af ribs
Materiale af ribssorterne 'Stanza' er testet i 1983 og fundet vi
rusfri.

Opbevaring af jordbær in vitro
Meristemplanter med rødder af jordbærsorten 'Zephyr' er opbevaret 
levende i 3 4 måneder både med og uden lys ved 4°C.

Virussygdomme i grønsager (N. Paludan)

Isolater af tobakmosaikvirus (TMV) fra forskellige prydplanter og 
peber er forsøgt diagnosticeret ved hjælp af indikatorplanter, 
omfattende forskellige tobak- og peberarter, og med den serologi
ske ISEM-metode.

De anvendte antigener og antistoffer omfattede TMV-linierne 
tomat (DK 87:55), tobak (ATCC 135), peber 8 og peber 11 (Rast og 
Maat) med tilsvarende homologe antisera for de 3 sidstnævnte.

De undersøgte TMV-isolater reagerede alle med lokale symptomer 
JI^°t.iana _tabacum 'Xanthi' og med systemiske i N.t. 'Samsun', 

samt i Capsicum annuum 'Hot Lips' uden resistens
gener.

Typiske reaktioner for TMV-tobaklinien blev påvist i et enkelt 
isolat fra Aesch^nanthus, i modsætning til resten af isolaterne,
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der alle reagerede uspecifikt. En del TMV-isolater reagerede så
ledes både som tomat- og tobaklinier i N^t^ 'White Burley' og an
dre serologisk som både peberlinie 8 og tomat- eller tobaklinier.

Ingen af TMV-isolaterne reagerede med antiserum mod peberlinie
11, og ingen af 10 nærmere undersøgte isolater kunne inficere pe
berplanter med resistensgenerne L2 og L3. Derimod var 8 af sidst
nævnte isolater i stand til at inficere peberplanter med 
resistensgenet LI (C.a. 'California Wonder'), men dog i begrænset 
omfang med 1 til 4 af i alt 5 inokulerede planter. Dette og den 
svigtende infektion af peberplanter med L2-resistentgenet viser, 
at disse isolater ikke er identiske med peberlinie 8, selv om der 
blev opnået serologisk reaktion i enkelte tilfælde.

Konklusionen må være, at mange af vore prydplanter kan stå som 
latente værtplanter for delvis ukendte TMV-linier og dermed som 
alvorlige infektionskilder for modtagelige kulturer.

Frøsmitte hos peber, forårsaget af infektion med forskellige li
nier af tobakmosaikvirus (TMV), er tidligere blevet påvist, efter 
at frøet havde været opbevaret ved 6° i 5 måneder.

Samme frø er igen blevet testet efter 2 års opbevaring. Virus
koncentrationen havde ikke ændret sig, hos fro inficeret med 
TMV-linierne tomat, tobak og peber-8, uanset høstmetoden. Derimod 
blev viruskoncentration hos peberlinie 11 reduceret betydeligt, 
men kun hvor frøet var fermenteret.

Peberfrø inficeret med de nævnte TMV-linier er blevet behand
let med henholdsvis trinatriumfosfat og dette i forbindelse med 
afspændingsmidlet 'Teepol' samt med natriumhypoklorid i forsøg på 
at inaktivere viruset. Trinatriumfosfat 10 pct. i 2 timer var det 
mest effektive over for TMV-linierne tomat, tobak og peber 11, 
men havde kun ringe effekt over for peberlinie 8. Her var natri
umhypoklor idet (5%) mest effektivt.

Spireprocenten var mindst påvirket af trinatriumfosfatbehand- 
lingen.

TMV-infektion af frøplanter blev påvist i kimblade uden frøskal, 
men kun i planter fra ubehandlet frø inficeret med henholdsvis

6'
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tobak- og peberlinie 11.

Infektionsforsog med pebersorten 'Novi' med resistensgenet L2 er 
blevet gennemfort. Sorten viste sig at være resistent over for 
peberlinie 11 og modtagelig over for peberlinie 8. Her udvikledes 
blad-, stængel- og topnekrose, og senere dode planterne.

Virussygdomme hos prydplanter (N. Paludan og A . Thomsen)

Begonia elatior
Overforingsforsog er ikke lykkedes med et viruslignende agent, 
fra begoniesorten 'Nixe' med nervelysning og krusede blade til 
symptomlose meristemplanter. Det lykkedes heller ikke at overfore 
en systemisk tobaknekroselinie i forbindelse med svampen 01gidium 
brassicae til begonieplanter, selv om svampen senere blev påvist 
i rødderne.

Et andet virusisolat fra sorten 'Nixie' er blevet diagnostice
ret. Viruset udviklede kun symptomer i Chenopodium og viste sig 
ved fysiske undersøgelser at være meget stabilt.

En positiv serologisk ISEM-reaktion er opnået med antiserum 
mod nellikespætningsvirus, men ikke med antisera mod andre vira 
fra grupperne ilar, nepo, tobanecro og tombus.

Nellikespætningvirus blev tillige påvist i et virusisolat fra 
1970 fra Begonia cheimantha med spætning i blomsterne.

Meristemplanter fra virusinficeret begonie har ikke vist blad
symptomer i 32 af i alt 36 planter.

Begonieplanter i rorglas har kunnet opbevares i 1 år ved
9-12°C med 16 timers belysning.

Camganula_iso2 hylla angribes nemt af den karboende svamp Fusarium 
tabacinum. For at udsætte smittefaren længst muligt er meristem
planter, opformeret ved stiklinger i rorglas, blevet leveret di
rekte til opformeringsstationen. Svampen har vist sig at vokse 
villigt på de anvendte næringsmedier, og derfor er planterne be
dømt som sunde, så længe mediet ikke er forurenet.

Blomstringskontrol af hvide og blå kloner har vist, at meri-
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stemkulturen ikke har ændret planternes karakter.

Euphorbia joulcherrima
Virus er forsøgt inaktiveret ved anvendelse af varmebehandlede 
ministiklinger. Stiklingerne (1-1,5 cm) blev desinficeret i en 3% 
Korsolinopløsning i 30-45 minutter.

Poinsettiamosaik- og poinsettiacrypticvirus blev inaktiveret i 
henholdsvis 16 og 1% efter 5 måneders behandling ved 34°C, men 
ikke efter 2 og 3,5 måneders behandling.

Infektionsforsøg med virusisolater fra henholdsvis K_._blossfeldi- 
ana og _K. daigremontiana er gennemført ved saft- og tørinokula- 
tion til Cheno£o_dium guinoa. Virus er blevet overført ved alle 
testninger i juni, juli, september og november måned og bedst ved 
saftinokulatio,n fra K. daigremontiana. Virusinfektion er blevet 
påvist i 8 af 10 isolater. Serologisk reaktion er opnået med an- 
tiserum mod Kalanchoevirus 1 modtaget fra dr. R. Koenig.

Fysiske undersøgelser med plantesaft fra J^henc^q<^um__guinoa 
med lokale læsioner har desuden vist resultater typiske for et 
Carlavirus.

Andre anvendte indikatorplanter, bl.a. omfattende tomat, to
baksarter, kløver og hestebønne, har ikke udviklet symptomer.

Inaktiveringsforsøg med flere virusisolater er gennemført ved 
varmebehandling og meristemkultur.

Tilsyneladende er 4 af 6 virusisolater blevet inaktiveret i 
stigende grad med en forlænget varmebehandling ved 34°C.

Kalanchoerørglasplanter er blevet opbevaret med godt resultat 
gennem 1 år ved 12°C og 16 timers belysning.

Aesch^nanthus hildebrandii
Tobakmosaikvirus er blevet påvist i planter fra 5 forskellige 
indsamlinger. Ved hjælp af indikatorplanter og serologi er TMV 
-linierne tobak-, tomat- og peber 8 blevet identificeret.



Pelargonium hortorum_. Virusinfektionsforsøg med sorten 'Spring
time Irene' er gennemført for at belyse infektionens indflydelse 
på blad- og blomstersymptomer. I perioden august-december har pe- 
largonieblomsterspætningvirus (PBSV) fremkaldt klorotiske plet
ter i de yngre blade. Desuden udvikledes der i enkelte blade en 
kraftig rynkning med gulklorotiske bånd og striber. I blomsterne 
udvikledes hvide striber i kronbladene.

Dobbeltinfektion af PBSV og tomatringpletvirus har forstærket 
symptomerne i både blade og blomster.

Begge vira har kunnet diagnosticeres direkte i pelargonie, bå
de ved saftinokulation til Chenopodium quinoa og ved den serolo
giske ISEM-metode.

Det fremstillede, patogenfrie kernemateriale omfatter nu i alt
18 pelargoniesorter fordelt på 34 kloner.

Cotoneaster meristem tipkultur
Meristemplanter med rødder af Cotoneaster har overlevet opbeva
ring in vitro ved 4-8°C i 2 år og 2 måneder.

Daphne meristem tipkultur
Forsøg har vist, at Daphne mézereum har en bedre udvikling in vi
tro ved 21^C end ved 26°C.

Deutzia meristem tipkultur.
Meristemplanter med rødder af Deutzia magnifica har overlevet op
bevaring in vitro ved 2 år og 7 måneder. Den bedste overlevelses
temperatur er 20°C.

Syringa meristem tipkultur.
Meristemtipkulturer er etableret fra virusangrebne Syringa vulga
ris i 1983. De pågældende meristemplanter er symptomløse.
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Fremavl
I 1982 er følgende dyrkningsværdige arter og sorter af træagtige 
prydplanter undersøgt og fundet virusfrie:

Baccharis magellanica 'Baca' 
ki2 ust£um_vulgaris 'Listrum' 
Lonicera gerycl^menum
!^äl}2Diä_§9yi£2liüi!) 'Magu' 
Malus_sylvestris 
Rosa 'Ripolio'
Ro3ä_2iü)Ei!}2i.ii^2-'-iä 
Rosa gimginellifolia lav 
Rosa_pimginellif2 lia 'Rofola1 
Hippophae rhamnoides 
Euonymus "Vegetus"
Euonymus "stor flade"
Eu2 nymus "høj kraftig" 
Euonymus "Radicans"
Betula verrucosa "Viby"
§®tula_yerrucosa "Viby"
Acer_tschonoskii
Acer_gennsYlvanica
Acer rubrum
Acer tegmentosum
Vaccineum vitis-ideae 'Vacmi'
L tru.m_vu lgar e
Cornus_rnas 'Macrocarpa1 (I^)
Malus 'Makamik- (I^)
Prunus (I2 )
Sorbus_alnifolia 
Deutzia magnifica 
Deutzia 'Eburnea'



Serologi (Mogens C hristensen)

Antisera og immunoreaqenser
Der er ikke i 1983 blevet produceret nye antisera, men dels til 
eget diagnosticeringsarbejde og dels til levering til andre in
stitutioner er der, ud fra tidligere fremstillede antisera og ud 
fra antisera leveret fra andre institutioner, fremstillet immuno- 
reagenser (IgG og enzymkonjugeret IgG) af de nedenfor nævnte vi
rus til brug ved ELISA (Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay) :

Kartoffel virus M, kartoffel virus S, kartoffel virus X, kar
toffel virus Y, "Beet western yellows virus", Prunus-ringpletvi- 
rus, Havrerødsotvirus.

Inden for hvert virus blev der benyttet flere forskellige an
tisera.

Undersøgelser vedr. slægtskab inden for luteovirusgruppen
Ved hjælp af serologi (ELISA-metoden) og ved anvendelse af diver
se indikatorplanter (11 forskellige plantearter) har man forsøgt 
at klarlægge slægtskabet inden for luteovirusgruppen, idet isola
ter af følgende tre virus har været inddraget i undersøgelserne: 
Kartoffelbladrullevirus, mild bedegulsotvirus og "Beet western 
yellows virus".

Konklusionen af de opnåede resultater er, at de to sidstnævnte 
virus er nært beslægtede (måske identiske) , mens der mellem kar- 
toffelbladrullevirus og de to andre virus kun er et fjernere, se
rologisk slægtskab.

Undersøgelser har endvidere vist, at korsblomstrede planter, 
især raps, kan inficeres med mild bedegulsotvirus.

Elektronmikroskopi (J. Begtrup)
Antallet af EM-analyser ved iSEM-teknik har i årets løb overste
get 3.000 enkeltprøver. Dette er en væsentlig forøgelse af det 
diagnostiske arbejde i EMLAB (det elektronmikroskopiske laborato
rium) .
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En af årsagerne hertil er, at det i modsætning til tidligere 
har været muligt at udfore EM-analyser af træer og buske samt af 
andre plantearter, hvor et højt indhold af hæmstoffer tidligere 
har vanskelig- eller umuliggjort fremstillingen af anvendelige 
præparater til elektronmikroskopiske undersøgelser.

Denne misere er afhjulpet ved, at der ved præparatfremstillin
gen tilsættes 2% polyætylenglycol (PEG) MW 6000 til den alminde
ligt anvendte fosfatstødpude (0,1 M, pH 7,0). Forsøg med tilsæt
ning af andre glycoler, f.eks. polyvenylpyrolidon har ligeledes 
med held været anvendt til udfældning af mange af de generende 
stoffer, hvilket har forbedret den serologiske reaktion ved ISEM 
-analyser, så en bedre dekoration af partiklerne er opnået.

Planteart Påvist di
rekte i

Virus

Allium fistilosum blomster og 
bladknopper

Prunus-ringpletvirus

Begonia elatior testplante
Chi_guinoa

Nel 1ikespætningvirus

Fragaria_vesca blade Jordbær-C-virus

Kalanchoe blade Jordbær-C-virus

Pelargonium_hortorum blomster og 
blade

Pelargonium blomsterspæt- 
ningsvirus

Pelargonium hortorum blomster og 
blade

Tomatringpletvirus

Phlox borealis testplante 
N. clevelandii

Tomatsortringvirus

Prunus avium blomster og 
bladknopper

Prunus-ringpietvirus
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Oversigt fortsat: 
Planteart Påvist di

rekte i
Virus

Rosa sp. bladknopper
blade

og Prunus-ringpletvirus

Rubus rubrum bladknopper Hindbærringpietvirus

Sambucus nigra bladknopper 
og blade

og Hylde virus A

2. Nye angreb 1983 (B. Engsbro, N. Paludan og A. Thomsen)

nellikespætningvirus
II

mild bedegulsotvirus
tobakringpletvirus
tobaknekrosevirus linie A
potyvirus
kalanchoe virus 1
potyvirus
tomatringpletvirus
arabismosaikvirus
tomatsortringvirus
prunus-ringpletvirus
arabismosaikvirus
arabismosaikvirus
bønnegulmosaikvirus
mild bedegulsotvirus

Virus lignende symptomer iagttaget:
§uxus_semgervirens
Hedera helix
Jasminum nudiflorum
Wistaria sinensis
Virusinfektion påvist:

§§92Dia_®iaÜ 2 E  
Brassica nagus
QaryogteEi
Egimedium jseraldianum 
Heliojosis_scabra 
Kalanchoe blossfeldiana 
Kalanchoe blossfeldiana 
E§Qtas_lanceolata 
Phlox_subulata
Phlox_subulatai_b2 realisi_dou2 lasii
Rosa_spgi
Rubus idaeius
Sambucus nigra
Schizost^lis coccinea
Sinapsis arvensis (agersennep)
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V. ZOOLOGISK AFDELING, J. Jakobsen 

Forsøgsarbejdet

Kartoffelnernatoder (Globodera_rostochiensis og G._pallida)
(L. Monrad Hansen og J. Jakobsen)

Patotypebestemmelse af kartoffelnematoder fra haver
Patotypeundersøgelse af populationer indsamlet i 1983 er fortsat. 
Blandt de ca. 600 populationer, som blev undersøgt i 1982, var 
der 30, som gav mistanke om forekomst af andre patotyper end 
Ro-1. Videre undersøgelser bekræftede, at en lokalitet indeholdt
G. pallida (sandsynligvis patotype PA-3). De øvrige populationer 
gav ved den gentagne test kun få eller ingen cyster på de resi
stente sorter med undtagelse af 3 (en prøve med 30 cyster på sort 
65.346/19 og ingen på de øvrige, en prøve med 8 cyster på Frila 
og ingen på de øvrige, og endelig en prøve med 9 cyster på 60.21.
19 og en eller to på de øvrige sorter).

På larver, udviklet på de resistente sorter, blev der foreta
get opmåling af stiletlængden. For hver prøve blev der målt på 10 
larver fra 3 cyster i alt 30 larver. Resultaterne viste, at så
danne målinger med sikkerhed afslørede forekomst af G.__pallida. 
Stiletlængden af Gj__pallida var 25,6 i modsætning til de øvrige 
populationer, der havde en gennemsnitsværdi fra 21,1 til 23,7.

Tilsvarende blev der foretaget måling af stiletlængden fra 
larver af Ro-1, udviklet ved 3 temperaturniveauer i et forsøg fo
retaget under betingelser, hvor jordtemperaturen kunne kontrolle
res.

Målingerne viste ingen sammenhæng mellem stiletlængde og tem
peratur.

Jordtemperaturens betydning for udviklingshastigheden af kartof- 
felnematoder
Et udviklingsforsøg viste, at temperatursummen, som kræves for 
udvikling af kartoffelnematoder, er mindre ved lave temperaturer
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end høje.
Med basistemperaturen 6°C blev der brugt 231 graddage, før der 

kunne iagttages hvide hunner på rødderne, når begyndelsestempera
turen var 8°C i modsætning til 312 ved en begyndelsestemperatur 
på 12°C for sorten Bintje. De tilsvarende værdier for sorten Alma 
var henholdsvis 231 og 312.

Undersøgelse af jordprøver fra kartoffelcentraler m.fl. for fore
komst af kartoffelnematoder
For at få belyst, i hvilken udstrækning der forekommer kartoffel- 
nematoder i kartoffelmarker i Jylland, blev der truffet aftale 
med A) Grindsted kartoffelcentral, B) kartoffelmelsfabrikker og 
C) De danske Spritfabrikker om udtagning af jordprøver fra de 
indleverede kartoffelpartier.

Der blev i alt udtaget godt 700 prøver, som blev undersøgt for 
kartoffelnematoder på normal vis. Kun 4 af de undersøgte prøver 
indeholdt nogle få kartoffelnematodcyster.

Blandt nogle af de 700 udtagne prøver er der mulighed for at 
stedfæste, fra hvilke arealer kartoffelpartierne stammer.

I løbet af foråret vil der blive udtaget yderligere prøver fra 
disse marker for at se hvor god overenstemmelse, der er mellem 
resultater fra undersøgelse af jordprøver på normal vis og jord
prøver udtaget af den vedhængende jord, når kartoflerne afleveres 
til kartoffelcentraler m.v.

Undersøgelse af jordprøver for kartoffelnematoder fra arealer med 
læggekartofler m.v.
For Statens Plantetilsyn og Fællesudvalget for kartoffelfremavl 
er der undersøgt ca. 6.300 jordprøver fra fremavlsarealer. Der 
blev påvist kartoffelnematoder i 1,2% af de undersøgte prøver - 
en stigning i forhold til 1982, hvor der blev påvist kartoffelne- 
matoder i 0,6% af prøverne.

Resistensafprøvning af kartoffelkrydsninger
For kartoffelforædlingsstationen Vandel er der afprøvet ca. 225
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sorter å 6 knolde for resistens overfor Ro-1 og 50 sorter for re
sistens overfor henholdsvis PA-2 og PA-3.

Havrenematoder (Heterodera avenae og Heterodera_hordecalis)
(J. Jakobsen og M. Juhl)

Opformering af havrenematoder ved ensidig korndyrkning
Opformeringen af havrenematoder i et langvarigt karforsog på Bor
ris forsøgsstation var i 1983 negativ, uanset om der blev dyrket 
nematodmodtagelige havre- eller bygsorter.

På en ejendom i Vestjylland, hvor der i 1978 blev konstateret 
omfattende angreb af Heterodera hordecalis er tætheden i de en
kelte marker blevet fulgt i den efterfølgende periode. I modsæt
ning til havrenematoden reduceres tætheden af Hi_hordecalis dra
stisk (mere end 90%) blot ved dyrkning af en enkelt afgrøde, som 
ikke er vært for denne nematodart.

Undersøgelserne vedrørende vintertemperaturens indflydelse på 
parasiteringen af havrenematoder er fortsat. Resultaterne fra 
1983 bekræfter tidligere års resultater, at høj vintertemperatur 
befordrer svampeparasitering af nematoderne.

Svampeparasitter på havrenematoder
Undersøgelse af svampeparasitter på havrenematoder i et forsøg 
med forskellige kvæl stofmængder er fortsat.

Forsøget indeholder 6 kvæl stofmængder med og uden fungicidbe
handling. Populationstætheden af havrenematoder og frekvensen af 
svampeparasiterede æg og larver optælles forår og efterår.

Det gennemgående træk svarede til tidligere års resultater. 
Opformeringen var mindst i de parceller, som fik den største 
mængde kvælstof og størst i den del af forsøget, som blev behand
let med Captafol. Parasiteringen af æg og larver synes positivt 
korreleret med kvæl stofmængden.

I modsætning til tidligere års resultater var der imidlertid 
en nedgang i populationstætheden i alle parceller i løbet af 
vækstsæsonen 1983. Denne nedgang kan eventuelt skyldes de meget
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ekstreme vejrforhold, som gjorde sig gældende - usædvanlig store 
nedbørsmængder i forårsmånederne afløst af næsten ingen nedbør i 
juni og juli.

Roenematoden (Heterodera schachtii) (L. Monrad Hansen og M. Juhl)
I bekæmpelsesforsøg, udført af forædlingsstation Maribo, er der 
foretaget tæthedsbestemmelse af roenematoder.

Der blev foretaget behandling med DD og Metam-Na i to doserin
ger i efteråret 1981. Denne jordbehandling kunne ikke forhindre 
en opformering af roenematoder i 1982 og -83, men gav et betyde
ligt merudbytte i 1982, og den bedste af behandlingerne (500 1 
DD) gav også et signifikant merudbytte af roer i 1983.

I en del af de behandlede parceller blev der efter roer i 1982 
dyrket vårbyg i 1983. Også vårbyggen gav et signifikant merudbyt
te efter jordbehandling.

Nye forsøg med Metam-Na-behandling er anlagt i efteråret 1983.

Formalinbehandling af areal inficeret med roenematoder (M. Juhl)
I et areal anvendt til opformering af roenematoder, blev der i 
efteråret 1981 og -82 foretaget en formalinbehandling af dele af 
arealet. Formålet med denne behandling var at undersøge, om for
malinbehandlingen ville påvirke opformeringen af roenematoder på 
linie med det, der kendes for havrenematoder. Tætheden af roene
matoder efterår 1982 var i behandlet og ubehandlet henholdsvis 
240 og 21 æg pr. g jord. De tilsvarende tal i efteråret 1983 var 
henholdsvis 390 og 12 æg pr. g jord. Det fremgår af resultaterne, 
at formalinbehandlingen har medført en overordentlig kraftig for
øgelse af roenematodens populationstilvækst. Årsagen til denne 
effekt skal søges i det forhold, at nematodparasiterende svampe
arter ødelægges af formalinbehandlingen. Tilsvarende undersøgel
ser blev i 1983 udført i jord inficeret med kartoffelnematoder. 
Formalinbehandlingen medførte over for denne nematodart ingen 
indflydelse på opformeringsraten.
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DitYlenchus radicicola som skadegører i plænegræs (J. Jakobsen)
Prøver fra Københavns Idrætspark blev i eftersommeren 1983 ind
sendt til undersøgelse for skadegørere. Det viste sig, at græsset 
var stærkt angrebet af Dit^lenchus_radicicola også kaldet "krog- 
nematoden". Denne art er ikke tidligere påvist som skadegører her 
i landet, men fundet hist og her på marehalm på strandenge. 
Blandt de undersøgte prøver forekom der flest galler på rødderne 
af enårig rapgræs (Poa_annua) - i gennemsnit 4 galler pr. plante. 
På rød svingel (Festuca rubra) 2 galler pr. plante og på turf 
rajgræs (Lolium sgg^) en halv galle pr. plante.

Indholdet af nematodæg pr. galle var også afhængig af plante
arten med størst indhold i galler på enårig rapgræs med et gen
nemsnitligt indhold på 150 æg pr. galle.

Jordboende skadedyr i bederoer (L. Monrad Hansen)
Der blev i 1983, i samarbejde med sukkerfabrikkerne, undersøgt 
jordprøver fra 9 bejdse- og granulatforsøg.

Der blev anvendt midlerne Promet, Ambush, Oncol og Curaterr. 
På grund af ringe forekomst af jordboende skadedyr og usædvanlige 
vækstbetingelser kan der ikke tolkes resultater ud af disse for
søg .

For Landskontoret for Planteavl blev der foretaget undersøgel
se af jordprøver fra 6 bejdseforsøg. Ved et collembolindeks på
12,0 fandtes der nogen virkning af Curaterr og Promet.

Undersøgelse af mulighederne for at udvikle en negativ progno
se for forekomst af collemboler, baseret på undersøgelser af 
jordprøver udtaget om efteråret, er fortsat.

Der blev undersøgt jordprøver efterår og forår fra 27 marker.
Resultaterne fra disse undersøgelser bekræftede i hovedtræk 

tidligere resultater, således at antallet af collemboler var lavt 
om foråret i de marker, hvor antallet af collemboler var lille 
ved efterårsundersøgelserne. Der var dog 4 marker med lave efter
årstal, hvor antallet af collemboler var relativt højt ved for
år sunder s® gel sen.

På grund af det regnrige forår blev undersøgelser (der foreta
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ges, når roerne har 1-2 par blivende blade) foretaget 4 til 8 
uger senere end normalt. Det sene prøveudtagningstidspunkt har 
givet mulighed for en betydelig opformering af collemboler og kan 
således være årsag til de afvigende resultater.

Undersøgelserne fortsættes i 1983/84.

Migrerende nematoder som skadegørere i bederoer ("Docking disor
der") (L. Monrad Hansen)
Der er i 1983 gennemført undersøgelser for forekomst af nematod- 
slægterne Trichodorus og Longidorus i nogle marker på Fyn, som 
havde symptomer, der gav mistanke om forekomst af "Docking Disor
der".

Der blev kun fundet Trichodorus i den ene af de 3 undersøgte 
marker og ikke i et omfang, som umiddelbart kunne bekræfte, at 
der var tale om "Docking disorder"-angreb. Undersøgelserne fort
sættes i 1984 i marker med typiske symptomer.

Registrering af bladlus i udvalgte fremavlsarealer (J. Reitzel)
Der blev i 1983 foretaget bladlusfangster i arealer i Jylland. To 
gange ugentlig blev der indsamlet og indsendt fældefangster fra 3 
fangbakker i de nævnte arealer.

Formålet med placering af 3 fangbakker i hvert areal forskel
lige steder i Jylland var: 1) at undersøge hvor stor en varia
tion, der var i bladlusforekomsten markerne imellem, 2) at un
dersøge om der er behov for mere end en fangbakke pr. areal for 
at opnå et muligt dækkende udtryk for bladlustætheden. Resulta
terne fra 1983 viste, at en fælde pr. mark var tilstrækkeligt for 
at opnå et dækkende udtryk for bladlusforekomsten, forudsat at 
fangbakken blev placeret på en standardiseret måde. Endvidere vi
ste resultaterne fra 1983, at der ikke var nogen entydig sammen
hæng mellem markernes geografiske placering og bladlusforekom
sten.

Undersøgelserne blev gennemført for at styrke vurderingsgrund
laget for fastsættelse af påbudte nedvisningsdatoer for fremavls
kartofler.
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Bladlus i vårbyg (J. Jakobsen, H. Scheller, 0. C. Pedersen,
F. Lind, L . Monrad Hansen)
På baggrund af tidligere års undersøgelse af registreringsmetoder 
til tæthedsbestemmelse af bladlus i vårbyg, som specialestuderen
de Jens Danielsen, Århus Universitet, gennemførte i 1981-82, blev 
der i 1983 gennemført et landsdækkende avlerbaseret registre
ringsprogram for bladlus i vårbyg.

Gennem planteavlskonsulenter blev der etableret kontakt til 
ca. 500 avlere fordelt landet over.

Disse avlere foretog ugentlige registreringer af bladlus i 
vårbyg fra begyndelsen af juni frem til midten af juli.

På baggrund af avlernes registrering blev der foretaget en 
vurdering af bekæmpelsesbehovet, baseret på en simpel model, som 
var indeholdt i det EDB-program, som automatisk udskrev vejled
ningen til de enkelte avlere, når indtastningen af de aktuelle 
tal var foretaget.

1983 var præget af ret kraftige bladlusforekomster i vårbyg. I 
landets sydøstlige egne optrådte bladlusene tidligt og forekom i 
de fleste vårbygmarker. I det vestlige og nordlige Jylland var 
bladlusangrebene væsentligt senere og ikke så omfattende.

De avlerbaserede registreringer af bladlus var væsentlige for 
udsendelse af generelle varslinger via planteværnsmeddelelser, og 
samtidig udtrykte de fleste medvirkende avlere tilfredshed med 
deres deltagelse i registreringsprogammet. De fleste avlere havde 
fordel af, at de regelmæssigt holdt bladlustilvæksten under kon
trol, hvorimod kun en del af avlerne havde nytte af de vejlednin
ger med hensyn til bekæmpelse, som de modtog.

En statistisk bearbejdning af de data, som blev indsamlet i 
1983, gav ikke mulighed for at korreliere høstudbytte til en ræk
ke af de forhold, som vi på forhånd antog for at være væsentlige 
for udbyttets størrelse - f.eks. såtidspunkt, gødningsmængde og 
bladlusbekæmpelse. Den manglende sammenhæng imellem disse forhold 
kan imidlertid skyldes de meget særprægede vækstvilkår, som gjor
de sig gældende i 1983.

Programmet fortsættes i 1984, og her vil der ske en registre-

7
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ring af både bladlus, meldug og rust. Samtidig tilstræbes det at 
udvide antallet af medvirkende avlere til det dobbelte, således 
at mulighederne for en statistisk analyse af de indsamlede data 
forbedres.

Løbebillers betydning som bladlusprædatorer i korn (H. Scheller 
og P. Esbjerg)
Der er blevet undersøgt forskellige fælder, konserveringsvæske og 
fældetætheder til indfangning af biller i en vårbygmark. Sidelø
bende med indfangningen af biller blev der foretaget optælling af 
bladlus. De fangne løbebillearter blev dissekeret, og deres tarm
indhold blev undersøgt for rester af bladlus for at få et indtryk 
af de enkelte arters betydning som bladlusprædatorer.

Undersøgelsen viste, at Acjonom dorsale var den mest effektive 
art, men antallet af denne art var beskedent i forhold til løbe
billen Bembidion_lamgros, som også er en ret effektiv bladluspræ- 
dator.

Ved nærmere analyse af de indfangne løbebillearters betydning 
og antal kunne det påvises, at løbebillefaunaen kan have en væ
sentlig betydning som hæmmende faktor for bladlusopformeringen i 
den tidlige del af vækstperioden.

Semifieldmetode til bestemmelse af pesticiders effekt på bladlus 
(J. Jakobsen)
Arbejdet med udvikling af en metode til bestemmelse af pestici
ders effekt på bladlus i korn, som er uafhængig af den naturlige 
infektion i marken, er fortsat.

Metoden er baseret på korn, dyrket under ensartede betingelser 
i spande på et plastoverdækket areal. Der tilføres en bestemt 
mængde bladlus til hver enhed før eller efter behandling med in
sekticiderne. Efter behandling og påsætning foretages der regel
mæssige optællinger af bladlustætheden, og der foretages udbytte
måling .

På trods af en forbedret vandingsteknik er det imidlertid ikke 
lykkedes at opnå en tilstrækkelig ensartet vækst i de enkelte
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spande, ligesom det heller ikke lykkedes at få en rimelig ensar
tet opformering af bladlus i de enkelte gentagelser (4) inden for 
hver behandling.

Skadedyr i raps (F. Lind)
Der er foretaget undersøgelse af forskellige vårrapssorters reak
tion på insektangreb. Forsogene blev gennemført under semifield 
-betingelser med 6 sorter, som blev udsat for en bestemt mængde 
glimmerbøsser. De fem af de undersøgte sorter øgede antallet af 
skulper ved angreb af glimmerbøsser, hvorimod den sjette sort 
"Olga" havde et markant mindre antal skulper på de angrebne plan
ter. Selv om planterne ved glimmerbøsseangreb var i stand til at 
kompensere med udvikling af et større antal skulper, resulterede 
angreb alligevel i et mindre frøudbytte, fordi frøvægten i de an
grebne planter var mindre end i de ikke angrebne, eller fordi en 
del af skulperne er golde. Der var imidlertid meget stor forskel 
mellem antallet af golde skulper på de undersøgte sorter.

Kortlægning af skadedyrforekomsten i vinter- og vårraps er 
fortsat i samarbejde med rapsavlere.

I forhold til 1981 og 1982 var angrebene af skulpesnudebiller 
og -galmyg i vinterraps i 1983 moderate. Derimod var skadedyrsan
grebene i vårraps i 1983 på linie med angrebene i de to tidligere 
år.

Flyveaktivitet og opformering af agerugler (Agrotis^egetum) 
i forhold til vejrbetingelser (P. Esbjerg)
I 1983 blev der foretaget fangst af ageruglehanner ved hjælp af 
feromonfælder på 19 lokaliteter. På 3 af lokaliteterne blev der 
foretaget detaljerede meteorologiske målinger med automatisk må
leudstyr.

Målet med disse registreringer er at kunne udarbejde en vejr
korrigeret relation mellem fangst af ageruglehanner og den fakti
ske populationstæthed, således at fældefangsterne ud over fast
sættelse af flyveaktivitet også kan anvendes til skadetærskelbe-

r



100

stemmel se.
Der forekom i 1983 udbredte knopormeangreb betinget bl.a. af 

det tørre og varme vejr i juli. På grundlag af fangsten af ager
ugler i feromonfælderne blev der udsendt 3 varslinger for bekæm
pelse af knoporme.

På arealer, hvor der ikke blev foretaget bekæmpelse, gjorde 
knopormene betydelig skade. Eksempelvis blev der på sandede are
aler på Sams® fundet op til 60-90% skade i rodbeder og på Lamme
fjorden skader på 25 til 35% i gulerødder.

Undersøgelse af virus og nogle pesticiders effekt på knoporme 
(P. Esbjerg)
I samarbejde med Zoologisk Institut, KVL og Institut for Pestici
der er der foretaget markafpr®vning af et Baculovirus, som er pa
togen over for knoporme, og insektmidlerne permethrin, parathion 
og acephat.

Der blev foretaget bekæmpelse af knoporme i en rodbedemark. 
Bekæmpelsens effektivitet blev opgjort ved optælling af 200 rod
beder pr. parcel. Blandt de anvendte pesticider havde permethrin 
den bedste effekt, og virusbehandlingen havde ringere effekt end 
de anvendte pesticider.

De tre nævnte pesticider blev også afprøvet i et potteforsog, 
hvor der blev anvendt radiser som forsogsplanter, og til hver 
potte blev der tilsat en næsten forpupningsfærdig ("6.stadie") 
knoporm. Der blev anvendt 30 potter pr. forsøgsled. Et døgn efter 
tilsætning af knoporme blev potterne behandlet. Ingen af pestici
derne gav en tilfredsstillende effekt ved dette forsøg. Derimod 
blev der opnået et tilfredsstillende resultat i et tilsvarende 
forsøg med permethrin, hvor der blev anvendt yngre knoporme ("3. 
stadie").

Feromonfælder til æblevikler, ærtevikler og frugtskalvikler 
(P. Esbjerg)
I samarbejde med Institut for Pesticider, Planteværnsafdelingen 
ved Godthåb og Zoologisk laboratorium, Århus Universitet, blev
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der foretaget afprøvning af en ærteviklerfælde, stillet til rå
dighed af Nordisk Alkali Biokemi. Fælden var opstillet på 15 lo
kaliteter med to fælder pr. mark. Kun 3 af lokaliteterne gav en 
fangst på over 20 ærteviklere pr. uge, hvorimod fangsttallene var 
lave på de øvrige lokaliteter. Feromonfælderne fungerede i øvrigt 
tilfredsstillende med hensyn til en specifik tiltrækning af kun 
ærtevikleren.

På grundlag af den ringe forekomst af ærtevikleren var det ik
ke muligt at vurdere, hvorvidt de engelske skadetærskelværdier 
kan overføres til danske betingelser.

Fra firmaet Hoechst blev der afprøvet feromonfælder over for 
æblevikleren, frugtskalvikleren og blommevikleren.

Æbleviklerfælder har tidligere været afprøvet med et tilfreds
stillende resultat. De blev derfor ophængt i en række sjællandske 
og fynske lokaliteter som støtte til vurdering af sammenhæng mel
lem fældefangst og skadetærskler. Resultaterne fra 1983 er imid
lertid begrænsede, fordi der kun forekom beskedne og sene angreb 
af ærtevikleren.

Afprøvning af frugtskalviklerfælden viste, at feromonet i den
ne fælde er specifikt og effektivt. For blommeviklerfælden mang
ler endnu en endelig artsbestemmelse af de fangne viklere for at 
kunne afgøre, hvorvidt dette feromon er specifikt over for blom
mevikleren.

Biologisk/integreret bekæmpelse af skadedyr i væksthusgrønsager 
(L. Stengård Hansen)
Arbejdet med afprøvning af biologisk bekæmpelse af bladlus med 
bladlusgalmyggen ^hidoletes_aghidim^za er fortsat. Erfaringerne 
viser, at det er afgørende, at der foretages en udsætning af gal
myggen, mens der er meget få bladlus i væksthuset. Det har vist 
sig vanskeligt at erkende de første spæde angreb af bladlus. Hvis 
udsætning af galmyggen baseres på konstateret bladlusforekomst, 
kan bladlusene nå en betydelig opformering, inden galmyggene bli
ver ordentligt etableret. For at undgå den svaghed ved bekæmpel
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sesmetoden, foretages der derfor forebyggende udsætninger, enten 
i form af udsætning af galmyg og en bladlusart, som ikke angriber 
den pågældende væksthuskultur, eller også ved en forebyggende ud
sætning af et lille antal galmygpupper med ca. 2 ugers interval 
fra starten af vækstsæsonen. Produktionen af galmygpupper har i 
vækstperioden været på ca. 10.000 stk. - dels til egne forsøg og 
dels til gartnere, som var interesseret i at anvende bekæmpelses
metoden på egen hånd.

Bekæmpelse af trips med en rovmide - Ambl^seius_mackenziei - 
er blevet indledt. Der er blevet etableret produktionsfaciliteter 
til opformering af denne rovmide i større skala, og rovmider blev 
udsat i nogle agurkgartnerier med angreb af trips. Erfaringerne 
fra disse indledende bekæmpelsesforsøg viste, at rovmiderne be
grænsede opformeringer af trips, men de blev udsat for sent i 
forhold til tripsangrebet og i for lille et antal til at holde 
angrebet af trips i skak.

Udvikling af testmetoder til bestemmelse af pesticiders effekt 
over for udvalgte nyttearter (L. Samsøe-Petersen)
Arbejdet med udvikling af en laboratorietestmetode til bestemmel
se af pesticiders effekt over for rovbillen Aleochara_bilineata 
er fortsat. Der er etableret standardopdræt af løgfluer og rov
biller, og standardiserede testbetingelser er udviklet. På grund 
af sygdomsproblemer med rovbillen har det imidlertid ikke været 
muligt at få afprøvet testmetoden tilstrækkeligt til at dokumen
tere dens reproducérbarhed. Arbejdet med metodeudvikling og af
prøvning af metoden til test af pesticider over for Aleochara_bi- 
lineata forventes afsluttet i løbet af sommeren 1984. Arbejdet 
financieres af Miljøstyrelsen.

Insekticidresistens hos ferskenbladlus (O. Carsten Pedersen)
I 1981 blev der indledt en kortlægning af insekticidresistente 
populationer af ferskenbladlus. Undersøgelsen er baseret på ind
sendelse og indsamling af ferskenbladlus i kartoffel- og bederoe
marker samt i væksthuse. Der blev i 1983 undersøgt ca. 100 popu
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lationer af ferskenbladlus hovedsagelig fra Lolland-Falster og 
Sjælland. Der forekom stort set lige mange ikke-resistente og 
svagt-resistente populationer og kun få populationer, som var 
middel- eller stærkt-resistente.

Undersøgelserne i 1983 blev støttet af Sukkerfabrikkerne, For
søgsudvalget for sukkerroedyrkning og Virusgulsotudvalget.

Opformering af visse skadedyrarter og bistand til afprøvning af 
pesticider over for disse arter (J. Reitzel, P. Esbjerg L. Sam- 
soe-Petersen)
Der er gennemført opformering af trips, ferskenbladlus, mellus, 
coloradobiller m.fl., som er anvendt til afprøvningsforsøg. Spe
cielt er der ydet hjælp til Institut for Pesticider med udvikling 
af afprøvningsmetoder til trips, minérfluer og coloradobiller.

Rutineopdræt af skade- og nyttedyrarter
I forbindelse med en række af afdelingens opgaver er der behov 
for opdræt af en række forskellige skadedyr- og nyttedyrarter af 
insekter og mider.

Til dette formål er der indledt en renovering af afdelingens 
opdrætsfaciliteter, således at et sådant opdræt af mange arter 
kan gennemføres som rutine.
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D. INSTITUT FOR PESTICIDER 
I. ALMEN OVERSIGT, E. Nøddegaard

Anerkendelse
institut for Pesticider har efter gældende bestemmelser til opga
ve at sikre, at der gennemføres forsøg og undersøgelser i et om
fang, der giver grundlag for anerkendelse af pesticider og vækst
regulerende midler.

Med virkning fra 1. januar 1984 er aftalen mellem Dansk Agro- 
kemisk Forening og Landbrugsministeriet (Statens Planteavlsud
valg) vedrørende anmeldelse, afprøvning og anerkendelse af pesti
cider og vækstregulerende midler ændret på følgende punkter:

Resultaterne af afprøvningen, der tidligere har været meddelt 
firmaerne fortroligt, må nu af disse anvendes i henhold til mar
kedsføringslovens bestemmelser.

Der er indført et indregistreret fællesmærke for anerkendte 
pesticider og vækstregulerende midler, der af firmaerne må anven
des på midlernes etiketter og i brochurer m.v. i forbindelse med 
anerkendelsesteksten, og som af Statens Planteavlsforsøg vil bli
ve anvendt ved omtalen af anerkendte midler.

Anmeldelsesfristen er nu for alle midler fastsat til 1. febru
ar med undtagelse af afsvampningsmidler til vintersæd, hvor an
meldelsesfristen er 15. august.

Samtidig er der gennemført en forhøjelse af forsøgsafgifterne 
med i gennemsnit ca. 30% og indført et nyt betalingsreglement.

Midler med tilfredsstillende effekt optages i anerkendelses
listen "Plantebeskyttelsesmidler anerkendt af Statens Planteavls
forsøg til bekæmpelse af plantesygdomme, skadedyr og ukrudt, til 
nedvisning af frøafgrøder og kartoffeltop samt til vækstregule
ring" .

Anerkendelseslisten revideres årligt og udsendes i januar må
ned. I april måned udsendes et supplement til listen. Kun bekæm
pelsesmidler, som er godkendt af Miljøstyrelsen til brug i hen
hold til anerkendelsen, optages.
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Effektivitetsvurdering
I medfor af Miljöministeriets lovbekendtgørelse nr. 410 af 17. 
September 1980 om kemiske stoffer og produkter skal Institut for 
Pesticider medvirke ved Miljøstyrelsens godkendelse af pesticider 
og vækstregulerende midler ved at foretage en vurdering af mid
lernes effektivitet. Effektivitetsvurderingen baseres bl.a. på 
firmaindsendte forsøgsresultater, erfaringer og litteraturstudi
er. I fornødent omfang foranlediges yderligere forsøg og undersø
gelser gennemført.

Revurdering
I medfør af Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 410 af 17. 
september 1980 skal alle midler, klassificeret af Giftnævnet, re- 
vurderes af Miljøstyrelsens bekæmpelsesmiddelkontor. I henhold 
til aftale af 29. oktober 1982 mellem Bekæmpelsesmiddelkontoret 
og Planteværnscentret skal Institut for Pesticider bistå Miljø
styrelsen med revurderingen af pesticider og vækstregulerende 
midler. Hvis denne vil give anledning til begrænsninger i midler
nes anvendelse, vil spørgsmålet om alternative midler og bekæm
pelsesmuligheder blive forelagt Statens Planteværnscenter.

Med baggrund i foreliggende viden, erfaringer, forsøgsresulta
ter og anden dokumentation skal Instituttet afgive udtagelser til 
Miljøstyrelsen vedrørende berørte midlers betydning og anvendel
se, mulige alternative midler og metoder samt økonomiske konse
kvenser ved begrænsning af midlernes anvendelsesområder. I fornø
dent omfang inddrages andre instanser.

1. Forsøgsarbejdet 
LANDBRUG
Svampesygdomme
Sprøjtning mod stængel- og bladsygdomme på korn (Bent J. Nielsen)
Ved forsøgenes anlæg i april blev der konstateret et angreb af 
knækkefodsyge på 65%. Sprøjtning blev udfort ved stadie 6, og 
forsøget blev gjort op i juli, hvor angrebsniveauet i ubehandlet
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var faldet til 41%. Effektiviteten af midler med carbendazim el
ler benomyl var i gennemsnit kun på 26%, mens effektiviteten af 
prochloraz var på 77%. Bedst virkning blev opnået med en blanding 
af carbendazim og prochloraz, hvor effektiviteten efter sprøjt
ning var 83%. Til trods for de høje angrebsgrader kom knækkefod
sygen ikke helt til udtryk på grund af de meget fine vejrforhold 
for høst.

Over flere år er der konstateret en faldende effektivitet ef
ter sprøjtning med benzimidazolforbindelser (carbendazim, beno
myl) . I samarbejde med Botanisk afdeling er der udtaget prøver 
fra en lang række hvedemarker, som testes for resistens over for 
carbendazim.

Hvedens gråpletsyge (§egtoria_tritici)
I modsætning til tidligere år optrådte brunpletsyge (Segtoria no- 
dorum) kun med svage angreb, mens gråpletsyge, betinget af de vå
de forårsmåneder, optrådte med moderate til stærke angreb.

I forsøgene var der en god bekæmpelse efter sprøjtning med 
propiconazol samt prochloraz + mancozeb, triadimefon + captafol, 
fenpropimorph + chlorothalonil. Desuden havde triadimefon og tri
adimenol'en god virkning mod gråpletsyge i to forsøg.

Gulrust (Puccinia striiformis)
Gulrust optrådte med meget kraftige angreb i sorterne Vuka og An
ja. Propiconazol, triadimefon, triadimenol, fenpropimorph, fen
propimorph + chlorothalonil samt diclobutrazol + fenpropimorph 
havde en god virkning efter sprøjtning ved begyndende angreb.

Meldug (Er^sighe graminis) på hvede
Meldug optrådte i flere forsøg med moderate angreb. Virkning af 
midler var som nævnt under gulrust, dog var der efter sprøjtning 
med triadimenol og fenpropimorph + chlorothalonil en længere 
virkningstid end efter andre midler.
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Meldug (Ei_2 rarainis) på byg
Virkningen af de prøvede midler i byg mod meldug var som helhed 
som virkningen i hvede. I et forsøg blev afprøvet 'ældre' meldug
midler. Efter sprøjtning med tridemorph og ethirimol var der en 
god bekæmpelse, mens virkningen af svovl og svovl + thiram kun 
var kortvarig.

Byggens bladpletsyge (Drechslera_teres)
I juni forekom der kraftige angreb af bladpletsyge i flere vin
terbyg-forsøg. Af de afprøvede midler havde kun propiconazol og 
prochloraz god virkning. I vårbyg var angrebene kun moderate, og 
der blev opnået en god bekæmpelse med midler, indeholdende propi
conazol, prochloraz og til dels chlorothalonil samt pyrazophos.

Skoldpietsyge (RhYnchosgorium_secalis)

Vinterbyggen blev en del angrebet af skoldpletsyge, men i de an
lagte forsøg blev angrebet til dels overskygget af de mere kraf
tige bladpletangreb. Kun i få forsøg i vårbyg blev der konstate
ret angreb af skoldplet. I forsøgene var der bedst virkning efter 
sprøjtning med propiconazol og prochloraz. God virkning blev des
uden konstateret efter sprøjtning med triadimenol og fenpropi- 
morph.

Afsvampning af korn (Bent J. Nielsen)
Rugens stængelbrand (UrucYStis_occulta) og hvedens stinkbrand 
(Til le tia_cari.es)
Som helhed var der en god virkning mod stængelbrand af de prøvede 
blandingsmidler med indhold af carbendazim, bitertanol, triadime
nol, metfuroxam og furmecyclox.

Mod stinkbrand var virkningen af midler med carbendazim og 
furmecyclox dog ringere. Midler med indhold af triadimenol og 
metfuroxam havde en lidt svagere virkning ved lavere dosering.

I overdoseringsforsøg i hvede kunne der konstateres en nedsat 
spirehastighed efter bejdsning med blandingsmidler med indhold af
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triadimenol, furmecyclox, metfuroxam samt bitertanol.

Byggens stribesyge (Drechslera_2 raminea)
Af de afprøvede midler i vårbyg havde blandingsmidlerne Baytan 
bejdse IM, Sportak bejdse, Arbusan U samt EK 182 en god virkning 
ved normal dosering.

Nøgenbrand på byg (Ustilago nuda)
Kun efter bejdsning med Arbosan U og Baytan bejdse IM er der op
nået en tilstrækkelig god virkning, mens midler med indhold af 
ren imazalil eller prochloraz var utilstrækkelige.

Bekæmpelse af svampesygdomme på kartofler, rodfrugter, industri
planter og grønsager på friland (Bent Løschenkohl)

Bejdsning af vinterraps, vårraps og ærter
7 midler er afprøvet i vinterraps i hel og halv styrke og +/- 
Sachrust. Der var ikke forskel i fremspiring eller angreb af syg
domme bortset fra et mildt angreb af kålskimmel (Peronos£ora_de- 
structor).

I vårraps er der prøvet 6 midler i hel og halv styrke og +/- 
Sachrust i 5 markforsøg. Der var ikke angreb af sygdomme eller 
forskel mellem midlerne.

I ærter er der prøvet 6 midler i normaldosering +/- Sachrust i
3 markforsøg. Der var ikke forskel mellem midlerne.

Bejdsning af kartofler mod rodfiltsvamp (Rhizoctonia solani)
9 midler er afprøvet i 2 markforsøg. Ved tidlig lægning var der
10-20% bedre fremspiring, men ingen effekt ved normal lægning. 
Rovral 50 WP og Monceren gav merudbytter på ca. 25%. Der var ikke 
angreb af rodfiltsvamp på afgrøden.

Sprøjtning af raps mod svampesygdomme
7 midler er afprøvet i 1 forsøg mod Phoma lingam, og 7 midler i 4
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forsøg mod knoldbægersvamp (Sclerotinia sclerotiorum) , og i 4 
forsøg mod skulpesvamp (Alternaria_sgg.). Der var ikke angreb af 
sygdomme bortset fra 2 forsøg med angreb af skulpesvamp. Der var 
ikke udbyttemæssigt forskel på behandlingerne i forsøgene.

Sprøjtning af kartoffel mod kartoffelskimmel (Ph^toghtora infe- 
stans)
9 midler er afprøvet i 3 forsøg hver med to sorter. Ridomil MZ 63 
WP havde den bedste virkning med ca. 100% merudbytte ved kraftigt
angreb. Sandofan M8 (SAN 371 F 8%, mancozeb 56%) og Patafol (ofu-
race 6%, mancozeb 64%), havde samme virkning som Ridomil MZ 63 
WP.

I 3 forsøg med tidspunktsprøjtning var der en betydelig bedre
effekt ved 2 sprøjtninger med Ridomil MZ 63 WP end ved 6 sprøjt
ninger efter behov med Manacol.

Sprøjtning af kepaløg mod løgskimmel (Peronosgora destructor)
4 midler er afprøvet i 5 forsøg. I den tørre sommer var der ikke 
angreb af løgskimmel og kun ét svagt angreb af gråskimmel (Botr^- 
tis_sg.) i et af forsøgene. Der var ikke udslag for sprøjtning.

Sprøjtning af ærter mod svampesygdomme
3 midler blev afprøvet i 2 forsøg. Der var ikke angreb af sygdom
me eller udslag for sprøjtning.

Skadedyr i landbrug og frilandsgrønsager (Bent Bromand)

Havrebladlus (RhoR^lj^AyshHPL-Eåäi) > stribet græsbladlus (Metogo- 
lophium dirhodum) og kornbladlus (Sitobion avenae) i byg og hvede
En række syntetiske pyrethroider og en ny formulering af phosalon 
blev afprøvet i 3 forsøg i vårbyg og 3 forsøg i vinterhvede. I 
byg opnåedes 4-8 hkg kerne i merudbytte, og i hvede opnåedes 8-11 
hkg i merudbytte ved stærke angreb af bladlus. For flere af pyre- 
throiderne var der en tydelig reduktion i antal bladlus i 4 uger.
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Der blev kun sprøjtet en gang.

Bladlus i kartofler (Aulacorthum solani) m.fl. arter
1 kartofler udførtes forsøg med sprøjtning mod bladlus med piri- 
micarb, fenitrothion samt 3 pyrethroider. Angrebet af bladlus var 
ikke særlig kraftigt. Alle midlerne havde ved optælling meget fin 
virkning efter 2 uger.

Fritfluen (Oscinella frit) i majs og græs efter helsæd
2 forsøg med nedfældning af granulat og sprøjtning blev udført i 
majs. Der var meget ringe angreb og derfor små udslag, hvilket 
muligvis skyldes sen såning på grund af det våde forår.

I græs efter helsæd udførtes 3 forsøg, hvor der blev sprøjtet 
1 uge efter slæt af helsæd. I de to forsøg var der meget ringe 
genvækst i den tørre sommer og meget små udslag for behandlingen.

I det sidste forsøg, som blev vandet, og hvor der var god gen
vækst, blev angrebet reduceret fra 10% angrebne skud i ubehandlet 
til 0,2-1,5% i de behandlede led. I forsøgene indgik 5 syntetiske 
pyrethroider.

Ærtebladlus (AcYrthosighon_gisum) og ærtevikler (Cx^i^nigricana) 
i ærter
Det stigende ærteareal har medført øget interesse for bekæmpelse 
af ærtebladlus og ærteviklere. Der blev udført 3 sprøjteforsøg, 
hvoraf de 2 med stærke angreb af begge skadedyr. Sprøjtningerne 
blev udført efter fangsten af ærteviklere i feromonfælder. I for
søgene indgik bladlusmidlerne pirimicarb og demethon -S- methyl 
samt 4 syntetiske pyrethroider og fenitrothion. Alle midlerne 
havde meget god virkning på bladlusangreb, men pirimicarb og de- 
mithon -S- methyl havde ingen effekt på angrebet af ærteviklere, 
og fenithrothion havde moderat virkning på ærteviklere. Det ser 
ud, som om pyrethroidernes længere virkningstid har afgørende be
tydning .
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Glimmerbøsser (Mel ic[ethes_aeneus) , skulpesnudebil le (Ceutorrhyn^ 
chus assimilis og skulpegalmyg (Dasyneura brassicae) i raps
Forsøgsarbejdet med afprøvning af syntetiske pyrethroider er 
fortsat. Generelt har pyrethroiderne haft en meget god effekt på 
de tre skadedyr. Kun fluvalinate har ligget lidt lavere. En ny 
formulering af phosalon har ikke været tilstrækkelig effektiv.

Bedefluer (Pegomya hyoscYmi) og bedebladlus (Aphis fabae) 
i bederoer
Der blev udført 2 forsøg, men med ret varierende resultater. Ef
ter det våde forår med den efterfølgende tørke var forsøgsarealet 
meget uensartet, og resultaterne må tages med forbehold. I forsø
gene indgik flere fosformidler og syntetiske pyrethroider. Gene
relt var der en tendens til, at pyrethroiderne havde lidt ringere 
virkning på bedefluerne end fosformidlerne.

Jordboende skadedyr i sukkerroer
I samarbejde med De danske sukkerfabrikker og Zoologisk afdeling 
blev der arbejdet med bejdsning og nedfældning af granulater mod 
jordboende skadedyr: nematoder, collemboler, runkelroebiller,
smælderlarver m.m. Det var kun muligt at lave opgørelser for col
lemboler, og her havde carbofuran granulat bedre virkning end fu- 
rathiocarb bejdsning. En senere opgørelse over angreb af bedeflu
er og bladlus gav samme resultat.

Bejdsning mod jordlopper (Phyllothreta_sppi) i raps
5 forsøg gennemførtes om foråret, men på grund af det sene våde 
forår var der ingen angreb af jordlopper. Forsøgene udførtes med 
hel og halv dosering såvel som med og uden behandling med Sac- 
rust. Der blev lavet opgørelse for fremspiring, men resultaterne 
varierede for meget til at drage konklusioner heraf.
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Nedfældning af granulat mod gulerodsfluer (Psila rosae) og knop
orme (Agrotis segetum) i gulerødder
Skadedyrangrebene var relativt svage i forsøgene, hvor chlorfen- 
vinphos, diazinon og carbofuran indgik. I det ene forsøg blev an
grebet af begge skadedyr reduceret til ca. det halve af alle mid
ler, og der blev opnået merudbytte på 15-30%.

Nedfældning af granulat mod løgfluer (Delia antigua)
Der var kun svage angreb af løgfluer og derfor kun små og usikre 
resultater.

Bekæmpelse af den lille kålflue (Delia brassicae) i blomkål
En ny form for bekæmpelse blev prøvet for første gang. Blomkåls
planter blev vandet med bekæmpelsesmidler på 3-4 bladstadiet og 
udplantet 3 uger senere. Bedst egnet er ikke systemiske midler, 
som sætter sig på rodbarken og senere forhindrer kålfluelarverne 
i at trænge ind i rødderne. Chlorfenvinphos reducerede opforme
ringen af kålfluer til en femtedel, mens resultaterne for oxamyl 
og acephat var mindre sikre.

Registrering af æglægningen af den lille kålflue (Delia_brassicae) 
ved hjælp af ægfælder
Kålfluernes æglægning blev registreret ved hjælp af ægfælder i 
Årslev, Skælskør og på Virumgaard. En ægfælde består af en rulle 
filt, der er limet sammen i bunden og derefter klippet op i si
den. Rullen anbringes rundt om stænglen på en kålplante, således 
at den slutter tæt. Når kålfluerne kommer for at lægge æg, vil 
dette ske imellem filtlagene. Ved at aftage ægfælden og åbne 
filtlagene kan de hvide kålflueæg let tælles.

Resultaterne viste, at æglægningen af 1. generation strakte 
sig fra midten af maj til midten af juni. 2. generations æglæg
ning fandt sted fra 20. juli til 20. august, ffiglægningskurverne 
angiver med ret stor sikkerhed, hvornår en eventuel bekæmpelse 
skal sættes ind.



113

Laboratorieforsøg med bekæmpelse af coloradobillen (Leptinotarsa 
decemlineata)
Voksne coloradobiller blev sprøjtet i pressionssprøjtetårn "pot- 
tertower" med forskellige koncentrationer af en række insektbe
kæmpelsesmidler, og dødeligheden af billerne blev noteret. Para- 
thion, fenitrothion og Zolone blev betegnet som uegnede. Gusathi- 
on 50 og Ambush ville kunne anvendes ved forhøjet dosering og 
Birlane 24 EC, Ripcord, Decis og Sumicidin 10 FW var meget effek
tive .

Fremskaffelse af prøver til restanalyser
Følgende antal prøver blev udtaget til restanalyser: hvede 16,
vårraps 34, græs efter helsæd 56 og kinakål 44.

FRUGTAVL (E. Schadegg)

Svampesygdomme
Æbleskurv (Venturia_inaegualis)
Efterafprøvning af midler mod æbleskurv er nu gennemført i 3 år. 
Ligesom tidligere år var der i 1983 en meget kraftig skurvinfek
tion. Der opnåedes nogenlunde samme resultat som i de 2 foregåen
de år, idet nye midler som Rubigan, Baycar 25 WP og Topas C 50 WP 
virkede bedst. Svovlmidler og benzimidazoler var dårligst. Thiram 
klarede sig lidt bedre i sorten Spartan, hvor skurvinfektionen 
ikke var så kraftig.

Æblemeldug (Podosghaera leucotricha)
En række midler, repræsenterende de forskellige typer af midler, 
som er anerkendt mod æblemeldug, blev sammenlignet i den aner
kendte dosering. Bayleton 5 WP, Rubigan og Topas C WP var signi
fikant bedre end sprøjtesvovl. Benomyl, binapacryl og Plondrel 
var i dette forsøg dårligere end sprøjtesvovl, men forskellen var 
ikke signifikant.

8
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Pæreskurv (Venturia_girina)
Angreb af pæreskurv var meget moderat. Bedste virkning opnåedes 
med Orthocid 8 3 og Topas C 5 0 WP.

Knopviklere (Torticidae)
Der blev prøvet en del midler mod knopviklere, især pyrethroider. 
Cyfluthrin var sidst i begge forsøg, og permethrin dårligst. 
Azinphos-methyl havde god virkning i forsøget, hvor larverne ved 
sprøjtningen var små (5-10 mm), mens det i et andet forsøg, hvor 
der blev sprøjtet på store larver (20-25 mm) havde svigtende 
virkning.

Æblebladlus (Aghisgomi)
Forsøg mod æblebladlus blev gennemført i henholdsvis nyplantede 
træer og ældre træer. Der blev sprøjtet med 3 doseringer, normal, 
halv og dobbelt dosis. Bladlusene blev talt lige før sprøjtning, 
samt 1 og 4 dage efter sprøjtning.

Virkningen af Zolone Flo og DLG Dimethoat 505 lå generelt på 
linie med virkningen af standardmiddel, Meta-Systox.

Frugttræspindemider (Panonychus_ulmi)
En række nye midler blev sammenlignet med anerkendte midler. Cro- 
potex, som griber ind i dyrenes hudskifte, virkede 100%, når det 
blev anvendt 10 dage før ægklækning. Ved anvendelse senere end 
ved ca. 80% klækning, var virkningen betydelig dårligere. Ved 
sprøjtning efter at alle æggene var klækket, var virkningen 4 da
ge efter sprøjtningen kun 40%. 15-20 dage efter sprøjtningen var 
virkningen dog 100%.

Midlerne Mitac og Danitol 10 FW virkede langsomt, men 21-28 
dage efter sprøjtningen var træerne dog fri for mider.

Cybolt og Sumicidin virkede op til 100% efter sprøjtning.
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Reduceret pesticidanvendelse til frugtavl (Steen Lykke Nielsen)
Dette samrådsprojekt startede i 1983. Der blev arbejdet med æble
skurv og solbærknopgalmider.

Mod æbleskurv blev anvendt forskellige væskemængder og dose
ringer af captan i kombinationer for at efterprøve en hypotese 
om, at doseringen kan nedsættes, når væskemængden nedsættes. Des
uden blev benyttet en metode, hvor der sprøjtes med et fluoresce
rende farvestof. Metoden giver oplysninger om deposit, antal drå
ber pr. bladarealenhed og en gennemsnitlig dråbediameter. Resul
taterne viste klart, at med nedsat dosering faldt virkningsgraden 
af captan overfor æbleskurven. Med hensyn til væskemængderne var 
resultaterne ikke entydige. Den ovenfor omtalte hypotese kunne 
ikke bekræftes på det foreliggende grundlag.

Solbærknopgalmider
Midernes migration blev observeret. Miderne kom frem af gallerne 
medio maj, svarende til blomstring hos solbærplanterne. Der blev 
fundet levende mider i gamle galler helt hen til begyndelsen af 
juli.

Der blev udført sprøjteforsøg med to systemiske midler for at 
konstatere, om midlerne kan rammes indefra i gallerne, og om 
sprøjtningerne kan lægges efter høst for at nedsætte eller undgå 
restkoncentrationer i bærrene. Oxamyl og methomyl blev benyttet 
og dets virkning blev sammenlignet med standardmidlet, endosul- 
fan, der er et kontaktmiddel. Resultaterne viste, at solbærknop- 
galmiderne ikke kan rammes af systemiske midler i gallerne, og at 
sprøjtninger efter høst ingen virkning har mod miderne. Derimod 
viste forsøgene, at oxamyl og methomyl havde en kontaktvirkning 
overfor miderne, der var mindst lige så god som virkningen af en- 
dosulfan.

Fungidicresistens hos plantepatogene svampe (Kirsten Junker)
I 1983 påbegyndtes forskningsrådsprojektet: "Fungicidresistens
hos plantepatogene svampe, specielt forekomst og betydning hos 
meldug og sneskimmel i korn".

8b
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Ved undersøgelserne af resistens hos meldug mod ergosterolhæm- 
mende fungicider, blev der i marker udsat fangbakker med fungi
cidbehandlede bygplanter. Planterne var bejdset med stigende 
mængder af triadimenol, fenpropimorph og ethirimol. Der blev ikke 
fundet meldug med resistens overfor de 3 aktivstoffer.

Angreb af Gerlachia nivalis blev undersøgt på hvedekerner dels 
fra 1982- dels fra 1983-høst. Af 1982-høst blev undersøgt 2700 
hvedekerner, hvoraf 2% var angrebet. 68% af de isolater, der blev 
testet på agar, indeholdende carbendazim, var i stand til at vok
se på meget høje koncentrationer (minimal hæmmende koncentration 
(MHK) var på over 1000 ppm) . Af 1983-høsten blev undersøgt ca.
10.000 hvedekerner fra 23 forsøg. Angrebet af Gerlachia nivalis 
var meget lille, idet svampen kun kunne isoleres fra ca. 1 pro
mille af kernerne.

2. Nye midler afprøvet i 1983 (E. Schadegg)
I 1983 havde Institut for Pesticider, Lyngby, i alt 184 midler 
(incl. standardmidler) til afprøvning i 237 forsøg. Midlerne var 
fordelt på 107 fungicider og 77 insekticider, heraf var 16 fungi
cider og 6 insekticider til bejdsning af korn, frø og kartofler 
og 4 insekticider i granulatform.

Nedenstående midler opnåede Statens Planteavlsforsøgs anerken
delse :

Brunrust på hvede:
Bayleton 125 EC, Baytan 250 EC, Tilt 250 EC, Corbel Star, 
Bayleton 25 EP, Corbel.

Bygrust:
Bayleton 125 EC, Baytan 250 EC, Tilt 250 EC, Corbel, Corbel 
Star.

Fritfluer i majs, korn og græs (Oscinella frit):
Sumicidin 10 FW, Cymbush.

Frostmålere (Cheimatobia_sggi):
Baythroid, Sumicidin 10 FW.
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Frugttræspindemider (PanonYchus_ulmi):
Cropotex, Cybolt.

Fusariose (vårbyg):
Arbosan U, EK 182.

Glimmerbøsser (Meli2 ethes_aeneus):
Baythroid, XN 10 0.

Gloeosporium på æbler:
Topas 5 0 WP.

Gråskimmel på solbær (BotrYtis_cinerea):
Rovral 5 0 WP.

Gulrust på hvede (Puccinia_striiformis):
Bayleton 125 EC, Baytan 250 EC, Tilt 250 EC, Corbel, Corbel 
Star.

Jordbærviklere:
Ripcord.

Kartoffelnematoder (Globodera_rostochiensis):
Vydate L, Basamid granulat, Di-Trapex.

Kartoffelskimmel :
Ridomil MZ 6 3 WP.

Knopviklere (Torticidae):
Baythroid, Sumicidin 10 FW.

Knækkefodsyge i vintersæd (Cercosgorella_hergotrichoides): 
Sportak 45 EC, Delsene 75 WP, Derosal Fl.

Meldug på korn (ErYsighe_2 raminis):
Bayleton 125 EC, Baytan 250 EC, Corbel Star.

Meldug på prydplanter:
Baycor 300 EC.

Mellus larver (Trialeurodes_vagorariorum) :
Appland.

Nøgen brand (vårbyg) (Ustila2 2 _nuda):
Arbosan U.

Rust på chrysanthemum og hyperica (Puccinia_horiana):
Baycor 300 EC, Plantvax 20, Saprol.

Skulpegalmyg (DasYneura_brassicae)
XN 10 0, Baythroid.

8b*
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Skulpesnudebiller (CeutorrhYnchus_assimilis):
XN 10 0, Baythroid.

Stribesyge (vårbyg) (Drechslera_graminea): 
Arbosan U, EK 182.

Stråleplet på frilandsroser (Diplocarpon^osae) 
Baycor 30 0 EC.

Æblebladlus (Aghis_pomi):
Zolone Flo, DLG Dimethoate 505.

Æblemeldug (Podosghaera_lencotricha):
Topas 5 0 WP.
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E. PLANTEVÆRNSAFDELINGEN PA GODTHÅB 
Låsbyvej 18, 8660 Skanderborg 
(A. From Nielsen)

Afdelingens hovedopgave er plantepatologisk oplysningstjeneste, 
afprøvning af plantebeskyttelsesmidler samt sygdomme og fysiolo
giske forhold specielt hos kartofler. Disse opgaver udføres i 
nært samarbejde med Landskontoret for Planteavls medarbejdere på 
området.

Oplysningstjeneste
Arbejdet omfatter bl.a. besvarelser af mundtlige og skriftlige 
forespørgsler, diagnosticering af indsendt materiale, prognose og 
varslingstjeneste samt foredrag og kursusvirksomhed.

Forsøgsarbejdet
Metalaxylresistens hos kartoffelskimmel (S. Holm)
I 1983 blev kun et mindre antal skimmelisolater fra industrisor
ter testet for metalaxylresistens. Bladprøverne blev udtaget fra 
marker, hvor der var anvendt Ridomil MZ med en for avlerne ikke 
tilfredsstillende virkning.

I alle isolater fandtes skimmelen at være fuld følsom overfor 
metalaxyl. s

Varslingsmetoder for kartoffelskimmel (S. Holm)
Varsling om kartoffelskimmel blev på baggrund af negativ prognose 
og blitecaster udsendt d. 5/7 og 2/8. Blitecasteren angav 4 (5)
behovssprøjtninger i hele vækstsæsonen for industrisorter.

De indsamlede data er indgået i den jordbrugsmeteorologiske 
tjenestes modeludvikling.

Viklerlarver (Cneghasia sgg.) på ærteplanter (S. Holm)
I 1983 optrådte viklerne i maj og juni måned mere udtalt end al
mindeligt i forskellige afgrøder. Undersøgelser af enkeltplanter
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i ærter viste, at angreb før blomstring (knopstadiet) reducerede 
antal bælge med ca, 40%. Det blev ligeledes vist, at angreb på 
hovedskud ikke havde indflydelse på udvikling af bælge fra side
skud.

Fritfluer (S. Holm)
Undersøgelser over fritfluer blev i 1983 udført med henblik på 
forbedret varslingsgrundlag på baggrund af aktuelle flyvninger og 
ved beregning af temperatursummer.

Forsøgsarbejdet har været centreret om bekæmpelse af fritfluer 
i græsser og i vintersæd efter frøgræs.

Kålmøllarver (Plutella_xylostella) i vårraps (J. Simonsen)
Angreb af kålmøl forekom ret udbredt i 1983. Skadevirkning på 
frøudbyttet blev vurderet i en stærkt angrebet mark. Prøvestriber 
tilfældigt udtaget viste 15-20% mindre frøudbytte ved 30-40% be- 
gnavning af stængler og skulper. Opsortering af skulper efter an
grebsgrad viste 20% mindre fråudbytte ved 25-50% begnavning.

Nedsprøjtning af kartofler og sygdomsangreb (J.B. Henriksen)
Kartofler, Bintje og Hansa blev nedsprøjtet på 3 forskellige 
tidspunkter, taget op på 2 forskellige tidspunkter og efter op
tagning opbevaret dels ved 4°C til februar og dels i de første 2 
uger ved 12°C. Blandt de tidligt optagne, "ikke-sårhelede", fore
kom væsentligt stærkere angreb af blødråd blandt de ikke-ned- 
sprøjtede end blandt de nedsprøjtede.

"Sårheling" ved 12°C i 2 uger reducerede rådangrebet meget 
stærkt hos de knolde, der var taget tidligt op, men ikke blandt 
Hansa fra den sidste optagning. Her medførte "sårhelingen" en 
stigning i procent sygdomsangrebne knolde ved lagerperiodens 
slutning.

Optagningsmåde og sygdomsangreb hos kartofler (J.B. Henriksen)
Kartofler af høst 1982, taget op i to-trin med en almindelig op-
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tager eller med almindelig optager + såring ved sortering efter 
optagningen, blev lagt i foråret 1983.

Angreb af sortbensyge og antal svage planter i marken var la
vest efter to-trins optagning og højest efter almindelig optag
ning + sortering.

Hos knolde fra høst 1983 var pct. knolde med synlige beskadi
gelser efter skrælning ("stødpletter") og mængden af knolde med 
angreb af råd mindst efter to-trinsoptagningen og størst efter 
almindelig optagning + såring ved sortering.efter optagning.

Informationsarbejdet
Medarbejderne har aflagt 16 enkeltbesøg hos konsulenter i land
brug samt deltaget i 9 plantepatologiske ekskursioner med i alt 
261 deltagere. Der blev ved kurser og foreningsmøder holdt i alt 
38 foredrag.
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