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Organisation og deres talrige Medarbejdere paa Planteavlen s 
Omraade har her en stor Opgave for sig og Betingelser for at 
kunne løse den. 

Forhaabentlig vil Resultatet, naar de næste 25 Aar er for~ 
løbne, kunne bevises at være til Gavn ikke blot for enkelte 
Foregangsmænd, men for Landets Planteavl i det hele taget. 

Under den til Foredraget knyttede Diskussion udtalte 
Statskonsulent K. Hansen, at hvis det var faldet i afdøde Pro

fessor Rosfrups Lod at give denne Oversigt over 25 Aars Iagttagelser 
over Sygdomme hos Landbrugsplanterne, vilde han sikkert have be
nyttet Lejligheden til at bringe en Tak til de Landmænd, vi har be
sværet med vore Spørgeskemaer. Taleren ønskede da herfra at udtale 
en varm Tak til de 4-500 Landmænd rundt om i Landet, som i en 
Aarrække, mange endog igennem 15 Aar, har været ulejliget med at 
udfylde disse Spørgeskemaer - paa 4 Foliosider -- og som ofte inden 
for hver sin Kreds endog indkaldte til Møder for at drøfte Spørgs
maalenes Besvarelse nærmere. 

Professor Kølpin Ravn sluttede sig til Statskonsulent K. Hansens 
Udtalelser. Det var væsentlig gennem det paa denne Maade tilveje
bragte, store Materiale, man havde faaet et Indtryk af, hvorledes 
Plantesygdommene var optraadte. 

Statskonsulent K. Hansen: Professor Kø/pin Ravn udtalte i Ind
ledningen til sit Foredrag, at de Sygdomme, vi nu kendte, havde været 
til Stede fra gammel Tid af. Det er dog paafaldende, at en saa 
overmaade karakteristisk og iøjnefaldende Sygdom som Stribe sygen, 
der optræder i saa stor Udstrækning - 10-15-20. pet. - skulde 
kunne overses af alle, og navnlig, at en saa skarp Iagttager som 
afdøde Professor Rostrup skulde have overset den. Det var ogsaa 
mærkeligt, at en Sygdom som Gulrust, der er saa karakteristisk og 
iøjnefaldende og saa stærkt afvigende fra andre Rustformer, skulde 
være undgaaet Opmærksomheden. Er det usandsynligt eller utroligt, 
at de kan være overførte hertil i den nyere Tid? 

Professor Kølpin Ravn mente, at Sygdomme meget let kunde 
overses. Stribesygen findes omtalt i 1885, og der findes Herbarie
eksemplar af den fra den Tid. Angaaende Gulrust kunde Taleren 
nævne, at der i Ørsteds Bog fra 1863 findes en ganske tydelig Angivelse 
af, at det er den, han har med at gøre. 

Forsøgsleder E. Lindhard spurgte, om man vidste noget sikkert 
om, hvornaar Fritfluen første Gang viste sig. Taleren havde gjort 
dens Bekendtskab første Gang i Midten af 90erne, da den ødelagde 
Karkulturerne paa Landbohøjskolen. 

Professor Kølpin Ravn oplyste, at Fritfluen første Gang omtales 
af Professor Rostrup i Slutningen af 80erne. 
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Konsulent M. L. Mortensen hævdede, at det var meget alminde
ligt, at Plantesygdomme blev oversete. Et Angreb som Rodbrand paa 
Kløver, som spiller en meget stor Rolle, er der næsten ingen af Kon
sulenterne, der sender Indberetning om til de maanedlige Oversigter 
over Sygdomme hos Landbrugets Kulturplanter, og det er ganske 
simpelt af den Grund, at de ikke ser den. Paa lignende Maade er det 
maaske gaaet med Stribesygen i Bygget. Taleren havde bemærket, at 
den i Tyskland ikke adskiltes fra Bladpletsvampen. 

Den ledende Præsident takkede Foredragsholderen for de interes
sante Meddelelser om de sørgelige Angreb, der er skete paa vore 
Kulturplanter i de sidste 25 Aar, og udtalte Haabet om, at det, naar 
der skulde gives Meddelelse om de næste 25 Aar, da maaUe være 
lykkedes at finde virksomme Midler til deres Bekæmpelse. 


