
Gulrustens Virkningpaa Udbyttet af 
forskellige Hvedesorter . 

Af H. A. B. ,Vestergaard. 

Som det vil være bekendt, angribes forskellige Hvedesorter 
i ret ulige Grad af Hvedens Gulrust (Puccinia glumarum). For
skellen i saa Henseende kan være overordentlig stor - fra 
praktisk talt »intet Angreb« indtil fuldstændig Overpudring af 
Rust paa samtlige Blade. I mange Tilfælde fortsættes Angrebet 
paa selve Aksene. 

Gulrusten optræder ikke alene meget forskelligt paa for
skellige Sorter, men ogsaa meget vekslende i Styrke fra 
Aar til Aar. Nogle Aar ses Rusten saa godt som slet ikke, 
selv paa ret modtagelige Former, andre Aar er udprægede 
»Rustaar«, hvor enhver angribelig Sort i stærkere eller svagere 
Grad mærkes af Sygdommen. 

Rusten modvirker Bladenes naturlige Virksomhed og ned
stemmer derved Udbyttet af Hveden, samtidig med at Kvali
teten saavel af Kærnen som af Halmen forringes. 

Kærnen bliver mere eller mindre rynket, indskrumpen og 
let vægtig, Straaet synes ved Modningen at være blevet skørere 
end ellers og slaas lettere i Smaastumper ved Tærskningen. 

I det hele taget er det bekendt nok, at stærkere Rust
angreb hører til de sikkert virkende Ulæmper ved Hvede
dyrkning. 

Det er dog ikke saa let en Sag at faa et paalideligt Ud
tryk for selve Rustens Virkninger, som man efter de oven
nævnte Erfaringer skulde tro. Egentlige Forsøg, som direkte 
viser Virkning af Rust i Modsætning til fuldkommen Mangel 
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paa Rust, lader sig ikke udføre, da man' aldeles ikke er Herre 
over Rustsmitten, altsaa ikke kan lade den virke i større eller 
mindre Grad efter Behag paa en og samme Sort. 

Vel synes det sikkert nok, at Tilstedeværelse af hetydelige 
Kvælstofmængder eller Tilførsel af saadanne i betydelig Grad 
virker fremmende paa Angrebet; men paa dette Grundlag kan 
Forsøget ikke udføres, da man saa har selve den gødende 
Virkning af Kvælstoffet som forstyrrende Faktor. Man kan 
tænke sig Resultatet af et saadant Forsøg blive dette, at Ud
byttet bliver ens af gødede og af ugødede Parceller, at altsaa 
det stærkere Rustangreb netop har ophævet den gødende Virk
ning af Kvælstoffet; men denne Maalestok for Rustens Virk
ning bliver intetsigende, idet man saa ikke kender den gødende 
Virkning for sig alene. Direkte Forsøg kan heller ikke udføres 
paa den Maade, at man f. Eks. dyrker 2 a 3· meget modtage
lige Sorter ved Siden af 2 a 3 lidet modtagelige, og man saa 
nøjes med at konstatere Udbytteforskellen. Selvom de benyt
tede Sorter gennemsnitligt i »Ikke-Rustaar« staar hinanden 
nær' i Udbytte, er det dog alt for ringe et Antal at bygge Re
sultatet paa; thi som hekendt forholder Sorterne sig ikke sjæl
dent af delvis ukendte Grunde ret forskellige indbyrdes fra Aar 
til Aar, selv naar ingen Rustangreb, Vinterskade o. a. synes 
at have kunnet virke. Den antydede Fremgangsmaade' kan 
kun faa Betydning, dersom Antallet af Sorterer stort, og der
som de i øvrigt ikke er af alt for afvigende Type. Endelig er 
det af stor Betydning, at ingen andre Sygdomme eller An
greb af nogen Art har paavirket Materialet. 

Ved Forædlingsarbejdet paa Abed Planteavlsstation forelaa 
til Forsøg i 1913~14 et Antal af 41 Sorter,' som skulde prø
ves nærinere. Af disse 'var de 38 helt nye Former, medens 3 
var ældre, kendte Sorter, som benyttedes til Sammenligning 
med de nye. 

De fleste af de nye hidrørte fra for 7 Aar siden udførte 
Krydsninger af: Wilhelmina X Storaksog Stand up X Storaks. 

Alle havde· hvid Avne, glat Aks og Aksform grupperende 
sig temmelig nær omkring de nævnte Hvedesorters Aksform. 
Samtlige enkelte Sortet var i øvrigt konstante hver for sig. 

Forsøget udførtes med 3 Fællesparceller af hver Sort. 
Parcelstørrelseh 'var 1/500 ha. Hveden udvikiedes godt. Ingen 
Vinterskade sporedes, og Udbyttet af de bedste Sorter blev 
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ret stort. Ingen Sorter gav Lejesæd, og ingen led af Syg
domme undtagen netop af Gulrust, som der blev rig Lejlig
hed til at iagttage, da Aaret 1914 var et udpræget Rustaar. 
Allerede i Maj viste Rust sig tydeUgt, og ved Midten af Juni 
var Angrebet paa sit højeste. 

De enkelte Parceller blev da eftersete og bedømte ved 
Points: 0-5, hvor O betyder intet Angreb eller kun enkelte 
Rustprikker hist og her, medens 5 betyder stærkeste Angreb, 
hvor efter Skøn over Halvdelen af Bladfladen var belagt med 
Rust eller ødelagt af denne Sygdom. 

Forskellen paa Sort~rnes Modtagelighed var meget stor, 
og det kan her bemærkes, at der fandtes mange Sorter, som 
gik langt uden for den mellem selve Ophavssorterne 
liggende Skala af Modtagelighed. 

Da Forsøget som Helhed maa betragtes som meget vel
lykket, ligger det nær at benytte Udbytteresultaterne til en 
Undersøgelse af selve Rustens Virkninger. Paa vedføjede Over
sigt (Tabel l) findes Sorterne ordnede efter den ved Rust
bedømmelsen givne Karakter. Det maa bemærkes, at Rusten 
i intet Tilfælde fandtes paa selve Aksene, men kun paa 
Bladene. 

I Oversigten er kun benyttet selve Vægttallene, der er 
Gennemsnitstal fra 3 Fællesparceller af paagældende Sort. 
Talrækken er delt i .4 omtrent lige store Grupper med 9-11 
Sorter i hver Gruppe. En Betragtning af Talrækken og .-:. 
endnu tydeligere -,- en Betragtning af de 4 Gruppers Gennem
snitstal viser klart nok Virkningerne af Rusten, som aabenbart 
har været saa stor, at den for en meget væsentlig Del 
har overskygget Sorternes Ydeevneforskel i øvrigt! 

Flere af Sorterne i nederste Gruppe, f. Eks. Nr. 21, vilde, 
dersom ikke det stærke Rustangreb havde været, sikkert have 
naaet at staa mellem de yderigeste. Dette giver Resultater fra 
forrige Aar al Anledning til at tro. 

Paa Grundlag af Tabel l gives i Tabel 2 en sammen
trængt Oversigt over Udbyttet i de 4 Grupper. 

Da Antallet af Sorter i hver Gruppe er saa betydeligt, at 
tilfældig Ujævnhed som Følge af andre Sortsegenskaber end 
netop Rustmodtageligheden maa anses for udlignet, er de an
førte Tal et sikkert Udtryk for Rustens ødelæggende Virk
ning. 
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Tabel 1. 41 Hvedesorters Kærneudbytte. 
Sorterne er ordnede efter tiltagende Rustangreb. 
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1.7 38.s 12.9 li, l melse: - 33.3 10.2 
1.8 35.0 12., 1.3-2,3 
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- 35.7 11.7 12.0. __ 23.99 33.. __ 
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2.7 35.5 11.9 
- 31.s 10.0 
3.0 33.s 10.6 10 Sorter med 
3.5 34.2 10.6 Rustbedøm-
4.0 33.2 10.8 melse: 

29.8 8.7 2.5-4.7 
4.8 32.7 10.0 

33.a 10.8 
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.. betyder Sorter, der anvendes i Forsøget 1915. 
Nr. 6 er Wilhelmina-Hvede, Nr. 10 er Tystofte Smaahvede. 

8 
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Ved Angreb, der gennemsnitlig har faaet 3.5 Points (Gruppe 
IV), er Tabet i Kærneudbytte 22 pCt. = 740 kg. pr. ha. I 
Halmudbytte er Tabet 14 pCt. = 920 kg pr. ha. Det er alt
saa i særlig Grad Kærneafgrøden, der lider. Hertil kommer 
endvidere Tab i Hvedens Kvalitet. Hvede, som normalt vejer 
130 Pd. hollandsk, vil ved Rustangreb let paavirkes saaledes, 
at Vægten gaar tilbage til 123-124 Pd., hvilket ved Salg be
tyder et meget føleligt Tab i Pris. Det var i øvrigt paafaldende, 
at de brunkornede Sorter kvalitativt led mere end de hvid
kornede; Aarsagen hertil kendes ikke. 18 Sorter havde hvid 
Kærne, 23 brun Kærne. 

Tabel 2. Oversigt over Tabel 1. 

II Udbyttet i 
I Forholdstal I 

Gruppe Rust 
hkg pr. ha 

I-~-:l~~~-r-~~:-I 
Kærne-

I 
procent 

Kærne Halm 

. 
I (9) 0.0-0.3 33 .• 65.3 100.0 100.0 33.8 

11 (11) 0.6--1.0 32 .• 63.7 97.8 97.6 33.8 
III (11) 1.8-2.8 30.1 59.9 90.0 91.9 33.4 
IV (lO) 2.5-4.7 25.9 56.1 78.0 86.0 31.6 

I 

Man kan i øvrigt finde ret sikre Antydninger af, hvorledes 
meget stærke Rustangreb virker, naar man betragter Tallene 
i Tabel 1. Tager man nemlig her de 5 øverste Sorter med 
Rustgrad 0.0 og sammenholder dem med de 5 nederste Sorter 
med Rustgrad 4.0 og derover, ses Forholdet i Kærneudbytte 
at være: 

5 Sorter, Rustgrad 0.0, Gennemsnit 34.20 hkg Kærne pr. ha 
5 4.0-4.7, 24.20 -

ForskeIlen er altsaa 1000 kg pr. ha! Naar dertil kommer 
Tab af Halm samt Kvalitetsforringelsen, indses det let, al 
stærkt modtagelige Sorter ved Dyrkning i det store kan 
føre til meget store Tab, Tab, der maa anslaas til mindst 
lis af Hvedens Værdi i de Aar, da Rust~n særlig gør sig 
gældende. 

Saaledes som Bedømmelsen af Rustangrebet er udført ved 
de her omhandlede Sorter, ser det ud til, at man i det store 
og hele kan regne med Tah af 200 kg Kærne pr. ha for 
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hver 1.0 Points, der er givet for Rustbefængthed. Naar 
hertil føjes Halm- og Kvalitetstabet, bliver Tabet i Pengeværdi 
40-45 Kr. pr. ha for hver 1.0 Points for Rustbefængthed. 

Det vilde være af Interesse at faa nogenlunde Klarhed 
over, hvorledes den benyttede Skala for Rustangreb er anvendt. 
Bedømmelsen støtter sig paa et Skøn, og paa andet kan den 
ifølge Sagens Natur ikke støtte sig. 

For at give Holdepunkter, der ogsaa kan være til Nytte 
for andre, som vil forsøge Pointsgivning i lignende Tilfælde, 
skal det forsøges at antyde Pointsgivningens Grnndlag: 

Points 0.0 

1.0 
2.0 
3.0 

4.0 

5.0 

Ingen Rustpletter .eller kun enkelte Punkter hist 
og her. 

Pletter af større Udstrækning hist og her. 
Pletter af større Udstrækni"ng ret almindelig. 
Pletter af større Udstrækning samt delvis hele 

Bladplader angrebne. 
Største Delen af Bladpladen befængt med store 

Pletter. 
Mere end Halvdelen af Bladpladen helt ødelagt. 

Ved Angreb, der faar2-a Points eller derover, er Rusten 
synlig paa længere Afstande. Ved Points 0.0-1.0 skal man 
derimod tæt til Planterne og bøje disse til Side for at kunne 
foretage Bedømmelsen. Naar Hveden nærmer sig Gulmodnings
stadiet, kan ingen Bedømmelse foretages, og ved H ø s t e n 
synes Virkningen af Rust helt forsvunden. Planterne 
ser da ganske normale ud. Først naar man kommer til Vej
ning af Afgrøden - og endnu mere, naar man kommer til 
Tærskningen -, viser Virkningen sig, og da overraskes man 
over, hvor stor den i Virkeligheden var. 


