
Runkelroernes Mosaiksyge. 
Ved J. Lind. 

97. Beretning fra Ståtens Forsøgsvirksomhed Plantekultur. 

I de senere Aar har det gentagne Gange vist sig, at Mosaiksygen 
kan gøre betydelig Skade for Frøavlen af Runkelroer. De plantepato
logiske Forsøg har derfor angaaende denne Sygdoms Smitteveje paa
begyndt en Række Undersøgelser, af hvilke nogle har naaet en fore
løbig Afslutning og derfor offentliggøres her. 

Forsøgsarbejdet er udført af og Beretningen forfattet af Botaniker 
ved De plantepatologiske Forsøg J. Lind. 

Bestyrerne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Mosaiksyge er en Plantesygdom af saa ejendommelig 
Karakter, og den har hidtil været saa lidt omtalt i den danske 
plantepatologiske Litteratur, at det er nødvendigt her at give 
en kort Oversigt over vort nuværende Kendskab til hele denne 
Sygdomsgruppe i Almindelighed. 

Tobaksplantens Mosaiksyge er den Form af Mosaik
syge, der har været længst kendt og er blevet grundigst stu
deret. Den er kendt i Holland siden 1857 (Hunger, Side 257)1) 
og synes, efter de hollandske Beretninger at dømme, at have 
forværret sig meget efterhaanden; senere er den fundet i næsten 
alle tobaksdyrkende Lande og regnes overalt for at være en 
meget ødelæggende Sygdom; Stofomsætningen i de mosaiksyge 

l) Tallene j Parentes henviser til Litteraturfortegnelsen Side 456. 
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Blade foregaar ikke paa normal Vis og hele Plantens Vækst 
svækkes derved. 

Allerede ved den første videnskabelige Undersøgelse af 
Sygdommen, som paa de praktiske Tobaksavleres Opfordring 
blev anstillet af Adolf' Mayer i Wageningen 1885, lykkedes. det 
at paavise ved Forsøg, at Saften af de syge Blade indeholder 
et Smitstof, som kunde inficere sunde Tobaksplanter, naar 
det blev indbragt i dem gennem Saar. Ved samme Lejlighed 
fik Sygdommen det nu overalt gængse Navn »Mosaiksyge« paa 
Grund af det mosaiklignende Udseende, de angrebne Blade har. 

Mager antog, at de sygdomsvækkende Organismer i Saften 
maaUe være Bakterier, men Iwanowski paaviste i 1892, at 
Saften af de mosaiksyge Blade havde bevaret sin Smitteevne 
ikke blot efter at være filtreret igennem almindeligt Filtrer
papir, men endog efter at den havde passeret et Filter af 
uglasseret Porcellæn, det saakaldte chamberlandske Filter, hvis 
Porer er saa snævre, at ingen Bakterier kan passere derigen
nem end ikke Influenzabacillen, hvis Tværmaal kun er l/l !k 

(1 !k er en Tusindedel af en Millimeter). Det samme Forsøg 
blev gentaget og bekræftet af flere andre, og det viste sig sta
digt, at Saften fra de syge Blade, skønt den ikke indeholdt 
Bakterier, dog var overordentlig smitsom, selv i ret stærke 
Fortyndinger og selvom den blev opbevaret i lang Tid, men 
at den ganske tabte Smitteevnen, naar den blev opvarmet 
over 50° C. eller der blev tilsat Formalin eller andre desin
ficerende Stoffer. Det var umuligt med de Hjælpemidler, som 
dengang stod til Raadighed, at finde den rette Forklaring 
paa disse mærkelige Forhold. Beijerinck (1899, Side 229) 
mente, at Smitstoffet var en levende Vædske, der var opløst i 
Cellesaften og betegnede det som et »Contagium vivum fluidum«, 
hvilket fandt Bifald hos mange, der ikke kunde tænke sig, at 
der kunde eksistere levende Organismer saa smaa, at de kunde 
passere Chamberlands Filter og ikke iagttages i de bedste 
Mikroskoper. Koning (1899, Side 74) hævdede dog, at hans 
Forsøg havde overbevist ham om, at Sygdommen maaUe skyl
des uendelig smaa Organismer. Dette sidste er sikkert det rette. 
Efter Aarhundredskifteter der nemlig sket saa store Frem
skridt paa Mikroskopiteknikens Omraade, at det nu, ved de 
saakaldte Ultramikroskopers Hjælp, er blevet muligt at paa
vise, at der i de Vædsker, som før ansaas for at være fuld-

29 
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stændig ensartede, findes Genstande baade af levende Natur 
(UItramikrober) og døde (Kolloider), der er saa smaa, at man 
for at maale dem har været nødt til at benytte en ny Maale
stok, der betegnes f.b f.b og er en Milliontedel af en Millimeter; 
de mindste Partikler, man kan skelne i et Ultramikroskop er 
6 f.b f.b i Gennemsnit. Mosaiksygens Smitstof er, saavidt mig 
bekendt, endnu ikke undersøgt i denne Henseende, men alt 
det, • der foreligger, tyder aldeles bestemt paa, at den skyldes 
Tilstedeværelsen af visse sygdomsvækkende Ultrarnikrober i 
Saften, som det er bekendt for andre Plantesygdommes Ved
kommende, f. Eks. den nær beslægtede Peach- Yellows fra Fer
skentræer i Nordamerika og tillige hos en Del Sygdomme hos 
Dyr og Mennesker. Allard har fornylig (1915, Side 295) prø
vet at finde, hvor stærkt Saften af mosaiksyge Tobaksblade 
kunde fortynde~, inden den tabte sin Evne til at inficere sunde 
Tobaksplanter ; det viste sig, at den Saft, der var fortyndet 
med 1000 Dele Vand endnu var ganske usvækket; den, der 
var fortyndet med 10000 Dele Vand, gav usikre Resultater og 
fortyndet i endnu højere Grad tabte den ganske sin Smitte
evne. Men det, at Saften af en mosaiksyg Plante kan taale at 
fortyndes med 1000 Dele Vand uden at miste sin Smitteevne, 
viser tilstrækkelig tydeligt, hvor lidt der behøves for at frem
kalde Sygdomme. 

Man kender for Tiden mange Former af Mosaiksyge. 
Foruden den omtalte Form paa T o b a k kendes den ogsaa 
paa Kartofler, Tomater, Runkelroer, Vin, Pelargonier 
Lalhyrus odoralus og flere andre Planter. Da det viste sig, at 
Smitstoffet ganske let kunde overføres fra syge Planter til 
sunde blot ved at sprøjte en Smule Saft af de syge Blade ved 
Hjælp af en Morfinsprøjte ind i de yngste Blade af en sund 
Plante, undertiden endog ved kun at stikke de sunde Planter 
med en Naal, der var fugtet med Saft af .en syg Plante, blev 
der anlagt en hel DelInfektionsforsøg for at prøve at finde 
Mosaiksygens Værtplanter. H. A. Allard har især foretaget en 
stor Mængde Infektionsforsøg med Tobaksplantens Mosaiksyge 
og paavist, at den fra Alm. Tobak (Nicotiana tabacum) kan 
overføres paa mange andre Arter af Tobak samt paa Pigæble 
(Datura stramonium og laluia), Bulmeurt (Hyoscyamus niger), 
N a t s k a d e (So/allum nigrum og carolinense) samt paa en Del 
andre Planter af samme Familie (Natskadefamilien), f. Eks. 
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Petunia violacea, Capsicum, Physalis og en Del Arter af Tom a t 
(Lycopersicum), men det lykkedes aldrig at smitte Planter, der 
ik"ke hørte til Natskadefamilien, og inden for denne heller 
ikke Knrtofler, Galnebær (Atropa) og nogle andre. Disse 
Forsøg ,·iser altsaa, at Mosaiksyge er ret begrænset i Valget 
af sine Værtplanter og at Tobaksplantens Mosaiksyge er den 
samme som Tomaternes, men ikke den samme som Kartofler
nes Mosaiksyge. Han gjorde ogsaa den vigtige Opdagelse, at 
I nsekter kan overføre Sygdommen fra en Plante til en anden 
ved først at stikke den syge og dernæst den sunde Plante. 
Fra Smitstoffet blev indført og til Sygdommen viste sig tyde
ligt paa Bladene, hengik der regelmæssigt 10-12 Dage. 

I de tobaksdyrkende Lande har man bestræbt sig meget 
for at finde Familiestammer af Tobak, som var modstands
dygtige over for Mosaiksygen (se Jensen 1905 og 1913), men 
hidtil uden Held. 

Mosaiksygen hos Tomater er særlig studeret i Holland 
af Johanna Westerdijk (1910), som har paavist, at Mosaiksygen 
gør stor Skade paa Tomaternes Udbytte. 

Kartoflernes Mosaiksyge er fundet i Tyskland 1911 
(Orton 1914) og i Holland i 1912 (Jaurvel'slag 1H12); man an
ser den der for en meget ødelæggende Sygdom, der kan ned
sætte Udbyttet af Kartoflerne til det halve. I de nordameri
kanske Fristater, hvor den er fundet i 1912 og 1913, har man 
foretaget en Sammenligning mellem Udbyttet af mosaiksyge 
Kartoffelplanter og sunde og fundet, at det forholdt sig som 
95 til 121 (Orion 1914). Her i Landet er Mosaiksyge fundet 
meget almindelig udhredt i de senere Aar (se Aarsberetningerne 
1911 og HlI3), saa godt som altid paa Julikartoffel. Ved et 
enkelt Observationsforsøg har vi beregnet den Nedgang, som 
den forvolder, til Halvdelen af Udbyttet (fra 384 hkg pr. ha 
til 192 hkg, se Oktober 1913). 

I. Runkelroernes Mosaiksyge" 

Den første offentlige Meddelelse om denne Sygdom frem
kom fra Nordfrankrig, hvor Prillieux og Delacroix (1898) har 
fundet den meget udbredt. De antog Sygdomsaarsagen for at 
være en Bakterie, som de kaldte Bacillus tabificans. Og de 
gjorde den fuldstændig rigtige Iagttagelse, at de syge Roer efter 

29'" 
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Overvintring atter var mosaiksyge i andet Aar, samt tillige, at 
Sygdommen var værst, hvor man dyrkede Roer til Frøavl i 
Nærheden. Derimod maa vi med vort nuværende Kendskab 
til Runkelroernes Mosaiksyge anse nogle af de Slutninger, som 
de dengang kom til, som beroende paa mangelfuldt Kend
skab til Sygdommens Karakter, især Paastanden om, at Smitten 
skulde overføres med de Dele af Blomsterstanden, der sidder 
udenom Frøene samt den, at Smitten kunde bevares i J orden 
og det derfor skulde være farligt at dyrke Roer paa det samme 
Areal de første 3 Aar derefter. Der er mange Ting, der tyder 
paa, at baade Prillieux og Delacroix og senere ogsaa Jakob 
Eriksson har haft flere forskellige Sygdomme for sig samtidig, 
hvilket bl. a. fremgaar af, at de beskriver, at Bladene visner 
paa Grund af Sygdommen, eller at Sukkerroerne smittes 
af den. 

Her i Danmark er Runkelroernes Mosaiksyge fundet første 
Gang i Juni 1899 ved Tystofte af F. Kølpin Ravn, som ogsaa 
har fundet den i 1903 flere Steder paa Sjælland samt ved Rin
dom i Vestjylland. Den omtales første Gang i 1904 af E. Rostrup 
under Navn af Bedens Gulsot eller Mosaiksygdom, og 
Rostrup (1904, Side 409) refererer samtidig de ovennævnte 
franske Undersøgelser og gentager de Anvisninger til Bekæm
pelse af Sygdommen, som Prillieux og Delacroix havde givet. 
Af vore Maanedsberetninger i Forbindelse med de Oplysninger, 
som F. KølpinRavn velvilligst har stillet til min Raadighed 
fremgaar det, at Mosaiksygen har bredt sig stærkt siden den 
Tid. I 1904 fandtes den i Jylland ved Malling, paa Fyn ved 
Tybrind og Dalum, paa Sjælland ved Tystofte og paa Falster 
ved Næsgaard. I Maanedsberetningerne for Maj og Juni 1910 
omtales der ondartede Angreb paa 4 Marker ved Odder samt 
ved Vejen, Tystofte og Lyngby, og det bemærkes, at den sik
kert gør stor Skade for Frøavlen; de stærkest angrebne Planter 
satte næsten ingen Frø. Og i Aarsberetningen for 1910 skrives: 
»Erfarne Frøavlere mener, at Sygdommen er i Tiltagende fra 
Aar til Aar. Den synes særlig at være ondartet paa visse Bar
res-Stammer; men om dette skyldes den Omstændighed, at 
Smitten følger med Frøet, eller om disse Stammer blot er i 
særlig Grad modtagelige for Angrebet, vides ikke«. I 1911 var 
Mosaiksygens Angreb paa Runkelroer saa ondartet som ingen 
Sinde tidligere, det var, som man vil erindre, et meget tørt 
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Aar, og Bladlusene var ualmindelig talrige; de Iagttagelser, som 
Al/ard og andre har gjort angaaende Mosaiksygens Overførelse 
ved Hjælp af Insekterne, tillader den Slutning, at der er en 
nær Forbindelse mellem Bladlusangrebets og Mosaikangrebets 
Styrke. I de følgende Aar har Mosaiksygen været iagttaget 
ganske almindelig udbredt over hele Landet dog kun i Nær
heden af de Marker, hvor der dyrkes Runkelroer til Frøavl. 
Kun i Egnen omkring Struer har Mosaiksygen aldrig været 
set endnu, rimeligvis fordi den ligger isoleret uden Berøring 
med andre frøavlende Dele af Landet og har et noget afvigende 
Klima. 

I Skaane er Mosaiksygen ret almindelig paa Runkelroer; 
Jakob Eriksson (1912, Side 10) omtaler den tillige som op
trædende paa Sukkerroer, hvilket antagelig maa bero paa en 
Fejltagelse; her i Landet er Sukkerroerne aldrig fundet angrebne 
af Mosaiksyge. 

Uden for Nordfrankrig, Danmark og Skaane er Mosaik
sygen ifølge de foreliggende Beretninger kun rundet en enkelt 
Gang paa Runkelroer ved Berlin (se Berichte, :-lO, Side 118). 

II. Observationsforsøg med Runkelroefrø fra sunde og 
mosaiksyge Moderplanter. 

1. Lyngby 1912. 

Det benyttede Frø var avlet i 1911 paa den plantepatolo
giske Forsøgsmark ved Lyngby paa Barres-Roer af Sludstrup
Stammen. Afgrøden af hver enkelt Plante blev høstet, tørret 
og opbevaret for sig. Der blev ikke foretaget nogen Vejning 
af Frøudbyttet af de enkelte Planter, men Forskellen paa de 
mosaiksyge Roers og de mosaikfries Udbytte var meget stort, 
omtrent som l til 3. 

Forfrugt: Vaarsæd, Marken om Efteraaret pløjet, om For
aaret harvet og slæbt, derefter atter pløjet og slæbt. Gødning: 
400 kg 18 pCt. Superfosfat og 400 kg :-l7 pCt. Kaligødning, 
begge udstrøede den 17. April, 300 kg Chilisalpeter, udstrøet 
samme Dag, og andre 300 kg, udstrøet som Overgødning i 
Maj Maaned. 

Saaningen fandt Sted 29. April med en Rækkeafstand af 
50 cm; hver Prøve blev udsaaet i en Række for sig og Frøet 
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af de mosaiksyge Moderroer skiftevis med Frøet af de mosaik
frie, en Række af hver Slags. 

Frøet af de mosaiksyge Moderplanter spirede bedre end 
Frøet af de sunde Planter og gav kraftigere Planter. Grunden 
til dette Forhold maa vistnok søges i, at de mosaiksyge Planter 
gav saa langt færre Frø og dette muligvis derfor er blevet 
bedre udviklet eller bedre tørret. 

I September Maaned blev Antallet af mosaiksyge Roer 
optalt i hver Række, og det viste sig da, at Sygdommen fore
kom meget spredt over hele Stykket og var ret sparsomt til 
Stede. Der var ingen udpræget Forskel paa Planter efter Frø 
af mosaiksyge eller mosaikfrie Moderroer. 

I Afkom efter sunde Moderroer fandtes: 
52 mosaiksyge Planter af 1596, svarende til 3 .• pCt. 

I Afkom efter mosaiksyge Moderroer fandtes: 
75 mosaiksyge Planter af 1675, svarende til 4.5 pct. 

Det ringe Angreb af Mosaiksygen og den ganske betyd
ningsløse Forskel paa Afkommet efter de to Slags Moderroer 
tillod ikke at drage bestemte Slutninger angaaende Spørgs
maalet om en Mulighed for en Smitteoverførelse, og Forsøget 
blev derfor gentaget næste Aar. 

2. Lyngby 1913. 
Det benyttede Frø var avlet i 1912 paa Barres-Roer af 

Sludstrup -Stammen; Frøet af de mosaiksyge Moderroer var 
avlet paa den plantepatologiske Forsøgsmark ved Lyngby, men 
Frøet af de sunde Moderroer blev os velvilligst overladt af 
Frøavler Jens Hvidberg, Struer, paa hvis Marker der endnu 
aldrig er set Angreb af Mosaiksyge. Derved udelukkedes den 
Mulighed, at det »mosaikfrie« Frø kunde være avlet paa en 
mosaiksygefri Moderplante, der var bestøvet af en mosaiksyg 
Naboplante. 

Marken (I) blev behandlet og gødet som ovenfor beskrevet. 
Frøet blev saaet 25. April i 5 m brede Parceller, hver bestaa
ende af 4 Rækker Roer med 15 Roer i hver Række; Frø af 
mosaiksyge Roer i hveranden Parcel og af sunde i hveranden. 

Hele Marken var 10 lU bred (2 Parcelrækker) og 100 ru 
lang i Retningen øst-Vest. 1 den østligste Ende af Marken 
var plantet en Del 2. Aars Runkelroer til Frøavl, befængte 
med Mosaiksyge. 1 Løbet af Forsommeren kunde det da iagt-
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tages, at de Parceller, der laa nærmest ved de mosaiksyge 
Moderroer, blev først angrebne af Mosaiksyge og efterhaanden 
bredte Smitten sig langsomt længere imod Vest. I September 
kunde det let konstateres, at de Planter, der stod nærmest 
ved de omtalte 2. Aars Roer, var angrebne af Mosaiksyge paa 
alle deres Blade, medens de Planter, der stod fjærnere, kun 
var angrebne i Hjærtebladene og de inderste Bladkredse, medens 
de ydre Bladkredse var sunde. Iagttagelserne i Marken viste, 
at Smitten kom fra de mosaiksyge 2. Aars Planter og angreb 
de unge Planter i Hjærtet. De Blade, der fremkom, efter at 
Infektionen havde fundet Sted, var alle mosaiksyge, men de 
Blade, der var til Stede før end Infektionen, bevarede deres 
grønne Farve uforandret. Hvorledes Smitteovedøringen fandt 
Sted, lykkedes det ikke at faa at se, men der er ingen Grund 
til at tro, at det ikke sker paa samme Maade, som det andet
steds er paavist for andre Former af Mosaiksygens Vedkom 
mende, nemlig ved, at stikkende og sugende Insekter (Bladlus, 
Tæger, Ørentviste etc.) overfører Smitstoffet ved først at stikke 
i en mosaiksyg Plante og dernæst i en sund. 

Tabel 1. Oh se rva tio ns fo rsøg ved Lyngby 19 tao 

Afkom efter sunde ROCl·._11 Afkom efter mosaiksyge Roer 

pCt. mosaik-Parcelnr. pCt. mosaik- I Parcelnr. 
" 

syge I: syge 
:' 

1 62 2 37 
3 27 4 22 
5 50 6 17 
7 30 8 10 
9 25 10 8 

11 40 12 13 
13 15 14 12 
15 15 16 3 
17 5 18 8 
19 18 20 12 
21 IO 22 8 
23 15 24 2 
25 13 26 18 
27 18 28 13 
29 7 30 10 
31 5 32 3 
33 5 34 2 
35 2 36 10 
37 "5 38 O 

Middel 19 11 
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En Sammenligning mellem de laveste Parcelnumre, nær
mest Smittekilden, og de højeste Parcelnumre viser tydeligt, 
hvorledes Smitten med smaa Uregelmæssigheder tager af i 
Forhold til Afstanden fra de mosaiksyge 2. Aars Roer. Inden 
for de første 12 Parceller, svarende til de 25 m nærmest ved 
Smittekilden, er der 203 mosaiksyge Planter af 360, svarende 
til 56 pCt.; men i det samlede Areal er der kun 15 pCt. 
mosaiksyge Planter. 

Af Tabellen fremgaar tillige, at Afkommet. af de mosaik
syge Moderroer er langt mindre angrebet af Mosaiksyge end 
Afkommet af de mosaiksygefrie Moderroer. Aarsagen er dels 
den, at Frøet fra de sunde Roer er saaet i de ulige Parcelnumre 
og derved kommer en Parcelbredde (2 m) nærmere Smitte
kilden, men ogsaa den, at Frøet fra Jens Hvidberg spirede 
bedre end vort eget og gav kraftigere Planter. Dersom man 
vil antage, at disse kraftigere Planter har været mere efter
stræbte af de smittebærende Insekter, faar man derved en 
nærliggende Forklaring paa, hvorfor Afkommet af de sunde 
Roer er mest angrebet i 1913, medens det modsatte var Til
fældet Aaret forud, da Frøet af de mosaiksyge Moderroer var 
det spirekraftigste. 

3. Lyngby 1914. 
Det benyttede Frø var avlet i 1913 paa den plantepatolo

giske Forsøgsmark ved Lyngby paa Barres-Boer af Sludstrup
Stammen, dels paa mosaikfrie Roer af Frø fra .Jens Hvidberg 
(se 1913), dels paa mosaiksyge Moderroer, der atter stammede 
fra mosaiksyge Moderroer. Tre af de sunde Planter blev om
givne med høje Lærreds-Skærme for at undgaa, at de blev 
bestøvede af de mosaiksyge Plan ter; Frøet af disse tre er i 
Tabel 2 betegnet med Romertal, medens Frøet af de 33 mosaik
syge Planter er betegnet med arabiske Tal. 

Marken (I) var den samme, som blev benyttet til det til
svarende Forsøg Aaret forud, Behandlingen og Gødningen som 
ovenfor beskrevet. Marken blev delt paa langs i to lige store 
Halvdele, den nordlige og den sydlige. Frøet blev udsaaet den 
5. Maj i 5 m lange Rækker med 50 cm Afstand mellem Ræk
kerne, hveranden Række af mosaiksyge og hveranden Række 
af mosaikfrie Moderplanter. 15 Planter i hver Række med 30 
cm Afstand. 
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I Modsætning til i 1913 blev de mosaiksyge 2. Aars Roer 
udplantede i Markens vestligste Del. 

Tabel 2. Observationsforsøg ved Lyngby 1914. 

I 
Udsæd af Optælling af Optælling af Vægt af Roerne 
Roe Nr. mosaiksyge mosaiksyge i kg 8'/,0 

:..: Planter 18/7 Planter .5/. 
E 
"' <.l Sydlige I Nordlige Sydlige Nordlige Sydlige I Nordlige Sydlige Nordlige .. 
os Halvdel Halvdel Halvdel Halvdel Halvdel Halvdel Halvdel Halvdel c.. 

1 I I I II 15 15 
II 

15 15 I 8.5 5., 
2 1 18 

[I 

8 10 15 15 

I 

12 .• 8.0 
3 I I 11 10 

I 
15 15 11 10.5 

4 2 19 10 9 14 13 11 10.5 
5 I I 10 6 15 12 15.5 10 
6 3 I 5 6 13 10 19 .• 15.5 
7 I I 1 2 15 12 14 12 
8 4 20 1 3 15 11 14.5 11 
9 I I 1 4 15 11 17 .• 14.s 

10 5 21 1 2 14 11 16 13 
11 I I 3 3 14 10 , 18 14.s 
12 6 22 1 4 15 15 19.s 12 
13 I I 2 l 14 11 16.5 16.s 
14 7 23 3 I 5 14 13 16 11.5 
15 II li O 

I 
2 I, 10 10 21 17 

16 8 24 l O 14 1:l 16 11.5 
17 II II O 1 II 13 9 16.5 17 
18 9 25 O O 11 14 17.5 12.5 
19 II II O l 14 12 18 15 
20 10 26 1 2 13 13 18 15 
21 II II O O 11 12 18 .• 15 

221 Il 27 O 3 6 15 15.5 15.5 
23 III III O 2 7 13 17.5 17.5 
24 I 12 28 O 3 11 11 18 9.5 
25 III III 4 O 10 10 19 .• 13 
26 13 29 2 3 14 11 20 11 
27 III 1Il 2 O 10 11 14 12.5 
28 14 30 O O 12 11 22 13.5 
29 15 31 O O 13 8 19 13 -30 16 

\ 

32 1 

\ 

O 13 

I 
9 21.s 

I 
19 

31 I 17 33 O O 14 12 22.5 25 .• 

I 
v 

\ 
Sum 180 767 

Af Tabel 2 vil det ses, at de laveste Parcelnumre, som 
var nærmest ved Smittekilden, er blevet stærkest angrebne. 
Ved at sammenligne Tallene fra de to Optællinger, der blev 
foretagne i Sommerens Løb, faar man et Billede af Smittens 
gradvise Fremskridt: i Juli Maaned er det kun de 6 Rækker, 
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som staar nærmest de mosaiksyge 2. Aars Roer, der er stærkt 
angrebne, men i Slutningen af August er saa godt som hver 
Plante paa hele Marken angrebet, og det kan tilføjes, at Smit
ten paa dette Tidspunkt ogsaa havde bredt sig ind over flere 
andre Runkelroernarker inden for en Radius af ca. 200 m. 

Ved Optællingen 18/, var i Afkommet efter: 
sunde Moderroer 102 mosaiksyge af 435 Planter = 23 pCt. 

mosaiksyge 78 - 495 == 16 pGt. 
Ved Optællingen 25/S var i Afkommet efter: 

sunde Moderroer 351 mosaiksyge af 435 Planter = 81 pCt. 
mosaiksyge 416 . 495 = 84 pct. 

Disse Tal, sammenholdte med de tilsvarende fra de to 
foregaaende Aars Forsøg, viser tilstrækkelig tydeligt, at Mosaik
sygeangrebet ikke er afhængigt af Frøets Afstamning, saaledes 
som det tidligere er blevet paastaaet. 

Den Omstændighed, at de svagest angrebne Parceller (se 
Parcellerne 15-31, Tabel 2, Optællingen 18/7) i 1914 netop 
ligger i den Del af Marken, hvor de angrebne Parceller laa i 
1913, viser at der vanskeligt kan være nogen effektiv Fare for 
Jordsmitte. 

Tabel 3. Sammendrag af Tabel 2. 

:"'.:-'-l~;~~ pCt. , Gennemsnits· 
parcelnr.l' mosaiksyge mosaiksyge Samlet Vægt vægt pr. Roe 

Planter 1sh Planter 25/S i hkg pr. ha i Gram 

==~===~=2~111'======~:====~======~~====~=====~=~=~====~1~' 
13-18 '8 81 632 
19-24 I 7 77 643 
25-30 I 7 73 660 I 

767 
980 

1053 
1071 
1100 

Derimod bekræfter Tallene i Tabel 2, der for lettere Over
sigts Skyld er sammendraget i Tabel 3, den Iagttagelse, at 
Smitstoffet spredes fra de udplantede mosaiksyge 2. Aars Roer 
lidt efter lidt i Sommerens Løb ud over 1. Aars Roerne. 

Tabellerne 2 og 3 viser tillige Resultaterne af en Vejning, 
som blev foretaget, efter at Roerne var optagne den 31. Okto
ber og aftoppede. Af Tabellernes Tal fremgaar, at det Tab, 
som Mosaiksygen forvolder, er meget betydeligt, og at det er 
afhængigt af, hvor tidligt paa Aaret Sygdommen angriber Run
kelroerne. 
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Hvor langt Smitten kan spredes i Sommerens Løb, kan 
disse Forsøg ikke give bestemte Oplysninger om; Iagttagelser, 
der er gjorte i Markerne i Aarenes Løb, tyder paa, at Smitten 
ofte kan brede sig langt og især, at Mosaiksygen altid er værst 
i de Aar, hvor der er flest Bladlus paa RUl}kelroerne. 

IIl. Observationsforsøg med Infektion af Runkelroer 
efter Tophugningen. 

I Efteraaret 1912 blev der i den plantepatologiske For
søgsmark udtaget en Del fuldkommen sunde Runkelroer, som 
blev nedkulede for sig selv, medens en Del mosaiksyge Run
kelroer blev nedkulede i en anden Kule. Efter at de var ble
vet udplantede i Marken i Foraaret 1913 viste det sig, at de, 
der var nedkulede som mosaiksyge, alle var det igen, men 
tillige var en hel Del af de, der blev nedkulede som mosaik
sygefrie, nu angrebne af Sygdommen. For at prøve, om de 
muligvis var blevet smittede ved at tophugges med den samme 
Kniv, der havde været benyttet til de mosaiksyge Roer, blev 
der i Efteraaret 1913 anlagt følgende Forsøg. 

Ved Optagningen af Runkelroerne den 4. November blev 
en Del af Planterne, der tilsynelarlende var fuldstændig fri for 
Mosaiksyge, tophuggede med en Kniv, der var desinficeret 
med Formalin, hvorefter de blev nedkulede i en særskilt Kule. 
l en anden Kule blev nedlagt en Del tydeligt mosaiksyge Roer. 
Og i en tredje Kule nedlagdes en Del Roer, der tilsyneladende 
var fuldkommen sunde, men som blev inficerede ved at sprøjte 
en Smule Saft af mosaiksyge Runkelroeblade ind i Hjærte
bladene ved Hjælp af en Morfinsprøjte. 

Alle Roerne blev udplantede den 4. Maj 1914, og det viste 
sig at: 

Af 20 sunde Roer var alle sunde endnu den ] 8. Juli. 
- 17 mosaiksyge Roel" var alle mosaiksyge. 
- 13 inficerede Roer var de 6 mosaiksyge, de 7 sunde. 

Infektionen har altsaa slaaet an paa Halvdelen af Roerne; 
Grunden til, at det ikke er lykkedes hos alle 13 Roer er 
muligvis en fejl Placering af Infektionsmaterialet, men mulig
vis er Roerne ikke særlig modtagelige for Smitte paa dette 
Tidspunkt. Forsøget viser dog, at det er muligt at skaffe sig 
fuldkommen mosaiksygefrie Roer til Udplantning 2. Aar, naar 
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man vælger sunde Planter og desinficerer de Redskaber, der 
kommer i Berøring med dem. 

Kort sammenfattet kan Forsøgenes Resultater udtrykkes 
saaledes: 

1) Runkelroernes Mosaiksyge følger ikke med Frøet, men 
overføres i Marken fra udplantede, mosaiksyge 2. Aars Roer 
til 1. Aars Roerne. 

2) Smitstoffet findes i Saften af de mosaiksyge Blade og 
kan kun indføres i Planterne gennem et Saar og kun de 
yngste, endnu uudviklede Dele af Blade og Stængler. 

3) Mosaiksygen nedsætter Udbyttet af Runkelroerne. For 
1. Aars Roers Vedkommende, der smittes tidligt paa Aaret, 
kan Udbyttet nedsættes med 30 pCt. eller ca. 200 hkg pr. ha, 
.for 2. Aars Roer kan Frøudbyttet nedsættes til mindre end 
det halve. 

4) Man kan skafTe sig mosaiksygefrie Roer til Udplantning 
ved at vælge sunde Planter og desinficere de Redskaber, der 
kommer i Berøring med dem. 
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