
Gulspidssygen. 
Dens Udbredelse, Aarsager og Bekæmpelse. 

Ved C. A. Jørgensen. 

210. Beretning fra Statens forsøgsvirksomhed Plantekultur. 

Den foreliggende Beretning om Gulspidssyge er sammenarbejdet 
af et ret forskelligartet Materiale, bestaaende af Indberetninger og 
Iagttagelser (Sygdommens Udbredelse), af Karforsøg, udførte med 
Studiet af denne Sygdom for øje paa Landbohøjskolen (Sygdommens 
Aarsager) og endelig af talrige Markforsøg, udførte af de jydsk e 
Planteavlskonsulenter, der allerede har gjort et stort Arbejde for al 
bringe Blaastenskuren til Anvendelse i Praksis. Beretningen er forfattet 
af Afdelingsbestyrer, mag. scient. C. A. Jørgensen. 

Forsøgslederne ved Statens Forsøgsvirksomhed I Plantekultur. 

I. Indledning. 

Det er snart 20 Aar siden, Gulspidssygen første Gang blev 
omtalt i den hjemlige Litteratur. Allerede i 1909 var M. L. 
Mortensen og F. J(ølpill Ravn blevet opmærksom paa den; de 
opfattede den som en typisk og vel afgrænset Sygdom, for 
hvilken de i Aarsoversigten ovet· Landbrugsplanternes Syg
domme i 1910 (1)1) foreslog Navnet Gulspidssyge. I Udlandet, 
f. Eks. Sverige og Holland, er man først langt senere blevet 
opmærksom paa Sygdommen og har erkendt dens selvstæn
dige Natur ved at give den et særligt Navn. Svenskerne an
vender »Gulspetssjuka«, som er et Laan fra Dansk (2), Hol
lænderne » Ontginningsziekte,' (3); dette oversættes til Tysk som 
»)Urbarmachungskrankheit« (4); paa Dansk vilde »Opdyrknings
syge« omtrent svare dertil. Maaske er en »Spitzendiirre«, som 

') Tallene i Parentes henvisCl' til Litteratm'fortegnelsen, Side 113. 
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omtales af Clausen (5) fra hannoveranske Mosejorder, identisk 
med Gulspidssygen. 

I Aarene siden 1910 har Gulspidssygen herhjemme været 
Genstand for stadige Iagttagelser og Undersøgelser, som hoved
sagelig er meddelte i de am·lige Oversigter over Landbrugs
planternes Sygdomme. M. L. Mortensen skrev allerede i 1911 
om Sygdommen, at den »ligesom Lyspletsygen synes at være 
knyttet til bestemte Forhold i Jorden«. Senere har J. Lind 
(6, 7) omtalt Gulspidssygen . Han siger (7, Side 32): »De syge 
Planter er stærkt svækkede af Næringsrnangel og angribes der
for i høj Grad af Nattefrost. Gulspidssygens Aarsag maa søges 
i en Kombination af begge disse Faktorer.« Vi ved nu, at 
dette ikke er rigtigt, men i øvrigt maa det indrømmes, at Gul
spidssyge paa Vaarsæd kan have en skuffende Lighed med 
NaUefrostskade. Ogsaa C. Ferdinandsen har interesseret sig for 
Sygdommen og samlet Oplysninger om den. -- Det lykkedes 
imidlertid ikke at angive Midler til en virksom Bekæmpelse 
af Gulspidssygen ; men det gennem de mange Aar indsamlede 
Materiale danner et værdifuldt Grundlag for Kendskabet til 
Sygdommens Udbredelse og Afhængighed af Jordbunds- og 
Dyrkningsforhold. 

Ret omfattende Forsøg over Gulspidssyge er i de senere 
Aar blevet udførte i Sverige af E. Henning (2, 9, 10). For
søgene var dels Gødnjngsforsøg, dels Forsøg med Sand- og 
Lerlægning. Den sidste Behandling, udført med ca. 200 m a 

Ler pr. ha, viste en god Virkning, men er desværre for om
stændelig og kostbar til at betyde noget for det praktiske 
Landbrug. I en senere Afhandling (11) mener Arrhenius og 
Henning, at Gulspidssygens væsentligste Aarsag er et for højt 
Indhold af Fosfater i Jordvædsken. Man kan nemlig frem
kalde Gulspidssyge (eller Symptomer, som ligner denne Syg
dom meget) ved at give Tørvejord store Tilskud af Super· 
fosfat. At et Overskud af opløselige Fosfater imidlertid under 
·de naturlige Forhold skulde være Aarsagen til Sygdommen, 
kan man dog med Rette bestride. 

I 1925 meddelte den fremragende hollandske Jordbunds
forsker J. Hudig (12), at Kobbersulfat har en næsten miraku
løs helbredende Virkning paa gulspidssyge Jorder. Denne Op
dagelse gav Stødet til, at Sygdommen atter blev optaget til 
Undersøgelse herhjemme. 
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Resultaterne fremlægges paa de følgende Sider. Vort Kend
skab til Sygdommens Udbredelse og Afhængighed af Jord
bundsforholdene er blevet betydelig forøget i de 2-3 Aar, 
Undersøgelserne har været drevet; forskellige Kulturplanters 
Vækst paa syg J ord er blevet undersøgt, og endelig er Kobber
sulfatets Virkninger blevet indgaaende studeret, først og frem
mest med Henblik paa dets Anvendelse i Praksis, men ogsaa 
for om muligt at komme Sygdommens Aarsager paa Sporet. 

Laboratorieforstander, Dr. Harald R. Christensen deltog 
indtil sin Død med Interesse i Undersøgelserne og var 
meget ivrig for at bringe Kobbersulfat-Kuren til Anvendelse i 
Praksis (13). 

Ved Studiet af Sygdommen i Marken har jeg haft for
træffelig Hjælp fra en Række jydske Konsulenter, der ogsaa 
\"ed at sætte lokale Forsøg i Gang har. udført et værdifuldt 
Undersøgelses- og Oplysningsarbejde. De er følgende: .J. Chr. 
Andersen-Lyngvad, Aalborg, O. Bachmann-Olesen, Dybvad, Wm. 
Christensen, Allingaabro, K. Jakobsen, Bramminge, V. Kristensen, 
Brønderslev, A. Larsen-Ledet, Grenaa, .J. Aa. Nilsson, Ladelund, 
P. O. OVeJ"gaard, Holstebro, A. Pedersen, Varde, A. Pedersen
Aidi, Viborg, .J. Siggaard, Ribe, A. Skarregaard, Ringkøbing, 
og N. Svaneborg, Vust. 

2. Gulspidssygens Udbredelse. 

Gulspidssygen er en udpræget jydsk Sygdom. Den er 
aldrig fi.ll1det paa Hovedøerne (Sjælland, Lolland-Falster, Fyn) 
og af de mindre Øer kun paa Samsø og Rømø, der begge i 
Jordbundsforhold slutter sig nær til den jydske Halvø. Paa 
Samsø er Sygdommen i øvrigt efter Konsulent P. Riis Vester
gaards Oplysninger aUer forsvunden. 

Paa Kortet, Fig. 1, er alle de kendte Lokaliteter for Gul
spidssyge indtegnede. Man ser straks, at Sygdommen ude
lukkende findes i Sandjordsegnene, og at den aUer forekommer 
hyppigst i disses vestlige Dele. 

I Sønderjylland er Angrebene ret jævnt fordelte, medens de 
i Nørrejylland ligger mere gruppevis ordnede. Syd fra møder 
vi først en Plet med talrige Angreb i Egnen fra Gjørding
Holsted-Brørup til Gjesten og Vorbasse i Nord. Et andet Om
raade har Bramminge som Centrum og strækker sig op mod 
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Varde. Nord for Varde findes mange Angreb, de fleste inden 
for et Areal, der begrænses af Byerne Horne-Ølgod-Nr. Nebel. 
Gulspidssyge Jorder findes endvidere i Egnen omkring Her
ning, og en Stribe med talrige Lokaliteter strækker sig fra 
Hee-Tim i Vest til Aulum i øst. Andre Omraader findes vest 
for Holstebro, omkring Bur og Navr; ogsaa øst for Holstebro, 
nær de store Feldborg-Plantager, er der mange Angreb. Ende
lig findes Gulspidssygen almindeligt i Egnen omkring Viborg, 
navnlig øst og nord for Byen. l Vendsyssel ligger Lokalite
terne ret spredte, men som særlige Omraader kan Vildmosen 
og Egnen mellem Vraa og Dronninglund dog fremhæves. 

Sammenholder man de ovenfor givne Oplysninger med et 
"geologisk Kort over Overfladedannelserne, vil man hurtigt op
dage, at saa godt som alle de nævnte Omraader ligger paa 
Bakkeøer. Denne Sammenhæng har dog næppe nogen dybere 
Aarsag, men skyldes sikkert, at Bakkeøernes Jord er opdyrket 
i langt større Omfang end Hedesletternes, som hovedsagelig 
bærer Lyng eller Naaletræsplantager. - I Vendsyssel findes 
en Del af Angrebene paa hævet Havbund. 

Pa~ Øerne, hvor Gulspidssygen ikke forekommer, finder 
man imidlertid Sandjordsarealer, der i Beskaffenhed næppe er 
bedre end de midt- og vestjydske. Det kan altsaa ikke være 
de sandede Jorders Magerhed alene, der betinger Gulspids
sygens Fremkost; denne har sin Forudsætning i andre Forhold. 

Det viser sig da ogsaa, at et andet Forhold er fælles for 
saa godt som alle de gulspidssyge Arealer. Ved at sammen
ligne de paa Fig. 1 angivne Lokaliteter med ældre Kort og 
Beskrivelser over Lynghedens Udbredelse i Jylland og ved 
paa de enkelte Lokaliteter at skaffe sig mundtlige Oplysninger, 
faar man snart Vished for, at næsten alle de gulspids
syge J order er opdyrket Hede (evt. Hedekær eller Lyng
mose). I Flertallet af Tilfældene har Arealerne været under 
Kultur i mindre end 50 Aar. - Allerede denne Erfaring gør 
det sandsynligt, at Morskjolden, eller rettere de Humusforbin
deIser, der dannes ved dennes Omsætning under Opdyrk
ningsarbejdet, har Betydning for Gulspidssygens Fremkomst. 

Eksempler paa opdyrket Mose, lidende af Gulspidssyge, 
finder vi ved Bur nær Holstebro, i Stavnsbjerg ved Vejen og 
i St. Vildmose. Lokaliteten ved Bur er et Lavmoseareal, medens 
det ved Stavnsbjerg drejer sig om Randpartier af den store 
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Vejen Mose, som er en Højmose. De gulspidssyge Pletter af 
St. Vildmose hører til Fossevangens Jorder, og her finder man 
under Kulturlaget frisk, uomdannet Højmosetørv. 

Det store Flertal af Lokaliteterne er imidlertid Haard
bundsarealer, hvor man under Kulturlaget finder Sand eller 
Grus. Jeg har selv besøgt omtrent Halvdelen af de ca. 100 Steder, 
der er indtegnede paa Kortet; man finder næsten overalt For
hold, som kan karakteriseres ved nedennævnte, faa Eksempler. 

Mejlkær, nær Nr. Nebel. Højtliggende, vel afvandede 
Marker, opdyrkede fra Hede for ca. 30 Aar siden. Begyndende 
Gulspidssyge i Byg og Havre efter Runkelroer. Kunstgødning 
anvendt. Profil: 20-25 cm sorlsandet, løs Overgrund ; Under
grunden meget fint, gulrødt Sand, hist og her med Smaasten 
(Flint). 

Borbjerg ved Holstebro. Vel afvandet, skraanende 
Areal, nu udlagt med Kløver-Græs. Profil: 20-25 cm løs, sort
sandet Overgrund med rigeligt Humusindhold, underlejret af 
rødt, haardt, gruset Sand. 

Kipsgaard Hede, nær Dronninglund. Lavtliggende, 
men næppe vandlidende Mark, kalket 1925. Havre og Byg 
efter Kaalroer totalt ødelagt af Gulspidssyge. Staldgødning an
vendt. Arealet opdyrket for ca. 25 Aar siden og det meste af 
Lyngskjolden blev da fjærnet. Gulspidssygen begyndte at vise 
sig for 10 Aar siden. Profil: 20-25 cm løs, sortsandet O"er
grund, underlejret af fint, rødligt Sand, som hist og her har 
en fast, alagtig. Karakter. 

Sted efter Sted møder man Forhold som de ovennævnte, 
et Profil med Diluvialsand under en 20-40 cm tyk Over
grund af sortsandet, løs Jord, undertiden med Rester af B1y
sand og Al forneden. De syge Jorder er undertiden lavt
liggende og vandlidende, men ogsaa høje og skraanende 
Arealer træffes. Opdyrkningen af Heden er som Regel sket 
for 10-20-40 Aar siden, og kun sjældnere angives det, at 
Jorden har været dyrket fra gammel Tid. I et enkelt Tilfælde 
haves der Erfaring for, at Gulspidssygen er fremkommet paa 
Jord, der forud bar en Trævegetation af Ellekrat (J. Bach
mann-Olesen). -- Naar det fortrinsvis er paa Hedejord, som 
er opdyrket i nyere Tid, at man finder Gulspidssygell, beror 
det vel dels paa, at den udstrakte Anvendelse af Kunstgød
ning har muliggjort Opdyrkningen af meget store Arealer i 

6 
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den sidste Menneskealder, men for en Del maa Aarsagen og
saa søges i, at man i ældre Tid begyndte Opdyrkningen af 
Heden med at afbrænde saa vidt mulig hele Lyngvegetationen 
+ Morlaget (Furebrænding), medens man nu nøjes med at 
brænde Lyngen og bevarer Morlaget. 

Sammenfattende kan vi altsaa sige, at Gulspidssygen er 
knyttet til Jyllands Hedeegne og især forekommer paa Arealer, 
der er opdyrkede i nyere Tid. De syge Jorder er af en ejen
dommelig, sortsandet Beskaffenhed (» Schwarzhumus«). Sand
synligvis indeholder de fleste Hedejorder Spiren til Gulspids
syge, og ved uforsigtig Behandling kan Sygdommen bryde ud. 

3. Oulspidssygens Symptomer og Optræden paa forskellige 
Kulturplanter. 

I det følgende skal jeg give en Oversigt over de Symp
tomer, der karakteriserer .Gulspidssygens Angreb paa forskel
lige af vore Kulturplanter, fortrinsvis saadanne, hvis Dyrk
ning er af Betydningpaa de jydske Sandjorder. Fremstillingen 
er i alt væsentligt baseret paa Karforsøg, udførte paa Den kgl. 
Veterinær- og Landbohøjskole i Somrene 1926 og 1927, idet 
de forskellige Kulturplanter blev dyrkede paa syg og sund Jord 
af samme Type. 

Ha vre og Byg. Sygdommens Virkning paa de to Plante
arter er omtrent ens, hvorfor de omtales under eet. Byg 
skades gennemgaaende noget mere end Havre af Gulspids
sygen, og af Havresorterne er Hede-Havre og sort Havre ret 
modstandsdygtige. Planterne spirer normalt i den syge Jord og 
udvikler sig i Begyndelsen oftest temmelig tilfredsstillende. Først 
naar de er 10-40 cm høje, fremkommer de første Sygdoms
tegn. Randene paa de ældre Blades nedre Del viser sig da 
lysere end normalt og faar efterhaanden en fra Midtpartiets 
mørkegrønne mere eller mindre skarpt afsat gullig-grøn Farve, 
som de siden beholder. Efter en 8-10 Dages Forløb begyn
der Sygdommen at blive mere fremtrædende; de yngre Blade 
har nu en ret lys Farve, og deres Spidser begynder del·efter 
at bleges og blive slappe. Dette udvikler sig hurtigt videre, 
Randene ruller sig ind, de gullig-hvide Bladspidser knækker for
neden og bliver til bløde og bøjelige Piskesnærte, der bevæger 
sig som Vimpler i Blæsten. Det er dette Stadium, som har givet 
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Sygdommen Navn. Paa Fotografierne paa Tavle 1 (Side 116) ser 
man sund og syg Havre afbildet Side om Side, og de blege, smalle 
Bladspidser ses tydeligt. Hvis Angrebet er stærkt, skrider 
Planterne slet ikke igennem, men overvokses i Sommerens 
Løb af Ukrud, som aItid findes i rigelig Mængde paa disse 
Jorder. Ved svagere Angreb er Kornet endnu i Stand til at 
skride og kan se rel lovende ud. Men henad Høst gør man 
da den sørgelige Erfaring, at Toppene enten er helt svange 
eller Kærnesætningen meget mangelfuld. Modningen foregaar 
ikke normalt. Medens Havrestraaene paa sund Jord tørrer let 
og faar en ren, guldgul Farve, vejres Halmen fra de gulspids
syge Jorder meget vanskeligt og beholder stadig en smudsig, 
graaliggul Farve. De gulspidssyge Planters abnorme Modnings
forhold ytrer sig ogsaa derved, at Stubben besidder en usæd
vanlig Evne til Genvækst. Efter Høst grønnes de gulspidssyge 
Marker igen af talrige Senskud, og dette Forhold er saa karak
teristisk, at man ofte derpaa kan udpege de syge Arealer. 

Ved svagere Angreb af Gulspidssygen er Symptomerne 
mindre karakteristiske. Bladspidserne visner ikke eller i meget 
ringe Grad, og Skridningen foregaar normalt. Sygdommens 
I,ndflydelse mærkes da tydeligst paa den mangelfulde Kærne
sætning (Hvidaks hos Havren). I de Egne, hvor Gulspids
sygen forekommer, finder man alle Overgange fra stærke An
greb med total Misvækst til stedse svagere, hvor Sygdommen 
næppe er mærkbar, og Grænsen til de helt sunde Jorder 
næsten umulig at drage. Det bør derfor erindres, at Gulspids
sygen uden Tvivl er til Stede paa meget større Arealer i Jyl
land, e~d de spredte Lokaliteter paa Kortet, der kun mar
kerer de alvorlige og typiske Angreb, umiddelbart lader for
mode. 

Gulspidssygen paavirker altsaa Kærnesætningen i langt 
højere Grad end den vegetative Udvikling, og ved Bedømmelsen 
af Sygdommens Intensit{!t (ved Kar- og Markforsøg) er Kærne
udbyttet og navnlig Kærneprocenten (Forholdet mellem Tørvægt 
af Halm + Kærne og Kærnevægt i pCt.) det bedste Grundlag. 

Rug (Alm. og Vaarrug) har en ret betydelig Modstands
evne mod Gulspidssygen. Paa Jorder, hvor Havre eller Byg 
ødelægges totalt af Sygdommen, kan man endnu høste gode Rug
afgrøder. I flere af de Egne, som er haardt hjemsøgte af Gul
spidssygen, har man derfor søgt at klare sig ved i Stedet for 
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Havre at dyrke Vaarrug efter Roer. Paa Rugen er Sygdommen 
i øvrigt meget lidt iøjnefaldende. Planterne er lidt lavere end 
normalt og Bladene tilbøjelige til at blive tørre og brune i 
Spidserne. 

Hvede dyrkes som Regel ikke paa de Jorder, hvor Gul
spidssygen forekommer, og jeg har derfor aldrig set Angrebet 
paa denne Kornart. 
. De forskellige Græssers Forhold over for Sygdommen 

er ikke nærmere udredet. Mange synes at være ret modstands-

Fig. 2. Rødkløver paa gulspidssyg og paa sund Jord. 

dygtige, og blandt de Planter, som holder længst ud paa 
meget stærkt angrebne Jorder, er Faare·Svingel (Fesfuca ovina), 
Kryb-H vene (Agrostis alba) og Fløjls-Gt·æs (Holcus lanafus). 

Hundegræs (Daclylis glomerata) og Eng-Svingel (Fesluca 
prafensis) har været dyrket til Sammenligning i Kar med syg 
og sund Jord og var ganske ens udviklet paa begge Jorderne; 
de maa saaledes betegnes som ret modstandsdygtige mod Gul
spidssygen. 

R ø d k l ø ve r (Trifolium prafense) og H v i d k l ø v e r (T. repens) 
forholder sig meget forskelligt over for Gulspidssygen. Hvid
kløveren paavirkes ikke kendeligt af den, men udvikler sig lige 
saa frodigt og rigt blomstrende i Karrene med syg Jord som i 
Karrene med sund. Rødkløverens Vækst er derimod stærkt 
paavirket af Sygdommen. Spiringen og de unge Planters 
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Vækst er ganske vist nogenlunde ens paa syg og sund Jord, 
men senere bliver Afgrøden paa syg Jord meget tilbage (Fig. 2). 
Tydeligt udtalte Sygdomstegn ses ikke paa Planterne, men 
ejendommelig er dog den meget sparsomme Blomstring af 
Planterne i syg Jord. Om Markforsøg i Kløver-Græs paa gul
spidssyg Jord henvises til Side 109. 

Gul Lupin (Lupimls illtens) er modstandsdygtig mod 
Sygdommen. 

Markært (Pisum arvense) 
er efter Undersøgelser af Hol
lænderen W. S. Smith ret føl
som. Hermed stemmer det, at 
Planterne i Karrene med syg 
Jord havde en lysere grøn 
Farve end de normale og blev 
kendeligt tilbage i Vækst. 

Hestebønne (Vicia 
Faba) forholder sig paa 
samme Maade. Planterne pan 
sund og syg Jord var i Be
gyndelsen ens, men paa den 
syge Jord var deres Udvikling 
langsom og standsede snart. 
Afgrøden blev derfor meget 
mindre end paa sund Jord 
(Fig. 3). 

Kartofler (Magnum bo
num) udviklede sig ganske 

d J d Fig. 3. Hestebønne paa gulspidssyg og 
ens paa sun og syg or og paa snnd Jord. 
gav i Karrene samme Udbytte. 
Den eneste Forskel synes at være, at Blomstringen er spar
sommere paa den syge Jord end paa den sunde. 

Runkelroer (Lyngby Barres), dyrket i Kar, viser heller 
intet Udslag for Gulspidssyge, men udvikler sig ganske nor
malt paa den syge Jord. Hermed stemmer Resultaterne af det 
Markforsøg ved Vejen, som omtales Side 109. 

Kaalroer (af en af Bangholm-Stammerne) viste sig der
imod at være meget følsomme over for gulspidssyg Jord. Fig. 4 
viser to Kar, det ene med sund Jord og det andet med en 
tilsvarende syg, gødet og behandlet ensartet. Roen i den sunde 
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Jord er veludviklet, med en stor og sund Top, medens Roen 
paa syg Jord er meget ussel, med en daarlig, gulliggrøn Top. 
Fra Praksis har man ogsaa Erfaring for, at Kaalroer paa 
meget angrebne .lorder kan ødelægges næsten fuldstændig; 
allerede Kimplanterne faar da en gullig Farve og et utriveligt 
Udseende. 

Paa de gulspidssyge Marker finder man ofte en rig Uluuds
vegetation. Kiddike (Raphanus I'aphanisll'um), der ellers er al-

Fig. 4. Kaalroer paa gulspidssyg og paa sund Jord. 

mindelig i jydske Vaarsædmarker, findes kun sparsomt, men 
min Formodning om, at den skulde være følsom over for Gul
spidssygen, har dog ikke bekræftet sig, idet den trives lige 
godt i Kar med syg og sund Jord. Paa mange Lokaliteter, 
særlig hvor Humuslaget er tykt og Bunden fugtig, er Ukruds
floraens Sammensætning ret ejendommelig, idet Surbunds- og 
Basebundsarter findes sammen. Paa Marker ved Bram
minge med et Reaktionstal af 5.6 fandtes saaledes: Fuglegræs 
(Slellal'ia media), Pileurt (Polygonum persicaria), Melde (Atriplex 
paluium) og Følfod (Tussilago farfarus). Paa en Lokalitet nær 
Asaa i Vendsyssel (Reaktionstal 6.0) forekom: Stedmoders
blomst (Viola Iricolor), Spergel (Spergula arvensis), Pileurt 
(Pol. persicaria), Ager-Mynte (Mentha arvens is) og Sump-Galte
tand (8lachys paluslris). Sammenfattes alle Lokaliteterne, bliver 
Spergel og Fuglegræs de hyppigst forekommende Arter. 
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4. Gulspidssygens Aarsager, belyst ved Karforsøg. 

Som allerede omtalt, var J. Hudigs Opdagelse af Kobber
sulfatets helbredende Virkninger over for Gulspidssygen den 
direkte Anledning til, al Undersøgelserne herhjemme blev gen
optaget med fornyet Kraft. Gulspidssygen er ligesom Lysplet
sygen knyttet til Jorden og optræder hver Gang, der dyrkes en 
modtagelig Afgrøde, og Kobbersulfalets Virkninger kan ganske 
sidestilles med Mangans111fatets over for Lyspletsygen. Som be
kendt har Hudig ogsaa Æren af at have anvist delte Middel. 

Naar Gulspidssygens Aarsager skal drøftes, maa man først 
af alt have afgjort, om Sygdommen er en Infektionssygdom 
eller ikke. Vor Viden om, at Gulspidssygen er knyttet til be
stemte Jorder, har vel nogen Betydning for Afgørelsen af dette 
Spørgsmaal, men giver os dog ikke Beviset for, at Sygdommen 
alene skyldes Jordbundsforholdene, idet typiske Infektions
sygdomme, som f. Eks. Kaalbrok og Havreaal, optræder paa 
lignende Maade, knyttet til bestemte Arealer. Naar man staar 
over for en Infektionssygdom, finder man imidlertid altid en 
bestemt Organisme i de angrebne Planter eller Plantedele, og 
man kan ved kunstig Infektion skaffe sig Bevis for, at denne 
og denne alene er i Stand til at fremkalde Sygdommen. 

De af Gulspidssyge angrebne Planter er altid intakte; 
hverken i Rod, Stængel eller Blade kan man paavise spe
cifike Snyltere, og Aarsagen til Gulspidssygen maa der
for søges i den J ord, hvori Planterne vokser. Gulspids
sygen er ligesom Lyspletsygen og enkelte andre Sygdomme en 
Jordbundssygdom. - Gulspidssyge Haneplanter er meget ofte 
samtidig angrebne af Fusarier og af Mørkpletsyge (Seploria 
avenae), idet Straaenes mangelfulde Modning og den rigelige 
Udvikling af Basalskud disponerer Planterne for Angreb af 
disse Svampe. 

De gl1lspidssyge Jorder er enten rene Humusjorder (op
dyrkede Hedekær og Højmose) eller sandblandede Humus
jorder (opdyrket- Hede); Sandet er oftest ret grov t og bestaar 
hovedsageligt af lyse Kvartskorn. Undertiden er Sandindholdet 
i, Kulturlaget ringe i Forhold til Humusstofferne, men Sandet 
kan dog ogsaa i de meget magre og skarpe Jorder være den 
overvejende BestanddeL Humusstofferne foreligger i en meget 
findelt, plastisk Form, der i fugtig Tilstand har en mat, sort 
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Farve og i tørret Tilstand er graalig. De Jorder, som inde
holder rigeligt Sand, har et ejendommeligt spættet eller sort
san{)et Udseende, idet Sandskornene ligger hvide og rene i 
den mørke Humus. Der er ikke som i andre Jorder en nøje 
Kontakt mellem de organiske og uorganiske Bestanddele. -
En Undersøgelse af forskellige gulspidssyge Jorders kemiske 
og fysiske Egenskaber vilde have megen Interesse. En saadan 
Undersøgelse var planlagt, og en Del Jordprøver indsamlet, 
men blev opgivet paa Grund af manglende Tid og mangel
fuldt Laboratorieudstyr. Jeg kan blot nævne, at tørret gul
spidssyg Jord meget vanskeligt vædes igen, et Forhold, hvori 
den ligner Højmosetørv. 

Med de ovenstaaende Erfaringer i Erindring kan man be
tragte det som sandsynligt, at Aarsagerne til Gulspidssygen maa 
søges i KuIturlagets Humussfoffer eller i den Mikroflora, som 
er knyttet til den. Vort Kendskab til Kobbersulfatets Ind
flydelse paa Sygdommen giver os Mulighed for at vurdere 
disse Forhold nærmere, idet man ved et indgaaende Studium 
af dets Virkninger kan vente at faa fuld Klarhed over Aar
sagsforholdene. 

Undersøgelserne over disse Spørgsmaal, der baade har 
teoretisk og praktisk Interesse, har været drevet som Kar
forsøg, der har haft til Huse paa Den kgl. Veterinær- og 
Landbohøjskole i København. Jeg skylder Karstationens Leder, 
Prof. K. A. Bondorff, og dens Personale, især Assistent S. Kjærs
,qaard, megen Tak for den Velvilje, hvormed disse Forsøg er 
blevet omfattede og for den Omhu og Akkuratesse, hvormed 
den daglige Pasning er foregaaet. 

Forsøgene er udførte i Somrene 1926 og 1927, og der er 
til dem alle, ogsaa de tidligere omtalte Dyrkningsforsøg med 
forskellige Kulturplanter, benyttet Jord fra den samme Lo
kalitet, Stavnsbjerg pr. Vejen. Gaardejer Chr. Lorenlzen og 
Assistent Frode Hansen, Askov, har velvilligst paataget sig Ar
bejdet med at udtage Jortlen og sende den til København. 
Det Sted, hvorfra Jorden er taget, ligger i umiddelbar Nær
hed af de Side 109 omtalte Markforsøg. 

Jorden er en næsten ren Humusjord med lidt Indblanding af 
Sand og Humuslaget mindst 1 m tykt. Dens Reaktionstal er 6.1--6.2 og 
dens Titreringskurve, som er meddelt mig af Statens Planteavls·Labora
tprium, Lyngby, er gengivet i Fig. 5. 
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Kurven er kon veks og 5. r----;--"'"'!"'"'--.,----,.---y 
har en ret svag Stigning; den 
adskiller sig ikke fra andre 
Humusjorders, hvis mest ka
rakteristiske Egens1mb er en 
meget betydelig Stødpudevirk
ning. 

Karrene rummer ca. 25 kg 
Jord. Jordens Vandkapacitet 
blev bestemt før Forsøgenes 
Anlæggelse, og ved daglig Van
ding blev Karrenes Vægt bragt 
op til et Beløb, der svarer til 
et Vandindhold i Jorden af 
70 pCt. af Kapaciteten. I 1926 
blev der givet følgende Gød
ningsmængder pr. Kar: 5.7 g 
NH.N0 3 (2.og N), 3.sg KH 2 PO. 
og 4.2 g K2 HPO.. I 1927 blev 
der kun givet de halve Mæng
der, da Afgrøderne i 1926 var 
overvættes frodige. Der er over
alt anvendt 4 Fælleskar. 

. . 
_;.. ____ ••• _.~. ___ •••••• .J ___ __ • ____ _ 

• J : : : : , , , 
, , I 
: • I 

~ ___ • _____ • _~ .... _._ - ___ ~_. _ •• __ o. _ + __ .. ___ . __ 
: l : : 

i i : , , , 
, I ! • 

------r---.------.t-.---.-----i--.-----.-~.-- 0 __ '_' 

, ....... ··:·········-1········ .1 ....... ··r··· ...... . 

o 2 3 4 

cma jiJ HCl cms Ri CaiOH)?; 

Fig. 5. Titreringskurve 
for den til Karforsøgene benyttede Jord_ 

Ved Forsøgene gjaldt det først om at faa oplyst, hvilken 
af Bestanddelene i Kobbersulfatet der er den virksomme. I 
Jordvædsken vil Kobbersulfat være omtrent fuldstændig disso
cieret i Kobber (Kupri)ioner og Sulfationer og paa Forhaand 
kan man ikke vide, paa hvilke Virkningen over for Gulspids
sygen beror, om end det maaske maatle anses for sandsynligt. 
at det er Kobberionerne. 

Forsøgsrække A. Kobbersulfat, sammenlignet med 
andre Sulfater og med andre Kobbersalte. Forsøgs
leddene var: 

1. Ubehandlet. 
2. Mangansulfat (MnSO.) med samme Sulfatmængde som i 5. 
3. Kalciumsulfat (Ca SO.) » 

4. Ferrosulfat (Fe SO.) 
5. Kobbersulfat (Cu SO.), 75 kg pr. ha. 
6. Kobberkarbonat(CuCO a) med samme Kobbermængde som i 5_ 

Forsøget udførtes i 1926. Afgrøden var Sejr Havre. Saaning 14. 
April, udtyndet til 25 Planter pr. Kar den 10. Maj. Den første svage 
Forskel mellem de Kar, som havde faaet Kobbersalte og de øvrige 
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kunde iagttages den 2. Juni. Den begyndende Gulspidssyge i de sidste 
viste sig derved. at Bladrandene, især forneden, fik en 2--5 mm bred, 
mere eller mindre tydelig afgrænset Zone af bleggrøn-gullig Farve. 
8-10 Dage senere begyndte de fra Praksis kendte Symptomer at vise 
sig. Samtidig begyndte Forskellen i Vælist at gøre sig gældende, idet 
Havren i den med Kobbersaltene behandlede Jord efterhaanden blev 
meget kraftig. I Begyndelsen af Juli var den sl{redet i Forsøgsleddene 
5 og 6 (se Fig. 6), men ikke i de andre Kar, som kun bar ret tarve
lige Afgrøder. Henad Modning saas det sædvanlige Forhold, at Havren 
i 5 og 6 gulnede normalt, medens der kom en rigelig Udvikling af 
Basalskud i 1-4. Afgrøderne blev høstede 17.-27. August. Udbytte
tallene findes i Tabel 1. 

Tabel 1. Udbytte PI'. Kar i g. 

Behandling ........... llh~::I-et\ MIlSO.! caso.\ Feso.\ CUSo.\ CuCO s 

Vægt efter Tørrin-g af 151 - -15~ -1=1=5=0=='C==1=6=3=4=2=1=6=~=2=42= 
Kærne + Halm. . . . . I 

---- ---~- ---- ------ --_. ~----

Vægt af Kærne ...... . 12 11 11 14 38 102 

42 Kærneprocent ..... ~~1--8--
-------------'---

7 7 I 9 I 18 I 
==='==== 

2 3 4 5 6 

Fig. 6. Karserie af Forsøg A, fotograferet den 10. Juli 1926. 
Tallene 1-6 svarer til Forsøgsleddene paa forrige Side. 
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Udbyttetallene stemmer godt med de under Væksten 
iagttagne Forhold. Tilskud af Mangansulfat, Kalciumsulfat og 
Jærnsulfat har ingen Indflydelse paa Gulspidssygen, og Ud
byttet er ganske som i den ubehandlede .Jord. Derimod el' 
Kobbersaltene i Stand til at kurere Gulspidssygen, og Resul
tatet er en anselig Forøgelse af Kærneudbyttet , der efter 
Kobbersulfat er 3-doblet, efter Kobberkarbonat endog 8-doblet. 
Vi kan altsaa slutte af Forsøget, at den helbredende 
Virkning skyldes Kobberionerne alene og ikke Sulfatio
nerne. Ingen af de andre Metalioner (Mn, Ca, Fe) viser nogen 
Virkning, og vi kan derfor tilføje, at Kobberionernes 
Virkning er af en specifik Natur. - Den samme Mængde 
Kobber synes at være mere virksom som Karbonat end som 
Sulfat, men hvorpaa delte beror, maa foreløbig lades ubesvaret. 
Forholdet mellem de to Stoffers Virkning bør prøves nøjere 
i Markforsøg, idet det ikke er usandsynligt, at Karbonatet, 
trods dets højere Pris, dog vil vise sig at være det billigste 
Middel at anvende. 

Vi vender nu tilbage til Spørgsmaalet om Aarsagerne til 
Gulspidssygen , der, som nævnt, maa søges entp.n i Humus
stofferne eller i den Mikroflora, som er knyttet til dem. Da 
man allerede, før de under A beskrevne Karforsøg var blevet 
udførte, maaUe formode, at Kobbersulfatets Virkning beroede 
paa Kobberionerne, idet forskellige Sulfater i Praksis havde 
vist sig uvirksomme (Svovlsur Ammoniak, Glaubersalt), kunde 
man altsaa forudse, at Spørgsmaalet om, hvorvidt Kobberets 
Virkning er af rent kemisk Art (over for Humusstofferne), eller 
om den skyldes dets Giftighed (over for Mikroorganismerne) 
maatte komme til at foreligge, og følgende Forsøg er derfor 
blevet udførte. 

Forsøgsrække B. Forskellige Desillfek tion smaa
ders Virkning paa gulspidssyg Jord: 

Det første orienterende Forsøg udførtes allerede i Sommeren 
1926 paa Statens plantepatologiske Laboratorium, Lyngby, og omfat
tede kun en Sammenligning af ubehandlet med autoklaveret (op
varmet) Jord. Forsøget udførtes med 2 Fælleskar. Afgrøden var Sejr
Havre, gødet som under A. Den opvarmede J ord blev i Smaasække 
sat i Autoklaven og behandlet med 120 o C. i 1'/. Time. Saaningen 
skete den 6. Maj, og efter Spiringen, som foregik ensartet, udtyndedes 
til 25 Planter pr. Kar. Planterne udviklede sig i Løbet af Sommeren 
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meget forslwlligt (Fig. 7). I Karrene med ubchandlet Jord kom der 
stærk Gulspidssyge med Væksthæmning, sen Skridning, Hvidaks, 
medens Afgrøderne i Karrene med opvarmet Jord udviklede sig 
normalt. Høsten skete den 13. August, og Udbyttetallene var følgende: 

Behandling 
Tørvægt ... 
Kærnevægt 

Udbytte i g pr. Kar: 

Ubehandlet Autoklavering 
274 192 

2 34 

Fig. 7. Sejr-Havre i ubehandlet Jord (Karrene Nr. 20 og 18) og 
opvarmet (autoklaveret) Jord (Karrene Nr. 14 og 15). 

Lyngby, fotograferet den 27. Juli 1926. 

Paa den opvarmede Jord faar vi en sund Afgrøde med 
et stærkt forøget Kærneudbytte, og Virkningen af Opvarm
n i nge n (A n to kIa ve ri ng) k an sa a ledes gan ske sid estilles 
med Kobbersulfatets Virkning. 

Efter dette foreløbige Forsøg var imidlertid en nøjere Under
søgelse nødvendig. Opvarmningen medfører nemlig ikl,e blot en delvis 
Sterilisering af Jorden, men bevirker ogsaa forskellige Omsætninger 
af ren kemisk Natur, og Spørgsmaalet om Gulspidssygens Aarsag 
stod saaledes endn u aabent. Det næste Skridt maaUe da være at 
sammenligne Opvarmningen mcd Virkningen af forskellige l,emiske 
Desinfektionsmidler, som lmn har ringe Evne til at omsætte sig med 
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Humusstofferne, men besidder en kraftig steriliserende Virkning. 
Foraaret 1927 blev derfor følgende Forsøgsrække sat i Gang: 

1. Ubehandlet Jord. 
2. Behandling med Svovlkulstof, 0.3 g pr. kg Jord. 
3. Sublimat,Vanding med 0.05 pCt. ° pI. til Mætning. 
4. Formalin, 1 g pr. kg Jord. 
5. Talual, 1 g pr. kg Jord. 
6. Autokluvering + 100 kg CuSO. pr. ha. 
7. Autoklavering. 
8. Behandling med 100 kg CuSO. pr. ha . 

.. Den med Kemikalier behandlede Jord blev udluftet grundigt 
inden Saaningen, og der var ingen synlig Skade paa Planterue. Den 
autoklaverede J ord blev holdt paa 120 o C. j flere Timer, men naaede 
dog ikke at faa den ønskede Temperatur helt igennem. Planterne i 
den opvarmede Jord havde j Begyndelsen lidt hvidplettede Blade. 
Afgrøden var Sejr-Havre, saaet den 2. Maj. Om Gødskning se under A. 
Udtynding til 25 Planter skete den 30. Maj. Planterne j den formalin
behandlede Jord var i Begyndelsen lidt foran de andre. Senere, ved 
Skridningen, var Udseendet imidlertid som paa Fig. 8. 

Ubehandlet var daarligst med stærk Gulspidssyge; Behandlin
gerne 2, 3, 4 og 5 lidt bedre end denne, og endelig var 6, 7 og 8 ens, 
meget bedre end de øvrige og helt sygdomsfri. Endnu noget senere, 
kort før Høst, var Forskellen mellem Ubehandlet og de fire følgende 
Numre og mellem disse indbyrdes næsten udvisket og Hoved-

1. 2 3 4 5 6 7 8 

Fig. 8. Afgrøderne i Forsøgsrække B, fotograferede den 4. August 1927. 
Tallene 1-8 svarer til Forsøgsleddene øverst paa denne Side. 
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resultatet en stærkt forøget Kærneproduktion i Karrene med autokla
veret eJler Cu-behandlet Jord. Planterne i disse Kar modnedes ogsaa 
normalt, medens de andre havde en graalig-gul Farve og mange Basal
skud. Høsten skete den 24. August-S. September. UdbyUetallene, som 
er anførte i Tabel 2, stemmer godt med de under Væksten iagttagne 
Forhold. Kærneudbyttet, der afgiver det bedste Grundlag for Bedøm
melsen, er mindst paa den ubehandlede Jord; lidt bedre er det i de 
fire Led, der er behandlede med Svovlkulstof, Sublimat, Forma
lin og Toluol, og endelig finder vi en væsentlig Forøgelse, 5-6-
doblet Udbytte, i de tre sidste Forsøgsled. Da Udbyttet efter 
Tilsætning af Kobbersulfat, Autoklavering og begge Behandlinger 
udførte samtidig (Tilskud afCuSO~ efter Opvarmningen), er det samme, 
eller at Virkningerne med andre Ord ikke adderes, kan det betragtes 
som afgjort, at Kobbersaltene og Autoklaveringen over for Gulspids
sygen virker paa ganske ensartet Maade. 

Tabel 2. Mi dd el udbytt e pr. K a r g. 
-'OC .. .... . S 'OC[ .... o; =0 .S 

..2 ..... El O; 'O 
.~ <Il .. 

Behandling .............. ..!.s El ' ... ;:j , ... 
O '''0 .. ., :E ;:j .B~u ~ ~ I Ol = o~ ... 

'O 
en 

..do; .. ::; ::: o ~~+ ;:j 
~..d <Il..O!l <Il t:. ,... <:>2 U 

Totalvægt efter Tøl'ring ... 

~I-"=-I~' ~~\~~\135 Kærnevægt .............. 11 17 24 19 24 66 67 56 

Kærneprocent ............ 8 --;;-l~ --;;-I~; -;;-1---;-~ 
. -

Resultatet af denne Forsøgsrække bliver da, at den under
søgte Jords Mikroflora og dens Stofskifteprocesser ikke direkte 
har Betydning for dens Evne til at foraarsage Gulspidssyge, 
og at Gulspidssygen derfor maa være af ren jord
bundskemisk Natur. Den fremkaldes sandsynligvis af 
visse Humusforbindelser, som har en speci fik Gift
virkning over for forskellige Planter. De giftige Stoffer 
opstaar ved Omdannelsen af den Lyngmor , hvorfra Kultur
jordernes Humusforbindelser i de fleste Tilfælde stammer, 
naar denne af forskellige, ikke nærmere kendte Grunde ledes 
ind i uheldige Baner. Behandlingernes Virkning maa d a 
bero paa, at disse giftige Stoffer udfældes eller om
dannes til uskadelige Forbindelser. . 

I en tredje Række Karforsøg er forskellige Detailler ved
rørende KobbersaItenes Virkning søgt belyste. Det har navnlig 
Interesse at vide, hvormeget Kobbersulfat der kræves for at 
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opnaa optimal Virkning, og at erfare, hvor lang Tid Virk
ningen vedvarer. 

Forsøgsrække C. Forskellige Mængder af Kobber
sulfat og den helbredende Virknings Varighed. 

Den første Del af Undersøgelsen udførtes i Sommeren 1926 og 
omfattede følgende Punkter: 

1. Ubehandlet. 
2. Saasæden bejdset med 2 pCt. CuS0 4 -Opløsning (ca. 0.5 kg pr. ha). 
3. » kone. Bordeauxvædske (ca. 2.5 kg pr. ha). 
4. Tilførsel af 25 kg Kobbersulfat pr. ha. 
5. 50 " 
6. 100 » 

7. 200 » 

Afgrøden var Sejr-Havre. Gødskning som i de øvrige Serier fra 
1926. Saaningen skete den 14. April, Udtynding til 25 Planter pr. Kar 
den 4. Maj. Allerede i Slutningen af Maj var der en tydelig Forskel 
mellem Karrene med ubehandlet Jord og dem, der havde faaet store 
Tilskud af Kobbersulfat. Efter Skridningen blev Forskellene mere 
markerede (Fig. 9). I den ubehandlede Jord var Havren kendelig 
gulspidssyg og meget tilbage i Vækst og Skridning. De to følgende 
Led, Bejdsning af Saasæden med Kobbersulfat og Bordeauxvædske, 
var lidt bedre, og alle de følgende, i hvilke Jorden havde faaet fra 
25 til 200 kg CUS04 pr. ha, var sunde og meget frodige. Høsten skete 
den 27. August Udbyttetallene findes i Tabel 3. 

Ta bel 3. M idd el u dbytte pr. K ar i g. 

Behandling ............ . 

Tørvægt af Kær_n_e +~H_a_l_m_II __ 1_51_1_~ ~_4 _ ~ ~I~ ~ 
Kærnevægt. .......... . 12 13 13 19 37 69 93 

Kærneprocent . . . . . . . . .. I S --s- -~-s~ ~- -l-S- ----;;-I~ 

Kærneudbyttet paa ubehandlet Jord og efter de to Bejdsnin
ger (med Kobbersulfat og Bordeauxvædske) er praktisk talt ens. 
De tilførte Kobbermængder er aabenbart for smaa til at udøve 
nog~n kendelig Virkning. Noget bedre er Udbyttet allerede 
efter 25 kg CuSO 4 pr. ha, og de stigende Mængder (50, 100, 
200 kg) i de følgende Forsøgsled giver el betydeligt Mer-
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udbytte, saaledes at vi efter det største Tilskud paa 200 kg 
pr. ha er oppe paa et Kærneudbytte af 93 g pr. Kar. Stig
ningen i Udbytte er omtrent jævn fra 25 til 100 kg og beløber 
sig til ca. 7 g Kærne pr. Kar pr. 10 kg Kobbersulfat; over 100 
er Forøgelsen meget mindre, i Omraadet indtil 200 saaledes 
kun en Tredjedel af Beløbet indtil 100 kg. Paa den under
søgte Jord skal vi saaledes tilføre mindst 200 kg Kobbersulfat 
pr. ha for at faa niaksimal Virkning; større Tilskud end 

7 

Fig. 9. Tilskud af forskellige Mængde!' af Kobbersulfat. Tallene 1-7 svarer 
til Forsøgsleddene paa forrige Side, Fotograferet den 10. Juli 1926. 

200 kg vil næppe være i Stand til at øge Udbyttet væsentligt. 
Allerede naar man er over 100 kg, stiger Udbyttet ret lang
somt, og l Praksis vil 100 kg Kobbersulfat pr. ha sikkert vise sig 
at være den største Mængde, man med Fordel kan tilføre. -

. Tilskudets Størrelse maa være afhængigt af Jordens Sygdoms
grad, d. v. s., dens Indhold af giftige Humusforbindelser og dens 
Evne til at nydanlIe disse og derfor ogsaa af dens Humus
indhold i Almindelighed. Humusrige Jorder vil som Regel 
behøve et større Tilskud end mere sandede Jorder. 

Det har baade teoretisk og praktisk BeLydning at vide, 
hvor længe Kobbersulfatets helbredende Virkning vedvarer. 
Da dets Virkning paa gulspidssyg Jord kan sammenlignes 
med Mangansulfatets paa lyspletsyg, og dettes Virkning ikke 
strækker sig ud over Udstrøningsaaret, kunde man formode, 
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at Kobbersulfatet forholdt sig paa lignende Maade. Dette er 
dog ikke Tilfældet, idet en Eftervirkning er iagttaget saavel 
ved de fortsatte Forsøg med visse af Spørgsmaalene i den 
ovennævnte Række, som i de senere omtalte Markforsøg. 

Fra det ovenfor beskrevne Forsøg blev Karrene fra 
Spørgsmaalene l, 5 og 6 (Ubehaddlet, 50 og 100 kg CuSO 4 

2 3 4 5 

Fig. 10. Andet Aars Afgrøde i Kar af Kobbersu!fatserien, C (Nr. 1: 
Ubehandlet, 4: 50 kg CuSO 4' 5: 100 kg CuSO 4) og af Kalknings- og 
Merglingsserien, D, som omtales Side 101 (Nr. 1: Ubehandlet, 2: Blan-

ding med 10 pCt. Ler, 3: Kalkning til Neutralitet). 
Fotograferet den 4. August 1927. 

pr. ha) overvintrede og paany tilsaaede med Sejr-Havre i For
aaret 1927. Karrene fik kun halvt saa meget Kunstgødning 
som Aaret forud. Saaningen skete den 23. April og Udtynding 
til 25 Planter den 14. Maj. Planterne paa den kobberbehand
lede Jord kom snart foran i Vækst, og efter Skridningen var 
Forskellen lige saa stor som Aaret før. Karrene ses paa 
Fig. l O (1, 4 og 5)>c I Ubehandlet: gulspidssyg og daarlig skredet 
Havre; i den Jord, som fik Kobbersulfat i 1926: sunde og.vel. 
udviklede A~grøder. Høstningen skete d~n 11.--18. August, og de 
syg~ 'Planter havde ' spm 'sædvanlig ,ta~lrige,grønne Basalskud.,' 

7 
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Tabel 4. Middeludbytte pr. Kar g. 

Aar ........................... 1926 1927 

.... .... 
~ ~ ... ~ ... ..s ... 
~O Behandling .................... ,." "01)0 ~o ,." "01)0 

Q) Cl ~'" o'" Q) Cl ..;.:'" o'" ..Q,. 0::1 0= ..Q,. o ::I 0::1 
::J..<:: oQU ...... U ~..<:: oQU .... U 

Vægt af Halm + Kærne efter Tørring 151 
I 

206 217 229 176 194 
----------

Kærnevægt .................... 12 37 69 19 81 91 
-- --

Kærneprocent ' .................. 8 18 
I 

32 
I 

8 46 
I 

47 
" -

UdbyUetallene ses i Tabel 4, hvori ogsaa de tilsvarende Tal 
fra 1926 findes opførte. Halmudbyttet er i 1927 mindre 
end i 1926, undtagen i Ubehandlet, og dette skyldes utvivl
somt den mindre Gødningsmængde, der er anvendt. Ser vi 
paa Kærneudbyttet, 'viser andet Aars Dyrkning den samme, 
meget betydelige Forøgelse som første Aars. Virkningen af 
Kobbersulfat er med andre Ord lige saa stor i anden 
Sommer som i første. Det er derfor næppe uberettiget at 
mene, at Virkningen ogsaa i tredje, fjerde og eventuelt følgende 
Aar endnu vil gøre sig i høj Grad gældende, et Forhold, som 
naturligvis er af største Betydning for Behandlingens Ren
tabilitet. Ogsaa i teoretisk Henseende har denne Erfaring 
Interesse, idet den betyder, at de Stoffer, som foraarsager Gul
spidssygen, kun er til Stede i begrænset Mængde i Jorden og 
i Almindelighed ikke nydannes; kun under særlige Forhold 
kan dette ske. - Det bør tilføjes, at Virkningen af Auto
klaveringen ligeledes er varig; ogsaa den kunde iagttages igen 

anden Sommer. 

I Tilslutning til ovenstaaende skal jeg meddele nogle Oplysninger 
Om Reaktionsforholdene i Karforsøgene. Den benyttede Jord havde 
ved Modtagelsen et Reaktionstal paa 6.2 (svingende fra 6.1 til 6.s), og 
dette har i alle de ubehandlede Jorder holdt sig konstant, idet de 
som Gødskning anvendte Salte er udvalgte med Hensyntagen til dette 
Forhold. I den først omtalte Serie (A) var der heller ikke kendelige 
Afvigelser at spore. I Prøver, som blev udtagne ved Høsten 1926, 
svingede Tallene mellem 6.0 og 6.3. -- Derimod paavirker Opvarm
ningen Jordens Reaktion kendeligt (Forsøgsrække B). Efter Auto
klaveringen var Reaktionstallet saavel i det foreløbige Forsøg som i 
Hovedforsøget omkring 6,8, men var allerede ved Høstningen igen 
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sunket til 6.3. De i samme Serie anvendte Kemikalier bevirker ingen 
Reaktionsændring. - I Serien med stigende Mængder af Kobbersulfat 
(Cl var der en svag, men konstant Forskydning at spore i de Kar, 
som havde faaet de største Tilskud af Kobbersulfat, idet Jorden i 
disse var lidt mere sur (5.9 i Karrene med 200 kg CuSO. pr. ha). 
Dette kan sikkert opfattes som et Bevis for, at Kobberionerne med de 
giftige Humusstoffer, som foraarsager Gulspidssygen, danner en uop
løselig Forbindelse. Udslagene var hverken i dette eller i de andre 
Tilfælde varige, idet Stødpudeindholdet bevirker, at Reaktionen ret 
snart igen indstiller sig ved det oprindelige Tal. 

Som allerede nævnt i Indledningen (Side 77) gav Hudigs Op
dagelse af Kobbersulfatets Indflydelse paa Gulspidssygen Stødet til de 
her meddelte ·Undersøgelser. Af· de senere publicerede hollandske 
Undersøgelser er Karforsøgene og de deraf vundne Resultater derimod, 
hvad jeg ønsker at pointere direkte, ganske uafhængige. I Holland, 
hvor Gulspidssygen ogsaa foraarsager store Ødelæggelser, har man 
naturligvis fortsat Undersøgelserne over Sygdommen, o~ der er siden 
Foraaret 1926, da de danske Forsøg blev planlagte, offentliggjort to 
vigtige Arbejder, af Hudig og Meyer i Efteraaret 1926 (4) og af W. S. 
Smith i Sommeren 1927 (14). 

Hudig og Meyers Undersøgelser har et praktisk Tilsnit. Efter en 
Indledning, hvori Sygdommens Udbredelse i Holland og dens Tilknyt
ning til den Humusform, der betegnes som .Schwarzhumus«, kort 
omtales, meddeles der nogle Erfaringer om forskellige Kulturplanters 
Forhold til Sygdommen. Nogle af disse stemmer godt med de hjemlige, 
idet f. Eks. Byg, Havre, Hvede og Hestebønne angives som meget mod
tagelige, sort Havre, Spergel og Kartoffel som modstandsdygtige. Der
imod er det ikke i Overensstemmelse med danske Forhold, at Ru~ og de 
fleste Græsser siges at være modtagelige, eller at .Graslandkultur< (ved
varende Græslejel skulde være umulig paa gulspidssyg Jord. En 
Række Markforsøg er blevet udført. Først prøvedes Kunstgødning, 
forskellige Staldgødninger, Kompost og Sandlægning. Sandlægningen 
viste nogen Virkning, men bedre var Kompost, navnlig i en Form, 
der kaldes Bykompost og bestaar af Nat- og Dagrenovation. Denne 
er et vigtigt Gødningsmiddel i Omegnen af de hollandske Byer og ~f 
Betydning for Gulspidssyge-Bekæmpelsen. Undersøgelser over By
kompostens Askeindhold og nogle tyske Erfaringer over Kob'ber
sulfatets Virkning mod »Nattefrost« paa Mosejord ledte Hudig ind 
paa Anvendelsen af dette Stof. Det første Karforsøg dermed, udført 
med 20,·40 og 60 kg CuSO. pr. ha, beskrives; det gav fortrinlige Resul
tater. 

Smiths Arbejde har en mere teoretisk Karakter. Han søger først 
ved BakterietælIinger i sund og syg Jord og ved Autoklaveringsforsøg 
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at naa til Klarhed over, hvorvidt Gulspidssygen er betinget af mikro
bielle eller kemiske Forhold, og kommer ligeledes til det Resultat, 
at Aarsagen maa være giftige Humusforbindelser. Ved Autoklaveringen 
behandledes Jorden med 100 0 C. i 3 X 3 Timer med et Døgns Mellem
rnm; de mindre syge Jorder blev fuldstændig helbredte, de haardt 
angrebne delvis. - Nu foreligger der imidlertid fra amerikansk Side 
en lang Række Undersøgelser· over de organiske Stoffers Forekomst 
og Betydning i Jordbunden, udført af Schreiner og hans Elever. Det 
er lykkedes disse Kemikere ved forSkellige Ekstraktionsmetoder (2 pCt. 
NaOH, stærk, varm Alkohol) at isolere og identificere adskillige orga
niske Forbindelser fra Jorden (Agrocerinsyre. Lignocerinsyre, Phy
tosterin m. fl.) og at paavise, at nogle er indifferente, andre gavnlige 
og aUer andre skadelige over for Plantevæksten, og at Kulturjorder kan 
være uproduktive paa Grund af et Indhold af saadanne Stoffer. - Ved 
Anvendelse af disse Metoder (Udtræk med varm, stærk Alkohol) er 
det lykkedes Smith af gulspidssyg Jord at faa isoleret to Grupper af 
organiske Stoffer, af hvilke (1) udfældes ved Afkøling af Alkoholen, 
medens (2). der er opløst i den kolde Alkohol, siden kan bringes til at 
krystallisere. Det viste sig nu, at nogle faa Milligram af det krystal
linske Slof, tilsat Kar, hvori Havre voksede i sund Sandjord, var i 
Stand til at foraarsage typisk Gulspidssyge. Dette Stof, som Smilh 
k a l d e r G li e d i n (af» Gliede<, den hollandske Landbefolknings Navn 
for den sorte Humus) er altsaa Aarsag til Gulspidssygen. 
Opvarmningens Virkning paa gulspidssyg J ord skal da efter Smith 
bero paa, at Gliedinet derved bringes til at fordampe; den Mulighed 
foreligger dog ogsaa, at det sønderdeles. Kobbersulfatets helbredende 
Egenskaber skyldes formodentlig, at GliedinetsKobbersalt er uopløse
ligt og derfor uskadeligt. 

Det skal endnu tilføjes, at de under (1) udskilte Stoffer angives 
at være i Stand til at fremkalde Lyspletsyge. De to Stofgruppers 
kemiske Konstitution er ikke udredet endnu. 

4. Jordbehandlingens Indflydelse paa Oulspidssygen. 

Efter at vi nu har erfaret, at Gulspidssygen foraarsages af 
giftige Humusforbindelser i Jorden, bliver Spørgsmaalet, under 
hvilke Forhold disse Stoffer fremkommer, og hvordan man 
eventuelt kan forbindre deres Dannelse. Det viser sig imidler
tid at være vanskeligt at naatil en sikkert begrundet Opfat
telse af disse Forhold paa Grundlag af det foreliggende Mate
riale, om end en Undersøgelse af en Række gulspidssyge Jorders 
Opdyrkningshistorie og nuværende Tilstand giver en Del Op
lysninger. 
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A. Gulspidssyge og Jordbundsreaktion. Medens 
Kendskabet til Gulspidssygen endnu var ret begrænset, havde 
man den Opfattelse, at Sygdommen var knyttet til sur Jord. 
Efter at man siden har lært at bestemme .Jordbundsreaktionen 
paa eksakt Maade, og det derigennem er blevet muligt at faa 
et nøjere Kendskab ogsaa til de gulspidssyge Jorders Reaktions
forhold, maa 'denne Anskuelse imidlertid opgives. I Tabel 5 
er anført Reaktionstallene for 44 gulspidssyge .Jorder og for 10 
sunde af lignende Beskaffenhed. De allerfleste Reaktionsbestem
meiser er udførte af Statens Planteavls-Laboratorium. Tabellen 
viser tilfulde, at der ikke bestaar nogen Sammenhæng mellem 
Gulspidssygen og Jordbundsreaktionen, idet Sygdommen er 
fundet paa Jorder med Reaktionstal fra 4.5 til 8.0, og er hyp
pigst paa Jorder, hvis Reaktion ligger nogenlunde normalt, fra 
5.5-7.0. Reaktionstallene for de 10 sunde Jorder, der er givet 

anden Række i Tabellen, understreger det samme. 

Tabel 5. Gulspidssyge Jorders Reaktionstal. 

li I .... 

I 
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Reaktionstal ........ . 
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B. Indflydelsen af Kalkning og Mergling. Til Belys
ning af dette Spørgsmaal foreligger der enkelte Erfaringer fra 
Markforsøgene, som omtales i det følgende Afsnit; de stemmer 
i Hovedsagen overens med det her meddelte. Som omtalt, 
havde Henning i Sverige gode Resultater af Lerlægning paa 
gulspidssyg Jord, og dette er derfor i et Karforsøg blevet 
prøvet sammen med Kalkning. 

Forsøgsrække D. Kalkning og Lerlægning. For
søget havde følgende Led: 

1. Ubehandlet. 
2. Kalkning til neutral Reaktion. (Paa Grundlag af Titrerings

kurven paa Side 89. Tilskudet svarer til ca. 2000 kg pr. ha). 
3. Indblanding af 10 pCt. kalkfrit Ler (svarende til ca. 200 mS 

pr. ha). 
4. Dækning med 5 cm kalkfrit Ler (svarende til ca. 500 m 8 

pr. ha). 
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Forsøget udførtes i 1926 og havde ligesom de tidligere 4 Fælles
kar. Gødskning se Side 89. Afgrøden var Sejr-Havre, saaet den 14. April 
og udtyndet til 25 Planter pr. Kar den 10. Maj. Allerede i Begyndelsen 
af Juni var der Forskel at se paa Havren; i Karrene med ubehandlet 
og kalket Jord var der Gulspidssyge, medens Planterne var sunde i de 
Kar, som havde faaet Tilskud af Ler. Senere paa Sommeren var 
Forskellene endnu skarpere og samtidig noget ændrede (Fig. 11). De 
to sidstnævnte Serier (3 og 4) vedblev at være sunde 'og udviklede sig 

2 li 4 

Fig. ll. Kalkning og Lerlægning af gulspidssyg Jord. 
Tallene 1-4 svarer til Forsøgsleddene paa forrige Side. 

Fotograferet den 10. Juli 1926. 

meget frodigt; derimod blev Havren i den kalkede Jord snart tilbage 
for Ubehandlet og ødelagdes efterhaanden fuldstændig af Gulspids
syge, som her optraadte langt mere intensivt end i Karrene med 
ubehandlet Jord. Høstningen skete den 17.-27. August, og Udbytte
tallene findes opførte i Tabel 6. Man ser straks, at Udbyttet af saavel 
Halm som Kærne er kendelig mindre paa kalket Jord end paa Ube
handlet, og at Lertilførslen, hvad enten den sker ved Indblanding eller 
Paalægning, bevirker en anselig Udbytteforøgelse, der ganske kan side
stilles med den, man opnaar ved at give 40---':'50 kg Kobbersulfat 
pr. ha. 

Indblanding af Ler er altsaa i Stand til at hel
brede Gulspidssygen, medens Tilskud af Kalk forvær
rer den i høj Grad. Ogsaa llzldig omtaler Kalkningens uhel
dige Indflydelse paa gulspidssyg Jord. 
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Tabel 6. Middeludbytte pr. Kar g. 

Vbe- Kalkning 10 pCt. 5em 
Behandling .................. _ .. 

handlet til Neu- kalkfrit kalkfrit 
tralitet Ler Ler 

<C Tørvægt af Kærne + Halm .. 151 
I 

111 208 185 

"" Kærneudbytte ............. 12 5 33 46 
'" 

I 
..... Kærneproeent ..... 8 5 16 25 ....... 

l- I Tørvægt af Kærne + Halm .. 229 
I 

122 146 

"" 19 5 15 '" I Kærneudbytte .....•....... 

I ..... Kærneprocent .........•... 
I 

8 4 IO 

Der knytter sig megen Interesse til Spørgsmaalet om Efter
virkningen af disse Behandlingsmaader. Karrene fra Spørgs
maalene 1, 2 og 3 (Ubehandlet, Kalkning og Lerindblanding) 
blev derfor overvintrede og Jorden atter benyttet til Forsøg i 
1927.. Der dyrkedes atle r Sejr-Havre, som blev saaet den 23. 
April og udtyndet den 14. Maj. I Forsommeren var Planterne 
i Ubehandlet og 10 pCt. Lerjord omtrent ens, medens Havren 
i den kalkede Jord fra Begyndelsen var daarligere. Ved Skrid
ningstid, da Sygdomsfænomenerne er mest typisk udviklede, 
kunde følgende iagttages (se Fig. 10, Nr. 1, 2 og 3): I Karrene 
med ubehandlet J ord var der jævnt stærke Angreb af Gulspidssyge, 
med daarlig Skridning og begyndende Udvikling af Basalskud. 
Havren i Karrene, der havde faaet et Tilskud af 10 pCt. Ler, 
var heller ikke god, men Ødelæggelsen skyldtes ikke 
Gulspidssyge, men derimod stærke Angreb af Lysplet
syge. I Karrene med kalket Jord var Havren helt ødelagt 
af Gulspidssyge og havde end ikke formaaet at skride. Ud
byttetallene findes nederst i Tabel 6_ Vi ser, at Ubehandlet er 
bedst; Kærneudbyttet efter Lertilsætning er dog omtrent lige 
saa stort, medens Halmudbyttet er meget mindre, fordi Bladene 
var visnede tidligt; endelig er Udbyttet paa den kalkede J ord 
minimalt og omtrent som Aaret forud. - Den gulspidssyge 
Jords oprindelige Reaktion var 6.2 og holdt sig uforandret 
baade i 1926 og 1927, ogsaa i Karrene med lerblandet Jord. 
Kalktilførsel til »neutral Reaktion« satte i 1926 Tallet op til 
6.8, men dette var allerede i Foraaret 1927 atter sunket til 6.3. 

Kalkningens ødelæggende Virkning er altsaa uforandret 
endnu i andet Aar, og støltet paa Markforsøgene kan vi tilføje, 
at den vedvarer i en Aarrække. Resultaterne af Lerlægningen 
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er noget vanskeligere at tyde. Lerlægningen var ligesom i de 
svenske Forsøg i Stand til at helbrede Gulspidssygen, men 
foranledigede i det andet Aar stærke Angreb af Lyspletsyge, og 
denne Sygdom vil formodentlig vise sig ogsaa i de følgende 
Aar. Det bør udtrykkelig bemærkes, at Lerindblandingen ikke 

a b c 
Fig. 12. Lyspletsyge paa Havre (a, b) og Byg (c). 

foraarsagede nogen Reaktionsforskydning, og at Lyspletsygens 
Qptræden derfor ikke har sin Forudsætning i en saadan. 

Der kan derfor være Anledning til paa dette Sted at 
betragte Forholdet mellem Gulspidssyge og Lyspletsyge lidt 
nærmere. Lyspletsygen er ogsaa en Jordbundssygdom, som 
efter de tidligere refererede Undersøgelser af Hollænderen 
W. S. Smith sandsynligvis foraarsages af en specifik Humus
forbindelse paa samme Maade som Gulspidssygen foraarsages 
af Gliedinet. 

Lyspletsygen viser sig sædvanlig paa Vaarsæden, naar den 
er ved at buske sig, og er mest fremtrædende indtil Skridnin
gen. Bladene faar store, lyse Pletter eller Striber, som senere 
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bliver mørkrandede og kan være saa udbredte, at Bladene 
knækker og visner helt (Fig. 12). Ved alvorlige Angreb hindres 
Skridningen, og Kærneudbyttet formindskes i væsentlig Grad. 
Mangansulfat virker helbredende paa Sygdommen (Hudig) og 
anvendes en Del i Praksis. - Lyspletsygen forekommer baade 
paa Øerne og i Jylland. Paa Øerne optræder den dog kun lokalt 
og pletvis~ medens den i Jylland, og netop paa de samme Om
raader, som hærges af Gulspidssygen (se Kortet Fig. l), er 
meget udbredt og kan forekomme paa store Arealer. Et Sær
kende for Lyspletsygen er imidlertid, at den, i Modsætning til 
Gulspidssygen, ikke forekommer paa stærkt surt reagerende 
Jorder. Paa Øerne finder man kun rent undtagelsesvis Lys
pletsyge paa Jorder med lavere Reaktionstal end 7.5, medens 
Tabel 7, der væsentlig er baseret paa Konsulent P. O. Over
gaards Oplysninger i de jydske Planteavlsberetninger fra 1922 
-1924, viser I:orholdene i Jylland. Paa de sortsandede, jydske 
Jorder (Hedejorder) finder vi Lyspletsyge yed Reaktionstal, ved 
hvilke den er ukendt paa øerne. 75 pCt. af de undersøgte 
lyspletsyge Jorder havde lavere Reaktionstal end 7.5, og af 
disse var ca. 50 pCt. under 7.0. Reaktionstallet 6.0 er tydeligvis 
den nedre Grænse for Lyspletsyge paa Hedejorderne, om end 
der en enkelt Gang er fundet et meget svagt Angreb ved 5.9. 

Tabel 7. Reaktionstal paa lyspletsyge Jorder. 
- -- -~----== 

Reaktionstal. 5.5-5.9 6.0-6.4 6.5-6.9 7.0--7.4 7.5-7.9 
11 

laIt 

Jordprøver .. l 5 11 16 11 
11 

44 
-- ------------

Vi kan nu sammenfatte Karforsøgets Resultater i følgende 
Punkter: 

l) Kalkning af den undersøgte gulspidssyge Jord bevirker, 
at Sygdommen forværres i høj Grad. 

2) Lerlægning af Jorden helbreder Gulspidssygen, og med 
Tabel 7 i Erindring kan vi tilføje, at Lerlægningen, hvis 
Reaktionstallet ligger under 6.0, ikke vil foraarsage Lys
pletsyge, men kun virke gavnligt. 

3) Lerlægning paa Jord, hvis Reaktionstal er højere end 6.0, 
helbreder ogsaa Gulspidssygen, men udløser samtidig stærke 
Angreb af Lyspletsyge. 
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Spørgsmaalet er nu, hvad disse Resultater betyder for 
Praksis. Først maa det siges, at det Materiale, som ligger til 
Grund for dem, er meget lille (Karforsøg med en enkelt Jord), 
men de styrkes paa den anden Side ved, at Iagttagelser fra 
Markforsøg og Praksis falder i Traad med dem. Uden Tvivl 
giver de os Nøglen til en Forstaaelse af de forskellige Virk
ninger, der kan udløses af Mergling og Kalkning. • 

Det er tidligere blevet fremhævet, at det store Flertal af 
de Jorder, hvorpaa Gulspidssygen forekommer (og det samme 
gælder i Jylland for Lyspletsygen), er opdyrket Hede. Opdyrk
ningen sker som bekendt ved, at Lyngen brændes og Mor· 
skjolden pløjes, hvorefter der straks tilføres større eller mindre 
Mængder af Mergel eller Kalk. Merglingen og Kalkningen bevir
ker, at Reaktionstallet, der i den urørte Hede som Regel er 
4-4.5, bringes til at stige, hvilket er absolut nødvendigt for 
Kulturplanternes Trivsel. Kalken, som er blevet Lilført, bindes 
eller udvaskes efterhaanden, og det er derfor nødvendigt, at 
der af og til gives nye Tilskud. Morskjoldens Humusforbindelser 
gennemløber derved forskellige Omdannelsesprocesser, der 
hovedsagelig har Karakter af Iltninger, og først kan betragtes 
som afsluttede, efter at Jorden har været dyrket i en lang 
Aarrække. Paa visse Stadier af denne Omdannelse (20-50 Aar 
efter Opdyrkningen) synes Jorden at være særlig følsom og 
bliver da ved uforsigtig Behandling (Kalkning eller Mergling) 
gulspidssyg eller lyspletsyg. Karforsøget giver her følgende 
Holdepunkter: 

Kalkning med store Mængder Kalk er farlig paa Humus~ 
jorder eller sandede Humusjorder, idet man løber en stor 
Risiko for at bringe Gulspidssyge til Udbrud og forværrer 
denne Sygdom, hvis den allerede findes. 

Merglingens Indflydelse kan vi vurdere ved at kombinere 
Resultaterne af Karforsøgets Led med Kalkning og Lerlægning, 
idet Mergel jo er en Blanding af kulsur Kalk og Ler i vekslende 
Forhold. Resultatet af Merglingen vil altid i nogen Grad af
hænge af Kalkindholdets Størrelse. 

For kalkrig Mergel gælder det samme som for ren Kalk: 
ved at anvende den risikerer man at fremkalde Gulspidssyge, 
d.er kommer uafhængig af, hvilken Reaktion Jorden havde 
før Merglingen, og hvilken Reaktion den faar som Følge af 
denne. 



107 

Ved at anvende Lermergel modarbejder man Gulspidssygen, 
idet Leret har en gavnlig Virkning over for denne, og hvis 
Jordens Reaktion er under 6.0 og ikke ved Merglingen bringes 
over dette Tal, vil der heller ikke vise sig Lyspletsyge. 

Ligger Jordens Reaktion imidlertid over 6.0, eller hvis den 
ved Merglingen tilførte Kalk er tilstrækkelig til at bringe den 
derover, saa er der stor Sandsynligbed for Angreb af Lysplet
syge. Denne Sygdom fremkommer ogsaa ofte efter Kalkning, 
især paa de sandede Humusjorder, og den skyldes i begge 
Tilfælde en Omdannelse af Humnsbestanddelene, der mulig
gøres ved den af Kalken foraarsagede Reaktionsændring 
og foregaar under Medvirkning af de med Mergelen tilførte 
eller, i Tilfælde af Kalkning, forud tilstedeværende Mineral
partikler. 

Det fremgaar altsaa heraf, at Reaktionstallet 6.0 er et 
kritisk Punkt for de sortsandede Hedejorder, der er tilbøjelige 
til at faa Gulspidssyge og Lyspletsyge. Spørgsmaalet bliver 
med andre Ord, om de Fordele, som et Reaktionstal i Nær
heden af 7.0 i dyrkningsmæssig Henseende frembyder, opvejer 
de Farer, som en saadan Reaktionsændring medfører. - Dette 
kan i hvert enkelt Tilfælde afgøres ved et lille Markforsøg, og 
saadanne bør utvivlsomt benyttes som Vejledning. Dog vil det 
være uforsvarligt i Almindelighed at tilraade neutral Reaktion 
paa disse Jorder, for hvilke et Reaktionstal paa ca. 6 (6.0-6.2) 
langt snarere er at betragte som det optimale. 

C. Andre Forholds Indflydelse paa Gulspidssygen. 
Der foreligger talrige Erfaringer for, at Angrebe.ne af Gulspids
syge, f. Eks. i Vaarsæd, i nogen Grad er afhængige af For
frugten. Efter Grønjord ses Sygdommen kun sjældent; efter 
Havre og Hvede er den i Reglen lidet fremtrædende, medens 
den saa godt som altid er slem efter Rodfrugter og Boghvede. 
Af Rodfrugterne el' Kaalroer og Runkelroer værst, medens An
grebene efter Kartofler plejer at være noget mere godartede. 
Angrebene er værst, naar Roetoppen efterlades paa Markell. 

Forfrugtens Indflydelse synes i Hovedsagen at bero paa 
den Jordbundstilstand, den efterlader, idet løs .Jord (som efter 
Roer) erfaringsmæssig giver stærkere Angreb end fast J ord 
(efter Kløver-Græs). Foruden dette kan ogsaa de forskellige 
Gødningsmængder, som findes i Jorden fra Forfrugten, have 
nogen Virkning, idet det f. Eks. har vist sig, at rigelig Sal
petergødskning er tilbøjelig til at forstærke Gulspidssygen. 
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Naar Kartofler som Forfrugt stiller sig væsentlig gunstigere end 
Roer, beror det sikkert i en Del Tilfælde paa, at der har 
været sprøjtet med Bordeauxvædske. Ved en enkelt Sprøjtning 
med 2 pCt. Vædske tilfører man ca. 20 kg Kobbersulfat pr. ha, 
og det meste afdeUe kommer Jorden til Gode. 

Da løs Jord virker forstærkende paa Gulspidssygen, bør 
Foraarsbehandlingen indskrænkes til det mindst mulige. 

Et andet Forhold, som ogsaa har Indflydelse paa Syg
dommen, er Indblanding af Materiale fra Undergrunden i 
Overgrundslaget. Man har ofte gjort den Erfaring, at der kom
mer stærke Angreb, naar man pløjer dyhere' end .sædvanlig. 
Det er formodentlig visse Forbindelser i Undergrundssandet, 
maaske især Jærnforiltesalte, der er medvirkende ved Dannel
sen af de giftige Stoffer, som foraarsager Gulspidssygen. Man 
bør derfor saa vidt mulig overholde den sædvanlige Pløjedybde, 
og navnlig være forsigtig i Aarene efter udført Mergling. 

Vejrforholdene har ogsaa en Del Indflydelse paa Gulspids
sygen. Den er værst, naar Forsommeren har en lang, tør 
Periode, og mere godartet i fugtige og kølige Somre. En Under
søgelse i en Karserie med Vanding til henholdsvis 70 pCt. og 
50 pCt. af Vandkapaciteten viste i Overensstemmelse hermed, 
at Sygdommen tog haardest fat paa den tørreste Jord. 

5. Markforsøg vedrørende Gulspidssyge. 

I Aarene efter Gulspidssygens Opdagelse og Beskrivelse i 
1910 blev der udført forskellige Smaaforsøg, sigtende til en 
Bekæmpelse af Sygdommen. De gav imidlertid ikke kendelige 
Udslag, og det er først i de senere Aar, efter at Hennings 
Arbejder over Lerlægning og Hudigs om Blaastensbehandlingen 
er fremkommet, at Forsøgene atter har taget Fart. 

A. Kalknings- og Merglingsforsøg paa Tylstrup 
Højmose. 

Dette Forsøg, der blev paabegyndt allerede i 1907 og endnu er 
løbende, har til Hensigt at give Oplysninger om, hvilke Former og 
Mængder af Kalk der bedst anvendes ved Opdyrlming af Højmose. 
Paa nogle af Parcellerne har der i Aarenes Løb vist sig Gulspidssyge, 
og Forsøget har derfor Betydning ogsaa i denne Forbindelse. Planen 
var som følger: 
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II III IV 
L Ingen Kalk eller Mergel 
2. 362 hkg Mergel pr. ha (lO pCt. Kalk) 

0$_ Ol~ .c::: .c--= 
3. 725 , 'Ol .0; 

4. 36.2 hkg kulsur Kalk, slemmet s..:.:: s..:.:: 
...... ... - ... 5. 72.5 , Q) ::l Q) ::l ""<Il ""'" 6. 145 ...- ... -Q) ::l Q) ::l 

7. 72.5 » » , knust :a--= :a--= 
8. 145 ""..; 101)"; 

9. 27.2 » brændt, luftlæsket Kalk --=u --=u 
.c~ .c~ 

10. 36.2 » 000 000 

11. 145 kulsur Kalk, 'raa 
o~ o~ 

» oo~ 00 -

Parcelstriberne I og III fik kun tilført de under 1-11 nævnte 
Mængder af Kalk eller Mergel, medens Striberne II og IV i 1915 
desuden blev grundmerglede med 800 hkg Mergel pr. ha. I Sommeren 
1926, da jeg besøgte Arealet, var der Havre med Udlæg, og følgende 
Iagttagelser blev gjort: 

Havren paa Striberne II og IV, der ha vde faaet tilført 
Mergel, var ganske sygdomsfri og veludviklet, medens der var 
stærkere eller svagere Gulspidssyge i alle Parcellerne i de to urnerg
Iede Striber. I de ubehandlede Parceller (1) i disse var Havren meget 
svag (Rødknæ og Reaktionstal 4.2), i 2 og særlig i 3 betydelig bedre; 
i Parcellerne 1-3 var der ganske lidt Gulspidssyge, mind!>t i den 
stærkest merglede (Reaktionstal 4.T). I alle de kalkede Parceller 
i Striberne l og III var der Gulspidssyge. Efter kulsur Kalk, 
knust eller ra9, optraadte Sygdommen svagt-godartet, efter slemmet, 
kulsur Kalk var den stærk-meget stærk, og efter brændt, luftlæsket 
Kalk var Angrebene meget stærke. Reaktionstallene i Rækkerne I og 
III oversteg ikke 5.1, og det højeste Tal i II og IV var 5.6. Der var 
følgelig ingen Lyspletsyge. - Forsøget viser i Overensstemmelse med 
Karforsøgene, at Anvendelse af Kalk i ren For:m ikke er tilraadelig. 
Kalken bør tilføres som Mergel. 

B. Forsøg i Omegnen af Holstebro. 
I Egnen omkring Holstebro, baadeøst og vest for Byen, findes 

der gulspidssyge Jorder.Paa disse er. der siden 1917 blevet udført 
Bekæmpelsesforsøg af Konsulent P. O. Ovel'gaal'd, som har meddelt 
sine Resultater i Foreningen af jydske Landboforeningers Planteavls
beretning for 1925. - Forsøgene fandtes dels i Nærheden af Bur, dels 
i Tingedalnær Feldborg Plantage. Ved Bur prøvedes rigelig Kalitil
førsel, Svovlsur Ammoniak og GJaubersalt, men ingen af Behandlingerne 
viste sig formaaJstjenlige. Forsøgene ved Bur blev senere ovgivet, fordi 
man der var kommet ind paa, .at en god Mergling kan kurere Syg
dommene.' 

I .Tingedal blev der anlagt et fleraarigt Forsøg, hvis Led var: 
Ubehandlet (Reaktionstal 5.2), 3000 pulv. Kalk (Reaktionstal 6.2) og 
6000 pulv. Kalk (Reaktionstal 7.0). Første Afgrøde efter Udbringningen 
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af Kalken var Havre (i 1919), som paa alle Parcellerne blev totalt 
ødelagt af Gulspidssyge; saa fulgte 2 Aars Græs, som drog lidt Nytte 
af Kalkningen. De følgende Afgrøder, Kartofler og Rug, gav intet Mer
udbytte for Kalkningen. Turnips var derimod noget bedre paa de 
kalkede Parceller, om end Udbyttet (130-140 hkg pr. ha) var lidet til
fredsstillende. I 1925 var der paany Havre, som atter var ødelagt af 
Gulspidssyge ; Grønvægten var paa ukalket 660, paa 3000 Kalk 555 og 
paa 6000 Kalk 450. Kalken har altsaa forværret Sygdommen og for
ringet Udbyttet. Konklusionen er da ogsaa, >at Kalken efter mange 
Aars Forløb, og efter at Reaktionsændringen tydelig er paavist, ikke 
var i Stand til at kunne helbrede Gulspidssygen«. 

I 1925 blev der, ligeledes i Tingedal, anlagt et Forsøg med Ler
lægning. Ubehandlet sammenlignedes med 27 mB kalkrrit Ler pr. ha. 
Afgrøden var Hede-H avre. Ubehandlet gav 30 kg Kærne og 160 kg Halm 
pr. ha, medens det tilsvarende Udbytte efter Lerlægningen var 130 og 
620. Konsulent Overgaard drager derfor og'laa den Slutning af sine 
Forsøg, 'at det er Leret i Mergelen og ikke Kalkindholdet, der har 
den helbredende Virkning«. I 1926 var der nogen Eftervirkning af 
Leret i Kløver-Græs. - Det viser sig altsaa atter, at det ikke er for
delagtigt at anvende ren Kalk; man bør bruge Mergel til disse Jorder. 

C. Forsøg i Stavnsbjerg ved Vejen. 

Forsøget blev anlagt af Konsulent J. Aa. Nilsson i Foraaret 1925 
og havde følgende Led: 1) Ubehandlet, 2) Lerlægning med 4 cm Ler, 
3) Sandlægning med 4 cm Sand, 4) Kulegravning, 5) 500 hkg Bykompost 
(Renovation), 6) Kunstgødning (N, P,05' K 2 0), svarende til Ind
holdet i 100 hkg Kompost, 7) Stampning af Jorden før og efter Saa
ning, 8) 60 kg Blaastcn pr. ha. - Afgrøden var Sejr-Havre efter Byg, 
Parcelstørrelsen 32 m'. Der viste sig i SommeJ'ens Løb stærke Angreb 
af Gulspidssyge paa Forsøgsarealet, og Behandlingerne viste sig da 
at virke meget forskelligt. 

1) Afgrøden efter Ubehandlet var meget gulspidssyg, svagt ud
viklet og gav ingen Kærne. Meget Ukrud i Bunden. 

2) Lerlægningen havde en tydelig gunstig Virkning, men var dog 
kun i Stand til at mildne Sygdommen lidt, ikke tn at helbrede den. 
Der blev lidt Halm, men ingen Kærne. 

3 og 4) Sandlægning og Kulegravning var uden Virkning, eller 
endog skadelig, og Afgrøden totalt ødelagt. 

5) Tilførsel af Bykompost gaven meget kraftig udviklet Havre, 
til Dels Lejesæd, men et tilfredsstillende Kærnendbytte var heller ikke 
denne Behandling i Stand til at give. 

6 og 7) Kunstgødning og Stampning havde snarest negativ Virk
ni ng. 

8) Tilskud af Kobbersulfat var bedst af alle Parcellerne og gav 
1094 kg Kærne pr. ha. Se i øvrigt det følgende Afsnit. 

I 1926 dyrkedes der aUer Havre paa Forsøgsarealet, men dette 
Aar var Gulspidssygen, formodentlig paa Grund af Vejrforholdene, 
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kun lidet fremtrædende, og Eftervirkningerne af Behandlingerne kom 
derfor ikke frem i deres fulde Styrke. Paa ubehandlet høstedes der 
469 kg Kærne pr. ha.Sandlægning og Kulegravning havde en negativ 
Virkning og gav mindre Udbytte. Efter Lerlægning, Kunstgødning og 
Stampning var Kærneudbyttet rigelig dobbelt saa stort som efter 
Ubehandlet, og efter Bykompost endog 4 Gange saa stort. Blaastens
behandlingen gav 5-dobbelt Kærneudbytte. - Da Sygdommen imid
lertid var lidet fremtrædende, er det ikke helt sikkert, at Forskellene 
alene skyldes Behandlingernes forskellige Indflydelse paa denne. 

I 1927 dyrkedes Arealet med Runkelroer, som var ensartet ud
viklet, undtagen efter Bykomposten, der gav et stort Merudbytte. 

D. Forsøg med Anvendelse af Kobbersulfat. 
De første Forsøg til Belysning af Kobbersulfatets Virkning mod 

Gulspidssyge blev anlagte i 1925 (Tabel 8, Nr. 1 og 2); næste Aar blev 
der, da man i disse 2 Forsøg havde set gode Resultater, agiteret for 
at faa Midlet prøvet i større Udstrækning, og fra 1926 og 1927 fore
ligger der en Række Oplysninger, paa Grundlag af hvilke man kan 
danne sig en vel begrundet Opfattelse af Behandlingens Rækkevidde og 
Rentabilitet. En Oversigt over Forsøgene er givet i Tabel 8. 

Tabellens Materiale er for uensartet til at kunne anvendes 
til Gennemsnitsberegninger over Merudbyttet for de forskellige 
Behandlinger og Afgrøder. Det viser os imidlertid en Række 
Forhold, som er af Betydning for Blaastenskurens fremtidige 
Anvendelse. 

I de 3 første Forsøg kan Eftervirkningen i 2. Aar studeres. 
Det viser sig, at Kobbersulfatet, ligesom i Karforsøgene, Side 
96-93, virker lige saa kraftigt i 2. Aar som i 1. Aar. Vi 
kan med andre Ord regne med, at den helbredende Virkning 
strækker sig over mindst 3-4 Aar. Forsøg 2 bliver tilsaaet 
med Havre i 1928 og vil da vise os Kobbersulfatets Indflydelse 
i det fjerde Aar. En Del af de andre Forsøg bør paa lignende 
Maade bevares i 4-5 Aar. 

I Forsøgene 3, 4, 5, 15, 16 og 19 kan Virkningen af 
forskellige Mængder af Kobbersulfat sammenlignes. I alle For
søgene, undtagen Nr. 4, er Merudbyttet stigende med Mængden 
af anvendt Blaasten. Det synes i de fleste Tilfælde at være 
mest hensigtsmæssigt at anvende ca. 50 kg pr. ha; men i 
øvrigt fremgaar det af Forsøgene, at 25 kg er tilstrækkeligt 
nogle Steder, medens andre Jorder kræver 100 kg eller mere, 
alt efter Sygdomsgrad og Humusindhold. 

Blaastensbehandlingen har en gavnlig Virkning paa Rød
kløveren i Græsmarken (Nr. Ib) og vil sandsynligvis ogsaa 
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Tabel 8. Markforsøg med Kobbersulfat mod Gulspidssyge. 

! Udbytte og 

Nr. Udført af Sted Aar Afgrøde Spørgsmaal Merudbytte 
i kg pr. ha 

Kærne II Halm 
-

la P. O. Overgaard 1 Tingedal 1925 Hede- Ubehandlet 60 190 
Havre 50 kg CUS04 950 1370 

- -- ~~-

Bælgpl. Grøn-
~ ~ 

Ib Eftervirkningsforsøg efter forrige 1926 Kløver- Ubehandlet 32 50 
Gr~s 50 kg CnSO, 62 87 

I I Stavnsbjerg 19251 2al J. A.a. Nilsson Sejr- Ubehandlet O 
Havre 60 kg CUS04 1094 

~----

2b Eftervirkningsforsøg efter forrige 1926 » Ubehandlet 469 2813 

1 
60kg CnSO. 1875 1718 

3a K. Jakobsen I Nøraa 11926 Havre Ubehandlet 80 1620 
25 kg enso. 245 1205 
50 • » 320 1480 

25+25 kg , 420 1055 
100 kg » 520 1480 

---- ~_. --~--- ~~-

3b Eftervirkningsforsøg efter forrige 1927 Havre Ubehandlet O 1450 
25 kg CuS0 4 700 450 
50 » » 750 350 

25+25 kg» 800 750 
100 kg » 900 450 

- ---- ~~-

ae Behandling baade i 1926 og 1927[1927 Havre Ubehandlet O 1450 
25 kg CuSO, 975 1000 
50 » • 900 350 

25+25 kg» 1300 950 
I 
I 

100kg » 1550
1 

1300 

4 

1 

J. Aa. Nilsson I FrYdenSbOrgj19261 Havre I Ubehandlet 350 3800 

1 

125 kg CnS0 4 1425 -7-1075 

I I I 
50» » 1525 +1100 

100» » 1275 + 700 

5 I do. I Stavnsbjerg 19261 Havre Ubehandlet 1219
1 

46.56 
50 kg CnSO. 594 -7-406 

I I I 100 • » .781 I -7-531 
--------

1 1 

119261 Havre 1 G K .• Jakobsen Tobøl Ubehandlet 800 I .'1400 
50 kg CuSO. 600 1000 

7 

1 

do. I Gjørding 119261 Havre 1 Ubehandlet ~~I-~~-~ 
I 50 kg CllSO. 833 O 

- _____ .0-

81 Wm. Christensen I Pindstrllp 
l 

1

19261 Havre 1 U.behandlet 1112001 
60 kg CUSO'I 900 

43UO 
2400 



113 

Tabel 8 (fortsat). 

I - - ----rUdbytteog 
Nr. Udført af Sted Aar Af1grØde;r Spørgsmaal I Merudbytte 

i kg pr. ha 
___ __ .. _ I Kærne AI Halm 

91 J. Aa. Nilssou I Vejen 11927 1 Havre II Ubehandlet O II O 
50kgCuSO, 425 6175 

~I ~~. _II Holsted- --119~;-\--~avre I Ubehandlet 173313734 
50 kg CuSO. 434 100 

--------~----------7_--~----~----------

11 I A. Larsen-Ledet I Ch~istians- 119271 Havre 1 Ubehandlet 70014600 
mlUde I 50 kg CuSO. 850. -:-550 

12 1 O. Bachmann- I Flauenskj oldl1927 ! HavI'e I Ubehandlet 65015800 
Olesen I 50 kg CuSO, 1275 -;-570 

;;-1 A~~~~~-I-I--L-e-d-et---ill--St-e-n-s-m-a-r-k--'--1-92-6--:-11 ~UI~~I' Ubehandlet ~--40-0-1-5~~~ 
Byg 50 kg CuSO. 1600 267 

1-4-1 J. Chr. Andersen-I Aabybro 19261 J{ors-I Ubehandlet 128~-14280 
I Lyngvad Byg 50 kg CuS0 4 600 +280 

;~-I--~~·-- II Terndrup 19261 Guld- I Ubehandlet ;.82-1~50g -1-~"170~0~-
I Byg I 25 kg CuSO, 

I i I I 50» )l 

, L_____ ________ I rlOO »'__ 350 I 500 

I 25 kg CuSO. 555 I 347 
16 

I 
J. Aa. Nilsson 

I

I Stavnsbjerg 1,1926-1--;Y~--1 Ubehandlet 22221 4861 

! r 50»» 695 r 556 
I I 1

100 » » __ 764 625 

-------------:I-v-u-st-----TI ;;26 1 Byg 1 Ubehandlet 30011700 

50 kg euso, 1000 O 

I 

17 

I 

N. Svanehorg 

I c~i~i~:~~l-9~1---;y~ I ~:~~~~~~. -;~~~ 
----- -- ------ --

181 A. Larseu-Ledet 

--------

19 J. Chl·. Andersen-II Vadum ! 19261 Bland-\ Ubehandlet 8001 2950 

Lyngvad I sæd 1
25 kg CUSO'1 400 I 650 

\ 

50»» 600 \ 400 
100» » 700 350 

j~~il_sson_J_Holsted 1
1927

1 B!::~d-I ~ob~~a~~~~.ll~~~ 1 3i!i 
21 I V. Kristensen I Hammel- \ 1927 1 Bland-I Ubehandlet 1

1125 \9150 
mose sæd 75 kg CuS0 4 300 -;-'525 

--i-----------------'-----------'-----~-----'-- - ------ --------

1
19271 Bslaændd-I Ubehandlet 11

1600 1 410a 22 O. Bachmann
Olesen 

Agersted 
50 kg CuSO. 525 O 

8 
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bevirke et bedre Udbytte af Kaalroerne (se Karforsøget Side 86). 
En Undersøgelse af denne Afgrøde og en nærmere Paavisning 
af, hvorvidt den øgede Virkning, som Kobberkarbonat i Kar
forsøgene (Side 90) viser over for Kobbersulfat, ogsaa kan op
naas i Praksis ved i Stedet for ren, knust Blaasten at anvende 
en Blanding af 50 kg Kobbersulfat + 50 kg Soda eller Kulsur 
Kalk, er de Opgaver, som det ligger nærmest for at løse i 
de kommende Aar. 
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Summary. 

The "Oulspids" (white-tip) disease in Denmark, 
its distribution, causes and control. 

The present disease, whieh is due to abnorm al eonditions in the 
soil, has as far as I am aware, not been named in English. It is 
ealled »Ontginningsziekte« in Holland and» Urbarmaehungskrankheit« 
in Germany. It eorresponds in many ways to the »Lysplet« (white
spot) disease, ealled in Holland »Veenkoloniale Haverziekte«, in 
Germany » Dorrfleekenkrankheit«; thi s disease is also bo und to the 
soil and is neighter known to oeeur in England. 

In Denmark the »Gulspids« disease oeeurs in Jutland exclusively 
(Fig. 1) and more especially in the western and northern parts of 
the peninsula. The doUed area in the map means prevalence of 
sandy soils and it is se en at once, that the disease has not been 
found outside this area. The majority of the loealities are heath-soils, 
reclaimed from 20 to 50 years ago and thi s points to the organic 
substanees of the Call1/na-deposits being in some way responsibIe 
for the disease. 

The symptoms of the disease, the whitish, eollapsed leaf-tips, 
are best seen in barley and oat (see the Plate). The disease al~o 

aifects other plants, checking their growth without producing definite 
symptoms. Suseeptible are: swedes (Fig. 4) and probably turnips, 
red clover (Fig. 2), beans (Fig. 3), peas, and probably others. Resistant 
are most of the euItivated grasses, rye, white clover, potatoes, man
golds, Spergl/la, and others. 

The experiments to trace the cause of the »Gulspids« disease 
were made in pots and to ok their start from Hudig's discovery of 
the eifeet of eoppersulphate on the disease (1925). - The present 
experiments were planned early in 1926 and are thus independent 
of the later Duteh publieations by Hl/dig and Meyer (1926) and by 
Smilh (1927), in which eorresponding results are reported. 

The first question to decide was, whether the eifect of CuSO, 
is due to the copper Ol' to the sulphate ions. Pots containing diseased 
soil to whieh CaSO., MnSO. and FeSO. had been added were 
eompared with pots containing CuSO. and CuCOs (Fig. 6). It was 
found that the euring eifeet is bound to the copper-ions. 

Besides its chemical properties the copper has however a 
poisonous eIfeet on the microorganisms of the soil and in order to 
decide between these two possibilities, another set of experiments. 
were made. A preliminary test (Fig. 7) had proved that autoclaving 
is able to cure the disease, but as this treatment has also both 
ehemieal and sterilizing aetions, a number of sterilizing chemieal 
agencies (earbonie disulphide, sublimate, formalin, toluol) had to be 
eompal'ed with autoclaving and autoclaving + euso,. The result was 
(Fig. 8) that none of the chemical treatments were able to eure the 
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disease and that the same yield was secured, whether copper was 
a·dded to the autoclaved soil or not (Table 2). This proves first that 
the cu ring effect of autoclaving is due to the chemical processes 
involved, and secondly that the action of autoclaving and copper is, 
so far the disease is concerned, exactly the same. In other words, 
the »Gulspids< disease must be due to some poisonous 
organic compounds of the soil, which are inactivated 
(destroyed or made indissoluble) by heating and by cop
persalts. 

This is in conformity with the results of Smilh (1927); he has 
even been able to isolate the compound >Gliedin«, which is respon
sibie for the disease. 

The difference between the untreated soils and those treated by 
copper-sulphate or autoclaving are as prominent in the second year 
as in the first, and the effect in all probability extends over a 
number of years. This is of much importance when the coppersalts 
are to be used for controlling the disease. 

The cultivation of the heath-soils, to which the disease is bound 
to occur, is based on the use of artificial man ures and of lime or 
lime-clay (mari). In order to get some information in the effeet of 
lime and clay on the diseased soils, a third series of pot experiments 
were made, in whieh the untreated soil (PH = 6.2) was eompared with 
soils to which lime (PH = 6.s) and clay (PH = 6.2) had been added. 
The result was, that applieation of lime made the disease worse in 
both the first and the seeond (and following) years. An application 
of clay is able to cure the »Gulspids« disease (compare the resuIts ofthe 
·experiments of Henning), but is likely to eause an outbreak of »Lysplet« 
disease in the second and folIowing years. - The »Lysplet«disease 
does on mineral soils not oecur unless the PH is exceeding 7 (neutral 
or alkaline soilsl, but on the humus-soils it is found also on slightly 
acid soiIs (to PH = 6.0). The PH value of 6.0 is thus the critical one 
in these soils. - Application of lime should consequently be omitted 
(causing »Gulspids« disease) ; marI is, because of its clay content, 
a preventive to this disease, but is, if the PH value is brought to exceed 
6.0, likely to cause »Lysplet« disease (Fig. 12). Usually a PH value 
of 6.0 should therefore be considered the optimalone. 

In the last section som e twenty field experiments with copper
sulphate are reviewed and the resuIts diseussed. The proposition is 
made that an application of a mixture of 50 kg CaC0 3 + 50 kg CuSO. 
pr. ha is probably more effective than 50 kg CuSO. alone (See Table 1 l. 



Tavle 1. Gulspidssyge. 


