
Referater af fremmed Litteratur. 
Resultater af Forsøg og Undersøgelser paa 

Planteavlens Omraade i Udlandet. 

Avlsstedets Indflydelse paa Læggekartofler. 

H. O. Werner: Relative productivity of seed potatoes grown under various 
controlled environmental conditions. Journal of Agr. Research, Bd. 38. 
S. 405-410. 1929. 

Det er bekendt, ogsaa fra danske Forsøg, at Kartoflers praktiske 
Avlsværdi i høj Grad bestemmes af det Sted, hvor Læggekartoflerne 
fremavles. I en Række Lande har man ved Forsøg vist, at dette kan 
skyldes de forskellige Egnes Smittebetingelser over for Bladrullesyge 
m. v.j i Tyskland har man dog særlig fremhævet Klimaets direkte 
Indflydelse paa Kartoflernes »Dddyrkning«. 

I Werners Forsøg har man gennem 5 Vintre avlet Læggekartofler 
af Sorten Triumph i Drivhus, hvor man beherskede Jordens Tempera
tur, Fugtighed og Struktur. Knoldenes Hvile ophævedes ved at skrabe 
Huden bort omkring øjnenej Knoldene blev delte, saaledes at Dele 
af samme Knold fordeltes til de forskellige .Avlssteder«. Ved hyppige 
Rygninger holdtes Husene fri for Insekter. Knoldene kunde ved 
Lægning i Oktober høstes i Februar-Marts og blev saa lagte paa 
Friland i Juni, 20-50 Knolde pr. Behandling. Der er følgelig kun 
Tale om een Vækstperiodes Paavirkning. ikke (som i de danske For
søg med Bladrullesyge) om 5 Vækstperioders Virkning opsummeret. 

Jordtemperaturen havde ingen nævneværdig Indflydelse Flaa 
Knoldenes Avlsværdi, men vel paa deres Udseende. Knolde, avlede 
ved 12-18 o C., var mørkerøde og runde, ved 23-29 0 lyserøde og læn
gere af Form. Knolde, avlede ved den høje Temperatur, var ofte 
bløde eller svampede. 

Jordens Vandindhold gav intet Udslag i Avlsværdi. Jordens 
Struktur gav heller ikke Udslag i Avlsværdi, men Knolde, avlede i 
svær Jord, gav længere og mørkere Knolde end de i let Sandjord 
avlede. 

Høj Temperatur, lav Jordfugtighed og let Jord gav hurtig Afslut
ning af Moderplanternes Vækst og - idet Læggetiden i Marken var 
den samme - en længere Hvileperiode for Læggeknoldene. 
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Forsøgene afkræfter ikke de kendte Resultater om Sygdommenes 
(Smittebetingelsernes) Betydning og bekræfter ikke Teorierne om 
Vækstfaktorernes direkte Indflydelse. Emst Gram. 

Gødskningens Indflyde1se paa I(artoflers Sundhed. 

J. J. Janssen : Invloed der bemesttng op de gezondheid van der aardappel. 
. Tijdschr. over Plantenziekten, Bd. 35, S. 119-151, 1 PI. 1929. 

Til Belysning af Gødskningens Indflydelse paa Kartoflernes> Ud
dyrkning. anlagdes i Holland Forsøg med forskellige Kunstgødninger 
paa Ler- og Sandjord. Ved Fosformangel angribes Knoldene lettere 
af Tørforraadnelse, ved Kvælstof- og Kalimangel lettere af Rodfilt
svamp. Mosaiksygens Smittespredning fremmes som Regel ved Kali~ 
mangel, hæmmes ved Kvælstofmangel.' Bladrullesygen sprCfdes i 
mindre Grad til kvælstofmanglende Planter, og Smitstoffet er længe 
om at naa fra Toppen til de nye Knolde. 

Ogsaa selve de smittespredende Bladlus paavirkes: Ved Kali
mangel formerer de sig stærkt. ved Kvælstofmangel meget svagt; 
dette hænger muligvis sammen med, at de kalimanglende Planter 
indeholder mere Glukose end normale Planter. De kvælstofmanglende 
Planter har en tykkere Cuticula, mindre Grundvæv og mere Væv end 
normalt. Større Sukkerindhold kan ogsaa være Forklaringen paa, at 
Bladlusene formerer sig stærkt paa bladrullesyge Planter, og paa, at 
de blandt KartofIelsorterne f. Eks. foretrækker Roode Star for Paul 
Kruger. Ernst Gram. 

Mosaiksyge Læggekartofler. 

J. o. Botjes: Iets omtrent de beteekenis van enkele Aardappelziekten en 
vooral van het licht mozaik bij vel'schillende rassen. Landbouwk. 
Tijdschr. Bd. 40. 1928. 

Sammenlignet med sunde Kartofler gav Eigenheimer med »Svag 
Mosaiksyge., ved Gødskning med 100, 200 eller 500 kg Chilesalpeter 
pr. ha, henholdsvis 75, 80 og 87 pCt. Udbytte. Paa Roode Star ses 
Sygdommen kun som en lys Farve, og den er tilbøjelig til at medføre 
tidligere Modning og bedre Afgrøde end hos normale; men ved Pod
ning paa Eigenheimer ses Mosaiksygen tydeligt. Sorterne Industri, 
Thorbecke og Triumf giver fortrinlige Afgrøder, selvom de er smit
tede med »Svag Mosaiksyge., som derfor ikke er særlig alarmerende 
for Kartoffelavlen. Ernst Gram. 
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Afsvampning af Læggekartofler. 

J.G. Leacl! o. a.: The use of acidulated mercurie chJoride in disinfecting 
potato tubers for the control of Rhizoctonia. Phytopathology, Bd. 19, 
S. 713-714. 1929. 

At Afsvampning af Læggekartofler mod Rodfiltsvamp, Skurv (og 
til Dels Sortbensyge) er nyttig, er anerkendt fra de tleste Sider. Men 
det er nødvendigt enten at nedsænke Læggeknoldene 1 Time eller 
mere i Sublimat- eller Formalinopløsning - eller at arbejde med 
varme Opløsninger; derfor er Afsvampningen ikke trængt ind i Prak
sis i saa høj Grad, som det var ønskeligt. Efter Forsøg, der nu er 
udførte paa to Stationer i Minnesota, skulde en Behandling med 
syrnet Sublimat være (for Praksis) lige saa virkningsfulde som de 
kendte Metoder - og langt lettere. Der anvendes til 100 Liter Vand 
200 g Sublimat og 1 Liter alm. Saltsyre; Anvendelse af haardt Vand 
skader ikke. Læggeknoldene nedsænkes kun 5 Minutter i Vædsken. 
Der kan behandles 7-8 Partier Kartofler i den samme Vædske; Kar
totlerne synes ikke at have været dækkede efter Behandlingen. 

Kviksølvmidlerne Semesan Bel og Bayer Dip-dust synes ikke at 
være saa virkningsfulde som Sublimat over for Rodfiltsvamp. 

Tilsætning af Saltsyre til Sublimat er først angivet fra New Zea
land af Cunningham og Neill, der har haft udmærkede Resultater i 
Laboratoriet, men ikke selv var tilfredse med Udbyttet i Marken. De 
amerikanske Resultater synes at gøre det ønskeligt, at Metoden prøves 
under vore Forhold. Sublimatets (og Saltsyrens) Giftighed og For
hold over for Metaller er jo kendt, men bringes i Erindring. 

Ernst Gram. 

Sortfarvning i Kartofler. 

Helena L. G. de Bruyn: Het blauw worden van aardappelen. Tijdschr. ove l' 
Plantenziekten, 35. Aarg., S. 185-222, 2 PI. 1929. (Ogsaa udsendt 
som 48. Verslag van Plantenzk. Dienst). 

Kartoflernes Sortfarvning efter Stød og Tryk er afhæn
gig af den enkelte Knolds Vægtfylde; af et Parti stødte Kartofler 
havde f. Eks_ de sortfarvede gnsn. Vf. 1.120, de ikke farvede gnsn. Vf. 
1.085. Vægtfylden tiltager i Vinterens Løb og Følsomheden ligeledes_ 
Fra Forfatterens og andre Gødningsforsøg sluttes, at højeste Vf. op
naas ved alsidig Gødskning, den laveste Vf. ved (Kvælstofmangel + 
Kaligødskning). I Markforsøg, hvor mange andre Faktorer l{an gøre 
sig gældende, var Forholdet ikke saa regelmæssigt, men stadig ses 
det, at høj Vægtfylde og Følsomhed for Stød følges. Stødet frem
bragtes i de sammenlignende Forsøg ved at lade .et Lod falde gennem 
et Rør ned paa Kartoflen. 

24 
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Paa mange Kartofler iagttages ca. 1 mm under Huden m ø r ke 
Pletter af lignende Natur som det velkendte, af KarlofIelskimmelen 
dræbte Væv. og som de saakaldte Rustpletter; Pletterne tiltager under 
Lagringen, men allerede ved Optagningen kan det ses, at de er af
hængige af Gødskningen: Kali formindsker Antallet af plettede Knolde, 
Kvælstof forøger det. Disse plettede Knolde er særlig følsomme for 
Stød. Pletterne fremkom ikke i Forsøg paa rent Alluvialsand eller 
Havejord, selv ved stærk Kvælstofgødskning, men optraadte rigeligt, 
naar Læggeknolde af samme Parti blev lagte i Lerjord. 

Ernst Gram. 

Fysiogene Sygdomme. 
Schaffnit, E. & A. Volk: Beitråge zur Kenntnis der Morphologie" und Physio

logie verschieden ernåhrter Pflallzen. Landw. Jahrb. Bd. 67, S. :105-
329, 16 Fig. 1928. 

Paa Grundlag af talrige Karforsøg betegner Forfatterne som fæl
les Træk hos En- og Tokimbladede ved 

Kvælstofmangel: Smaa, kraftige Planter, lange Palissadeceller 
(som Lysplanter). 

Fosformangel : Smaa, spinkle Planter, korte PaIissadeceller (som 
Skyggeplanter). 

Kalimangel : Hæmmede, slappe Planter. 

H v i d m e I e t G a a s e f o d (Chenopodium album) reagerer meget 
tydeligt for Kalimangel: Bladene bliver hvidplettede, først langs Blad
randen, senere ind over Bladkødet; Pletterne flyder sammen, Bladet 
rulles tilbage og kastes sluttelig af. 

Rodudviklingen ved forskellig Ernæring er dels undersøgt paa 
Frøplanter, dels paa Stiklinger; Kvælstofmangel giver ganske vist en 
Rod, der er stor i Forhold til den abnormt lille Top, men absolut 
set kræves baade Kvælstof og Fosforsyre til en kraftig Rodudvikling; 
Kalimangel viser sig senere og i mindre Grad. 

Blomstens Form og Størrelse paavirkedes meget lidt hos Petunia 
og andre af Natskyggefamilien, af Ærteblomstrede og Nellikefamilien. 
Chrysantemum indicum fik ved Fosforsyremangel mindre og løsere 
Blomster end normalt. 

Kriiger, W. & G. Wimmer: Ueber nicht parasitåre Krankheiten der Zucker
ruben. 65. Mitt. der Anhaltischen Versuchsstation Bernburg. 1927. 
S. 195-294. 

Paa Grundlag af mange Aars Forsøg i Kar og paa Marken giver 
denne Beretning for Sukkerroer, Kartofler, Havre, Rødkløver og Tobak 
mange ypperlige Farvefotografier af Udseendet ved Kvælstof-, Kali- og 
Fosforsyrehunger. 
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Stationen i Bernburg har fra Hellriegels Dage været plaget med 
Hjærteforraadnelse og Tørforraadnelse i Karforsøgene med 
Sukkerroer, saasnart Substratet var alkalisk. Der er i Tidsskrift for 
Planteavl, 32. Bind, Side 252-360, gjort Rede for Bernburgernes Syn 
paa Tørforraadnelsen som en rent fysiogen Sygdom; nærværende 
Beretning udfører dette Synspunkt nærmere og paaviser bl. a., at 
Tørforraadnelsen i Roelegemet begynder inde i Kødet u n d e r d e n 
ubeskadigede Overhud. Ved Tilsætning af Ferri-Aluminium
silikater, Klorcalcium eller Humus kan Tørforraadnelsen vilkaarligt 
holdes borte, selv hvor Karrene faar Salpeter og Kalk. Det er efter 
Bernburgernes Resultater ikke saa meget Jordens Alkalinitet forud, 
som den ved Nitratoptagelsen o p s t a a e n d e Alkalinitet, der skader 
Planterne; det er ikke en Tørkeperiode, der disponerer Roerne for 
Tørforraadnelse, men den forudgaaende Fugtighedsperio'de med sin 
stærke Nitratoptagelse. Disse Anskuelser synes ikke at kunne bringes 
til Anvendelse for den paa vore kalkrige Jorder optrædende Tør
forraadnelse, hvor Julitørke og Jordsmitte synes ret afgørende. 

En Hjærteforraadnelse hos Karto fler opstaar paa tilsvarende 
Maade ved Gødskning med Natronsalpeter og forebygges som nævnt 
ovenfor. Lyspletsyge hos Havre opstaar ved Gødskning med Natron
salpeter og forebygges ved at tilsætte Gips, Jærnklorid eller Tørv. 
S e n n e p faar ved alkalisk Reaktion brune Bladpletter, modsat de 
lyse Bladpletter ved Kalimangel, og dannes der Frugter, er Akset 
tilbøjelig til at knække over. Lignende Fænomener beskrives hos en 
Række andre Planter. 

J. C. S. Jacob: Anorganische besehadingen bij Pisum salivunI L. en Phaseollls 
vulgaris L. S. 1-117. Baam 1927. 

I denne Afhandling for Doktorgraden bringes, foruden en Litte
raturoversigt, en Del Iagttagelser fra Forfatterens Forsøg med Vand
kulturer af Bønne og Ært. Ingen af disse Planter beskadiges paa 
typisk Maade ved Overskud af Kali, Fosforsyre eller Kvælstof. 

Kalimangel. Bønne: Graabrune, tørre Pletter fra Bladranden. 
Ært: Stænglen visner ved Grunden, saa at Planten falder om. 

F o s f o r m a n g e l. Bønne: Brune-purpurfarvede Bladpletter. Ært: 
Ingen særlige Kendetegn. Begge Planter: Stærkt nedsat Plante
produktion. 

Kalkmangel: Hos baade Ært og Bønne ses en flammet Gul-· 
farvning af Bladene. Kalkoverskud giver hos Bønne en begyndende 
Blegsot, men ikke hos Ært. 

Baade for Ært og Bønne var det gunstigste Reaktionstal 6; ved 
højere Reaktion lider. særlig Bønne Skade (Blegsot), ved lavere Reak
tion særlig Ært; der er ikke i Vandkulturerne Tale om Lyspletsyge 
eller Hooghalen-Sygdommen (en Surbundssygdoml. 
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Kvælstofmangel giver hos Bønne (uden Bakterieknolde) gul
grønne, dværgagtige Planter, der ikke blomstrer. Kvælstofoverskud 
i Form af Nitrat forhindrer Dannelsen af Bakterieknolde. 

Nitriter paavirker baade Ært og Bønne langt stærkere end 
Havre, og disse Stoffer er da næppe Aarsag til Lyspletsyge. 

lVIangansulfat stimulerer Ært ved lave Koncentrationer, men 
25 mg pr. Liter (eller mere) fremkalder mørkebrune Prikker paa 
Blade og Stængler. B o r er nødvendig for begge Planter, men mere 
end 10 mg pr. Liter fremkalder smaa lysebrune, tørre Pletter langs 
Bladranden af Bønne, og hos Ært tørre Bladrande. Ernst Gram. 


