
Undersøgelser over )black leg« paa Kaal og 
Tørforraadnelse paa Kaalroer. 

Ved Olaf Nielsen. 

I. Indledning. 

Sygdommen »black leg», der angriber alle Sorter af Hoved
kanI, Rosenkaal, Grønkaal og Foderkaal, er sine Steder den 
mest ondartede og tabbringende Kaalsygdom, der kendes, og 
den bar en meget stor Udbredelse paa Jordkloden. Den frem
]{aldes af Svampen Phoma lingam, som nu har været kendt 
i 140 Aar. 

Phoma lingarn blev fundet og beskrevet af Tode 1791 i 
) Fungi Meklenburgenses Selecti« og henført til Slægten Sphaeria 
under Navnet Sphaeria lingam. Han fandt den paa tørre Rød
kaalstokke, men nævner den ikke i Forbindelse med levende 
Planter. I 1849 omtalte Desmaziere den som Phorna Ungarn 
paa Brassica. Det første Angreb af økonomisk Betydning er 
beskrevet af Prillieux og Delacroix (11)1) i 1890; de har be
skrevet en Sygdom paa Marvkaal, »Choux moelliers«, som de 
gav Navnet »Pourriture des Pieds de Chou«, og som er svarende 
til det, vi nu kalder »b]ack leg«, de bestemte den sygdoms
foraarsagende Svamp til at være Phoma Brassicae Thllm.; den 
hærgede særlig i Ø'stfrankrig. Mc. Alpine (9) kalder i 1901 
»black leg« den alvorligste Sygdom for Blomkaalsavlen i 
Australien, hvor den breder sig stærkt, naal' der efter megen 
Fugtighed indtræder Varme. Siden 1897 havde den ødelagt 
fra 25 til 90 pet. af Blom- og Hvidkaalsafgrøderne; han be
stemte Svampen til at være Phoma Ungam (Tode) Desm. I 
Holland blev Sygdommen iagttaget paa Hvidkaal i Aaret 1905 
af Ritzema Bos (14), der bestemte Svampen til Phoma Oleracea 

1) Tallene i Parentes henviser til Litteraturfortegnelsen Side 152. 



132 

Succ., selve Sygdomsbilledet kaldte han »Fallsucht des Kohls«, 
samtidig beskrev han et andet Angreb paa Hvidkaalshovederne, 
som han kaldte» Krehsstriinke«, Stokkræft, der dog Aaret efter 
af hans Medarbejder Quunjel' blev fastslaaet som en videre 
Udvikling af »Fallsucht des Kohls«. I Foraaret 1910 fandt 
Munns (8) Sygdommen »black leg« i Staten Ohio, det var det 
første Tilfælde i U. S. A., hvor den nu er overordentlig stærkt 
udbredt og meget frygtet af Kaalavlerne for de store Tab, den 
bringer; man henfører derovre altid Sygdommen til Phorna 
lingarn. 

Svampen Phoma lingam forekommer ogsaa i Danmark, men 
Sygdommen »black leg« er kun set en eneste Gang herhjemme, 
i Sommeren 1927 paa Spidskaal paa Amager, den kan derfor 
siges at være praktisk talt uden Betydning for Kaalavlen her 
til Lands; men ved den nære Forbindelse, den har med 
»Kaalroens Tørforraadnelse«, har den alligevel stor Interesse. 

»Kaalroens Tørforraadnelse« skyldes Svampen Phoma napo
bl'ussicae Rostr. Den blev først fundet og beskrevet her i 
Danmark af E. Rostrup 1891; siden da er den set i Norge, 
Sverige, Finland, Tyskland, England, U. S. A.,' New Zeeland 
og flere Steder, ~aa ogsaa den har en meget stor Udbredelse. 
Siden 1891 er Tørforraadnelsen optraadt i vore Kaalroemarker 
næsten hvert Aar, dog ikke altid ondartet. Sommeren 1928 
huskes for det ødelæggende Angreb, der fandtes i mange Egne 
af Landet, f. Eks. paa Bornholm og visse Steder paa Sjælland. 

Der nævnes i Haandbøgerne flere forskellige Arler Phoma 
paa Kaal og Kaalroer, en Del af disse Navne er ganske givet 
Synonymer. I det følgende skal de to Sygdomme »black leg« 
paa Kaal og »Kaalroens Tørforraadnelse« nøje beskrives, en 
Forklaring paa deres pludselige og meget voldsomme Angreb 
søges, deres Smitteveje og Bekæmpelse ll'ndersøges, og ende
lig skal der gøres Forsøg paa at udrede, hvor mange Syno
nymer der findes, og i hvor stor Udstrækning Svampene 
er identiske. 

II. Angrebenes Symptomer og Udviklingsgang. 

A. "Black leg" paa Kaal. 

Det typiske Angreb af »black leg« viser sig paa alle Sorter 
af Hovedkaal, naar disse er halvstore eller luaaske endnu senere. 
»Stokken5< angribes i Jordoverfladen eller paa Overgangen fra 
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Rod til Stængel. Som Navnet antyder bliver de angrebne Planter 
sorle ved Basis, Stænglen gaar helt i Forraadnelse, saa Plan~ 
terne kommer til at staa fuldkommen' løse i Jorden, oftest 
vælter de omkuld. Under gode Fugtighedsforhold kan der 
oven for Angrebsstedet fremkomme Birødder, der kan holde 
Liv i Planterne i nogen Tid, uden at de derfor vokser fra Syg
dommen. I dette Stadium bliver Bladene ofte rød lilla-blussende 
røde. Farven skyldes Vandmangel i Forbindelse med Lysets 
Paavirkning og en dermed følgende Spaltning af Klorofylet og 
er ikke noget direkte Tegn paa »blacl<. leg«; en saadan Rød
farvning ses ogsaa hyppigt paa Planter, gnavede af Kaalfluelarver. 

Sygdommen fremkaldes, som allerede nævnt, af Svampen 
Phoma lingam, hvis meget smaa Sporehuse, Pyknider, kan 
findes paa Overgangen fra sundt til sygt Væv, ikke i de helt 
raadne Plantedele. Pykniderne er kuglerunde eller lidt flad
trykte med en kort Mundingspapil, 100-300 p; (0,1-0,3 mm) 
i Diameter; i dem dannes Sporer i tusindvis, som i fugtig 
Luft skydes ud gennem Mundingen som en slimagtig Streng 
eller Ranke, hvorefter de, naar de er kommet ud, flyder 
sammen til en lille, skinnende Draabe af stærk rubinrød Farve. 
Hvis Pykniden er fugtig, men Luften tør, kan Ranken nok 
udskydes, den flyder da ikke salnmen til en Draabe, men 
tørrer ind til en tynd, uordentlig opskudt, hornagtig Traad 
ligeledes af rød Farve. 

Ved svage eller sene Angreb af »black leg« kan man faa 
en Del angrebne Kaal med i Kulerne om Vinteren og derved 
faa Lejlighed til at se et andet Stadium af den samme Sygdom. 
Svampen Phoma lingam kan i Kulerne trænge op gennem 
Kaalstokken, ud i de hoveddannende Blade, som derved bliver 
sorte, først ved deres Basis, senere længere ude baade ad Rib
berne og paa Blad pladerne. De saaledes angrebne Blade 
løsner sig fra Stokken, saa der kan fremkomme en ejendom
melig, kraterformet Fordybning omkring denne. Paa et senere 
Tidspunkt bryder talrige Pyknider frem i det angrebne Væv. 
Under daarlige Opbevaringsforhold, d. v. s., naar Kulerne er 
for varme og for fugtige, kan Ødelæggelsen ved dette Angreb 
blive meget stor. thi alle de af Svampen angrebne Kaalhoveder 
er ganske uanvendelige til Menneskeføde. 

Denne Form for »black leg« blev først fundet og beskrevet 
i Holland af Ritzema Bos i 1905 (14); han gav den Navnet: 
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»Krebsstriinke«, Stokkræft, og antog den for en helt ny Syg
dom. Aaret efter viste Qllanjer (12), der havde arbejdet videre 

og foretaget omfattende Infek
tionsforsøg, at det dog kun 
var en videre Fortsættelse af 
den typiske »black leg«. 

Foruden disse meget syn
lige Angreb af » black leg« kan 
Sygdommen ogsaa findes paa 
Kaalplanterne i et langt tid
ligere Stadium, hvor den er 
noget vanskeligere at konsta
tere. Blandt det, der i Al~ 

mindelighed gaar under N avnet 
Rod brand i Drivbænke, Frø
bede o. L med 
Kimplanter af 
forskellige Arter 
Kaal, skjuler sig 
undertiden en 
Del Angreb af 

Fig. 1. Spidskaal, dræbt af ~black leg«. P/wma lingam, 
der, selvom det 

el:- procentvis ringe, dog er af den allerstørste 
Betydning for Sygdommens senere Udbredelse. 
Hvis man undersøger et Frøbed meget nøje og 
samler alle de Kimplanter, der er sorte og ind
snørede ved Basis, vil man undertiden se, at der 
findes enkelte med Phoma-Pyknider; i heldigste 
Tilfælde findes tillige de røde Sporedl'aaber eller 
-ranker paa Pyknidernes Munding, ofte findes 
Sporerne dog ikke, og undertiden mangler Pykni
derne ligeledes. Man kan da ikke umiddelbart 
konstatere Phoma lingams Tilstedeværelse, men 
ved at lade Planterne ligge fugtigt i et Glas i 
3--5 Dage udvikles Pykniderne, og Svampen kan 
dermed bestemmes. 

Fig. 2. Stok a f 
Der er Frøs ru i Ue, derfor angribes et større Spidskaal med 

eller mindre Antal Kimplanter kort efter Spiringen. Pyknider af 

De =naar som Regel at komme op af Jorden, otte Phoma lingam. 
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Dage senere kommer saa Angrebene med Indsnøring og Brun\~ 
farvning af Stænglens nedre Del lige i Jordskorpen, det er yderst 
sjældent, at Kimbladene angribes 
først. Svampen findes paa Frøene 
som hvilende Mycelium mellem 
Frøskallen og Kimbladene, i den 
rudimentære Frøhvide ; derfra 
trænger den først under Spirin
gen ind i Kimen. Det er der
for muligt, at en langsom Spiring 
vil kunne forøge Angrebsprocen
ten ; noget tilsvarende kendes hos 
Byggets Stribesyge, der paa 
samme Maade som Phoma lin

garn hal' »Spirings- Fig. 3. Pyknider af PIl. lingam paa 
smitte« : Stok af Spidsliaal. Mikrotomsnit. 

De primært inficerede Kimplanter dør S3a 
godt som altid, men fra Pykniderne paa dem 
spredes Phoma-Sporerne i millionvis og smitter 
andre Planter i Frøbedene. En Del af disse smit· 
tede Planter kommer altid med ud paa Marken, 
hvor de saa fortsætter med at sprede Sygdommen, 
der nu skifter Karakter: fra at være »Rodbrand« 
antager den mere og mere Form af »black leg«. 

Hvis Vejret falder i med Regn, Taage eller, 
kort sagt, fugtigt Vejr i flere paa hinanden følgende 
Dage, kan Angrebet at' »black leg« blive ødelæg
gende voldsomt; men Fugtighed maa der til, thi 
ellers kan Sporernasserne paa Grund af deres 
slimagtige Konsistens ikke adskilles og ikke spire. 
Bliver Vejret tørt med kortvarige Regnperioder, 
kan man godt faa en fuldkommen normal og su~d 
Afgrøde, s~l v om der har været en Del smittede 
Planter ved Udplantningen. Kredsløbet fra en 
Spore spirer, til den danner nye Pyknider med 

Fig. 4. Kim- modne Sporer, kan være meget kort, i Renkultur 
plante af Kaal paa Kaalagar ved 250 C. har jeg set det gennem-
medRodbrand. . 
Talrige Pykni.løbet paa 3 Døgn; men ude l Naturen foregaar 

der af Ph. Svampens Vækst utvivlsomt en hel Del langsom
lingam. mere, dog er 8-14 Dage sikkert tilstrækkeligt til 
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Phoma lingarns Udvikling. Det er dette korte Tidsrum, der 
giver Sygdommen en saa voldsom, næsten eksplosionsagtig 
Udvikling, naar Vejrforholdene er den gunstig, og derfor kan 
en ringe Procent smittet Frø i Frøbedene faa skæbnesvanger 
Betydning for Førsteaarsmarken. 

Udvælger man Kaalplanter til Frøavl i en med Phoma 
lingarn smittet Førsteaarsmark, kan man næsten ikke undgaa 
at faa nogle smittede Planter med, som bevirker Sygdommens 
videre Spredning i Frømarken. Skønt Phoma Ungarns Angreb 
paa Frøplanterne som Regel er saa lidt synligt, at det enten 
skjuler sig bag Skulpesvampen, Alternaria brassicae, eller fuld
stændig overses, er det dog af den største Betydning; thi det 
re~uIterer i smittet Frø. Svampen vokser ikke fra Rodhalsen 
op gennem hele Planten, men overalt paa de angrebne Planters 
Stængler, Blade og Skulpe~' ser man talrige, større eller mindre, 
sorte Pletter, hver repræsenterende en Sporeinfektion. Pletterne 
indeholder tidt, men ikke altid, Pyknider. Fra Pletterne paa 
Skulperne trænger Svampen ogsaa ind i Frøene, hvor den 
senere kan findes som hvilende Mycelium mellem Kimen og 
Frøskallen i den rudimentære Frøhvide. Frøet smittes saa
ledes mellem Blomstringen og Modningen; men Kimen smittes, 
som allerede nævnt, først under Spiringen. 

Det er ikke nogen stor Procentdel af Frøet, der smittes 
her til Lands. I de fleste Tilfælde er det kun nogle faa pro Mille 
eller endnu mindre, kun meget sjældent har der været 2-3 pet. 
smittet Frø i Partierne. Blandt ca. 80 undersøgte Frøprøver 
fandtes Phorna lingam i de ca. 20. 

Man kan ikke umiddelbart konstatere, om et Parti Frø 
er smittet, ved at se paa Frøene; de smittede Frø ligner ganske 
de sunde, om end de kan være noget lettere, mere graalige 
og undertiden noget indfaldne. Ved at nedsænke Frøet i 
Vand og afskumme det, der flyder ovenpaa, kan man samle 
de fleste smittede Frø fra, dog ikke alle. Angrebsprocenten 
kan kun bestemmes ved at lægge et vist Antal Frø til Spiring 
i ca. 3 Uger og derpaa optælle paa hvor mange Frø og Spirer, 
man kan finde Pyknider af Phorna Ungarn. 

B; Kaalroens Tørforraadnelse. 

I August og September undertiden først i Oktober Maaned 
kan man i Kaalroemarkerne finde Roer angrebne af Tør
forraadnelse. Sygdonlmen viser sig paa dette Tidspunkt ved 
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større eller mindre, sortagtige, sprukne og revnede Raadpletter 
af en egen tør Beskaffenhed; de findes omkring ») Halseu«, 
hvorfra de breder sig indad og nedad mod Roelegemets Midte r 

eller de findes spredt paa Roens Sider helt ned til Jordover
fladen. I Begyndelsen er Pletterne smaa, lysgule, let indsunkne,. 
omgivne af en skarp blaalig Rand, ovale og altid med vandret 
Længdeakse ; senere bliver de større, mørkere, men er ofte 
dækkede af den sølvskinnende, dræbte Overhud; til sidst revner 

Fig. 5. 
Kaalroer med Tørforraadnelsc 

i Oktober. 

Fig. 6. Halvstore Kaalroer, ringet af 
Tørforraadnelse-Svampen, saa de er 

gaaet oyer, .Juli Maal1cd. 

Plantevævet i Pletterne ved dybe, sorte Revner i alle Retninger,. 
h vorved man tydeligt bemærker det forraadnede Vævs mærke
lige, tørre Konsistens. Paa Overgangen fra det syge til det 
sunde, ikke saa meget i det helt raadne Væv, finder man tal
rige Sporehuse, Pyknider, af Svampen Plwma napobrassicae 
Rostr., hvis Mycelium helt gennemvæver de angrebne Partiel' 
af Roen. De angrebne Roer er som Regel helt grønne af Alge
vegetation, saa de er let kendelige paa ret stor Afstand. 

Svampen blev første Gang fundet af Prat'. E. Rostrllp i 
Oktober Maaned 1891 paa fire Kaalroer, som han fik sendt 
fra Næsgaard. Rostrup beskrev Svampen i »Sygrlomme hos 
Landbrugets Kulturplanter« for 1892 (15). Phoma napobrQssicae 
ligner ganske Phoma lingam, dens Pyknider er kuglerunde eller 
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lidt fladtrykte, de har en kort Mundingspapil og er 0.1-0.3 mm 
i Diameter; først er de voksgule og klare, derpaa bliver de 
brune omkring Mundingen, nogen Tid senere over det hele, 
de ender med at være helt sorte. Pykniderne udskyder Spore
massen i Form af slimagtige Ranker, der i fugtigt Vejr flyder 
-sammen til smaa, skinnende røde Sporedraaber, men i tørt 
Vejr skrumper ind til krumme, hornagtige, røde Traade, som 
bliver siddende paa Pykniderlles Mundinger. Det hører til 
Sjældenhederne at se Sporemasserne paa Kaalroer, men Pyk
niderne vil altid kunne findes, blot de inficerede Pletter er 
gamle nok, selvom de kan være vanskelige at faa øje paa. 

I Kaalroemarkerne findes Tørforraadnelsen ofte i Pletter 
.af større eller mindre Udstrækning; de kan være fordelte efter 
Jordens og Terrænets Beskaffenhed. Fugtighed og Vindfor
hold spiller sikkert her den største Rolle; thi man har ikke 
kunnet paavise nogen Sammenhæng mellem de smittede Partier 
i Marken og .Jordens Reaktion eller fysiske Tilstand. I de 
smittede Pletter findes ofte een, sommetider flere Roer, der er helt 
ødelagte af Tørforraadnelse, og fra disse har Sygdommen bredt 
sig, idet den aftager i Heftighed med Afstanden. Man finder 
flest smittede Roer i Læsiden for Sygdommens Arnested og paa 
de enl<.elte Roer flest Infektioner paa den mod Vinden vendende 
Side. Ved Roernes Optagning i Oktober eller November kan 
der godt være 80 pCt. angrebne Roer eller maaske endnu flere, 
-og mange kan "ære saa medtagne, at de ikke er værd at køre 
hjem. 

Under Kaalroernes Opbevaring i Kulerne om Vinteren kan 
Tørforraadnelsen brede sig slemt og anrette store Ødelæggelser. 
Dels raadner Roerne og bliver derved ubrugelige til Foder, dels 
angribes mange i den overskaarne Hals, hvorved de tildels 
berøves Evnen til at skyde nye Skud, hvad der har stor Be
tydning for Frøavlen. 

Ved nogle Forsøg i Wales, udført af Whilehead og Pl'itchard 
Jones (19) i 1928, blev der fra en smittet Mark udsøgt og ned
kulet ca. 800 tilsyneladende sunde Roer, to Maaneder senere 
var 90 pCt. angrebne af Tørforraadnelsen. Et lignende Antal 
sunde Roer fra en sund Mark blev nedkulet sammen med to 
syge Roer. ] 4 Uger senere var 80 pCt. af de inderste, 68 pCt. 
af de mellemste og 48 pCt. af de yderste Roer angrebne af 
Sygdommen. Paa Virumgaard var der baade i 1928 og 1929 
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Angreb af Tørforraadnelse i Kaalroemarkerne, i November 1929 
blev de fleste Roer nedkulet usorterede, ved Undersøgelsen i 
Marts, altsaa 4 Maaneder efter, var, 99 pet. angrebne (Angrebs~ 
procenten blev ikke bestemt ved Nedkulingen). Samtidig blev 
.500 tilsyneladende sunde Roer fra samme stærkt smittede 
Mark samlet fra og kulet ned for sig, heraf var de 95 pet. 
angrebne 4 Maaneder senere. Disse Forsøg taler tydeligt og 
viser Sygdommens Evne til at brede sig i Kulerne og hvilke 
Ødelæggelser, den der kan anrette. 

Kaalroens Tørforraadnelse kan findes under andre Former 
paa et langt tidligere Tidspunkt end paa de halv- eller helstare 
Roer, som beskrevet ovenfor, nemlig paa Kimplanterne i Form 
af »Rodbrand«. Begrebet »Rodbrand« dækker over flere vidt 
forskellige Svampes Angreb: den kan skyldes Py/hiurn, 
Rhizocfonia o. fl. a.; men man har hidtil ikke vidst, at den 
ogsaa kan skyldes Phoma-Arter. Paa lignende Maade som 
Kaalkimplantel'ne smittes af P/wrna lingam, smittes Kaalroe
kimplanterne faa Dage efter Spiringen af Phorna napobl'assicae, 
der vokser ind i Kimstænglens nedre Del enten fra Jorden 
eller, vistnok i de fleste Tilfælde, fra sit Skjul under Frø
skallen. Paa denne Maade opstaar de primært inficerede Kim
planter, de kendes paa deres let indsnørede, først gullige, siden 
brune Kimstængel ; Planterne angribes som Regel lige i Jord
overfladen, meget sjældent paa Kin1bladene, de falder hurtigt 
om og skrumper ind, saa de ikke bemærkes. Paa de døde 
Planter dannes Pyknider, hvorfra Sporerne spreder Sygdommen 
til Naboplanterne. 

Ved et Forsøg i Lyngby i 1929 blev der saaet en Del 
smittet Kaalroefrø' den 2. Maj; den 30. i samme Maaned, kort 
før Udtyndingen, blev ca. 1500 Planter taget op og undersøgte, 
der var da ca. 4 pCt. angrebne af Rodbrand ; af disse blev 
50 Planter undersøgte for hvilke Svampe, der fremkaldte Rod
branden, idet de blev lagt i 50 Rørglas med Agar. Ved Op
tællingen den 26. Juni fandtes der Phorna napobl'assicae i de 
28 Glas, Rhizoctonia i 3 og andre Svampe i de 19 resterende 
Glas. Over Halvdelen af de undersøgte Planter, eller altsaa 
2 pet. af alle Planterne i Marken før Udtyndingen, havde 
Phoma-Rodbrand. Dette val' det første Tilfælde af Phom~
Rodbrand paa Kaalroe, som blev fundet paa fri Mark; før var 
det kun set i Smaaforsøg i Kasser og Urtepotter med Jord; 
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men at den ogsaa findes i Praksis fik man snart Bevis for. 
En af de første Dage i Juli 1929 blev der fra Gaardbogaard 
til' Statens plantepatologiske Forsøg i Lyngby indsendt nogle 
Kimplanter af Kaalroer, lidende af Rodbrand ; ved Undersøgelsen 
paa Agar i Rørglas blev Phoma napobrassicae fundet og rendyrket. 

Saalænge Planterne er smaa, holder Sygdommen sig i 
Form af Rodbrand, og den dræber paa denne Maade en Del 
Planter, især naar Vejret er fugtigt. Efterhaanden som Roden 
tiltager i Tykkelse ændres Sygdomsbilledet og antager mere 
Karakter af Tørforraadnelse. Fra Roen har en Tykkelse paa 
omkring 1 cm, kan man finde smaa, indfaldne, brune Pletter 
med Pyknider paa den. Pletterne har altid vandrette Længde
akser og kan, saalænge Roerne er smaa, vokse helt rundt om 
Roden, som derved ringes, Toppen visner snart efter, og 
Planten dør. Man ser ikke sjældent flere Ringe over hinanden, 
den øverste er da ældst, den nederste yngst, de er sikkert 
fremkomne under Fugtighedsperioder ved flere Infektioner i 
Jordskorpen; efterhaanden som Roerne vokser ud af Jorden, 
hæves Ringene og nye kan. dannes længere nede, naar der i 
næste Fugtighedsperiode indtræder ny Sporespredning. 

De r~ngede Planter dør, men raadner ikke straks; de 
tørrer ind og bliver liggende Resten af Sommeren og fungerer 
som Smittekilder. I de ovenfor omtalte Forsøg i Wales (19) 
fandt Whilehead og Pritchard Jones, at Oprykning og Til
intetgørelse af de først angrebne Roer, saasnart de kan skelnes fra 
de sunde, nedsatte Angrebet. Den allerstørste Del af de ved 
Optagningen angrebne Roer, for ikke at tale om de tilsyne
ladende sunde, er smittet pHa et meget sent Tidspunkt, i Sep~ 
tember og Oktober eller helt ind i November, kun de mest 
ondartet angrebne har kæmpet længere med Sygdommen. 

Phoma napobrassicae vokser godt paa døde Planter og 
Plantedele; den angriber med Forkærlighed saarede og beska
digede Planter, idet den saa begynder sin Vækst i de døde 
eller svækkede Dele; men den kan vistnok ogsaa angribe 
fuldstændig sunde og ubeskadigede Roer. Ligeledes kan den 
angribe Blade, Frøstængler og Skulper, h"or den fremkalder 
smaa, tobaksbrune-askegraa, cirkelrunde Pletter med spredte 
Pyknider. Denne Form for Sygdommen er vist ikke videre 
almindelig, og det maa fremhæves, at Pletter paa Bladene, 
hvori der findes Pyknider, ogsaa kan skyldes Mycosphaerella 
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brassicicola, der foruden alle Sorter Kaal ogsaa angriber Kaal
roer og Turnips. I det hele taget er dette Spørgsmaal endnu 
mangelfuldt belyst: finder man paa Blade af Kaal, Kaalroer 
eller Turnips brune eller graa Pletter med Pyknider, kan de 
skyldes Mycosphaerella eller Phoma; kun hvis der foruden 
Pyknider ogsaa kan findes Perithecier, Sæksporehuse, kan man 
med Sikkerhed afgøre, at det er Mycosphaerella. 

Det angives fra forskellig Side, at Mycosphaerella-Angre
bene kan kendes paa Pyknidernes ringformede Ordning, deraf 
det engelske Navn »Ringspot«, og at man paa denne Maade 
kan skelne dens Phoma-Stadiurn, Phoma eller Phyllosficla 
brassicicola Mc. Alpine, fra andre Phorna-Arters Angreb, idet 
disses Pyknider skal findes mere spredt; men dette Adskil
lelsesgrundlag er saa usikkert, at man ikke uden videre kan 
benytte det til Afgørelse af, fra hvilken Svamp Bladpletterne 
hidrører. Phoma napobrassicae kan paa frøbærende Kaal
roeplanter findes dels som Tørforraadnelse paa Roden, dels 
som Pletter paa Blade, Stængler og Skulper. Ved en flygtig 
Undersøgelse forveksles Pletterne let med Angreb af Skulpe
sva'mp, Alternaria brassicae, denne danner dog en let kendelig, 

'Qlivenbrun, fløjelsaglig Pels og ingen Pyknider; derfor skal 
man altid se efter om disse findes. 

Fra de angrebne Skulper kan Svampen trænge ind i 
Frøene og findes der i Form af Mycelium mellem Frøskallen 
og Kimen. Som næv'nt under »black leg«, kan man ikke 
se paa Frøet, om det er smiltet, men Bestemmelse af Angrebs
procenten kan foretages paa et almindeligt Jacobsensk Spire
apparat ved at lade Frøet ligge i ca. 3 Uger og dernæst tælle 
paa hvor mange Frø og Spirer, man kan finde P/wma napo
brassicae. 

Turnips kan muligvis ogsaa angribes af Tørforraadnelse, 
og Turnipskimplanter kan i stor Udstrækning angribes af 
Phoma-Rodbrand, det er set i Forsøgene med kunstig smittet 
Frø. Naturlig inficeret Turnipsfrø er endnu ikke fundet, men 
der er heller ikke undersøgt nær saa mange Prøver som af 
Kaalroefrø. 

III. pe to Sygdomsgruppers gensidige Forhold. 

De to Sygdomme »black leg« og »Kaalroens Tørforraad
nelse« ligner i meget høj Grad hinanden: Angrebene paa Blade, 
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Stængler og Skulper er helt igennem identiske, medens Angre
bene paa Roden ytrer sig noget forskelligt. Forskellen er dog 
heller ikke større, end at den let forklares ved de morfologiske 
Forskelle, der er mellem den tørre, træagtige Kaalstok og Kaal~ 
roens skøre, saftige og næringsrig e Roelegeme. 

Allerede den store Lighed mellem de to Sygdomme kunde 
bringe os til at formode, at de to Svampe, Phoma Ungarn og 
Ph. l1.apobra$sicae, som vi hidtil har behandlet uafhængig af 
hinanden, i Virkeligheden er identiske. De første Beviser for 
denne Paastands Rigtighed fremlagde CUl1.ningham i 1927 (4), 
og i det følgende skal de hjemlige Undersøgelser, der ogsaa 
bekræfter dette, gennemgaas. 

A. Rendyrkning. 

For at skaffe Renkulturer af de forskellige Phoma~Arter 
eller Phoma-Stammer blev det forsøgt at isolere Svampene paa 
flere Maader, dels af Frø dels af levende Planter. 

Som tidligere nævnt, er de typiske Symptomer paa »black 
leg« paa Kaal kun set een Gang her i Danmark, i Juli 1927, 
da de fandtes ved Kastrup pau Amager i et af Almindelig 
dansk Gartnerforenings Stammeforsøg i Hovedkaal, hvor alle 
Spidskaalparcellerne, som var besaaede med et bestemt Frøparti 
(No; 37), var angrebet ødelæggende af »black leg«. Fra de 
angrebne Kaalstokkes Basis kunde man let med en Naal tage 
de indtørrede Sporeranker fra Pykniderne og føre dem over 
i en Freudenreichkolbe med sterilt Vand, hvorfra de kunde 
spredes paa Agarflader i Petriskaale. Fig. 8 viser en saadan 
første Spredning, der var helt fri for Indblanding af andre 
Svampe; senere kunde man saa tage Sporer fra de nydannede 
Pykniders Sporedraaber. Paa den her skildrede Metode blev 
Phoma-Kultur II isoleret fra Spidskaal i August 1927. 

Allerede et Aar tidligere havde jeg forsøgt at isolere Phoma
Arter fra Frø af forskellige Arter Kaal ved at udsaa Frøet 
enten afsvampet i 0.1 pCt. Sublimat eller uafsvampet pau 
sterilt, fugtigt Sand og paa Agarflader i Petriskaale. Naar 
Frøene var smittede~ viste det sig ved, at Svampen voksede 
ud paa Sandet eller Agaren og dannede en Del Pyknider baade 
paa Frøskallen, Substratet og Kimplanten, hvis en saadan kom 
til Udvi~ling. Fra det fremvoksede Mycelium eller fra Pyk
niderne kunde man derpaa tage Mycelspidser eller Sporer til 
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Fremstilling af Renkulturer. Af hver Frøprøve blev fra 400 tit 
1000 Frø undersøgte, af enkelte endnu flere. 

I December 1926 blev den første Stamme af Phoma lingmn 
isoleret fra Blomkaalsfrø, indsamlet i Store Magleby paa Amager, 
under Frøhøsten samme Aar i September. Frøet stammede fra 
Skulper, som viste Angreb af Skulpesvamp, Altel'l1al'ia bl'assicae, 
men ingen synlige Infektioner af Phoma lingarn; denne Svamp, 
maa ikke desto mindre have været til Stede, thi den blev i 

Fig. 7. 
Sporer af PllOma lingam. 

Fig. 8. 
9 Dage gammel Kultur af PllOrna 

Ungarn paa Agarflade i Petriskaal. 

alt isoleret fire Gange af Frøet, een Gang paa Sand og tre 
Gange paa Agarflader ; den gaar i det følgende under Beteg
nelsen: P h o m a - K u Itu r I. 

Undersøgelsen af Kaalfrø fortsattes, og da »black leg« 
havde vist sig ved Kastrup, blev alle de i Forsøget prøvede 
Frøpartier undersøgte ved Udsaaning paa Agarflader, idet Me
toden med fugtigt Sand helt blev forladt af Frygt for, at det 
næringsfattige Substrat skulde hindre Svampen i at komme 
til Syne paa alle de inficerede Frø. Der blev i de 51 Frøprøver 
kun fundet een eneste med Phoma lingarn, og det var netop 
den, der i Marken gav Angreb af »blacl~ leg« (No. 37). Ren
kulturen deraf kaldes: Phoma-KuItur III, og den maa pan 
Forhaand antages at være identisk med den fra de af »black 
leg« angrebne Spidskaal isolerede Kultur II. 

I Maj 1928 fandt jeg i en Drivbænk i et GarLneri i Kastrup 
nogle smaa Blomk aalspla n ter m ed AngrelY af Phoma
R o d bra n d, Fig 4; det er den første naturlige Forekomst her-
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hjemme. Efter det Resultat, de allerede dengang foretagne In
fektionsforsøg havde givet, maaUe man vente at finde det 
samme Angreb af Phoma lingarn hos Blomkaalsavlerne; dette 
skete ogsaa, og Svampen blev rendyrket under Navnet Phoma
Kultur IV. 

Fra nogle Elite-Kaalroer fra Taastrup, som \'ar totalt 
ødelagte af Phoma napobrassicae, blev denne Svamp isoleret 
som No. VI. 

Af forskellige Partier Blomkaalsfrø, indsamlede paa Amager, 
er Kulturerne No. VII, XIV, XV, XVI og XVII isolerede, 
lU eden's N o. I X, X, X log X II stamm er fra Kaalroefrø af for
skellige Partier af Lyngby Bangholm VI. Endelig er No. XIII 
isoleret fra Kimplanter af Kaalroer med Pboma-Rod
brand, indsendt til Statens plantepatologiske Forsøg fra Gaard
bogaard i Begyndelsen af Juli 1929. 

Der er saaledes i Tiden fra December 1926 til Februar 
1930 rendyrket 15 Stammer af Phoma, deraf er, de 9 fundet 
paa Kaal eller Kaalfrø og de 6 paa Kaalroer eller Kaalroefrø. 
Mangfoldige Gange er Phoma..:Pyknider iagttaget ved Frøunder
søgelserne, men naar der ikke har været noget særligt at be
mærke ved dem, er de ikke isolerede, kun talt op til Bestem
melse af Infektionsprocenten i Frøet. 

B. Beskrivelse af Phoma-Kulturerne. 

De tre først isolerede Svampe har været dyrkede paa 13 
forskellige Næringssuhstl'ater. De kunde vokse paa deln alle, 
men paa syntetisk Malt-Agar og steril J ord vilde de ikke frue
tificere; paa autoklaverede Kaalblade dannede de meget vatagtigt 
Mycelium og kun faa Pyknider, Havregrød var noget bedre 
iil Fru ctifica tion ; men bedst af alt var Kartoffel-Agar, paa 
dette Subslrat voksede de bedst, der dannede de baade My
eelium og Pyknider i rigelig Mængde, derfor er alle de senere 
isolerede Svampe dyrkede paa Kal~toffel-Agar. 

Alle 15 Stammer trives godt paa Kartoffel-Agar, og de 
ligner i det væsentlige hverandre: Væksthastigheden, Pyknide
størrelse og Sporestørrelse er ens for dem alle, ligeledes fructi
ficerer de nogenlunde ens; men med Hensyn til Myceliets Farve 
er der smaa Afvigelser. Helt unge Kulturer er altid skinnende 
hvide, efter 2--3 Ugers Forløb bliver Myceliet mere graaligt og 
hos nogle endog gult, saaledes er Kultur I (fra Blomkaal) og VI 
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(fra Kaalroer) ret stærld gule, medens XIII (fra Kaalroer) og XV 
(fra Blornkaal) begge er mere graalige og i det hele ligner hin
anden meget. Alt i alt er Farveforskellighederne ikke større end 
dem, man altid finder, naar man undersøger et større eller 
mindre Antal Individer, hørende til samme Svampeart. Baade 
de fra Kaal og Kaalroer isolerede Stammer varierer fra hvidt 
til gult. Samtidig med Myceliets Farvning bliver ogsaa Nærings
substratet farvet, først olivenbrunt senere helt sort. 

Pykniderne dannes i Reglen rigeligt, de er enten kugle
formede eller tlaskeformede og 100-300,u i Diameter, først 
er de lyse, siden bliver de brune og endelig sorte. De kan, 
som allerede nævnt, ved 25° C. dannes paa 3 Døgn, regnet 
fra Sp·oreudsaaningen. 

Sporerne varierer meget, de er som Regel cylindrisk-ovale, 
indeholdende 2 Oliedraaber; Størrelsen er 2.5-6.0 X 1.5-2.5,u; 
i gamle Kulturer kan de blive meget afvigende, uregelmæssige, 
skæve eller endog helt kuglerunde. 

C. Infektionsforsøg. 

I Marts 1927 blev der paabegyndt nogle Smitteforsøg med 
de rendyrkede Phoma-Stammer. Det gjaldt dengang først om 

< at fasts]aa, at de fra Kaalfrøet isolerede Svampe var i Stand 
til at angribe Kimplanter af Kaal; der blev prøvet baade Hvid
kaal og Blomkaal. I Begyndelseil var Frøet uafsvampet, men 
for at undgaa Angreb af Skulpesvamp blev det nødvendigt at 
behandle det med 0.1 pet. Sublimat og derpaa skylle det godt 
i rent Vand, før det blev smittet. Naar Frøet var tørret, blev 
det oversprøjtet med en Opslemning af Sporer fra en Renkul
tur af I og derpaa saaet; der blev lagt 25 uspirede Frø i hver 
af nogle store Urtepotter med autoklaveret Jord; de første 

. 10 Dage var disse, dækkede af Glaslaag, efter 26 Dages Forløb 
blev de tilbageværende Planter talt op og Forsøget afsluttet. 

Der kom rigelige Angreb paa Kimplanterne baade af Blom
kaal og Hvidkaal, de blev i Løbet af 10--14 Dage indsnørede ved 
Basis, væltede, og der brød Pyknider frem paa de døde Stæng
ler. Angrebet kom yderst sjældent paa Kimbladene, men altid 
paa den hypocotyle Stængel. Hovedparten af de angrebne 
Planter døde, før der var gaaet 3 Uger, nogle faa levede, trods 
Angrebet. ' 

Resultatet af det første Forsøg kan sammenfattes i følgende: 
10 



. Antal Frø 
saaet 

Uinficeret. 150 
Kultur r. .. 600 
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pet. Frø 
spirede 

84.7 
80.1 

pCt. Planter 
angrebne 

O 
87.7 

Dette viser, at den fra Blomkaal isolerede Svamp med 
Lethed angriber og ødelægger Kimplanter af Hvid- og Blomkaal. 

Med Kulturerne I I og I II blev der foretaget ganske lig
nende Forsøg, de angreb henholdsvis 91,7 o g 91,1 P C t. af 
Blomkaalsplanterne, saa de maa siges at ligne l med Hensyn 
til Virulens. 

Senere er det prøvet at smitte Kaalroefrø og Turnipsfrø 
med I, II og III. Kaalroekimplanterne blev angrebne med ca. 
77 pCt., Tm:nips med op mod 100 pCt., SOln det var at 
vente, viste det sig ogsaa, at den fra Kaalroer isolerede VI er 
i Stand til at ødelægge Kimplanter af Hvidkaal, ligesaa med 
IV, der er fra Blomkaal. 

De øvrige Stammer er ikke prøvede i Infektionsforsøg, men 
kun brugt til Sammenligning i Laboratoriet. 

For at prøve, om rigelig Fugtighed har Betydning for 
Svampens Indtrængen i Planterne, blev fire Urtepotter med i 
alt 100 Frø vandet fra oven og fire andre vandet fra neden; 
der, hvor Vandingen skete i Underskaalen, blev 64 pCt. 
angrebne, men h vor der blev vandet fra oven 82 P C t.; rigelig 
Vanding eller Plaskregn maa antages at fremme Sygdommen. 

Halvstore Kaalplanter blev oversprøjtede med Sporeopslem
ninger, men de blev ikke angrebne, før de blev saarede med 
Naale og dækkede af Glasklokker ; dette tyder paa, at der baade 
skal være meget fugtig Luft og helst Beskadigelser af Bladene 
til Stede, før Svampen formaar at spire og trænge ind; naar 
det sker, fremkalder hver Infektion en indsunket, askegraa 
Plet af nogle mm's Udstrækning, hvori der Jremkommer Pyk
nider. Under de givne Forhold tog Udviklingen af Pletterne 
3-4 Uger. 

Phoma lingam kan holde sig i Live i lang 'Tid i Jorden 
alene uden anden Næring, hvilket følgende Forsøg viser: 10 store 
Rørglas med ,steril Jord blev podede med Kultur I og lukkede 
med gennemhullede Korkpropper og Vat; 10 lignende Glas blev 
samtidig halv fyldt med Phoma-smittet Jord fra de til Infek
tionsforsøg brugte Urt.epotter og lukkede til. Efter to Maaneders 
Forløb blev der gennem Hullet i Korkproppen nedkastet fem 
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afsvampede Kaalfrø i to af Glassene og Jorden deri samtidig 
vandet; der kom Kimplanter frem; som i begge GJassene blev 
angrebne af Phoma lingam. Saadan blev der gjort flere Gange, 
hver Gang med det samme Resultat. Den sidste Gang, Plan
terne blev angrebne var efter 131/2 Maaneds Forløb, da de to 
sidste Glas blev taget i Brug, de havde da været fuldstændig 
udtørrede i over 6 Maaneder. 

Phoma-Stammerne I-IV, alle isolerede fra Kaal eller 
Kaalfrø, blev den 31. August 1928 podet ind paa hver 10 store 
Kaalroer i Marken ved Statens plantepatologiske Forsøg, hvor 
der aldrig tidligere var fundet Tørforraadnelse i Kaal~oer. Det 
blev konstateret, at a1le fire Stammer kunde angribe de store 
Kaalroer med praktisk talt 100 pCt., hvor de var saarede, og 
frembringe de første Symptomer paa Tørforraadnelse. 

De ovenfor fremførte Fakta, at de fra Kaal og Kaalfrø 
isolerede Stammer af Phoma lingarn og de fra Kaalroer og 
Kaalroefrø isolerede Stammer af Phoma napobrassicae i det 
væsentlige er morfologisk ens, og at de aHe lige godt angriber 
flere Arter af Kaal, Kaalroer og Turnips, kan kun føre til een 
Konklusion, nemlig: At de alle hører til een Art. 

Phorna oleracea Sacc. og Ph. BJ',assicae Thiim. er ganske 
utvivlsomt identiske indbyrdes og med Phorna lin g arn , S 0111 

baade Qzwnjer og Ri/zema Bos forlængst har paavist, og sand
synligvis har Hendel'son (6) Ret, naar han hertil føjer Ph.-sili
quasfrurn Desm. og Aposphael'ia Brassicae Thiim,; endvidere 
hører Ph.-napobrassicae Rostr. med, som vi lige har set, og 
derved er Systematikken paa dette Punkt i ,høj Grad forenklet, 
idet de seks Navne kan erstattes af eet. nemlig det 
ældste af dem, Phorna lingarn (Tode) Desm. 

IV. Smitteveje og Bekæmpelse. 

A. SmiUeveje. 

Som vi har set i det foregaaende, finder der baade hos 
Kaalroe og Kaal Frøsmitte med Phorna lingam Sted. Spørgs
maalet er nu, hvor stor Betydning den har. For at faa et 
Indtryk af Frøsmittens Omfang er der undersøgt ca. 80 Prøver 
Frø af Hvid-, Blolll-, Spids-, Rosen- og Rødkaal, samt op moci 
70 Prøver Kaalroefrø og godt en halv Snes Prøver Turnipsfrø. 
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Frøet blev i Begyndelsen udsaaet paa sterilt Sand eller 
Agarflader i Petriskaale, lllen paa det sidste Substrat voksede 
alle mulige uvedkommende Svampe alt for livligt, saa Agar
fladerne blev opgivet til Fordel for et almindeligt Jakobsensk 
Spireapparat, som det bruges paa Statsfrøkontrollen. Der blev 
lagt 25 Frø under hver Glasklokke; hvis der konl flere, vilde 
Svampene blot vokse fra den ene Plante til den anden. Tempe
raturen varierede daglig fra 18 til 25 0 C. Efter gennemsnillig tre 
Uger kunde man med en Lupe se, hvor mange af Frøene eller 
Spirerne, der var angrebne; de havde da flere eller færre Pyk
nider af Phoma Ungarn paa Stænglerne og undertiden paa 
Kimbladene. 

Af alle de undersøgte Frøprøver var knap en Fjerdedel 
angrebet og det kun i procentvis ringe Grad; det laveste fundne 
Antal var 1 paa 1000, det højeste 31 paa 1000. 

Arbejdsmetoden er utvivlsomt temmelig sikker, den blev 
kontrolleret ved at Frø af samme Parti, udsaaet enkel1vis i 
Rørglas med skraa Agarflader, gav meget nær samme Resultat 
som Spireapparatet. 

Ved Afskumning af det lettere Frø i Vand, er n1an i Stand 
til at fjærne største Parten af de naturligt smittede Frø. I et 
enkelt Tilfælde var den ~fskummede Part 10 pCt. af det hele, 
5 g deraf indeholdt 1765 Frø, medens der i 5 g af »Bund
faldet« var 1386 Frø. Tallene gælder Kaalroefrø af Lyngby 
Bangholm VI fra 1928. 

Hyppigst er det saaledes~ at Angrebsprocenten er ganske 
lav, men da der fandtes angrebne Frø i ca. 1/4 af alle de un
dersøgte Partier, tør man alligevel betegne Frøsmitten som 
udbredt og som en vigtig Slnittekilde. 

Som tidligere berørt, er »black leg« uden Betydning for 
Kaalavlen her til Lands; anderledes stiller det sig, naar vi. 
skal udføre Kaalfrø. Tilfælde, hvor Frøet bliver saaet ud 
under Klimaforhold, som er gunstige for Phoma lingam, og 
som bringer den til Udvikling, kan let tænkes. Her kan kun 
en effektiv Afsvampning hjælpe. 

Med Kaalroens Tørforraadnelse er det en anden Sag; der 
synes desværre FrøsmiUen at være af den allerstørste Betyd
ning for Dyrkningen af Brugsroer. Flere svære Angreb paa 
Kaalroemarkerne paa Bornholm, Sjælland og flere Steder i 1928 
og 1929 er ført tilbage til smittede Frøpartier; det Parti, der 
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afstedkom de største Ulykker, havde ca. 3 pCt. smittede 
Frø. 

Paa EremitagesleUen i Jægersborg Dyrehave, hvor Jorden 
havde ligget i vedvarende Græs i over 30 Aar, blev dette Frø· 
parti udsaaet i 1929, man kunde her se bort fra Jordslnitte 
og Luftsmitte; hvis der kOIn Tørforraadnelse, maatte det skyl· 
des Frøet. Forsøget var et Afsvampningsforsøg med i alt 32 
store Parceller. Ved Optagningen af Roerne om Efteraaret var 
}) Uafsvampet« gennemsnitlig angrebet med 32 pet., den høj
este Procent, der blev iagttaget, var 52 i en »Uafsvampet 
Parcel«. 

Der er saaledes god Grund til at være paa Vagt over for 
se l" den mindste Smule Smitte af Phoma lingarn i Kaalroe
frøet; thi den kan under visse Forhold blive af skæbnesvanger 
Betydning. 

Phoma lingam kan ogsaa overføres ved J ordsmiHe; som 
omtalt, kunde den leve over et Aar i Glas med Jord, og ved 
Udsaaning af afsvampet, sundt Kaalroefrø i Forsøgsarealet paa 
Eremitagesletten i 1930 viste JordsmiUen sig med stor Tyde
lighed. I Sommeren 1930 kom der ingen Tørforraadnelse i de 
anlagte Forsøg; der var ikke fundet Frøpartier med Frøsmitte, 
og det gamle Parti var blevet saa gammelt, at Svampen deri 
var død, det havde ligget i mere end tre Aar. Kun eet Sted 
kom Sygdommen, nemlig der, hvor der Aaret forud havde 
været det voldsomme Angreb. I samme Indelukke, ca. 60 ID 

borte, blevet nyt Afsvampningsforsøg anlagt, deri blev om 
Efteraaret kun fundet een enkelt, endda tvivlsom, Infektion. 

For Jordsmittens Styrke har det sandsynligvis Betydning, 
om der bliver nedpløjet mange stærkt angrebne Kaalroer, men 
der er endnu ikke foretaget Forsøg til Belysning af dette For
hold. 

B. Bekæmpelse. 

For mere end 10 Aar siden begyndte man i Amerika at 
afsvampe Kaalfrø for Phorna lingam ved Kemikalier og ved 
Varme. Siden 1928 har Afsvampning ogsaa været prøvet i 
Lyngby over for baade Kaal- og Kaalroefrø. Fra tidligere Forsøg 
vidste man, at disse Frøsorter er sensible og ikke taaler stærke 
Midler; det slog ogsaa til denne Gang: der var ikke saa faa af 
Midlerne, der skadede Spireevnen i følelig Grad, og alligevel 
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fjærnede de ikke Svampen fuldstændig fra Frøet. Det samme 
gælder ogsaa tør og fugtig Varme i de smaa Forsøg, der ind
til nu er udførte. 

Paa Grundlag af Forsøgene er det fra Statens plantepato
logiske Forsøg blevet anbefalet at afsvampe Frøet ved en h al v 
Times Forudblødning i Vand og derpaa en Times Ned
s æ n k n i n g i 0.5 P C t. U s p u l u n. Tillige anbefaledes, til yder
ligere Sikring, ved Nedsæokningens Slutning at afskumme det 
lette Frø, der flyder ovenpaa, Frø, der jo har vist sig i særlig 
Grad smittet. Denne Behandling har vist sig baade mild og 
virksom. Efter endt Tørring kan Frøet godt lagres, det er ikke 
nødvendigt at saa det straks, thi Eftersmitte vil være i høj 
Grad vanskeliggjort af det paa Frøene indtørrede Afsvamp
ningsmiddel. 

Af andre direkte Bekæmpelsesmetoder kan der ikke læn
kes ret mange, som kan komme i Anvendelse oyer for Tør
forraadnelse hos Kaalroer. Sprøj tning vil sikkert blive alt for 
bekostelig i Roemarkerne til at faa Betydning, desuden er det 
mere end tvivlsomt, om den vil kunne begrænse Smittens Ud
bredeise; derfor kan man se bort fra denne Fremgangs
maade. I Danmark har man slet ikke prøvet den, saavidt 
vides foreligger der heller ikke fra Udlandet Resultater fra 
Sprøjtningsforsøg med Kaalroer. 

En anden Vej, man kan gaa, synes i Betragtning af Syg
dommens Udviklingsgang at have en Fremtid for sig, det er 
Oprykning af de først angrebne Kaalroer, saa snart de 
kan skelnes fra de sunde. Fra Wales anbefales denne Me~ 
tade af Whilehead og Pritchal'd Jones; i deres Forsøg, som er 
refererede i Tidsskrift for Planteavl, 35. Bind, Side 514, havde 
man langt mindre Angreb af Tørforraadnelse i de Parceller, 
hvor de syge Roer blev fjærnede straks, de blev fundet, end i 
de Parceller, hvor de fik Lov at staa som Smittekilder Resten 
af Vækstperioden. 

Ved nærmere Eftertanke støder man ogsaa her paa Van
skeligheder, som vil besværliggøre Metodens Anvendelse i 
Praksis. Rent bortset fra den Tid, det vil tage, at (jærne de 
syge Roer, kan man ikke vente, at enhver kan udføre dette 
Arbejde-, der skal stor Øvelse til, før man nogenlunde hurtigt 
kan se, om Planterne er syge eller ej. Det maa nærmest blive 
et- Arbejde for Konsulenter, men de har ikke Tid til at gaa 
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alle Landets Kaalroemarker igennem flere Gange fra August 
til November. 

Under de nævnte Forsøg i Wales prøvede man ligeledes 
"at hindre Tørforraadnelsens Udbredelse i Kulerne om Vinteren 
ved Behandling med pulveriseret Kalk, Svovl, Blaasten eller 
Formalin, men det mislykkedes praktisk talt. 

Gennem indirekte Bekæmpelsesforanstaltninger kan der 
naas en Del. Ved Sædskifte kan man sørge for, at der ikke 
kommer Kaal eller Kaalroer paa samme Mark med for korte 
Mellemrum. Endnu ved man ikke, hvor længe Phoma lingam 
kan holde sig i Live i Jorden, men 3-4 Aar mellem hver 
Gang, der dyrkes angribelige Afgrøder, vil nok udelukke Jord
smitte. Ligeledes bør man f}ærne Frømarken fra Førsteaars
marken, det vil .vanskeliggøre Smitteoverførelse til Frøet. Ende
lig maa det erindres, at Gødning fra Besætninger, fodrede med 
syge Roer og Affald fra syge Planter, er i højeste Grad smitte
farlige, saa den maa under ingen Omstændigheder bringes ud 
paa Jord, hvor der skal saaes Kaalroer eller plantes Kaal. 

V. Sammenfattende Oversigt. 

I det foregaaende er det konstateret, at den fra U. S. A. 
kendte Sygdom »black leg« paa Kaal een enkelt Gang er 
set i Danmark, det var i Sommeren 1927 paa Amager. 

»Black leg'« skyldes Svampen Phoma lingam. Den følger 
Frøet og den er 9 Gange isoleret fra dansk Frø af Blomkaal 
og Spidskaal, samt fra Planter af Blomkaal og Spidskaal. End
videre er der mange Gange set Pyknider af Svam.pen ved 
de foretagne Frøundersøgelser i det Jakobsenske Spireapparat. 
Der blev fundet fra 1 til 30 naturligt inficerede Kaalfrø pr. 
1000 Frø. 

Et Parti amerikansk Kaalfrø, der med Sikkerhed vides 
at have været smittet, gav efter 6 Aars Forløb (7 Aar efter 
Høstningen) ikke mere Udvikling af Phoma Ungarn ved Ud
saaning paa Agarflader i Petriskaale, deraf sluttes det, at 
Svampen er død i Mellemtiden; Frøet spirede endnu med ca. 
15 pCt. 

Frøet smittes i Skulperne. Svampen findes som hvilende 
Mycelium i den rudimentære Frøhvide mellem Frøskai og 
Kim. Selve Kimen smittes derimod først under Spiringen. 
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Mange Kimplanter dræbes derved under Symptomer paa »Rod
brand «. Herfra spredes Svampens Sporer til Naboplanlerne. 
Senere optræder Symptomerne paa »black leg«, Roden bliver 
sort, raadner, og Planten vælter. I 'Kulerne om Vinteren kan 
Phoma lingam brede sig og anrette stor Skade. 

»Kaalroens Tørforraadnelse« er tilskrevet Svampen 
Phoma napobrassicae; det er her konstateret, at den har Frø
smi Ue ganske analogt med »black leg«. Svampen er fire 
Gange isoleret og mange Gange fundet paa Kaalroefrø. Kaal
roekimplanterne angribes ligeledes af »Rodbrand«, og Sygdom
men spredes paa samme Maade. Først fra September og frem
efter breder Tørforraadnelsen sig stærkt og bliver synlig i Kaal
roemarkerne, dette kan skyldes sekundær Smitte fra de først 
dræbte Kimplanter. Herved faar Frøsmitten en ganske over
ordentlig stor Betydning, den er nemlig Skyld i de i de senere 
Aar stærkt opblussende Angreb af Tørforraadnelse. 

I Kaalroefrø er fundet fra 1 til 31 smittede Frø pr. 1000. 
Af de nær ved 70 Kaalroe- og en halv Snes Turnipsfrøprøver, 
der er undersøgte, har. knap en Fjerdedel været smittet af 
Svampen. For de 80 undersøgte Kaalfrøprøver gælder det 
samme. 

»Black leg« og »Tørforraadnelsen« ligner i alt væsentligt 
hinanden. Det skyldes, at de to Svampe Phoma lingam og 
Phoma napobrassieae er identiske. Phoma oleraeea, Ph. bras
sieae, Ph. siliquasll'um og Aposphaeria Brassicae er andre Syno
nymer for den samme Svamp, hvis rette Navn maa være det 
ældste af dem alle: Phoma lingam (Tode) Desm. 

Af Bekæmpelsesmidler mod Phoma lingam, findes i øje
blikket kun to af Værdi, nemlig Afsvampning og et fornuftigt 
Sædskifte, der modvirker Jordsmitte. Der er indledet Forsøg 
med Behandlinger i Frømarken, til Beskyttelse mod Frøsmitte~ 
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Summary. 

»Black-leg« on Cabbage and Swedes. 
A single case af lhe disease known in the United Slales of Ame

rica as »black leg« on cabbage has been observed here in Denmark. 
It appeared on the Island of Amager in the summer of 1927. 

]) Black leg« is caused by the fungus Phoma lingarn. It spreads
through the seed and has been isolated 9 times from Danish cauli-
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flower and sugar loar cabbage seed as well as from cauliflower and 
sugar loar eabbage plants. The pycnidia of the fungus have oflen been 
observed in seed investigations in whieh the Jacobsen germinator 
was used. Cabbage seed was found to contain from 1-30 infeeted 
seeds pr. 1,000. Of 80 samples investigated more than 60 were free af 
P/lOrna inCeetion. 

In a consignment of American cabbage seed known positively 
to have been infected with the disease, no Phoma lingam growth 
a.ppeared when the seed was sown on agar plates in petri dishes 6 
years bter (7 years after harvesting). The conclusion was drawn thai 
the Cungus had died during the interval. The germinating power oC 
the seed was 15 %. 

The seed is infected in the siliques. The Cungus is found as dor
m.ant mycelium in the rudimentary seed ~llbumen betwcen the seed 
shell and thc germ. The germ itself is first infecled during germina
nation. Many seedlings die with symptoms af »damping off«. The 
spores af the fungus are spre.ad to neighboring plants. Later, symp
toms oC "black leg« appear, the root becomes blaek, rots away and 
the plant toppies over. Phorna lingam ean aitack and spread in cab
bage heads during winter storage and eause great dnmage. 

~ Dry rot« 01' swedes is ascribed to the fungus P/lOrna napobras
sieae. It has been proved that this disease is spread with the seed in 
the same way as ;)black leg«. The fungus has been isolated four times 
and found many times an seeds of swedes. Seedlings of swedes are 
also aUackcd by »damping-offq and the disease spreads as in attaeks 
of Phoma lingarn. Beginning with September it gains ground rapidly 
and is visible in the swede fields, due to a secondary infection from 
the first seedlings killed. This indicates the very great danger in seed 
infeetion, - it is, indeed, the eause of the attacks of »dry rot~ whieh 
have been so predominant during the past few years. 

Seed af swedes has been found to contain from 1-31 inrected 
seeds pr. 1,000. About 70 swede seed samples and 10 turnip seed 
samples have been investigated. Hardly 25 °/0 were infeeted with 
Phorna. 

»Black leg« and »dry rot« resemble eaeh other in the main. The 
investigations reported here show that the two fungi, Phoma lingarn 
and Phoma napobrassieae are idenHcal. Phoma oleraeeae, Ph. brassicae, 
Ph. siliquaslrum and Aposphaeria bl'assicae are synonyms for the same 
fungus, whose right name must be the eIdest of alL Phorna Ungarn 
(Tode) Desm. 

or the preventive measures against this disease only two are at 
present valuable, - seed disinfection and a rational erop rotation to 
control soil infection. 


