
Kartoffelsorter og Kartoffelsygdomme. 
Orienterende Undersøgelser. 

Af C. A. Jørgensen og Olaf Nielsen. 

Af Karloffelplanten forekommer der et Utal af Kultursorter ; 
almindelig dyrkede herhjemme er i Øjeblikket mindst 20, og 
det Antal,sonl i Tidens Løb" har været Genstand for Afprøv~ 
ning ved Statens FOl'søgsstationer, overskrider langt 300. De 
bedste af Sorterne er internationale og dyrkes i mange Lande, 
medens andre' er lokale og beregnede paa at imødekolnlne 
specielle Krav. At Sortsantallet er saa stort, hænger sammen 
med Kartoffelplantens stærke Heterozygoti, der gør det let at 
tiltrække nye Sorter. Man behøver blot at indsamle nogle 
Kartoffelæbler, saa Frøene ud, og straks har man et uhyre 
varierende Afkomsmateriale ; med Kl1oldformeringen følger øje
blikkelig Konstans, Vanskeligheden bestaar alene i at udvælge 
det gode, SOln altid kun er yderst sparsomt til Stede lnellem 
Frøplanterne. . 

Jævnsides lned de ydre Sortsforskelligheder gaar Forskelle 
i indre Egenskaber. Hos 111ange Kulturplanter har vi Erfarin~ 
ger for, at de forskellige Sorter forholder sig uens over for 
Angreb af Sygdomme: nogle er modtagelige, andre modstands~ 
dygtige eller endog immune. Et af de smukkeste Eksempler 
paa dette frembyder netop Kartoffelplanteli i Sorternes Forhold 
over for Kartoffelbrok, der foraarsages af Snylteren Synchy
il'ium endobioticum. Det er almindelig kendt, at de fleste ældre 
Sorter er modtagelige for denne Sygdom, medens mange nye 
er immune. De imnlune Sorter er det vigtigste Vaaben mod 
Sygdommen, og man tillægger derfor denne Egenskab saa stor 
Værdi, at der nu næppe udsendes en ny Kartoffelsort, som 
ikke er i Besiddelse af den, og Afprøvningen af Sorterne er 
fra Udførelse i usikre Markforsøg ved tyske Forskeres Under~ 
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søgeiser bragt over i laboratoriemæssig Form, hvorved U nder
søgeisen foretages ved Indpodning af smaa Svulststykker ved 
øjnene af de spirende Knolde. , 

Medens vi saaledes har en betydelig Indsigt i Spørgsmaa
let om Kartoffelsorter og Kartoffelbrok, stiller det sig mindre 
gunstigt med vort Kendskab til Sorternes Forhold over for en 
Række andre Sygdomme. I den udenlandske Litteratur finder 
man en Del Oplysninger, dels i specielle Arbejder, dels i Sorts
oversigterne, men Angivelserne er ofte baserede paa ret tilfæl
dige Iagttagelser. Gode Undersøgelser findes dog fra de senere 
Aar, i England udførte af Whilehead (12)1), i Sverige af Lind
fors (8), i N arge af Lunden (10). 

Hjemlige Forsøg over Kartoffelsorter og Kartoffelsygdomme 
findes saa godt som ikke, og et Indtryk af Usikkerheden paa 
dette Omraade faar man ved at gennemse Th. Frederiksens 
nylig udkomne Kartoffelbog (3). I Kap. 7 findes en Fremstil
ling af de vigtigste Sygdomme og deres Bekæmpelse, og Gang 
paa Gang hedder det her, at der synes at være Forskel paa 
Sorternes Modstandsevne, men at nærmere Undersøgelser mang
ler. Bedst orienteret er vi om adskillige nyere Sorters FOI'hold 
over for Kartoffelskimmel, dels gennem Undersøgelser paa Fre
derikshøj (Deodara sml. med andre Foder- og Fabrikskartofler), 
dels gennem de senere Aars Sortsforsøg ved Statens Forsøgs
stationer. I 239. Beretning om Forsøg i 1926-29 (L. P. Jacob
sen (5» findes et særligt Afsnit om de 7 afprøvede Sorters 
Modtagelighed, baseret paa en Sammenligning af Udbyttet fra 
sprøjtede og usprøjtede Parceller. 

Det laa derfor nær at foretage nogle Undersøgelser paa 
dette Omraade. Som de første i deres Art herhjemme maatfe 
de blive af orienterende Karakter, baade nled Hensyn til An
tallet af undersøgte Sorter, til de benyttede Fremgangsmaader 
og til Resultaternes Nøjagtighed, idet Pladsen paa Statens 
plantepatolog~ske· Forsøgs beskedne Areal i Lyngby paa For
haand begrænsede Forsøgenes Omfang stærkt. Arbejdet kunde 
jo senere uddybes mere og visse Led muligvis indgaa som 
faste Bestanddele af Sortsforsøgene med Kartofler, hvis der 
viste sig saa store Forskelligheder, at der maaUe tillægges dem 
praktisk Betydning. 

l) Tallene i Parentes henviser til Litteraturfortegnelsen Side 315. 
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-Da Sorter med meget udpræget Modtagelighed eller Resi
stens erfaringsmæssigt er sj~ldne, blev der i Raab om at faa 
nogle af disse med, optaget· et temmelig' stort Antal Sorter i de 
orienterende Forsøg, og Undersøgelsen tilstræbte da blot en 
Inddeling af dem i større Grupper med skønsmæssig ansatte 
Grænser (meget modtagelige, modtagelige, modstandsdygtige, 
meget modstandsdygtige), og ikke nogen Opstilling paa Række 
fra mest til mindst modtagelig. 

I Undersøgelsen er de vigtigste Kartoffelsygdomme inddra-
-get, nemlig Kartoffelskimmel, Bladrullesyge, Mosaiksyge, Rod
filtsvamp, og i mindre Omfang Sortbenssyge og Skurv. De 
afprøvede Sorter er: 

I 1926-29: Akme, Betula, Greaf Scot,King George, Magnum bonum, 
Majestic, Pepo, Pirola, Rheinland, Richlers Imperator, Rubin og 
Up to date, i alt 12. 

I 1927-30: Brawo, Burbank, Deodara, Fi'lrstenkrone, Kerrs Pink, King 
Edward, Magnum bonum, . Parnassia, Sigyn, Silesia, Wohltmann, 
og af tidlige Sorter: Askebladet, Hammersmilh, Juli, Sharpes Vic
tor, Tidlig Rosen, Webbs Tidlig, i alt 18. 

Alle Sorterne stammer rra Forsøgsstationen ved TyJstrup, 
og Sortsbetegnelserne er overensstemmende med de der an
vendte. 

Dyrkningen skete i Markskifterne i Forsøgsarealet ved Sta
tens plantepatologiske Forsøg i Lyngby. Hver Sort forefandtes 
i 3 R~kker af 11 m Længde (100 Planter) hvert Aar, altid med 
en Række stærkt virussyge Magnum bonum paa hver Side, 
der tjente som Smittekilde; kun i del sidste Forsøgsaar dyrke
des der -to Parceller af hver Sort. De fremkomne Udbyttetal 
har saaledes kun en enkelt aarlig Parcel som Grundlag, men 
de giver dog sammen med Iagttagelserne over Sygdomsforløbet 
paa Toppen tilstrækkelig Sikkerhed for den tilstræbte Gruppe
inddeling. Talmaterialet findes sammenstillet i Tabel1. 

I den følgende Fremstilling vil det være mest forn1aals
tjenligt at behandle hver Sygdom for sig, med nogle Ord om 
dens Biologi, en Omtale af de ved Sortssammenligningen be
nyttede Fremgangsmaader og en Diskussion af Resultaternes 
Paalidelighed som Maal for Sorternes Sygdomsmodtagelighed. 

1. Kartoffelskimmel. Angrebet skyldes Svampen Phyfoph
thora infestans; baade Top og Knolde skades. Paa Toppen 
viser Sygdommen sig som Regel i sidste Halvdel af Somme-
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Tabel I. Kartoffelsor' 

Sort 

Ly;:;~y 1m --o o o --o '1179 II ~ o - I --o --o I --o 
1929 o 27 39 7 94 29 9 ~ 1 7 46 I o ~ 

--------------~I 

Tylstrup Avl 1929 o I O I o I o I o I o I 1 I o i o I o l o I 

Lyngby ~:;~ II - - = - = - 1

1

- - - II -

Avl }:~Z I ~ ~ ~ ~ ~ ~ ! ~ 1~ ~ ,1~~ 
Tylstrup Avl 1929 I 58 l O I O I O l O I 2 I 3 I O I 87 I O 1100 l 

1926154.590.262.4[- • 57.5!8H.sl 67.21 62.0 54'661.4 1 41.6,5 
Lyngby 192744.5 57.3 49.41' 50.6 15.1149.4 161.2 48.5 50.5 52.3

1

36,5,3 
Avl 1928 '132.3 72.2 70.s: 17.8 68.5 51.7151.5 49.5 63.3138'716 

____________ 1_9_29_
1 

33.6 32.7 53.7 60.0 i 8.8 60.0 69.5 47.7 57.8 40.9 47.714 

Tylstrnp Avl 1929 1155.31 70,91 80.5! 64.11 52.71 81.s1 73.21 85.() 166.4185.0155.51, 8 

pCt. Nedgang 39 I 541 46 l 6 l 831 27 l 5 l 44 l 13 I 52 l 14 ! 4 

17 I pCt. Merudbytte f. Sprøjtning II 10 I 6 l 5 I 9 I 11 I 17 l 3 I 8 I 9 I 27 l 10 1 ~ 

ID
8 il r~=--~=~ -- 27/S 1927 usP~' 71 31 9[ 9[ 91-;-1 8 -I 5~[---71 9[ 7[-

19 8 ~ ~ 'ol; spr. 3 1 2 7 8 2 3 1 2 4, 3 80-0"::: 
20 ~ ~ a ~ -Su;- 10 I 4 I 11 I 16 l 17 l ilT!} I 6 l 9 I 13 I 10 I ] 
21 .s~~li 28/S 1925 uspr. 8121618[61615131415 7-1-
22 'I ~ G".o o;:: I spr. II 3 1 2 4 2 I 2 2 1 1 2 3 
23 :2;; --Su;-l 11 l 3 I 8 l 12 I 8 l 8 I 7 l 4 i 5 I 7 l 10 I 
241 pCt. Knolde Skimn~11 0.91 1.0 I 1.81 0.71 1.41 0.51 0.91 2.91 0.81 3.0 I 0.51 

25 I angrebne af Rodfiltsvamp 1144.2119.6/37.2129.4113.2146.8118.4136.41 8.0123.6139.614 

ren, i Begyndelsen som enkeltsiddende, brungraa Pletter paa 
de nedre Blade, hvorfra Smitten under gunstige Vejrforhold 
breder sig med rivende Hast; paa faa Dage kan da hele Blad
massen ødelægges. I nogle Tilfælde visner Stænglerne helt ned 
til Jordoverfladen, i andre bliver de staaende nogen Tid, del
vis bevare.nde den grønne Farve, undertiden med en lille Rest 
friske Blade i Toppen. De ganske unge Blade modstaar Infek
tionen bedre end de fuldt udviklede. Som Følge af Tappens 
Ødelæggelse afbrydes Væksten, inden Knoldudviklingen er til-
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~ Sygdomsangreb. 

~m I Z ~ ~ II 2~ -: ~ 5~ ~ g ~ ~ ?o I g ~ II ~ l~ Il~ 19 
1930 O 83 73 70 48 62 100 70 O 47 57 100 90 12 91 25 I 74 52 

1930 O I O I O I 1 [ O [ O [ . 2 I O [ O I O I O I O O I O I O I O I O I O 

~ :;~ ~ II -;; I ~ ;1 O 1-; I -O II; -O li -O 1'1 ~ II 12 1451 11; 121 1
1

-; II O II -; 
1929 21 1 9 O O O 1 O 11 O 5 ? 15 1100 I 17 O l' O O 
1930_, 52 I 6 1 10 O 110 5 7 O 44 7 O O I O 100 13 O O O 

1930 J 2 I O I 10 I 1 I 5 I 5 I 5·1 O I 15 I O I O 1 O: O 11 O O I 2 I O I O [ O 

1927 li 55.7196.6 63.3 43.7138.9 21.1124.8149.6 29.0152.1 141.6115.3 i 21.7120.8119.7 17.6119.8 30.6 
1928 1166.6146.4 71.4 59.1162.9 59.9142.9 51.9 48.2,58.81 54.6 46.2167.5152.0169.5 69.0179.8 81.6 
1929 l 48.6 47.3 68.9 44.2 58.0 ?9.5 15.7150.6 45.5

1

' 63.3 55.0 I 32.0 35.7 38.6 32.4 39.5 60.9 57.6 
HJ!tOjI41.8 42.7 46.8 33.2 54.1 ~3.6 13.6 39.5 46.8 55.5 40.0 J 17.0 20.8 20.8 23.5 34.4 30.1 40.7 

1930 151.8152.3 [ 73.21 62.7168.2141.8138.6/ 5271 60.5/69.5157.3136.5139.6125.4144.0 I ~0.4159.7152.2 
19 118 [ 36 I 47 I 21 [ 44 I 67 1 25 I 23 I 20 I 30 I 54 I 48 I 18 1 47 I 15 I 50 I 22 

lill} \ 12 112 \ 5 \ 22 1 11 \ 13 l 2 I 6! 8 I 12 I 4 II 5 I 3 I 12 I 12 / 21 I 12 

91 41 6j si 61 10 -I 91 4
2
' I 9

8
1 3 ',I 7 l-IO 11 10-1 10 FIO 10 110 1

10 
5. 1, 2 5 2 9 i 7 1, 1 i 10 9 I 9 I - 9 I 10 9 9 

1
11415181131 sl191161 6117141812019119119120119119 

~ I i I i I ~ I ~ I ~ I ~ I i Il ~ I ~ I ~_l~ ~ 1 ~ 11 ~ 11 ~ 11 ~ i 1 ~ /1 ~ 
1 10 I 4 1 5 I 8 I 4 I 8 I 8 I 3 I 18 1 3 I 6 I 16 18 I 18 I 18 I 19 I 18 I 18 

Is .• lo.,I1.0 1 a .• I1.,1 4 .• ! 0 .• 1 0 .• 14.21 2.,1 ~.,120.8\14.31 5.d 5.,1 a.,1 7.,1 s.o 
31.7132.3[17.3129.8139.4/32.8121.0 122.7133.1145.9124.0 119.91124.8129.4125.7115.0 111.5118.8 

endebragt, og Udbyttet forringes derfor meget betydeligt, ofte 
nled 30 pCt. eller mere. Under Regn kan Smitten endvidere 
med Fugtigheden sive ned til Knoldene; ved Optagningen viser 
Angrebet sig da som store, lidt mørkfarvede, svagt indsunkne 
Pletter, under hvilke Kødet er brunt og svampet. 

Et klart Indtryk af KartotIe1sOl'ternes Forhold over for 
Skimmel faar man derfor først gennem flere forskellige Under
søgeiser. Der maa tages Hensyn til 

a) Topangrebet, som bedst kan bedømmes ved Inspek-



300 

tion i Marken flere Gange i Løbet af Eftersommeren med An
vendelse af en Karakterskaia fra O til 10, O = sund, 10 = øde
lagt. De fundne Tal er dog, hvor det gælder en Sammenlig
ning af forskellige Sorter, mindre anvendelige, end hvor Un
dersøgelsen foretages i en enkelt Sort paa Parceller, der som 
Følge af forskellig Behandling (Sprøjtning, Pudring) er ulige 
stærkt angrebne. Den samme Ødelæggelse af Toppen, f. Eks. 
til Karakteren 5, paa to forskellige Sorter, behøver nemlig 
ikke at betyde samme Modtagelighed bos dem. Det er kun 
Tilfældet, saafreml de er paa samme Udviklingstrin, men ikke. 
hvis det er en forholdsvis tidlig og en meget sen Sort, der sam
menlignes. Toppens Modtagelighed øges nemlig med Alderen. 

b) Udbyttenedgangen, som er Følgen af Tappens Vis
nen, kan bestemmes ved, at Udbyttet af sprøjtede og usprøj
tede Parceller sammenlignes. Det procentiske Merudbytte er 
da et Udtryk for Sorternes Modtagelighed. I Sortsforsøgene 
paa Statens Forsøgsstationer bestemmes Modtageligheden paa 
denne Maade, og med Rette, idet dette Tal netop udtrykker, 
hvad Praksis i denne Forbindelse først spørger om: Hvor stort 
et Merudbytte kan der ventes af de forskellige Sorter ved to 
Gange Sprøjtning med Bordeauxvædske? I det foreliggende 
Tilfælde er dette imidlertid ikke nok. Tallet er nemlig kun 
gyldigt som Udtryk for den teoretiske Modtagelighed, naar Bor
deauxværlsken virkelig har været i Stand til at holde Skimme
len fuldstændig borte og sikre de sprøjtede Kartofler en uhin
dret Vækst indtil den naturlige Alderdomsvisnen. Ved meget 
stærke Skimmelangreb er dette ikke altid Tilfældet, hvad man 
lIlaa være opmærksom paa, hvis Fejlslutninger, særlig med 
Hensyn til de meget modtagelige Sorters Stilling, skal undgaas. 

c) Skimmelangrebet paa Knoldene undersøges om 
Efteraaret ved Optagningen paa en Gennemsnitsprøve paa 
2-300 Knolde, som vaskes og derefter sorteres i sunde og 
skimmelplettede . 

De Tal, som vedrører Modtageligheden for Kartoffelskim
Inel hos de her undersøgte Sorter, findes i Kolonnerne Nr. 17, 
18-20, 21-23 og 24 i Tabel· 1. Tanene i den førstnævnte 
Række er det procentiske Merudbytte for 2 Sprøjtninger med 
Bordeauxvædske gennem de 4 Aar, i hvilke Undersøgelsen er 
ført for hvert Hold Sorter, i Kolonnerne 18-20 og, 21-23 
findes Karakterer for Skimmelangrebet paa Toppen i usprøjtet 
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og sprøjtet, givne henholdsvis d. 27. Aug. 1927 og d. 28. Aug. 
1928, og endelig giver Kolonne 24 Procenttallene af skimmel
angrebne Knolde. 

De Ødelæggelser, som Kartoffelskimmelen forvolder, veks
ler stærkt fra Aar til Aar, afhængig af Vejrliget i sidste Halv
del af Sommeren. I 1926 var Angrebene ret ondartede, i 1927 
ødelæggende i et Omfang som maaske kun een Gang hvert 
Tiaar, og i 1928, 1929 og 1930 telnmelig godartede. 

I 1927 og 1928 er givet Karakterer for Angrebet paa Top
pen paa omtrent samme Dato, nen1lig 27. og 28. August; disse 
Tal er opført i Tabellen og viser tydeligt Forskellen mellem 
de to Aar. Tallene for 1927 er naturligvis størst; men Varia
tionen fra Sort til Sort er i øvrigt 'væsentlig overensstemmende, 
baade naar Kolonnerne 18 og 21 (usprøjtet) og naal' 19 og .22 . 
(sprøjtet) sammenlignes. Ved de sidste to Rækker, særlig 19, 
falder .imidlertid en anden Ting straks i øjnene: de høje An
grebskarakterer for adskillige af Sorterne, som f. Eks. King 
George (7), Magnum bonum (8), King Edward (9), Sigyn (8) 
og Æggeblomme (10). Det vil sige, at Sprøjtningerne med Bor
deauxvædske under de meget ondartede Angreb i 1927 ikke 
var i Stand til at yde de mest modtagelige Sorter tilfredsstil
lende Beskyttelse. Heraf følger atter, at Tallene for det pro
centiske Merudbytte efter Sprøjtning (Kolonne 17) ikke er noget 
direkte Udtryk for Modtageligheden.' Det ringe Merudbytte efter 
Sprøjtning skyldes nemlig i nogle Tilfælde, at Sorterne (f. Eks. 
Betula, Parnassia) er modstandsdygtige mod Skimmel, saaledes 
at ogsaa usprøjtet giver et godt Udbytte, i andre derimod, at 
Sorterne (f. Eks. King George, Magnum bonum, King Edward, 
Æggeblomme) er saa modtagelige, al selv de sprøjtede Planter 
tidligt ødelægges helt. Udbyttetallene maa ses paa Baggrund 
af dette og kun benyttes under Hensyntagen til Karaktertallene 
for Angrebene paa Toppen. 

Ved Grupperingen af Sorterne maa Hovedvægten derfor 
lægges paa Angrebskaraktererne i Kolonnerne 18-23, og den 
bedste Vurdering giver Summen af Karaktererne for sprøjtet og 
usprøjtet, som er opført i Kolonnerne 20 og 23. Der kan op
stilles følgende Grupper: 

Meget modstandsdygtig Top: Betula, Silesia. 
Noget modstandsdygtig Top: Burbank, Parnassia, Pirola, Kerrs Pink, 

Deodara, Wohltmann, Rheinland. 
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Modtagelig Top: Pepo, Great Seot, Majestic, Rubin, Richters Im
perator, Up to date, Fiirstenkrone, Akme, Brawo, 
Magnum bonum, King Edward, King George. 

Meget modtagelig Top: Sigyn, Æggeblomme. 

Som det var at vente, finder man kun et Par Sorter i 
hver af de to Ydergrupper. Som meget modstandsdygtige maa 
Silesia, der er ret sildig, og Betula, der er meget sildig, ka
rakteriseres. Ingen af dem er dyrkede i Praksis. 

Som meget modtagelige har Sigyn og Æggeblomme vist 
sig; at Æggeblomme angribes stærkt, er i øvrigt ikke ukendt. 

I Mellemgrupperne ligger Flertallet af de undersøgte Sor
ter. Inden for Grupperne er der naturligvis aUer Forskelle, og 
Sorterne er saa vidt muligt opstillede saaledes, at de mere 
modstandsdygtige nævnes først, de mere modtagelige sidst i 
hver Gruppe; men det bør erindres, at Observationsmateriaiet 
ikke er tilstrækkeligt til at give en sikker Rækkefølge. For
skellene mellem de seks Sorter i Gruppen »Noget modstands
dygtige« er ikke store, hvorinlod der i Gruppen »Modtagelige«, 
som omfatter de fleste Sorter, er betydelig Forskel i Modstands
evne fra Sorter som Pep o og Majestic til Magnum bonum, 
King Edward og King George. En yderligere Inddeling lader 
sig dog, paa Grund af de j~vne Overgange gennem Rækken, 
ikke godt· foretage. 

De Sorter, der fra garnrnel Tid er dyrkede herhjemme, 
Richters Imperator. Up to date, Magnum bonum og Ægge
blomme, ligger alle til den modtagelige Side. Heldigere stiller 
det sig med flere af de nye Sorter, som har vundet Udbre
delse i de senere Aar; saaledes staar Deodara ret højt i Ræk
ken, og Majestic, der dyrkes i de kartoffelbrOksmittede Om
raader, er mere modstandsdygtig end Up to date, som den 
væsentlig har afløst. Derimod betegner King Edward, der paa 
Øerne nu i stor Udstrækning bliver dyrket i Stedet for Mag
nUID bonum, ikke i denne Henseende nogen Forbedring. 

De 6 tidlige Sorter, de}' er opført i Tabellen, har sonl 
Regel været halvvisne af Alderdom, naar Skimmelangrebene 
begyndte, og kunde derfor ikke klassificeres med Sikkerhed. 
Spørgsmaalet om Forholdet over for Skimmelangreb paa Top
pen har heller ikke saa stor Betydning for deres Vedkom
mende, 

Inden vi gaar over til at omtale Skimmelangrebene paa 
Knoldene af de undersøgte Kartoffelsorter, kan der være Grund 
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til at kaste endnu et Blik paa Tallene i Kolonne 17, det pro
centiske Merudbytte i Sorterne for Sprøjtning med Bordeaux
vædske. Som før nævnt, svigter de -som Maal for Sorternes 
indbyrdes Stilling, fordi de meget modtagelige ogsaa i sprøjtet 
Tilstand angribes af Phytophiora; alligevel har Tallene In ter
esse: Undersøger vi de modstandsdygtige Sorters Stilling, ser 
vi, at de alle reagerer for Sprøjtning med et Merudbytte, lille 
hos nogle (Betula, Pepo, Parnassia), op til en halv Snes Pro
cent hos andre (Pirola, Rheinland, Rubin, Burbank, Deodara, 
Wohltmann), som undertiden er blevet anset for saa mod
standsdygtige. at Sprøjtning af dem ikke skulde være økono
misk. De sildige, højtydende Sorter, som holder sig grønne 
længe, rammes ogsaa kendeligt paa Udbyttet af Kartoffelskim
melen, og vi tør sige, at del' for Tiden ikke herhjemme fore
findes nogen Sort i almindelig Dyrkning, hvis Modstandsevne 
er saa stor, at den overflødiggør Sprøjtning eller Pudring. At· 
saadanne modstandsdygtige eller endog immune Sorter med 
Tiden vil dukke op, er ikke usandsynligt; ved Kartoffelforæd
lingen i Tyskland er der i den sidste halve Snes Aar efter K. 
O. Miillers Initiativ (11) arbejdet meget med Problemet ved 
Indkrydsning af vilde, resistente, med Kartoflen nærbeslægtede 
Solanum-Arter i de gamle Kultursorter. 

Procenttallene for skimmelangrebne Knolde, fundne om 
Efteraaret ved Optagningen, er opførte i Kolonne 24. Tallene 
varierer fra 0.4 til 20.8 pCt, Sorterne kan opstilles i 4 Grupper: 

Knoldene meget modstandsdygtige: Parnassia, Majestie, Rubin, Pepo, 
Burbank, King George, Rheinland, 
Magnum bonum, Akme. BetuIa, 
Deodara. 

Knoldene noget modstandsdygtige: Kerrs pink, Great Seot, Wohltmann, 
Silesia, PiroIa, Riehters Imperator, 

Knoldene modtagelige: Fiirstenkrone, Sigyn, King Edward, 
Up to date, Brawo. 

Knoldene meget modtagelige: Æggeblomme. 

For en stor Del af de undersøgte Sorter kan det aItsaa 
siges, at skimmelangrebne Knolde er sjældne (under 1 pet.) 
eller· dog sparsomme '(indtil 3 pCt. i _Gruppen: noget modstands
dygtige). Hos andre er Kn()ldene modtagelige eller meget mod
tagelige (fra 3 pet. og opefter). Dette gælder Sarierne King Ed~ 
ward, Up to date og navnlig Æggeblomme, der af alle de prø-
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ved e i denne Retning har Rekorden med gennemsnitlig 20.8 
pCt. angrebne Knolde. Fra Tyskland foreligger Undersøgelser 
af K6ck (7). 

Det er værd at bemærke, at Skimmelangrebelle paa Top 
og paa Knolde ikke behøver at vise direkte Sammenhæng. En 
Kartoffelsort, der er meget modtagelig paa Toppen, kan godt 
have modstandsdygtige Knolde, og den omvendte Kombination, 
resistent Top og modtagelige Knolde, forekommer ogsaa. Saa
ledes er af de to Sorter Magnunl bonum og Up to date den 
første mere modtagelig paa Toppen end den sidste, men an
gribes til Gengæld i mindre Grad paa Knoldene. Hos Sorten 
King George, der sammen med Sigyn og Æggeblomme angri
bes haardest paa Stængler og Blade, er angrebne Knolde sjældne, 
og paa Sorten Silesia, der er resistent paa Toppen, træffes 

~ skimmelplettede Knolde hyppigt. Æggeblomme angribes over
-ordentlig stærkt baade paa Top og Knolde. 

De seks tidlige Sorter er alle modtagelige paa Knoldene, 
Tidlig Rosen og Webbs tidlige mest, med Angrebsprocenter 
paa 7.5 og 8.0. 

2. Bladrullesyge og Mosaiksyge viser i Aarsagsforhold og 
Biologi saa vidtgaaende Overensstemmelse, at det vil være na
turligt her at behandle dem sammen, saa meget mere som 
U ndersøgelsen over Kartoffelsarternes Angribelighed er udført 
paa samme Maade ved begge Sygdomme. 

I begge Tilfælde er Sygdomsaarsagen et saakaldt Virus, 
d. v. s. et ultrafiltrabelt Princip, der findes i Planternes levende 
Celler. Overførelsen af Smitstoffet fra angrebne til sunde Plan
ter sker ved Stik af sugende Insekter som Tæger og Bladlus. 

Symptomerne er i al Korthed følgende: 
Bladrullesygen ytrer sig i Planten ved at Karstrængenes 

Sivævsdel ødelægges. Stoftransporten hæmmes stærkt, og dette 
bevirker ved Spiringen, at Moderknolden ikke udtømmes for 
Næring, men kan holde sig fast og frisk hele Sommeren. Top
pen vokser derfor heller ikke til normal Størrelse, men forbliver 
lav og tæt, med en gulbronce Farvetone. Stivelsen, som dannes 
i de grønne Celler, transporteres ikke bort, men ophobes i Bla~ 
dene, ~om bliver tykke og sprøde med indrullede Rande paa 
Smaabladene. De nye Knolde ernæres ikke tilstrækkeligt, og 
bladrullesyge Planter giver altid langt .ringere Knoldudbytte 
end normale. 
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Mosaiksygens Hovedsymptom er, som Navnet siger, gullige, 
oftest utydeligt afgrænsede, mosaikagtigt fordelte Pletter i de 
grønne Blade. Samtidig er Bladene mindre end normalt, ofte 
lidt uregelmæssige i Formen, idet de lyse Partier vokser svagt, 
og Stænglerne noget spinkle og bløde. I mere ondartede Til
fælde er Bladene stærkt krusede, overalt lysere end normalt, 
Toppen lav til dværgagtig, de nyansatte Knolde smaa. Hos 
nogle Kartoffelsorter (f. Eks. Juli, Magnum bonum, Sigyn) er 
det oftest det først skildrede Symptom, man møder, medens 
andre hurtigt degenererer til det krusede Stadium (Rheinland, 
Preussen, Hammersmith). 

Bladrullesygen og mindre udtalt ogsaa Mosaiksygen op
træder almindeligst og mest ondartet i Landets milde og be
skyttede Egne, h vor der er de bedste Smittebetingelser. For 
Bladrullesygen foreligger der en særlig Undersøgelse af dette 
Forhold, offentliggjort i 155. Meddelelse fra Statens Forsøgs
virksomhed i Plantekultur (E. Gram 1922 (4». I Praksis træf
fer man ikke sjældent Kartoffelmarker, hvori 10-20 pCt. eller 
flere Planter er angrebne, og disse Planter giver saa godt som 
intet Udbytte: I særlig ondartede Tilfælde kan Udbyttet synke 
til langt under Halvdelen af det normale pr. ha. 

Ogsaa om Mosaiksygen gælder det, at den formindsker 
Udbyttet stærkt. Lindfors (1929) fandt saaledes, at kunstigt 
smittede Planter kun gav ca. 150 g Knolde i Gennemsnit pr. 
Plante mod ca. 700 g under sunde Plant~r . 

. Her fra Landet foreligger en Undersøgelse, udført i 1930, af 
Konsulent H. E. Jensen, Hillerød, offentliggjort i den sjællandske 
Planteavlsberetning for 1930, Side 85-86 (6). Den udførtes paa 
to Forsøgssteder ved at 500 mosaiksyge og 500 sunde Planter 
af Sorten Juli afmærkedes med Stokke i Juli Maaned, hvor
efter Blokkene optoges særskilt og Udbyttet vejedes. Det ene 
Sted gav de sunde Planter 77 pCt. mere end de syge, det an
det 34 pCt.; sidstnævnte Sted blev der sprøjtet omhyggeligt 
med Bordeauxvædske, saaledes at Skimmelangrebet holdtes 
nede. Herved forklares delvis Forskellen paa Resultatet fra de 
to Forsøgssteder, naa1' man husker, at saavel blad 1'ulle- som 
mosaiksyge Planter er langsommere i Udvikling end sunde, 
blomstrer og ansætter Knolde senere. 

Spørgsmaalet om Mosaiksygens Indflydelse paa Udbyttet 
er ogsaa gjort til Genstand for Undersøgelse ved Statens For-

20 
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søgsstationer. Fremgangsmaaden var følgende: I Sommeren 
1929 udvalgtes paa Tylstrup Forsøgsstation i Sorterne Juli og 
Magnum bonum et større Antal mosaiksyge og sunde Blokke, 
som blev optagne særskilt. Materialet benyttedes til Udbytte
forsøg i 1930, 1931 og 1932 ved Tylstrup og SIlangsbjerg. Som 
syge anvendtes Fremavl fra de engang udvalgte Blokke, medens 
der af sunde stadig maatte tages nyt Udvalg, idet Planterne i 
Udbytteforsøgene i stor Udstrækning blev smittede ved Nabo
skabet med de syge. 

Der anvendtes ved Tylstrup 5 større, ved Spangsbjerg 8-9 
mindre Fællesparceller, rettende sig efter det til Raadighed væ
rende Læggemateriale. Kartoflerne behandledes i øvrigt paa 
sædvanlig Vis, forspiredes ikke, og blev paa begge Stationer 
sprøjtede 2 Gange med Bordeauxvædske hver Sommer. Der er 
gødet kraftigere ved Spangsbjerg end ved Tylstrup. Det var 
hvert Aar tyde1igt at se, at Planterne efter de sunde Knolde 
spirede tidligst og jævnest af Jorden, og i Forsommeren var 
forud for de syge i Topudvikling. Navnlig i Sorten Juli, paa 
hvilken Mosaiksygen slaar stærkt igennem, var dette fremtræ
dende. Senere paa Sommeren udviskedes Forskellen, ja vendte 
i enkelte Tilfælde snarest om, efter lang Midsommertørke, som 
de senere udviklede, syge Planter bedst lnodstod, saa at disse 
i August-September saa kraftigst ud. I Juli-Kartoflerne blev 
i Løbet af de 3 Dyrkningsaar Planterne af den krusede Type 
talrigere, medens Sygdommen i Magnum bonum ikke udvik
lede sig kendeligt i denne Retning. Trods al Omhu ved Ud
valget af de sunde Blokke har der været enkelte syge Planter 
at finde i de sunde Parceller, sandsynligvis efter Knolde fra 
Moderplanter, smittede i Udvalgsaaret. Udbyttenedgangen giver 
derfor ikke hele Forskellen mellem sunde og angrebne Planter, 
om end dog største Delen deraf. 

Det fremgaar af Tabel 2, at der i alle 3 Aar i begge Sor
ter og saavel ved Spangsbjerg som ved Tylstrup er avlet størst 
Udbytte efter de sunde Knolde. De to Sorter forholder sig 
noget forskelligt, idet Nedgangen er langt større i Juli-Kartof
lerne end i Magnum bonum, der er mindre modtagelige. Ved 
Spangsbjerg er det procentiske Mindreudbytte for Sorten Juli 
i de 3 Forsøgsaar henholdsvis 9, 10, 15, ved Tylstrup 18, 15, 
17, Gennemsnittene henholdsvis 11 og 17; for Magnum bonum 
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er de tilsvarende Tal 4, 5, 6, og 17, 0.5, 3, Gennemsnittene 
5 og 6. 

Udbytletallene (hkg pr. ha, uden Fradrag af Læggeknol
dene ) er følgende: 

Tabel 2. Udbytte, hkg pr. ha, af sunde og mosaiksyge 
Kartofler, 

II II 

~ 
J~li . I Magnum bonum_ 

. l Spang'- I Tylstrup I Sp~ngs- I Tylstrup 
I ___ Il bjerg bjerg I 

- -------sunde---~-~Ir 306 I 229 il- 284 T-1~-~-

syge II 2

9

78 . 1

1

8

8

9 III 2

4

72 I 1

1

6

7

5 1930 

_ Udbyttenedgang, pCt. 

------ r-· sunde II· ~1~o~-_-111 ~1~5~=11111 _ ;~5; ;Oi,8

5

9 

1931 il~d-;'yt~c~:;an~~;;.-II_ 
'III' sunde II 375 ! 357 II 387 343 

1932 syge 3

1

2

5

° 2

1

9

7

5 III 36

6

2 _1'_3_~32 
II Udbyttenedgang, pCt. II 

- I sunde II 322 274! 323 I 253 

Middel I syge 111 2

1

8

1

5 2

1

2

7

8 11-~05~1' 23

6

8 
19.30-321~~~~-;~-;, 

Tallene varierer ikke meget fra Aar til Aar, naar undtages 
Magnum bonum ved Tylstrup, som gav et stort Minus i det 
første Dyrkningsaar, men kun smaa i de to følgende. Det er 
imidlertid meget følelige Udslag i Udbytte, Mosaiksygen kan 
foraarsage, en Nedgang paa 50-60 hkg pr. ha i Juli, paa 
25-30 i Magnum bonum, og, som alt nævnt, er disse Tal end 
ikke de maksimale. Konsulent H. E. Jensen fandt saaledes i 
Juli paa to Lokaliteter 43 og 25 pCt. Mindreudbytte under 
Forhold, hvor de angrebne kan sidestilles med Forsøgsstatio
nernes, medens de sunde utvivlsomt har været bedre, uden 
T ndblanding af svagt syge og desuden bestaaet af udvalgte, 
kraftige Blokke. Det kan endnu bemærkes, at Tørstofprocen
ten som Regel ligger lidt højere _ i de sunde Knolde end i 
de syge. 
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Paa den plantepatologiske Forsøgsmark i Lyngby bliver 
Kartoflerne sonloveralt i Omegnen stærkt angrebne af Blad
rullesyge og Mosaiksyge. Det kan nævnes, at den nærliggende 
Forsøgsstation, Virumgaard, af alle de i 155. Beretning omtalte 
Lokaliteter, fordelt over hele Landet, viste langt de mest ond
artede Angreb af Bladrullesyge. Undersøgelsen af Kartoffelsor
ternes Modtagelighed er derfor blevet foretaget ved en gennem 
4 Aar varende Fremavl i Lyngby, med Opnotering hvert Aar 
af Antal bladrullesyge og mosaiksyge Planter og Bestemmelse 
af Udbyttenedgangen som Følge af Angrebene ved en sammen
lignende Dyrkning i det fjerde Aar med sundt Materiale af de 
samme Sorter, direkte inlporteret fra Tylstrup Forsøgsstation i 
Vendsyssel, hvor disse 'Sygdomme kun optræder i beskedent 
Omfang, og Kartoflerne med enkelte Undtagelser let kan hol
des frie derfor. 

Resultatet af Undersøgelsen af de foreliggende Sorter er 
meddelt i Tabel li Kolonnerne 1-16. Antallene af bladrulle
og mosaiksyge Planter, fundne ved Gennemgang af Marken i 
Juli-August Maaned i Aarene 1928, 1929 og 1930, findes op
ført i Kolonnerækkerne 1-5 (Bladrullesyge) og 6-10 (Mosaik
syge). I 1926 og 1927, da Kartoflerne endnu var omtrent sunde, 
og Toppen tilmed blev ødelagt tidligt af Skimmel, foretoges 
ingen Optælling. Kolonnerne 5 og 10 er Tallene for de sunde 
Tylstrup-Karto'fler fra de sammenlignende Dyrkninger i 1929 
(Første Hold paa 12 Sorter, Prøvedyrkningen begyndt i 1926) 
og i 1930 (Andet Hold paa 18 Sorter, indtagne i 1927). 

En Betragtning af Sygdomskaraktererne viser flere bemær
kelsesværdige Ting. 

Stærke Angreb af saavel Bladrulle- som Mosaiksyge paa 
den samme Sort forekommer ikke; den ene Sygdom synes 
næsten at udelukke den anden. Man maa formode, at For
klaringen for en Del ligger i, at Symptomerne paa begge Syg
domme vanskelig udvikles typisk paa den samme Plante. Flere 
udenlandske Forskere mener i øvrigt, at visse Mosaiksyge-For
mer som »crinkle« skal tydes som kOlubineret Mosaik-Blad
rullesyge. Mosaiksygen kan heller ikke erkendes med samme 
Sikkerhed som Bladrullesygen, og dette ytrer sig i Angrebs
karakterne ved, ,at man for Mosaiksygen ikke altid sonl ved 
Bladrullesygen finder et stigende Antal angrebne Planter fra 
Aar til Aar. 
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Angrebet af Bladrullesyge er meget forskelligt fra Sort til 
Sort, som det fremgaar af Tallene i Kolonne 4. Vi kan op
stille 3 Gru pper: 

Modstandsdygtige: (Akme), King George, Pepo, (Rheinland), (Rubin), 
(BrawoJ, (Sigyn). 

Modtagelige: Betula, Great Seot, Majestie, Pirola, Richters Im
perator, Up to date, Deodara, Fiirstenkrone, Kerrs 
pink, King Edward, Parnassia, Silesia, Wohltmann. 

Meget modtagelige: Magnum bonum, Æggeblomme. 

Ogsaa over for Mosaiksyge viser Sorterne store Forskellig
heder; der er ikke Grund til at adskille mere end to Typer, 
modstandsdygtige og meget modtagelige. Sorterne er modstands
dygtige med Undtagelse af følgende: Akme, Rheinland, Rubin, 
Brawo og Sigyn. 

Det har naturligvis stor teoretisk Interesse at vide, at visse 
Kartoffelsorter er modstandsdygtige mod Bladrullesyge, andre 
mod Mosaiksyge. For Praksis er Modstandsevne mod een af 
disse Sygdomme derimod ikke nok. Som allerede omtalt, vil 
Dyrknil1gsvilkaar, særlig lokale Klimaforhold, der begunstiger 
den ene Sygdom, samtidig betyde Mulighed for den andens 
Optræden, og det gavner da lidet under saadanne Forhold at 
dyrke en Kartoffel, der er modstandsdygtig mod Bladrullesyge, 
hvis den i Løbet af kort Tid ødelægges af Mosaiksyge. Det 
gælder med andre Ord om at udpege Sorter, der samtidig er 
modstandsdygtige mod begge Sygdomme. En Forestilling om 
foreliggende Sorters Forhold til delte Krav faar man ved at 
undersøge hvorledes de 7 mod Bladrullesyge resistente Sorter 
opfører sig over for Mosaiksyge; det vil da vise sig, at 5 af 
dem (mærkede med en Parenthes) angribes stærkt af denne 
Sygdom. 

Bedre Vurdering for den praktiske Kartoffeldyrkning giver 
dog en Undersøgelse af Knoldudbyttet. Begge de to Sygdomme 
b~virker, som allerede omtalt, en stærk Nedgang i Ydeevnen, 
og vi kan derfor ogsaa formulere Resistel1skravet paa følgende 
Maade: Modstandsdygtige mod Bladrulle- og Mosaiksyge er 
saadanne Sorter, som taaler flere Aars fortsat Dyrkning paa 
sygdomsgivende Lokaliteter (med Benyttelse af Avlen til Læg
ning) uden Forringelse af Udbyttet. 

De ved Afprøvningen fundne Udbyttetal er opført i Tabel 
1, Kolonnerne 11-16, for det første Hold Sorter for Aarene 
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1926-29, for det andet 1927-30. I 1929 og i 1930, da de 
paa fjerde Aar i Lyngby fremavlede Kartofler sammenlignedes 
med tilsvarende direkte fra Tylstrup, findes der to Sæt Ud
byttetal, Kolonnerne 14 og 15. Knoldudbyttet varierer i de 
enkelte Aar ret stærkt, saaledes gør de meget stærke Skimmel
angreb i 1927 sig kendelige i lave Udbyttetal, men i øvrigt 
sporer man for saa godt som alle Sorterne, svagt hos nogle, 
stærkere eller meget stærkt hos andre, Tendens til stadig rin
gere Ydelse. Udbyttenedgangen som Følge af de tiltagende 
Angreb af Bladrulle- og Mosaiksyge kom tydeligt frem ved 
Sanlmenligningsdyrkningerne i 1929 og 1930, som det klart 
fremgaar af Tallene i Kolonnerne 14, 15 og 16, af hvilke den· 
sidste viser den procentiske Udbyttenedgang i Sorterne. Denne 
varierer inden for meget vide Grænser, Sorterne altsaa tilsva
rende fra meget modstandsdygtige til overordentlig modtagelige. 
Paa Grundlag af Tallene vil nedenstaaende Inddeling være den 
naturligste: 

Meget modstandsdygtige mod Bladrullesyge og Mosaiksyge: 
Pepo, King George. 

Noget modstandsdygtige mod Bladrullesyge eller Mosaiksyge: 
Burbank, Brawo, Silesia, Kerrs pink, (Sigyn), Parnassia, Majestie, 
Wohltmann. 

Modtagelige for Bladrullesyge eller Mosaiksyge: 
Deodara, (Akme), Pirola, King Edward, Up to date, Great Seot, 
Fiirstenkrone, Riehters Imperator, (Betula), Æggeblomme. 

Meget modtagelig for Bladrullesyge : 
Magnum bonum. 

I Oversigten er de to Sorter Rheinland og Rubin ikke 
medtagne, idet Resultatet af Sammenligningsdyrkningen for 
deres Vedkommende ikke er paalideligt. Materialet fra Tylstrup 
af disse Sorter var ikke sundt, men praktisk taget ligesaa an
grebet af Mosaiksyge sam Lyngby-Avlen, hvilket fremgaar af 
Tallene i Kolonnerne 9 og 10. Den fundne Udbyttenedgang 
er derfor altfor lille, og de to Sorter maa karakteriseres som 
værende endog meget modtagelige for Mosaiksyge. Det samme 
gælder i ringere Grad Akme og Sigyn, der i Listen er opført 
i Parenthes. 

Magnum bonum er af de undersøgte Sorter i en Klasse 
for sig som langt den mest modtagelige for Bladrullesyge, saa 
modtagelig, at den faktisk af denne Grund helt bør udgaa af 
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Dyrkning overalt, hvor Bladrullesygen optræder stærkt; King 
Edward, som allerede i stor Udstrækning har afløst den til 
Spisebrug, er langt mindre angribelig, om end slet ikke blandt 
de modstandsdygtigere Sorter. 

Den største Modstandsevne, nærmende sig til Immunitet, 
finder vi hos de to Sorter Pepo og King George. De kan dyr
kes Aar efter Aar paa en udsat Lokalitet uden at angribes, og 
uden at Udbyttet nedsættes paaviseligt. Skulde man alene tage 
Hensyn til Sygdomsresistens ved Valg af Sort, maaUe disse 
foretrækkes, især Pepo, som ogsaa er temmelig haardfør mod 
Kartoffelskimmel. Ingen af Sorterne dyrkes imidlertid i Prak
sis herhjemme og har vel næppe Chancer for at blive det, 
idet ingen af den1 er gode Spisekartofler efter dansk Smag. 
Alligevel har det Betydning at kende Sorternes Værdi over for 
Sygdomsangreb, man behøver f. Eks. blot at tænke paa Kar
toffelforædlingens Problemer. 

Det store Flertal af Sorterne kan karakteriseres som »noget 
modstandsdygtige« eller som » modtagelige«. Skellet mellem 
disse to Grupper er ikke. skarpt, og vi maa ligesom før vel 
erindre, at Materialet ikke er omfattende nok til at give nogen 
sikker Rækkefølge. Det er ogsaa værd at bemærke, at Ud
byttenedgangen (Kolonne 16) langtfra altid staar" i direkte For
hold til Antallet af angrebne Planter, fundne ved Gennemgang 
af Marken. Delte hænger sammen med, at Sygdommen visei' 
en noget forskellig Intensitet paa Planterne af de enkelte Sor
ter; medens f. Eks. Magnum bonum-Planterne svækkes næsten 
til Døde, synes Angrebet i andre, mere robuste Sorter, som 
Burbank, Parnassia, Wohltmann og Deodara "ikke at hæmme 
Planterne saa stærkt, eller kræver i alt Fald en længere Aar
række for at arbejde sig helt til Bunds, thi de nævnte Sorter, 
der i Marken staar med 83, 70, 57 og 73 pet. angrebne Plan
ter, holder trods dette Udbyttet nogenlunde oppe. Omvendt 
skades Sorter som King Edward, Up to date, Great Scot og 
Richters Imperator med lavere pCt. angrebne Planter langt 
stærkere paa Udbyttet. Æggeblomme er ved Siden af Magnum 
bonum den luest modtagelige Sort, medens den store Udbytte
nedgang hos Betula (i Parenthes i Listen) til Dels hænger sam
men med, at Lyngby-Avlen indeholdt langt flere sortbenssyge 
Blokke end Tylstrup-Malerialet. 

Af de 6 tidlige Kartoffelsorter i Tabellens sidste Del ud· 
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gaar Hammersmith straks af Omtale, idet Tylstrup-Materialet 
af denne Sort viste sig at være genneminficeret af Mosaiksyge 
og gav ene krusede og stærkt svækkede Toppe. Af de 5 andre 
er Askebladet, Juli og Tidlig Rosen meget modtagelige for 
Bladrullesyge, Juli ogsaa for Mosaiksyge, og Udbyttet viste sig 
stærkt paavirket af de 4 Aars Dyrkning ved Lyngby 1). Sbar
pes Victor og Webbs tidlige er mere modstandsdygtige. 

3. Rodfiltsvamp (Rhizoclonia so/ani) kan optræde under flere 
Stadier af Kartoffelplantens Udvikling (1). Mest skadeligt er 
Angrebet paa Spirerne om Foraaret. Det viser sig som brune, 
indsunkne Pletter eller ringformede, stængelomfattende Bælter, 
oftest i eller tæt under Jordoverfladen. Skudspidserne dræbes 
da, og Væksten maa fortsættes ved Hjælp af Sideknopper. De 
angrebne Planter kommer derfor sent op, og Bestanden i Mar
ken faar et ujævnt og hullet Udseende. 

r den sidste Halvdel af Sommeren kan man paa de grønne 
Stænglers nedre Del træffe den saakaldte »Graaben«, en hvid
lig, overfladisk siddende Hinde, der er Rodfiltsvampens spore
dannende Stadium. Undertiden ser man, at Hjærtebladene i 
Toppen af de angrebne Stængler er lidt slappe og indrullede, 
men kendelig Skade synes Planterne ikke ·at lide derved. 

Endelig finder man ved Optagningen paa Knoldene de 
velkendte, smaa, brunsorte, overfladisk siddende Sklerotier. I 
dette Stadie gør RodfiItsvampen næppe Kartoflerne direkte 
Skade, dog kan Hvileknoldene, naar de er talrigt til Stede, 
forringe Knoldenes Udseende noget, ligesom det maa erindres, 
at de er Kilden til Foraarsangrebet paa Spirerne. 

Angrebet paa Spirerne er meget afhængigt af lokale For
hold. Paa Forsøgsmarken i Lyngby forekommer det kun i 
ringe Omfang og har derfor ikke kunnet gøres til Genstand 
for Undersøgelse. Bestenlmelsen af Sorternes Forhold over for 
Svamp~n er derfor alene sket ved Sortering og Optælling af 
Knoldene om Efteraaret i sklerotiebærende og sunde. 

Resultaterne er anført i Tabel 1, Kolonne 25. Det frem
gaar af Tallene, at der er en Del Forskel mellem Sorterne og
saa paa dette Punkt, fra 8.0 til 46.8 pCt. angrebne Knolde. 
Springene gennem Rækken af Sorter til .de to Yderpunkter er 

l) De meget høje UdbyUetal i Aarene 1928-30 skyldes en rigelig 
Gødskning i Køkkenhaveskifte~ne, hvori de tidlige Kartofler da dyrkedes. 
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dog meget jævne, og der er næppe Grund til at forsøge en 
klassevis Inddeling. Det kan fremhæves, at Rheinland, Deo
dara og l\Iagnum bonum har de reneste Knolde, medens Sorter 
som Kerrs pink, Rubin, Up to date, Akme, Silesia og Majestic 
gennemsnitlig viser 40-50 pet. sklerotiebefængte Knolde. 

4. Sortbenssyge, foraarsaget af Bakterien Erwinia phytoph
thora, viser sig omkring Midsommertid paa Kartoffelplanterne 
ved, at de nederste, 15-20 cm lange Stængelstykker fra Mo
derknolden til over Jorden bliver indfaldne, brunsorte, slimede 
og bløde, idet Toppen samtidig gulner og standser sin Vækst. 
De angrebne Planter giver intet eller kun ringe Udbytte. Smit
ten sker med Læggematerialet, ved senere svage Infektioner, 
muligt ogsaa gennem Jorden. 

I de fleste af de afprøvede Sorter fandtes der i Dyrknings
aarene enkelte angrebne Planter, men Sygdommen tog for det 
meste ikke til i Styrke. ~ Kun i enkelte Sorter oparbejdedes der 
noget stærkere Angreb, saaledes at det af Hensyn til Dyrknin
gens øvrige Formaal blev nødvendigt at (jærne de syge Blokke. 
Følgende Sorter viste sig som modtagelige: Akme, Betula, Deo
dara, Furstenkrone, Kerrs pink, Rheinland og Silesia, alle de 
øvrige SOlD modstandsdygtige eller meget modstandsdygtige. Af 
de modtagelige Sorter synes Betula, Deodm'a og Kerrs pink at 
angribes særlig stærkt. 

5. Almindelig Skurv, foraarsaget af Straalesvampe (Actino
myces-Arter), findes paa Knoldene som de velkendte, overfla
diske, forkorkede Saar, optræder kun i meget ringe Grad paa 
Forsøgsarealet ved Lyngby, og de i A,arenes Løb nedskrevne 
Bemærkninger er derfor ikke tilstrækkelige til a t angive sikre 
Forskelle mellem de- dyrkede Sorter. Stærkere Angreb fandtes 
ved flere af Forsøgsstationerne, og paa Grundlag af Erfarin
gerne derfra (Hornum, Tylstrup) ser del ud til, at de tidlige 
Sorter kun angribes forholdsvis svagt, nIaaske med Undtagelse 
af Goldperle ; de sildigere Sorter forholder sig noget forskelligt, 
idet Angrebene paa Deodara, King George, Ph'ola, Richters 
Imperator og maaske enkelte andre oftest er forholdsvis svage, 
medens Sorter som Up to date, King Edward, Magnum bonum, 
Majestic og Kerrs pink hyppigt er stærkt angrebne. Der kan 
her være Grund -til at minde om Karla Longrees Undersøgelse 
(9), efter hvilken Sorternes Angribelighed er afhængig af deres 
større eller mindre Evne til Saarkorkdannelse. 
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Det fremhævedes i Indledningen, at de her meddelte Un
dersøgelser havde en orienterende Karakter, og at det maaUe 
være Maalet, saafremt der kunde paavises betydelige Forskel
ligheder mellem Sorterne i deres Forhold over for Sygdommene, 
at søge dem indarbejdede i det almindelige Kartoffelforsøgsar
bejde. Dette er allerede i nogen Udstrækning sket, idet, som 
omtalt Side 296, Sortsforsøgene med Kartofler i de senere Aar 
altid bliver anlagt med sprøjtede og usprøjtede Parceller til Be
dømmelse af Sortsejendommelighederne over for Angreb af 
Karloffelskinlmel. 

Endvidere bliver der til de nye Sortsforsøg med Spisekar
tofler fremtidig føjet en Undersøgelse af Modtageligheden for 
Bladrullesyge og Mosaiksyge, som udføres efter samme Princip 
som den her meddelte, idet der ved Siden af den normale, 
sunde Fremavl fra Tylstrup vil blive foretaget Fremavlsdyrk
ning af Forsøgssorterne paa Virumgaard ved Lyngby, hvor de 
to Sygdomme optræder i ondartet Form, saaledes at en Sam
menligning af de to Fremavlsserier senere kan foretages. 

Ogsaa Kartoffelskimmelens og Rodfiltsvampens Optræden 
paa Knoldene af de forskellige Sorter gøres nu til Genstand 
for systematiske Undersøgelser, idet der hvert Efteraar fra 
Sortsforsøgene paa Forsøgsstationerne sendes passende Portio
ner af Knolde ind til Statens plantepatologiske Forsøg i Lyngby 
til Bestemmelse af Angrebsprocenterne. ' 

Kartoffelplanten er i højere Grad end mange andre af vore 
Kulturplanter hjemsøgt af Sygdomme, hvis Erkendelse og Be
kæmpelse er af største Betydning for Udbyttet af Dyrkningen. 
Sortsforsøgene i deres hidtidige Skikkelse har oplyst os om 
Ydeevnen af de undersøgte Sorter i sund, velbehandlet og 
sprøjtet Tilstand. Dette er naturligvis det eneste rette Grund
lag for en Sammenligning, men i Betragtning af Kartoffelsyg
dommenes store Udbredelse i Praksis og det forholdsvis lidet, 
der gøres for Bekæmpelsen, tør det siges, at dette ikke er nok. 
Sorternes forskellige Reaktion over for Sygdommene maa i denne 
Forbindelse ikke glemmes, men inddrages i Vurderingen af 
deres Dyrkningsværdi. Vi haaber gennem de ovennævnte ud
førte eller planlagte Undersøgelser at have ydet et lille Bidrag 
dertil, og er overbeviste om, at man derigennem vil naa frem 
til en mere alsidig og for Dyrkeren nyttigere Vurdering af Sor
terne. 
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