
Referater af fremmed Litteratur. 
Resultater af Forsøg og Undersøgelser paa 

Planteavlens Omraade i Udlandet. 

Rustbekæmpelse i Kornmarkerne. 
G. Gassner und W. Straib: Beitrag znr Frage del' Getreiderostbekåmpfung auf 

chemischen Wege. Phytop. Zeitschr. Bd. 2. 361-376. 1930. 
F. J. Greaney and D. L. Bai/eg: Sulphur dusting for the control of Ieaf and 

stem rust in Manitoba. Phytopath. Bd. 18. S. 480. 1928. 
E. B. Lambert and E. C. Stakman: Sulphur dusting for the prevention of 

stem rust of wheat. Phytopath. Bd. 19. 631. 1929. 

I de amerikanske Forsøg er der med Haandpuster fordelt ca. 
50 kg fint Svovlpudder pr. ha, 3 eller flere Gange med 5-10 Dages 
Mellemrum, fra Rusten begynder at vise sig; i nogle Tilfælde er der 
pudret endnu hyppigere. Resultatet har været lovende, men Bekost
ningen maa være ganske uforholdsmæssig. Gl'eaney har yderligere 
Forsøg med Svovlpudder, fordelt fra Aeroplan, 30-45 kg pr. ha ugent
lig; Resultatet heraf har været yderst svingende, fra udmærket til 
negativt. 

De tyske Forsøg er udførte med P.lriticina og P. glumal'u1n paa 
Hvede, samt P. dispersa paa Rug. dels i Drivhus, dels i Marken. 

Pudring med Svovl kort forud for Smittepunktet beskytter Kor
net mod Smitte, men en Pudring, der udføres blot 10 Timer efter, at 
Kornet allerede er smittet, er praktisk talt virkningsløs. Svovlet kan 
ikke fortyndes med Kaolin uden at tabe i Virkningsgrad. 

Sprøjtning med Bordeauxvædske har kun Virkning, naar den 
falder nogenlunde sammen med Smittepunktet. Sprøjtning med 10 pCt. 
Jærnvitriol og l pCt. Cupriklorid har ingen nævneværdig Virkning. 
Pudring med Thomasmel var uden Virkning, hvorimod Pudring eller 
Sprøjtning med Kainit hæmmer Rustsporernes Spiring, dog ikl{e uden 
at svide Bladene lidt. Pudring med Kalkstøv var uden Virkning, 
Sprøjtning med l og 5 pCt. Natronsalpeter og med Sul(keropløsninger 
fremmede Hustangrebet. 

Mest Interesse har Resultaterne af Pudring med Kalkkvælstof,. 
der har bedre og mere varig Virkning end Svovl. Kalkvælstof svider 
Drivhuskornet stærkt, og selv paa Friland er der nogen Svidning af 
Bladene, saa at Stoffet maa fortyndes med Kaolin. 

Hverken de amerikanske eller tyske Forsøg gør det sandsynligt, 
at vi staar lige foran Pudring af Kornmarkerne som praktisk Middel 
mod Rustangreb ; men at disse kan være økonomisk ødelæggende, har 
vi i de sidste Aar set her i Landet i Forbindelse med Vinterbygdyrk
ningen, og de Meddelelser, der foreligger fra de store Hvedelande gør 
det forstaaeligt, at aile Veje tages i Betragtning. Ernst Gram. 
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Bekæmpelse af Stinkbrand. 

R. J. Haskell o. a.: Stinking smut (bunt) in wheat and how to prevent it. 
U. S. Dep. Agr. Circular 182. S. 1 ~20. 1931. 

I denne for Praktikere beregnede Vejledning til at kende og be
kæmpe Stinkbrand (Tilletia caries) findes en Side bemærkelsesværdige 
Oplysninger om ca. 800 Hvedemarker i Minnesota-Dakota-Montana. 

Det følgende Uddrag .af Tallene giver en god Forestilling, baade 
om de an vendte Metoder og deres Sikkerhed. Det bemærkes. at det 
anførte Tørafsvampningsmiddel, Ceresan, er et andet end det her kendte 
tyske Ceresan. 

Vaarhvede: Vinterhvede: 
Antal 0/00 Antal °/00 

Marker Brand Marker Brand 
Varmt Vand .......................... 2 O 
Blaasten .............................. 1 O 10 63 
Kobberkarbonat, Tromle ............. 11 3 46 26 

» Omskovling ...................... 6 32 4 73 
» lavprocentlig, Tromle ............ 42 8 8 125 

Om skovling ....... 24 46 
Saamaskinen ...... 1 82 

Formalin, Afsvampningsmaskine ...... 93 9 2 53 
Nedsænkning i Sæk ....... 10 20 1 150 
Overbrusning .............. 196 21 24 94 
Douching .................. 6 44 

Amerikansk Ceresan, Tromle ......... 17 13 3 41 
Omskovling .... 7 13 

I alt afsvampet. ................. 42(3 98 
uafsvampet. ............. , .. 270 42 110 59 

Det daarlige Resultat af Afsvampningen skyldes i første Linie, at 
H vede med hele Brandkorn ikke befries for disse; dernæst at man 
nøjedes med Overbrusning med Formalin eller tørafsvampede paa Lo-
gulvet, uden Anvendelse af Tromle. Ernst Gram. 

Havrebrand. 

V. F. Tapke: Seed treatments with chemical dusts and formaldehyd e for smut 
control in oats. Phytopathology. Bd. 22. Side 429-441. 1932. 

De to ogsaa her kendte Arter af Havrebrand spiller i U. S. A. 
en langt større Rolle end de. i hvert Fald i de senere Aar, gør her. 
Tabet anslaas for 1917-27 til gennemsnitlig 50 Mill. bushels om Aaret. 
Man forstaar, at saadanne Tab kan fremkomme, naar det oplyses, at 
i 1928 ansloges Tabet i N. Cal'. til 20 pCt. og i S. Car. til 35 pCt. af 
Afgrøden. 
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I Bekæmpelsesforsøgene stod en 10 Minutters Nedsænkning i 
Formalin 1 : 320 som den sikreste Metode. Men en Række amerikanske 
Tørafsvampningsmidler, med eller uden Formalin, har ogsaa givet 
gode Resultater, særlig Dubay dust 655 og 665. Abavit B, Tillantin
H6chst, Tutan og forskellige Svovlpuddere var utilfredsstillende. Ned
sænkningen i Formalin hæmmede Spiringen lidt i Modsætning til de 
andre effektive Behandlinger. 

Det virksomme Stof i de nævnte Midler fra Dubay er Æthyl-
m erc uri 1'0 sfa t. Ei'ns{ Gram. 

Afsvampning. 

Menko Plaut: Ueber die Enlwicklung von Beizverfahren, iiber Beizmitte1 und 
ihre Anwendung im Saatzuchtbelrieb. Zf. f. Ziichtung A. Bd. 17, S. 304 
-340. 1932. 

I et Foredrag om Afsvampning i Fremavlen har Gebr . .nippes 
Forsøgsleder behandlet talrige Spørgsmaal, hvoraf enkelte skal frem
drages her. Man kan næsten høre et Suk, naar Plaul taler om det 
»Konversationsleksikon«, man maa opretholde angaaende Afsvamp
ning ~ den officielle tyske Liste havde endnu i 1930 19 Afsvampnings
midler og ca. 20 Doseringer; sammenlignet dermed slipper vi naadigt 
med de danske Afsvampningsvejledningers 6 Kemikalier, og selv her 
kræves der Forenkling, et Krav, som det allerede er tilstræbt at op
fylde og som sikkert yderligere kan tages til Følge. 

Af Interesse er Oplysningen om, at stærk Tærskeskade efter en 
tør Sommer gjorde Hveden særlig modtagelig for Blaasten og gav 
Anledning til udbredte Ompløjninger i Tyskland i 1912; denne 
Kalamitet bidrog stærkt til at slaa Blaastensafsvampningen ud. Over
gangen til Kviksølvforbindelserne har betydet en stor Fordyrelse, 
ikke alene fordi Kviksølv er dyrt, men ogsaa paa Grund af høje Pro
pagandaomkostninger; Kviksølvprisen angives i øvrigt nu at være 
kendeligt nedadgaaende. 

Plaul gør opmærksom paa de Fordele, som man ved Maskin
afsvampning i det Store maatte kunne have af at benytte N edsænk
n i n g i svage, men var m e Opløsninger. Han er dog ikke blind fort 
at Tørringen, der udkræves efter Nedsænkning, ikke blot tager Tid 
og Penge, men ogsaa under visse Forhold kan modvirke Hensigten 
med selve Afsvampningen. Fugtning af Rug, Hvede og stribesygt 
Byg har "i Plauls Forsøg givet gode Resultater, Fugtning af Havre 
derimod kun utilfredsstillende; det er teoretisk interessant, at Fugt4 

ning med meget svage, 40-50° varme Opløsninger synes at have forhøjet 
Brandprocenten. Med Tørafsvampning af Byg og af Hvede uden 
hele Brandkorn har Plaui udmærkede Resultater, ved Havre var 
Metoden utilfredsstillende (fra Dahlem anbefales dog nu officielt Tør
afsvampning af brandet Havre med Ceresan eller Abavit B, 500 g 
pr. 100 kg Havre). 
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Ved Afsvampningsforsøg i Marken anvender Plaut to Fæl
lesparceller, tilsaaet med enradet Saamaskine, der yder tilstrækkelig 
hurtigt Arbejde og let kan desinficeres, hvis f. Eks. Arbejde med 
Stinkbrand gør det ønskeligt; Bedømmelsen sker ved Optælling af 
syge Planter eller Aks pr. Kvadratmeter. Man kan derved overkomme 
at prøve et stort Antal forskellige Behandlinger, men de to Fælles
parceller tillader selvfølgelig ikke nogen dybtgaaende fejlteoretisk 
Behandling, og mod en saarian polemiserer Plaut noget. maaske ud
æsket af andre mellemeuropæiske Forsøgsmænd. Det maa indrømmes 
Plaui, at man med blot een Parcel kan udsortere de mest uegnede Mid
ler eller Metoder; ligger en Afsvampning (Middel, Dosis, Metode) der
imod paa Grænsen mellem godt og daarligt, sløUer Fællesparceller 
svært. Fra de danske Forsøg kan som Eksempel anføres følgende Tal, 
der er fremkomne ved Optælling af godt 500 Planter hver af 8 
Fællesparceller : 

Ubehandlet ... . 
Blaasten ..... . 
Germisan ..... . 
Tillantin C ... . 

88 
6 
2 
O 

Promille Stribesyge 
69 110 89 81 
10 2 2 O 
O O O O 
O O O 2 

65 
O 
O 
O 

62 
14 
o 
O 

86 
O 
O 
O 

Det havde i dette Tilfælde ikke været ligegyldigt, hvilken af de 
8 Blaastensparceller man havde faaet saaet og talt; med Ubehandlet 
og de to Kviksølvbehandlinger er vi tilstrækkelig langt fra Grænsen. 
Men Spørgsmaalet er, om gentagen Udsaaning af een afsvampet Prøve 
er nok, om ikke snarere selve Behandlingen (Afsvampningen) skal 
gentages? Bl. a. vore tidligere Undersøgelser over Eftersmitte hos 
afsvampet Hvede tyder stærkt derpaa. Kemikalieud valgets Forsøg 
med f. Eks. Stribesygeprocenter er da ogsaa et Skridt i denne Ret
ning, om end man med en af Planteavlens Foregangsmænd maa tage 
den betydelige Afstand mellem Fællesparcellerne i Betragtning. Men 
det er et praktisk sundt Princip, at naar et Middel ved de første For
søg er fundet brugeligt, saa bør man se, hvorledes det virker, naar 
ogsaa den Faktor varieres, som hedder Brugeren. Ernst Gram. 

TørafsvampningsmidlersKlæbeevne. 
M. S. Dounine og A. M. Simsky : Haftfåhigkeit der TrockenbeizmiUel. An

gewandte Botanik 1932. Bd. XIV, Hefte 1; S. 33-78. 

Forfatterne har undersøgt en Række Afsvampningsmidlers Klæbe
evne ved Tørafsvampning over for Hvede, Havre, Hirse, Hamp, Hør 
og Gamba-Hamp under forskellige Forsøgsbetingelser. Forsøgene er 
meget omhyggeligt beskrevne, ledsaget af en Række Tabeller over 
Forsøgsresultaterne. Et kort Resume over de vigtigste Resultater 
viser: 

Afsvampningsmidlets Vægtfylde har den Indflydelse paa Klæbe
evnen, at denne er bedre, jo mindre Vægtfylden er. 
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Afsvampningsmidlet smuldrer under Afsvampningen, hvorved 
Klæbeevnen stiger. 

Jo grovere Afsvampningsmidlets Kornstørrelse er, rlesto daar
ligere klæber det. Ved Sigtning gennem en 3600-Sigte forhøjes Klæbe
evnen med 15 pCt. og gennem en 6400-Sigte med 30 pCt. Selv smaa 
Mængder grovere Partikler formindsker Klæbeevnen betydeligt. 

Afsvampningsmidlets Mængde i Forhold til Kornets Mængde spil
ler ogsaa en Rolle. Stiger Mængden af Afsvampningsmiddel fra 0.05 pCt. 
til 0.3 pCt. aftager den relative Klæbeevne stærkt. 

Et enkelt Afsvampningsmiddels Klæbeevne er forskelligt over for 
forskellige Frøsorter. 

Afsvampningstromlens Rotationshastighed skal for Afsv<lmpnings
midler med middelstor Klæbeevne være 30-60 Omdrejninger pr. 
Minut. Rotalionstidens Længde for at største Mængde Afsvampnings
middel skal klæbe til Kornet varierer efter Klæbeevnen, jo større 
denne er, paa desto kortere Tid naas Maksimum. Almindeligvis ligger 
Maksimum mellem 10 og 20 Min. 

Afsvampningstromlen maa ikke indeholde mere end 40 Volumen
pCt. Korn for at faa maksimal Virkning. 

Ved stigende Fugtighedsindhold af Kornet stiger Klæbeevnen hos 
Havre; men er næsten uForandret hos Hvede. 

Ved Stigning af Afsvampningsmidlets Fugtighed fra O til 1.25 pCt. 
er Klæbeevnen den samme. En Undtagelse danner Midler med høj 
Hygroskopitet, f. Eks. Arsenets Natriumforbindelser. 

Tilsætning af Støv bevirker en tydelig Sænkning af Klæbeevnen. 
Korn, som skal afsvampes, maa derfor renses for vedhængende Jord. 

Tilblanding af Ukrudsfrø bevirker en relativ mindre Klæbeevne 
til Kornet. 

Til Slut har Forfatterne en Undersøgelse over Tilblanding af 
fremmede Stoffer som Talkum, Dextrin, Kul og Kridt. Resultaterne 
heraf er uensartede. J. L. Schllicker. 

Sprøjtning og Sprøjteskade. 

Anonym: Spraying Program. Ohio Bull. 500. 1932. 
W. C. Dlltlon: Spray injul'Y studies I-Il. Michigan Spec. BuH. 218-219. 

1932. 

I de to Bulletiner fra Michigan har man ved Illustrationer og 
Tabeller samlet en Mængde Materiale vedrørende Sprøjteskade paa 
Æbletræer. 

Svovlkalk. Skaden viser sig hurtigt som smaa eller store brune 
Bladpletter; unge Blade faar svedne Bladrande og bliver skeformede, 
efter stærk Sprøjtning med Svovlkalk + Blyarsenat kan de forblive 
smaa. Er Bladene buklede paa Grund af Frost, forværres det af Svovl
kalk. Er Frugt solskoldet, forværres det af enhver Form af Svovl. 
Følgende Faktorer fremmer Skade ved Svovlkalk: 1) Temperaturer 
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op mod 30° og derover, 2) langsom Tørring af Vædsken (ved høj 
Luftfugtighed), 3) unge Blade, 4) stærk Svovlkalk, 5} rigelig Brug af 
Vædske. 6) I Skurvpletter dræbes saavel Svamp som Bladkød, og ofte 
kastes Bladet. 

De forskellige i Handelen gaaende Partier af tørret Svovlkalk 
synes mildere end almindelig Svovlkalk. 

Fugtsvovl (dry-mix o. s. v.) og Calciumsulfid har ikke svedet. 
De forslaar kun lidt mod Skurv, men giver en smuk Overflade paa 
Frugten. . 

B l Y a r s e n a t, anvendt i Svovlkalk, kan give smaa røde Pletter, 
der siden bliver brune; event uelt kan Bladene gulne og falde af. Gul
farvningen kan indtræffe 8-10 Dage efter Sprøjtningen eller adskilligt 
senere. Frugten kan blive skruppen paa en Maade, der ikke kan slwl
nes fra Frostskade, eller den kan svides om Blomsten. Ved Arsen
skade synes det at være Blyarsenatets Indhold af vandopløseligt 
Arsen, der er afgørende. Tilsætning af Kalk formindsker Skaden paa 
Frugten, men ikke paa Bladene. 

Bordeauxvædske giver først purpurfarvede Pletter, der siden 
bliver brune; Bladene kan blive gule og falde af. Bordeauxvædske, 
anvendt tidligt paa Sommeren, gør Frugten skruppen, senere paa SOI11-
nIeren er der i Michigan ingen Risiko derved. 

J æ r n v il ri o l, der i de seneste Aar forsøges som Tilsætning til 
Svovlkalk, for at forøge den svampedræbende Evne, synes at for
mindske Faren for Sprøjteskade ved Svovlkalk + Blyarsenat. Der er 
i 100 Liter Svovlkalk anvendt ca. 150 g Jærnvitriol. 

Indirel{te Følger. Sprøjter man meget kraftigt, hyppigt og med 
stærke Væds!{er, kan man fremkalde en abnormt stærk Afkastning af 
unge Frugter. Men navnlig vil Sprøjteskade paa Bladene hæmme 
Dannelsen af Frugtknopper og forvolde en Del Afkastning af Frugt 
kort før Plukketid. Frugtens Størrelse og Farve forringes, hyor der 
er stærk Sprøjteskade paa Bladene. Ved Maalinger af Aarringene er 
det paavist, at Vedtilvæksten hæmmes ved Spmjteskade paa Bladene. 

Fra Ohio·Bulletinen skal af nyt fremhæves: Sprøjtning om Efter
Haret mod Fersken-Blæresyge med Svovlkalk, 12:100, er mere 
virksom end Foraarssprøjtning. Mod Stenfrugtskimm~l paa Kirse
bær anbefales Svovlkalk, 21/2: 100, kort efter Blomstring og navnlig, 
naar Frugten begynder at tage Farve; paa Stenfrugten kan man uden 
Gene endnu under Modningen pudre med Svovl + Kalk (95: 5) som 
Middel mod Monilia paa Frugten. 

Kiselforbindelserne er ikke saa virkningsfulde mod Æblevikler 
som Blyarsenat; mest lovende af dem er Bariumsiliciumfluorid, 
der til de senere Sommersprøjtninger har den Fordel, ikke al belasle 
Frugten med Bly eller Arsen. - Ernst Gram. 
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Behandling af snittede Læggekartofler. 
E. E. Clayion : Dust treatment of cut potato seed N. Y. (Geneva). Bul!. 610. 

1932. 

I Nordamerika, hvor det er meget almindeligt, at Læggekartoflerne 
deles, er det almindelig Praksis at pudre dem ind med Svovl eller 
Gips for at forebygge Forraadnelse. En 4-aarig Undersøgelse med 
Laboratorie- og Udbytte forsøg har vist, at denne Praksis ikke er god. 
Kun i enkelte Tilfælde forøgedes Udbyttet, som Regel var der ingen 
Virkning paa Knolde, der !aa ca. 10 Dage efter Delingen; Knolde, der 
laa 3-4 Uger, gav ringere Bestand og lavere Udbytte, dersom de 
havde været indpudrede. En Del Kobber-, Krom-, Fluor- og andre 
Forbindelser forværrede faktisk Forraadnelsen; Kalk, Kalomel og 
andre Kviksølrforbindelser, samt Kreosot syntes uskadelige. 

En Blanding af 400 g Svovlblomme + 400 g Melkalk til 100 kg 
Kartoner fremmer Dannelsen af et sejgi, beskyttende Arvæv paa Snit
fladen. Merudbyttet for denne Behandling var i 1928-31 ca. 8-21-15 
--8 og O pCt., naar de snittede Karlofler henlaa 3-4 Uger; laa de kun 
10 Dage, var der ingen Virkning at se. 

Efter Leachs Undersøgelser er Dannelsen af Arvæv eller Saar
kork (der blandt andet er af Betydning for Sortbensygens Spredning) 
stærkt hæmmet i vaad Jord, hvor Sortbensbakterierne trives udmær
ket. Saavel fra Holland som fra Danmark foreligger der Iagttagelser 
af enkelte Tilfælde, hvor Afsvampning med Sublimat eller Formol 
langtfra har hæmmet Forraadnelse og Sortbensyge. CLayloIls Behand
ling synes derfor at kunne have Interesse for Sortbensygens Bekæm-
pelse. Ernst Gram. 

Nøjagtigheden ved botaniske Analyser. 
lI. Leonhard: Ueber die Genauigkeit und Zllverlåssigkeit del' quantitativ

botanischen Untersuchung bei \Viesenversuchen. I Archiv ml' Pflanzen
ban. Bd. 8, S. 650, 1932. 

Forfatteren har foretaget indgaaende Undersøgelser over den Nøj
agtighed, som kan opnaas ved den botaniske Analyse ved forskellige 
Fremgangsmaader og viser, at den botaniske Analyse, naur der ikke 
kan ofres et meget stort Arbejde derpaa. er overordentlig usikker. 

Forfatteren har analyseret » Prøveflader« og kom mel' til det Re
sultat, at langstrakte, smalle Prøveflader er bedre end kvadralisI{e. 
Med Prøvefladernes Antal aftager Usikkerheden, hvorimod en For
øgelse af Prøvefladernes Størrelse kan medføre en Forøgelse af Usik
kerheden. 

Ud fra praktiske Synspunkter maa Forfatteren anbefale Analyse 
af Gennemsnitsprøver af Afgrøden i Stedet for Analyse af Prøveflader, 
idet det store Arbejde, der er forbundet med den sidste Frerngangs~ 
maade, »hverken i videnskabelig eller praktisk Henseende staar i rime-
ligt Forhold til Resultatet«. K. A. Bondorlf. 


