
Nogle Resultater 
vedrørende Bekæmpelse af Rodaal. 

Ved Chr. Stapel. 

297. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

I Fortsættelse af de i 255. Beretning omtalte Forsøg er der udført 
Forsøg med Anvendelse af Desinfektionsmidler med Henblik paa en 
praktisk anvendelig Bekæmpelsesmaade over for Rodaal i Drivhuse. 
Forsøgene er udførte under Ledelse af Assistent C. Stapel, der ogsaa 
har udarbejdet Beretningen. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

I 255. Beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plante
kultur er der gjort Rede for nogle indtil 1931 foretagne Forsøg 
med Bekæmpelse af Rodaal. Der kunde ikke dengang udpeges 
€n Metode, som besad saadanne Egenskaber, at Problemet om 
Bekæmpelse kunde siges at være løst paa en for Praksis til
fredsstillende Maade, men et nøje Studium af Forsøgenes Resul
tater sandsynliggjorde, at flere af de afprøvede kemiske Midler 
kunde bruges til Bekæmpelse i Praksis, naar blot den rette 
Metode for Midlernes Anvendelse kunde findes. Forsøg i Labo
ratoriet havde vist, at Midler som Svovlkulstof og Karbol
syre havde en overordentlig stærk Virkning paa Nematoder, 
der dræbtes af svage Koncentrationer af disse Midler. Forud
sætningen for et godt Resultat med saadanne- svage Vædsker 
var imidlertid, at de blev anvendt i saa rigelig Mængde, at 
alle Hulrum i Jorden, hvor Nematoderne befandt sig, kunde 
fyldes - i alle Tilfælde forbigaaende - med Vædske. 

Ved de oprindelige Forsøg blev det endvidere klart, at der 
maaUe skabes en god og stabil Em ulsion af disse i Vand 
i k k e opløselige Midler for at faa den fulde Virkning. Man 
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havde været tilbøjelig til at mene, at Midlerne blot efter at 
være bragt ned. i Jorden kunde virke tilstrækkeligt ved, at 
Dampene bredte sig i Jordens Hulrum. Adskillige Forsøg med 
stor Dosis af de nævnte Kemikalier, men mangleIlde eller 
mangelfuld Emulgering og for l!Ile Vædskemængde, gav Gang 
paa Gang for usikre Resultater. Der knyttede sig derfor ad
skillig Interesse til paa den billigst mulige og mest bekvemme 
Maade at gøre disse Midler emulgerbare. Naar den raa Kar
bolsyre koges med Kali og et Fedtstof (f. Eks. Tran), kan den 
herved fremstillede Kresolsæbe blandes med Vand i alle For
hold og tilfredsstiller altsaa de Krav, der maatte stilles til en 
stabil Emulsion. Da en saadan Kresolsæbe tillige ved Blanding 
med Svovlkulstof gør denne emulgerbar, laa det nær for at 
bruge en Kombina,tionaf disse to hver for sig meget virk
somme Stoffer til Bekæmpelse, saa meget mere som det maaUe 
forventes, :;t t Midlerne kunde supplere hinanden -'- det let 
flygtige Svovl kuls lo f ved en h u rti g, men forbigaaende Virk· 
ning, Kresolsæben ved en mere vedvarende. Der maa dog 
bruges et vist Minimum af Kresolsæben for at gøre Svovlkul
stofemulsionen stabil, men i Forholdet 1 Del Svovlkulstof ·til 
2 Dele Kresolsæbe, som blev valgt for at faa nogenlunde samme 
Mængde af de virksomme Bestanddele (Svovlkulstof og Karbol
syre) i Blandingen, har der aldrig vist sig nogen Vanskelighed 
ved Opblandingen med Vand, uanset om Vandet er hældt i 
Svovlkulstof-Kresolsæbeblandingen eller omvendt. 

Ved Forsøgene, som der her skal gøres Rede for, har 
Hovedinteressen knyttet sig til denne Kombination, der hurtigt 
visle sig at svare til Forventningerne. Samtidig har der været 
Lejlighed til at prøve nogle andre Midler, nemlig en Svovl
k ulstofpasta fra I/G Farbenindustrie i Leverkusen, en Svovl
kulstofpasta (Sulfana) fra I/S Cyana i Aarslev samt Cyan
kalium, der i de senere Aar har kunnet fremskaffes til langt 
billigere Pris end tidligere. 

Konsulent Chr. Fich har ydet en værdifuld Hjælp ved 
Forsøgenes Anlæg og Udførelse paa Odenseegnen. 

Orienterende Forsøg i 1932. 

Ved Statens plantepatologiske Forsøg blev der i For
aaret 1932 gjort et lille orienterende Forsøg med o,'ennævnte 
Svovlkulstof-Kresolsæbe-Blanding. De to Stoffer anvendtes i 
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Forholdet 250 cms Svovlkulstof + 500 cms Kresolsæbe + 40 
Liter Vand til en Kvadratmeter Jordoverflade. Der anvendtes 
stærkt rodaalsmittet Jord (i Kasser), og der blev plantet Tomater 
6 Uger efter Behandlingen. Da Planterne blev taget op 3 Maa
neder senere, var der stærkt Angreb paa alle Planter i ube
handlet, medens 16 af 18 Planter efter Svovlkulstof-Kresolsæbe
Behandlingen var fri for Angreb. 

I Efteraaret 1932 var del' stor Interesse for al faa prøvet 
Virkningen af Cyankalium. Der blev ved Statens plantepato
logiske Forsøg foretaget et lille Forsøg i Kasser med rodaalsmittet 
Jord, og der blev vandet med 100 g Cyankalium, opløst i 10 Liter 
Vand, og eftervandet med 125 g SvovlSUl" Ammoniak, ligeledes 
opløst i 10 Liter Vand, pr. Kvadratmeter Jordoverflade. Behand
lingen blev foretaget d. 23. November. Der kunde med Blaa
syreprøven (Cupriaeetat + Benzidinacetat) konstateres Blaasyre
reaktion i Jordoverfladen indtil Midten af Januar. Der blev 
plantet Salat og Tomat d. 16. Januar, men alle Planterne gik 
ud. En Gentagelse af Plantningen d. 6. Februar gav samme 
Resultat. Først efter fornyet Plantning d. 20. Februar groede 
Planterne, om end i Begyndelsen lidt svagt, d. v. s. svagere 
end ubehandlet. Snart efter vendtes dog Forholdet om, idet 
Planterne i den behandlede Jord groede meget kraftigere end i 
den ubehandlede. Ved Optagningen af Salatplanterne (d. 22. 
April i ubehandlet, d. 13. Maj i Cyankalium-Kasserne) fandtes 
i Gennemsnit henholdsvis 482 og O Galler pr. Plante. Ved Op
tagning af Tomatplanterne d. 16. Maj fandtes pr. Plante 128 
Galler i ubehandlet, men ingen Galler efter Cyankalium-Be
handlingen. 

Kasserne stod i dette Forsøg fra Behandlingsdagen, indtil 
der blev plantet ude i det fri (d. v. s. ved lav Tempera tur l), 
og dette var Aarsagen til, at Jorden saa langsomt afgav sin 
Blaasyre. Det er i Praksis en alvorlig Hemsko paa Metoden, 
hvis der som i dette Tilfælde skal gaa 3 Maaneder, før der 
kan plantes. Nu viste et senere Forsøg ganske vist, at der kan 
plantes allerede efter 4-5 Ugers Forløb, nemlig nanr Jorden 
fandtes i et Hus med Varme, saaledes at Blaasyren hurtigere 
blev drevet ud, men til Gengæld blev Virkningen mod Rod
aalene da ogsaa meget ringe. 
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Forsøg j 1933. 

I Foraaret 1933 blev der paa Forsøgsstationen ved 
Blangsted iværksat et Forsøg, hvor der i de forskellige For
søgsled blev brugt følgende Kemikalier pr. m 2 Jordoverflade : 

1. Ubehandlet. 
2. 500 cm" Kresolsæbe + 40 Liter Vand. Behandlingen ndført d. 

19. Februar og gentaget med samme Mængde d. 16. Marts. 
3. 250 cm" Formalin (40 pCt.) + 40 Liter Vand d. 19. Februar og 

gentaget d. 16. Marts. 
4. 250 cm" Svovlkulstof + 500 cm" Kresolsæbe + 40 Liter Vand 

d. 19. Februar og gentaget d. 16. Marts. 
5. Som 4, men kun Behandling den 16. Marts. 
6. 100 g Cyankalium +40 Liter Vand d. 16. Marts. 

Hvert Forsøgsled bestod af 12-14 canadiske Frugtkasser, 
der var fyldt med rodaalsmittet Jord (Flademaal 0.15 m 2, Jord
dybde ca. 20 cm). Den 18. April blev der plantet 2 Tomat
planter og 3 Salatplanter i hver Kasse. Den 30. Maj blev Salat· 
planterne taget op og Rodaalgallerne pau Rødderne optalte. 
Resultatet fremgaar af Tabel l. hvor det ses, at alle Midlerne 
har været i Stand til at reducere Rodaalangrebet betydeligt i 
Forhold til Angrebet i ubehandlet, hvor alle Planterne var 
angrebne og hvor der gennemsnitlig fandtes 151 Galler pr. 
Plante. Men det ses ogsaa, at det er Kombinationen af 
Svovlkulstof og Kresolsæbe, der har formaaet at sætte 
Angrebet særlig langt ned. Hvor del' val' behandlet med 
denne Vædske 2 Gange (Forsøgsled 4), var ikke blot kun 6 pet. 

Tabel 1. Kemikaliebehandling mod Rodaal. 
Blangsled 1933. 

1 ___ salat Tomat 

. 
Forsøgsledets Nr. og Behandling Planter Antal Planter Karakter frj fol' Galler fri for 

fOl' 

I 
Hodaal, 

pr. Plante II Hodaal, Hodaal pCt. pCt. 
~ -

· Ubehandlet. .................. 
II 

O 151 
II 

O 4.5 

2 · Kresolsæbe, 2 Gange .......... 17 18 

I 

O 2.8 

3 · Formalin, 2 Gange ............ 24 30 O 2.7 

4 · Svovlkulstof-Kresolsæbe, 2 Gange 94 0.1 88 0.1 

5 > > 1 Gang 41 

I 

2.5 

I 

14 

I 

1.3 
6 · Cyankalium, 1 Gang .......... 47 3.9 9 1.4 

-~ 
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af Planterne angrebne, men Gallerne paa disse var tilmed saa 
faa, at der kun gennemsnitlig var 0.1 Galler pr. Plante. Hvor 
der kun var behandlet een Gang med denne (Forsøgsled 5), var 
ikke mindre end 59 pet. af Planterne angrebne, men Antallet 
af Galler paa den enkelte Plante har dog været ringe. Cyan
kalium har ligeledes haft en god Virkning, medens Kresolsæbe 
alene og Formalin staar væsentlig ringere. 

TomatkuJturen blev først høstet den 28. August, og Plan
terne i Ubehandlet var da saa stærkt angrebne af Rodaal, at 
det var umuligt at skelne Gallerne enkeltvis, idet de var vok
sede sammen til store uregelmæssige Knuder. Der blev derfor 
givet Karakterer for Rodaalangrebet (5 stærkt Angreb, O intet). 
Det ses i Tabel 1, at hvor der i SaJatkulturen med den korte 
Voksetid (42 Dage) i Forvejen var et stærkt Angreb, har dette 
bredt sig yderligere hos Tomaterne med den lange Voksetid 
(132 Dage), medens Svovlkulstof-Kresolsæbe, hvor den er an
vendt 2 Gange, stadig holder Rodaalangrebet nede. 

Værdien af de benyttede Behandlinger maa nu ikke alene 
bedømmes ud fra deres -Evne til at sætte Angrebet af Rodaal 
ned. Efter Behandlingen med Svovlkulstof-Kresolsæbe, 2 Gange, 
var der' en tydelig Væksthæmning, og dette var Aarsagen til, 
at Udbyttet af Tomatfrugter kun blev 25 pCt. større end Ud
byttet i Ubehandlet, medens der efter SvovJkulstof-Kresolsæbe, 
l Gang, hvor der ikke var nogen Væksthæmning, blev 56 pCt. 
større Udbytte end i Ubehandlet. 

Samtidig med dette Forsøg ved Blangsted blev der lagt et 
Forsøg i et Tomathus hos Gartner Karl A. Jensen, Stige. 

1. Ubehandlet. 
2. 250 cms Svovlkulstof + 500 cm' Kresolsæbe + 40 Liter Vand 

pr. m" Jordoverflade. Behandling d. 17. December 1932 og gentaget 
med samme Mængder d. 27. Januar 1933. 

3. 100 g Cyankalium, opløst i 10 Liter Vand pr. m'. Behandling 
d. 7. Januar 1933. 

Forsøget blev lagt i et Hus i en større Blok, hvor For
kulturen var Tomater med voldsomme Angreb af Rodaal. I 
hvert Forsøgsled 2 Fællesparceller a 20 m 2

. Den l. Marts 
plantedes 64 Tomatplanter i hver Parcel. 

Den 4. Maj, 31. Maj og 24. Juni undersøgtes Rødderne 
paa en Del af Planterne, og d. 12. Juli blev Afgrøden ryddet. 
Allerede d. 4. Maj var der meget stærke Angreb af Rodaal i 
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Ubehandlet (500-600 Galler pr. Plante), medens der endnu 
ikke var Galler at finde efter Svovlkulstof-Kresolsæhe, Efter 
Cyankalium var der faa Galler paa Rødderne. Ved de følgende 
Eftersyn viste Angrebet sig i Ubehandlet at være yderligere 
udviklet, Gallerne, der d. 4. Maj endnu var smaa og kunde 
erkendes enkeltvis, voksede mere og mere sammen, saaledes 
at Rødderne ved Optagningen var store, uformelige Knuder, og 
ingen af Planterne var fri for Angreb. I Svovlkulstof-Kresol
sæbeparcellerne . var der endnu d. 31. Maj intet Angreb, men 
d. 24. Juni enkelte Galler. Ved Optagningen d. 12. Juli, da 
Rødderne var blevet væsentlig tykkere, var det ikke muligt 
med Sikkerhed at skelne Rodgallei', selv ikke paa yngre Rod
trevler i Undergrunden. Efter Cyankaliumbehandlingen var der 
ved Optagningen Angreb paa alle Planter, men de fleste med 
betydelig færre og mindre Galler end hos Planterne i Ubehandlet. 

Efter at Tomatplanterne var fjærnet, blev Parcellerne gravet 
og umiddelbart efter tilplantet med Tomater for anden Gang. Det 
var i hele denne anden Vækstperiode tydeligt, at Planterne efter 
den oprindelige Svovlkulstof-Kresolsæbebehandling var meget 
kraftigere end i Ubehandlet og efter Cyankaliumbehandlingen. 
Den 6. December blev Planterne taget op, og Forsøget sløjfet. 
I de uhehandlede Parceller havde alle Planterne store, delvis 
forraadnede Galler paa samtlige Rødder. Efter Svovlkulstof
Kresolsæbe var en Del af Planterne fri for Angreb, medens 
Planter med store Galler kun fandtes i Parcellernes Y derkallter 
og saaledes, at der var tydelig Tale om Nabosmitte. Selv hvor 
der var Galler paa Rødderne, var disse dog friske og endnu 
funktionsdygtige. Efter Cyankalium havde alle Planter store 
Galler paa Hovedrødderne, men baade Galler og Rødder var 
endnu friske. Forsøg i 1934. 

Paa Forsøgsstationen ved Blangsted anlagdes et For
søg med Behandling af rodaalsmittet Jord i Kasser (16 cana
diske Frugtkasser til Ubehandlet, 12 Kasser til de øvrige For
søgsled). De angivne Mængder gælder pr. m 2 Jordoverflade : 

1. Ubehandlet. 
2. 250 g Svovlkulstofpasta (liG Farbenindustrie) + 40 Liter Vand. 

Behandling d. 20. Februar og gentaget med samme Mængde d. 13. Marts. 
3. Som 2, men kun Behandling een Gang (20. Februar). 
4. 100 g Cyankalium + 40 Liter Vand. Behandling d. 20. Februar 

og gentaget med samme Mængde d. 13. Marts. 



708 

Der plantedes Salat og Tomat d. 19. April (3 Salatplanter 
og 2 Tomatplanter i hver Kasse), og Planterne groede straks 
godt til. Efter ca. 5 Uger blev Salatplanterne taget op (d. 24. Maj) 
og Rodaalgallerne paa Rødderne optalte. Resultatet fremgaar af 
Tabel 2, hvor det ses, at der har været 138 Galler pr. Plante 
i Ubehandlet og praktisk talt inlet Angreb i den behandlede 
Jord. Tomatplanterne blev staaende til d. 1. Oktober, og der 
var da stærkt Angreb paa alle Planterne i Ubehandlet, efter 
Svovlkulstofpasta, 2 Gange, "ar der overhovedet intet Angreb, 
medens der efter Svovlkulstofpasta 1 Gang og Cyankalium 
2 Gange var svage Angreb. 

Tabel 2. Kemikaliebehandling mod Rodaal. 
Blangsted 1934. 

- - -

J Salat I Tomat 

Forsøgsled Nr. og Behandling ! Procent Planter med 
I Antal Galler mange I faa I ingen 

pr. Plante I 
Galler paa Rødderne 

1. Ubehandlet ..................... 137.6 100 I O O 
2. Svovlklllstofpasta, 2 Gange ....... O O O 100 
3. > 1 Gang ........ 0.3 O 43 57 
4. Cyankalium, 2 Gange ............ O O 4 96 

Forsøg i 1935. 

I Foraaret 1935 blev der i Brødrene Larsens Handels
gartneri i Bellinge anlagt et Forsøg med Jorddesinfektion, 
hvor der samtidig kan gives Oplysning om UdbyUeforøgelsen 
ved Behandlingen. Forsøget blev lagt i et Hus (i en større 
Blok), hvor der Aaret forud var meget stærke Rodaalangreb i 
en Tomatkultur. Denne blev ryddet i November 1934, og ved 
Optagningen af Rødderne viste Angrebet sig at være jævnt og 
nogenlunde lige stærkt over hele Huset. Efter Fjærnelsen af de 
største Rodknuder blev Jorden gravet og vandet, saaledes at 
de resterende Rodrester kunde omsættes, og ved Forsøgets 
Anlæg (Vanding med Kemikalier) d. 13. Februar var Jorden 
fri for synlige Rodaalknuder og i øvrigt i en passende fugtig og 
meget bekvem Tilstand. 

Forsøget blev anlagt efter følgende Plan, hvor de anførte 
Vædskemængder gælder pr. m 2 Jordoverflade : 
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1. Ubehandlet. 
2. 250 g Svovlkulstof + 500 g Kresolsæbe + 40 Liter Vand. 
3. 125 g Svovlkulstof + 250 g Kresolsæbe + 40 Liter Vand. 
4. 250 g Svovlkulstofpasta (Sulfana) + 40 Liter Vand. 

I hvert Forsøgsled 3 Gentagelser og hver Parcel var 20 m 2
• 

Behandlingen blev foretaget d. 13. Februar. Kemikalierne blan
dedes i et Kar (200 Liter), der efter at være fyldt med Vand 
blev væltet hen over Parcellen. Paa 5-10 Minutter var de 
fire Portioner, som skulde bruges til hver Parcel, blandet og 
væltet ud, og hele Parcellen stod fuldstændig dækket af Vædske, 
som i Reglen først var sunket efter 3-4 Timers Forløb. Er
faringer fra tidligere Behandlinger med saa store Væd ske
mængder havde vist, at man ved denne Fremgangsmaade fik 
den bedste Fordeling over hele Parcellen. Parcellerne var ad
skilte ved Nedramning af Brædder paa Højkant, saaledes at 
Grænserne mellem Parcellerne trods de store Vædskemængder 
holdtes fuldstændig adskilte og skarpe, i det mindste hvad 
Overfladevædske angik, medens der i de nedre Jordlag kunde 
finde nogen Oversivning Sted, naturligvis navnlig fra behand
lede Parceller ind i Ubehandlet. 

Efterhaanden som Jorden i den følgende Tid trængte til 
Vand, blev den vandet, og Jorden blev gravet umiddelbart før 
Plantningen med Tomater d. 19.-21. Marts altsaa ca. 5 Uger 
efter Behandlingen. I hvert Forsøgsled var der 308 Planter, 
altsaa en Vokseplads paa ca. 0.2 m 2 pr. Plante. 

Allerede i Slutningen af April og Begyndelsen af Maj var 
der en tydelig Forskel paa Planternes Vækst, idet de ube
handlede Planter var lysere, lavere og mindre kraftige end de 
behandlede. Midt paa Dagen stod Planterne i Ubehandlet med 
slappe, »sovende« Blade, et almindeligt Symptom paa Angreb 
af Rodaal, og paa enkelte Planter kunde der allerede findes 
visne Bladspidser. Ved Eftersyn af Rødderne bekræftedes det, 
at der var meget stærke Rodaalangreb i Ubehandlet - i Midten 
af Maj kunde Rødderne være perlesnoragtige af Galler og endnu 
senere ganske deformerede, medens det var sjældent at finde 
en Galle paa Rødderne i de behandlede Parceller. I den føl
gende Tid udvikledes denne Forskel mellem Planterne i de 
ubehandlede og de behandlede Parceller endnu mere, medens 
der næppe hele Vækstperioden igennem kunde paavises nogen 
iøjnefaldende Forskel paa Planternes Vækst i de tre behandlede 
Forsøgsled. 

47 
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Blomstringen og Frugtsætningen forløb ligeledes tilfreds
stillende i disse, medens der i Ubehandlet dels ansattes for faa 
Klaser og dels udvikledes for faa Frugter i Klasen. Stik modsat 
disse Fordele for Kemikaliebehandlingerne gik det med Tomat
frugternes Modning, idet der kunde plukkes først i Ubehandlet, 
men Forskellen var kun ringe - de første Frugter plukkedes 
i Ubehandlet d. 15. Maj, i de behandlede Parceller d. 20. Maj. 

I Slutningen af August var Væksten og Blomstringen næsten 
ophørt i Ubehandlet, hvor Planterne netop naaede op til Op
bindingstraadene (ca. 2 m). Planterne i Behandlet var stadig i 
kraftig Vækst, blomstrede, satte godt med Frugt og laa med 
den øvre Del i et tæt Lag oven paa Staaltraadene og dannede 
et fuldstændig tæt, sammenhængende, skyggefuldt Tæppe. 
Væksten i disse vedvarede til Slutningen af Oktober. 

Den 11. November blev der afhøstet og Afgrøden ryddet. 
Rodaalangrebet blev bedømt ved Opgravning, og der blev givel 
Karakterer for Angrebet (5 stærkt Angreb, O intet) paa hver 
enkelt Plante: Angrebs

karakter for 
Rodaal 

1. Ubehandlet ....................... 5.00 
2. 250 g Svolkulstof + 500 g Kresolsæbe 0.06 
3. 125 g +250g 0.13 
4. 250 g Svovlkulstofpasta (Sulfana) ... 0.42 

Planter fri 
for Rodaal, 

pet. 
o 

90 
72 
59 

I Oversigten ses det, at ingen af Planterne i Ubehandlet 
har været fri for Rodaal og Angrebskarakteren var 5, medens 
den store Mængde Svovlkulstof-Kresolsæbe gav 90 pCt. rodaal
frie Planter og kun en Angrebskarakter paa 0.06. Virkningen af 
den halve Mængde Svovlkulstof-Kresolsæbe har været noget 
svagere, men endnu svagere efter Sulfana. Selv efter denne sid
ste Behandling var Virkningen dog af største Betydning for 
Planternes Vækst, Rødderne var friske og vel udviklede og kun 
forsynede med smaa, enkeltsiddende og i Reglen friske Galler, 
medens Rødderne i Ubehandlet var fuldstændig ødelagte, vok
sede sammen til store uregelmæssige Knuder, der ved Optag
ningen næsten alle var gaaet i fuldstændig Forraadnelse. 

Foruden de her meddelte Data vedrørende selve Rodaal
angrebet kan der gives Oplysning om Udbyttet, idet der hele 
Plukketiden igennem er foretaget Optælling og Vejning af de 
høstede Tomatfrugter. Resultatet heraf fremgaar af Tabel 3, 
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hvor det ses, at Udbyttet i Ubehandlet har været 10.1 kg To
mater pr. m 2

, medens det for de 3 Behandlinger var henholdsvis 
17.8, 18.5 og 18.0 kg pr. m 2

, altsaa i alle tre Tilfælde en meget 
stor Udbytteforøgelse, nemlig paa henholdsvis 77, 84 og 79 pCt. 
(se Forholdstallene i sidste Kolonne). Der er altsaa ikke 
nævneværdig Forskel paa Udbyttet efter de tre Be
handlinger, og det er herved navnlig af Vigtighed at 

Tabel 3. Jorddesinfektion mod Rotiaal. Udbyttet 
(Vægt og Antal) af Tomatfrugter. 

Bellinge 1935. 

b'· I 
Tomatfrugtcl" ' .e- I Tomatfrugter :5 , 

• I' "" "" '" .... .,., Forsøgsled Nr. og Behandling p'. m '.. p'. Plonte I ~ ~. - - ~ ~~ --------~- .,g>~ 
I ::=~ :::t ~ ~,..Q 

II Antal! kg ,~~ ~ I Antal I kg ~ <B "g 
I 

1. Ubeh3ndlet ............... 197 10.1 51.1 ax 1.96 100 

2. 250 g Svk. + 500 g I{resols .. 328 17.8 54.2 64 3.46 177 
3. 125 g Syk. + 250 g [';resols .. 341 

I 
18.5 54.2 66 3.59 184 

<l. 250 g Sulfana .............. :126 18.0 54.8 n3 3.50 179 
.. 

bemærke, at den halve Mængde Syovlkulstof-Kl'esol
sæbe i Forsøgsled 3 har virket fuldt saa godt som den 
større Dosis i Forsøgsled 2. Efter alle tre Behandlinger er 
Gennemsnitsvægten af de enkelte Frugter øget, nemlig fra 51.1 
g pr. Tomatfrugt i Ubehandlet til henholdsvis 54.2, 54.2 og 
54.8 g i de tre behandlede Forsøgsled. Der blev ikke foretaget 
nogen Sortering af Tomaterne, men det skal bemærkes, at der 
ikke var noget at udsætte paa Kvaliteten, hverken fra de be
handlede eller de ubehandlede Parceller. Der har været nogen 
Betænkelighed ved Svovlkulstof· Kresolsæbebehandlingen af 
Hensyn til Faren for Grønsyge, som imidlertid kun fandtes 
i meget ringe Grad i dette Forsøg. 

Sammenholdes Udbyttet med Angrebet af Rodaal ses det, 
at den store Dosis Svovlkulstof-Kresolsæbe vel har formaaet at 
sætte Angrebet længst ned, men alligevel givet mindre Udbytte 
end de to andre Behandlinger. Dette skyldes formentlig nogen 
Væksthæmning, som ganske vist ikke uden videre kunde 
ses i dette Forsøg, men som der ved adskillige Behandlinger 
i Praksis har været Lejlighed til at iagttage. Svovlkulstofemul
sionen Sulfana har haft den svageste - om end en god -
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Virkning mod Rodaalene, men har alligevel formaaet at give 
et fortrinligt Udbytte. Den halve Mængde Svovlkulstof
Kresolsæbe i Forsøgsled 3 har baade formaaet at give 
en god Bekæmpelse af Rodaaleue og har samtidig givet 
det største Udbytte. 

Tabel 4. Frugtudbyttet i Vægt (kg) fordeH paa 
Plukkeperioder. 

Bellinge 1935 . 
. . 

II 
kg Tomatfrugtel' Forholdstal for 

Forsøgsled Nr. og 
pr. m' i Vægtudbytte i 

Behandling ;, 
1. . 2. I 3. 14. I 5.J 6. 1. I 2. I 3. I 4 .. 5. 6. 'I 

II Plukkeperiode Plukkeperiode 
. 

3.514.1 

, 
I 

1. Ubehandlet .............. 0.9 0.6 0.4 0.6 100 100 100 100 100 100 , 
2. 250 g Svk. + 500 g Kresols. 4.6 6.5 1.9 1.6 1.4 1.8 132 159 211 267 350 300 

3. 125 g Svk. + 250 g Kl'esols. 4.9 6.6 2.1 1.8 1.2 1.9 140161233,300300317 
4. 250 g SulfalJa ............ 4.2 7.1 2.3 1.5 1.0 1.9 112011731256;250,250317 

I Tabel 4 er Vægtudbyttet gjort op i 6 Plukkeperioder a 
een Maaned (1. Plukkeperiode fra 15. Maj til 14. Juni, 2. fra 
15. Juni til 14. Juli o. s. v., 6. Plukkeperiode fra 15. Oktober 
til 11. November, da de resterende grønne Tomater afhøstedes). 
Det ses, at det største Udbytte i alle Forsøgsled fandtes i 2. 
Plukkeperiode, og navnlig har det været stort i de 3 behandlede 
Forsøgsled. Det ses ogsaa, at Udbytteforskellen mellem Ube
handlet og Behandlet ikke er særlig stor i 1. Plukkeperiode ; 
naar Ubehandlet sættes til 100, giver de tre Behandlede hen
holdsvis 132, 140 og 120. Fra Plukkeperiode til Plukkeperiode 
bliver Forskellen imidlertid større og større, og i 6. Plukke
periode bliver Udbyttet i de tre behandlede Forsøgsled hen
holdsvis 300, 317 og 317, naar Ubehandlet er 100. Denne 
Opstilling viser, al Behandling mod Rodaal navnlig raar Betyd
ning, naar der ønskes avlet Tomater paa mange Klaser (lang 
Vækstperiode), medens Betydningen heraf bliver mindre, naar 
der kun ønskes A vI paa faa Klaser. 

I Figur 1 er der givet en grafisk Fremstilling af Udbytte
kurverne fra alle fire Forsøgsled. Det er her navnlig paafal
dende, at Kurverne i de tre behandlede Forsøgsled forløber 
indbyrdes meget ensartet, og det ses, at disse Kurver hele 
Tiden stiger meget stærkere end Kurven for Ubehandlet. 
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Fig. 1. Tomatudbyttet (kg pr. m 2) erte]' Jorddesinfektion mod Rodaal. 
(Udbyttet er opsummeret !\1aaned efter Maaned). 

----- Ubehandlet . 
... .............. ......... 250 g S"ovlkulstof + 500 g Kresolsæbe pr. m". 
-.-.-.-.- 125 g + 250 g 

- - -- - 250 g Svovlkulstofpasta (Sulfana) 

Almindelige Betragtninger over Bekæmpelsen af Rodaal med 
Hensyntagen til de nyeste Forsøgsresultater. 

Ved Bekæmpelsen af Rodaal har det Synspunkt altid været 
yndet hos Gartnere, at der maatie ske en fuldstændig Udryd
delse, saaledes at man ikke mere behøvede at beskæftige sig 
med del Problem, naar en Bekæmpelse var udført. Efter
haanden blev det imidlertid ved Forsøgene mere og mere 
klart, at selvom der raades over meget effektive Midler, kan 
der næppe regnes med nogen Udryddelse af Aalene, og ved 
det fortsatte Forsøgsarbejde blev der da mere lagt Vægt paa 
at finde Behandlinger, der blot vilde være i Stand til at deci
mere Aalebestanden saa vidt, at der kunde høstes tilfredsstil
lende i een eller flere Vækstperioder, medens til Gengæld Om
kostningerne ved Bekæmpelsen ikke maaUe være større, end 
at der kunde gentages hvert eller hvert andet Aar. Man er 
ved denne Betragtningsmaade inde paa det samme Princip, 
som raader ved anden Bekæmpelse af almindeligt udbredte 
Skadedyr, at det gælder om at holde disse nede ved passende 
billige og overkommelige Metoder, medens alle Forsøg paa 
U dryddelse anses for omsonst. 
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Naar det synes umuligt at foretage fuldstændig Udryddelse 
i et saa begrænset og skarpt afgrænset Objekt som Jorden i 
et Væksthus, skyldes det sikkert ikke blot Vanskeligheden ved 
at faa ramt alle Aal i Jorden, der mange Steder el' vanskelig 
tilgængelige, f. Eks. omkring Varmerør, men ogsaa, at det er 
vanskeligt at faa alle Aalene bragt i en Tilstand, h vor de let 
dræbes af Kemikalierne. Det er her navnlig af Betydning, at 
Gartnerierne, efter at en Kultur er fjærnet, ikke kan lade Jorden 
ligge unyttet hen under Pleje med Varme, Vanding og Jortl
behandling o. s. v., saaledes at Aalene hurtigt kan frigøres af 
Rødderne og gøres modtagelige fol' Behandlingen. Dertil kom
mer, at Muligheden for Indførelse af ny Smitte er blevet større 
ved Rodaalens store Udbredelse i visse Egne. Der er næppe 
Tvivl om, at megen Infektion finder Sted ved Samkvem mellem 
Gartnerier (Potteplanter, Stiklinger o. s. v.), og endelig synes 
Rodaalen efterhaanden ikke mere at være sjælden paa Friland, 
hvorfra Smitten da meget let bringes ind i Væksthusene. 

Paa Grundlag af de foretagne Forsøg er man imidlertid 
nu saa vidt, at der kan anvises brugbare Metoder til Sikring 
af et passende Udbytte paa rodaalsmittede Jorder. Det el' herved 
navnlig tydeligt, at Kombinationen af Svovlkulstof og 
Kresolsæbe samt Svovlkulstofpasta er velegnet. Kre
solsæbe alene har ikke i tilstrækkelig Grad kunnel bekæmpe 
Rodaalene, Virkningen af Form a li n har været for usikker, 
og det samme gælder C yan k a l i u m behandlingen, hvor der 
tilmed kan opstaa Vanskeligheder med at faa Jorden til at 
afgive Blaasyren, som derved bliver farlig baade for Planter 
og for Mennesker. 

De Mængder, der maa anbefales til Behandlingen bliver da: 

125 g Svovlkulstof + 250 g Kresolsæbe + 40 Liter Vand pr. m" eller 
250 g Svovlkulstofpasta + 40 Liter Vand pr. m'. 

Af Svovlkulstofpasta har Præparater fra I/S Cyana (Sulfana) 
og fra l/G Farbenindustrie vist sig at tilfredsstille de Krav, der 
maa stilles til et saadant Middel. Ved Forsøgene .er der brugt 
Kresolsæbe (Kali-Kresolsæbe) af forskellig Sammensætning, og 
denne synes ret uvæsentlig, naar blot Karbolsyreemulsionen 
bliver tilstrækkelig stabil. Ved de første Forsøg anvendtes en 
Kresolsæbe af følgende Sammensætning: 
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Raa Karbolsyre (Kresol) .............. 5 Liter 
Levertran. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 
Vand ................................. 1 
Kali (raa) ......... , ................... 1 kg 

Ved de senere Forsøg er der brugt en billigere Blanding 
nemlig: 

Raa Karbolsyre (Kresol) ................ 500 g 
Kokusfedtsyre ....... , .................. 200 » 

Kalilud (40 pCt.) ........................ 130 > 

Vand (destilleret) ....... , ..... , , ... , ca. 170 » 

Efter at en rodaalbefængt Afgrøde er ryddet, hvorved det 
tilstræbes at fjærne saa meget som muligt af større Rodknuder, 
maa Jorden graves og vandes og i Tilfælde af haard Frost 
eventuelt varmes op, for at Rodresterne kan omsættes og Aalene 
frigøres. Behandlingen bør ikke foretages før tidligst ca. 1 Maa
ned efter Rydningen. Da Erfaringen har vist, at det er af største 
Betydning, at der den første Tid (14 Dage-3 Uger) efter Be
handlingen er koldt i Huset, saaledes at den let flygtige Svovl
kulstof ikke fordamper for hurtigt, maa det anbefales at udføre 
Behandlingen i Vin termaanederne November-Februar. I de 
sidste 8-14 Dage før Plantningen er det derimod for Svovl
kulstof·Kresolsæbens Vedkommende af største Vigtighed, at der 
i Huset er passende varmt (eventuelt Fyring nogle Dage) for 
at faa Jorden udluftet for Karbolsyreresterne, der ellers kan 
svide de unge, nyplantede Tomater. Udluftningen fremskyndes 
i øvrigt ved Gravning og passende Vanding af Jorden. Der kan 
i Reglen plantes 14 Dage-3 Uger efter en Behandling med 
Svovlkulstofpasta og 4-5 Uger efter Svovlkulstof-Kresolsæbe, 
men for al være sikker, bør der forud prøveplantes forskellige 
Steder i Huset. 

For begge Midlers Vedkommende er det en Gene, at Svovl
kulstof er en meget brandfarlig Vædske, som maa be
handles under største Hensyntagen hertil. Ligeledes er det en 
Gene, at Svovlkulstofdampene er meget ubehagelige for Men· 
nesker. Ved Behandling af større Blokke, hvor Arbejdet kan 
slaa paa i Dagevis, kan Personalet faa alvorligt Ildebefin
d e n d e med K valme, Kuldegysninger, Opkastninger o. lign. 
Naar Arbejdet organiseres paa en praktisk Maade, hvorved det 
først og fremmest er vigtigt, at der udluftes godt i Huset, medens 
Arbejdet staar paa, at der begyndes i Læsiden, at Arbejdet 
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udføres i koldt Vejr, o. s. v., plejer saadanne Ubehageligheder 
dog at kunne undgaaes. 

Som det fl'emgaar af de beskrevne Forsøg, har Virkningen 
mod Rodaal af disse Midler været god. Det har imidlertid været 

. paafnldende, at Udbytteforøgelsen ikke altid har staaet i lige
fremt Forhold til Decimeringen af Rodaalbestanden, og det er 
tydeligt, at disse Midler uden Hensyn til, om der er Angreb af 
Rodaal eller ikke, er i Stand til at give en væsentlig Udbytte
forøgelse paa Jorder, hvor Udbyttet ogsaa af andre Grunde er 
for ringe. Det er navnlig Svovlkulstoffet, der har saadanne 
vækstfremmende Egenskaber, men ogsaa Kresolsæbe, For
malin og Cyankalium har betydelige Egenskaber i saa Hen
seende. For Kresolsæbens og Cyankaliums Vedkommende kan 
der forklares noget ved disse Midlers store Indhold af Kali, 
medens det er mere uvist, hvorfor Svovlkulsloffet er saa stærkt 
vækstfremmende. Der er fremsat adskillige Forklaringer herpaa, 
men da Spørgsmaalet næppe er afklaret, skal det ikke berøres 
nærmere. 

Ved Forsøget i Bellinge i 1935 opnaaedes som anført et 
Merudbytte paa 84 pCt. og 79 pCt. fol' henholdsvis Svovlkul
stof-Kresolsæbe og Svovlkulstofpasta mod Udbyttet i Ubehandlet 
og dette paa Trods af, at delte ikke var særlig la"t (10.1 kg 
pr. m 2). Ved samtidige Behandlinger med Svovlkulstof-Kresol
sæbe i et større Antal Gartnerier paa Odenseegnen var det 
hos en overvejende Del af disse Gartnere Opfattelsen, at Ud
byttet blev rundt regnet fordoblet ved Behandlingen, og kun 
nogle faa Gartnere høstede ik.ke den ønskede Fordel af Be
handlingen. Det er imidlertid af den største Interesse at vide, 
hvorledes Behandlingen paavirker Udbyttet i de følgende Aar 
- hvis det store Merudbytte blot naas paa Bekostning af Ud
byttet i de følgende Aar, er Vindingen jo problematisk! Der 
maa naturligvis adskillige Aars Undersøgelser til at bedømme 
dette Spørgsmaal, men allerede nu kan det siges, at flere Er
faringer og et enkelt Forsøg tyder paa, at Merudbyttet i første 
Aar ikke fremkommer paa Bekostning af Udbyttet i andet Høst
aar. Tværtimod synes det, at en Behandling ogsaa holder Ud
byttet oppe i det følgende Vækstaar. - I 1934 blev der i et 
Gartneri i Bellinge (Brødrene Larsens Handelsgartneri) 
og i øvrigt i et Hus, der laa umiddelbart op til Huset med det 
beskrevne Forsøg fra 1935, anlagt et Forsøg med 2 Fælles
parceller og følgende 3 Forsøgsled : 
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1. 250 CIll B Svovlkulstoi' + 500 cm3 Kresolsæbe, 2 Gange 
2. 250 + 500 1 Gang 
3. 250 » Svovlkulstofpasta (I/G Farbenindustl'ie), 1 Gang 

De angivne Mængder blandet op i 40 Liter Vand og for
delt paa 1 m 2 Jordoverflade. I hvert Forsøgsled 50 m 2 og 253 
Tomatplanter. Der blev i det første Aar høstet henholdsvis 
17.3, 17.4 og 17.7 kg Tomatfrugter pl'. m 2

• Paa Grund af et 
Uheld med det ubehandlede Forsøgsled, saa der i dette kun 
kom til at foreligge Vejetal fra een Parcel, der tilmed kun var 
10 m 2 og som gav 9.5 kg Tomater pr. m 2, skal Forsøget ikke 
bruges til nærmere Paavisning af Kemikaliebehandlingens Evne 
til at sætte Udbyttet op jo Forhold til Ubehandlet, uagtet Re
sultaterne falder i Traad med det beskrevne Forsøg fra 1 g35, 
men der skal gøres opmærksom paa, at de 3 behandlede For
søgsled, der uden ny Behandling blev tilplantet med Tomater 
i Foraaret 1935, i delte Vækstaar gav henholdsvis 16.9, 17.7 og 
14.3 kg Tomatfrugter pr. m 2

• Efter Syovlkulstof-Kresolsæbe 
er Udbyttet altsaa i 2. Høstaar fuldt ud paa Højde 
m ed Udbyttet i første Aar, medens Udbyttet efter Svovl
kulstofpasta er faldet en Del, men alligeyel stadig er meget større 
end Udbyttet i Ubehandlet, der gav 10.1 kg Tomater pI'. m 2• 

Dette Eftervirkningsforsøg kan ogsaa give Oplysning om 
Rodaalangrebel, der viste følgende Angrebskarakterer (5 stærkt 
Angreb, O intet) og Antallet af rodaalfrie Plan ter: 

K'r. og Behandling 
Angrebs- pCt. Planter 

Forsøgsled karakterer uden Angreh 
til 1. Aars Afgrøde 1. Aar 2. Aar 1. Aar 2. Aar 

1. Ubehandlet ....................... 4.99 5.00 O O 
2. 250 cm B Svovlkulstof + 

500 cm' Kresolsæbe, 2 Gange ... 0.08 1.02 91..1 22.2 
3. 250 crna SyoYlkulstof + 

500 cm' Kresolsæbe, 1 Gang .... 0.:16 1.25 70.G 98 
4. 250 cm" Svovlkulstofpasta, 1 Gang 0.63 3.36 52.4 O 

Uagtet der har kunnet finde megen Overslæbning af Smitte 
Sted fra hele den øvrige ubehandlede Del af Blokken, er det 
dog tydeligt, at der ogsaa i 2. Vækstaar er langt færre 
Rodaal end i Ubehandlet, og navnlig har Virkningen 
v æret la n gvarig efter begge S "0 dk u l sto f- K re sol sæb e
behandlinger. I Fig. 2 ses Virkningen paa Tomatrødderne i 
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første Aar efter een Behandling med 250 cms Svovlkulstof + 
500 cm,'! Kresolsæbe pr. m 2. 

Det synes altsaa, at Metoden ikke giver Bagslag i 2. Høst
aar, men at der tværtimod er en udmærket Virkning ogsaa i 

Fig. 2. Jordrlesinfektion mod Hodaal. øverst angrebne Tomatrødder fra 

ubehandlet Parcel, nederst efter Behandling med 250 erna Svovlkulstof + 
500 erna Kresolsæbe pI". m'. 

detle. Det vil imidlertid være en Opgave i Fremtiden ved 
Undersøgelser i Praksis, hvor Behandlingerne allerede anvendes 
i vid Udstrækning, at afgøre, hyor længe Virkningen muliggør 
et tilfredsstillende Udbytte og videre, hvor ofte der kan be
handles .med stadigt tilfredsstillende Resultat uden skadelig 
Virkning som Følge af de store Kemikaliemængder. Der er 
allerede adskillige Gartnere, der har gentaget Behandlingen to 
Aar i Træk og, som det synes, uden nogen Skade paa Tomat
planterne. 


