
Referater af fremmed Litteratur. 
Resultater af Forsøg og Undersøgelser paa 

Planteavlens Omraade i Udlandet. 

Hvidaks. 

Onni Pobjakallio: Undersøgelser af Hvidaks, udførte i Jokionen i Sommeren 
1935. 77. Publ. fra den finske Stats Landbrugsforsøg (78 Sider, 18 Fig., 
Finsk Sprog, tysk Oversigt). Helsinki 1936. 

Hvidaks har det tilfælles med Brandaks, at de let tiltrækker sig 
Opmærksomhed, og. at deres Antal og Betydning ofte overvurderes; 
om Aarsagerne til Hvidaks er der derfor spurgt meget. Svarene har 
været mangfoldige og med nogen Ret; Hvidaks kan aabenbart frem
komme paa adskillige Maader og at slaa alle Hvidaks sammen til eet 
Fænomen og give en enkelt Forklaring vil ikke bringe den ønskede 
Klarhed. 

Vi ser her i Landet en Del Hvidaks i Havre paa lav og løs Jord, 
under Forhold, hvor ogsaa Kali-, Kobber- eller Manganmangel gør sig 
gældende; paa disse Jorder hjælper stærk Tromling i forskellig Ret
ning, bl. a. nedsættes ogsaa Antallet af Hvidaks. 

I Finland var Maj 1935 usædvanlig kold. Korn og Græsser skred 
fra midt i Juni til midt i Juli, en temmelig varm og tør Periode. Aia
pecurus pralensis frembød paa eo tør Grøftekant mange totale Hvid
aks, samme Afgrøde, voksende nær Grøftens Bund, var derimod normal. 
Phleum pralense havde i samme Mark 6~7 pet. totale Hvidaks, hvor 
Mulden var tynd, men ingen paa dybt Muldlag. 

Særlig mange tolale Hvidaks fandtes i Paa trivialis, fremkaldt af 
Fritfluen, hvis Andel i Havre-Hvidaks derimod var hegl'ænset. Thrips 
og Mider fandtes "hyppigt paa de forskellige Græsarter, men hverken 
direkte Iagttagelser eller Smitteforsøg tyder paa, at disse Dyr er an
svarlige for Hvidaks. I enkelte Tilfælde synes Svampen lIiasligosporium 
album at være vokset gennem Skeden p:Ja Ræveh:Jle og at have frem
kaldt totale Hvidaks. 

Store tueformede Enkeltplanter af forskellige Græsser blev delt, 
og Delene plantede tørt, middel og meget fugtigt; der fremkom f. Eks. 
paa Rævehale henholdsvis gnsn. 11, 2 og 1 totale Hvidaks. 
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Akset maa under Skridning overvinde en betydelig Modstand frn 
Skeden; i Forsøg har Forfatteren løftet indtil 2 kg ved Toppen, uden 
at det ved Grunden overskaarne Eng-Svingelstraa gled ud af Skeden. 
Forøger man denne Modstand ved at snøre Garn om øverste Skede, 
vil Straaets Vækstbælte reagere paa forskellig Maade, fortykkes eller 
krummes, og Hvidaks ofte fremkomme. Noget tilsvarende kan i Natu
ren forekomme ved rigelig Nedbør efter længere Tids Tørke. 

I Drivhus fik Havre i Skygge mere eller mindre rigelig Hvidaks, 
i Sol kom der ingen. Forsøg med Skygning paa Friland gav lignende 
Resultat, men Skyggegiveren gav ogsaa Læ og fik derved Indflydelse 
haade paa Temperatur og Fugtighed. (Efter andre Forsøg skal baade 
Lysmangel og Lysoverskud forøge Antallet af Hvidaks hos Havre). 

Græssernes Hvidaksdannelse aftager med Marl,ens Alder, forment· 
lig fordi Planterne bliver mindre afhængige af Svingninger i Nedbøren. 

Hos Havre fandtes partielle Hvidaks, navnlig paa svagt gødet 
Jord; i værste Fald var Smaaaksene overhovedet ikke kommet til Ud
vikling: under samme Forhold havde Vaarhvede flere eller færre golde 
Smaaaks nederst i Akset. 

EJ'lIsl Gram. 


