
Om Fodsyge hos Korn paa Grundlag af 
udenlandske Undersøgelser. 

Af Hans R. Hansen. 

Fodsyge har i den sidste Menneskealder "æret i stærk Tiltagende 
i alle korndyrkende Egne baade i den gamle og i den nye Verden. De 
stærkeste Angreb og dermed de største økonomiske Tab falder stedse, 
hvor der paa let, ikke udpræget Hvedejord tages flere Kornafgrøder efter 
hverandre, og hvor et Sædskifte ikke kendes eller gennemføres. Saa
danne Dyrkningsforhold findes især i Australien, Canada og U. S. A., 
og som det vil ses af den følgende Fremstilling, udføres der netop i 
disse Lande et meget stort Undersøgelsesarbejde, der fortrinsvis Olll

fatter den ene af de her nævnte Fodsygeformer, nemlig Goldfodsyge. 
Med den tiltagende Korndyrkning er Fodsyge ogsaa blevet ret ud

bredt i Europa, selv hvor et Sædskifte er i Brug. I den sidste Snes 
Aar eller mere er Brak taget ud af, og vedvarende Græs lagt ind i Sæd
skiftet, medens Rug i stor Udstrækning har maattel vige Pladsen for 
Hvede, og Kornarealerne som Helhed er udvidet, -- altsammen For
hold der tjener til at Aarsafstanden mellem de enkelte Kornmarker i 
Skiftet gøres kortere, hvad der i hø.i Grad skaber gunstige Betingelser 
for Angreb af Fodsyge. 

Som Følge heraf har man i mange europæiske Lande i Løbet af 
de sidste 1O-1:'i Aar begyndt Undersøgelser vedrørende Fodsyge, især 
i England, Frankrig, Holland og Tyskland, samt i Sverige. 

Efterhaanden som dette Arbejde skrider frem, koncentrerer de 
fOl'skellige Forskere sig mere og mere om nogle faa Sygdomsaarsager, 
hvorved Svampe som Fusarium og Heiminthosporium træder i Baggrun
den, medens andre drages stærkt i Forgrunden. Af disse sidste maa især 
nævnes Svampene Ophiobolus graminis og Cercosporella Iwrpo tricllO ides, 
der er Genstand for Omtale i den følgende Fremstilling, hvis Grundlag 
er udenlandske Forskeres Arbejde i de ovenfor nævnte Lande. 

Ooldfodsyge. 
Udenlandske Navne: Australien, Canada, New Zealand, Storbritannien 

og Irland og U. S. A.: Take-all eller Whiteheads. Frankrig: Pietin 
(maladie du pied du ble). Holland: Ophiobolus-Voetziekte eller Ophio
bolose, Norge: Hveterotdreper. Sverige: Rotdodare. Sydafrika: Vrot-

pootjie og Tyskland: Schwarzbeinigkeit (Weizenhalmtoterl. 

Ken detegn: Stærkt angrebne Planter er om Foraal'et gule og 
dværgagtige, enten dør de (Take,all) umicldelbart før eller efter Skrid
ning, eller de skrider vanskeligt igennem, hvorved Aksdannelsen som 
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Regel bliver meget mangelfuld. Svagt angrebne Planter kan skride nor
malt og fØl'st senere erkendes Sygdommen paa de overjordiske Plante
dele ved Vissenhed og hvide Aks (Whiteheads), der danner en stærk 
Kontrast til de grønne, sunde Planter. De syge Planters Aks er som 
Regel golde eller med faa, skrumpne Kærner. Det afgørende Kende
tegn paa Goldfodsyge er Sortfarvning af de syge Planters Rødder, hvor 
den ses ved forsigtigt at vaske Rødderne rene for Jord, (se Tavle I, Fig. 1) 
der hænger stærkt ved Rødderne og derfor vanskeligt lader sig skylle 
af. Under gunstige Forhold for Sygdommen udbreder denne Sortfarv
ning sig til den nederste Del af Stængelen, hvor den let iagttages ved 
at trække Bladskeden ned. Paa Stængelen findes da en sodagtig, tynd 
Belægning, der er ret løs og med en Negl let skubbes af i smaa, tynde 
Flager (se Tavle I, Fig. 1). I en tør Sommer vokser Svampen lang
somt, og selvom Rødderne er sorte, sker det, at Stængelen ikke bliver 
sort, hvorimod en fugtig Sommer virker fremmende paa Svampen, der 
vokser op fra Rødderne og fremkalder en meget stærk Sortfarvning 
af de nederste Stængeldele. 

I "'Iarken forekommer stærke Angreb hyppigst som Pletter, del' 
ved at flyde sammen kan dække store Partier af Marken. En saadan 
Plet rummer Planter med forsl{ellig Angrebsstyrke. I Plettens Midte 
er Planterne helt døde, derefter følger smaa Planter uden Aks, og ende
lig bestaar Plettens Yderkreds af Planter, der vel er angrebne, men 
<'lannel' en jævn Overgang til Markens sunde Plantebestand (se Tavle IV, 
Fig. 5). Svage Angreb fremtræder hyppigst som syge EnkeItplanter 
med hvide Aks og hvidt Straa, enten spredt over hele Marken eller 
store Dele af denne. Goldfodsyg Hvede gaar ikke i Leje. 

I fugtige Somre dannes der ofte paa Avner og Straa af døde Plan
ter sorte eller grønlig-sorte SV3mpebelægninger, der dog skyldes andre 
Svampe (Alte1'llaria sp. o. a.). 

Efter Undersøgelser i IIIinois og Wisconsin er Svin følsomme for 
dette daarlig udviklede Korn, der ofte er smittet med Slimskimmel 
o. a.Svampe. En Blanding af sund Byg med 70 pet. daarlig Byg for
aarsagede Opkastning og Afmagring; selv 30 pCt. daarlig Byg blandet 
med Byg, Havre eller Majs gav nedsat Ædelyst og Vækst. Derimod kan 
den daarligt udviklede Byg fra stærkt fodsyge Marker med udmærket 
Resultat bruges til Mall,e- og Fedekvæg, samt til Lam, (U. S. D. A. - Year
book 1930: 127). 

l. Aarsag og Smittekilder. 

Aarsag: Goldfodsyge fremkaldes af Angreb af Hvededræber
s va m p (Ophiobolus graminis Sacc.). Svampen lever som Snylter paa 
Rødderne af voksende Kornarter og Græsser og formerer sig i Natu
ren kun paa disse, hvor den vokser paa en ejendommelig Maade pau 
Rodens Overflade med lange, mørke Myceltraade. hvorfra udsendes 
Forgreninger, der trænger ind til Rodens Centrum og optager Plantens 
Næring. Svampens Vækst paa Rødderne sker ikke 'blot i det øvre Jord-
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lag, men ogsaa dybere; i U. S. A. har man saaledes i naturligt inficeret 
Jord fundet Svampen udbredt ovel'alt paa Rødderne oppefra og ned
efter til en Dybde af ca. 40 cm (Fellows & Ficke). Saavidt det vides, 
kan Svampens Mycelium ikke vokse frit i Jorden, hvorfor Spredning 
fra Plante til Plante i Jorden sker ved, at Rødder fra Naboplanter 
berører hverandre, Paa denne Maade vokser Svampen fra Rod til Rod, 
og jo tættere Rækkeafstanden er hos Korn, desto lettere og mere vidt
gaaende bliver Spredningen af Svampen i inficeret Jord (Garrett), Hul'
tigheden hvormed denne Vækst sker, afhænger i høj Grad af Jord
bundsforholdene, ligesom de forskellige Udviklingstrin under Væksten 
er afhængig af Jordens Forhold overfor Vat"me og Fugtighed som vist 
i Canada, hvor der er foretaget Maalinger af Svampens Vækst paa Ro
den flere Gange i Vækstperioden (Simmonds, RusselI & Sallans). Under 
gunstige Forhold naar Svampen hurtigt ind til Rodens Midte, hvorfra 
den kan brede sig til alle Plantens Rødder og dermed blive af afgø
rende Betydning for hele Plantens Udvikling. 

Fra de syge Rødder vokser Svampen under passende Fugtigheds
forhold op paa Stængelens nederste Del og fremkalder den ovennævnte 
sodagtige Belægning, hvori den danner sine Sporehuse, der er fæstede 
til Bladskederne. Et enkelt Sporehus indeholder flere Hundrede Sporer, 
der kan smitte sunde Planter. 

Op/Jiobolus graminis er kendt i alle Verdensdele. Arbejdet med 
dens Forskning bringer stadig nye Oplysninger om Svampen. der f. Eks. 
er fundet paa Korn og Græsser j Kenya i Østafrika i en Højde af ca. 
2500 m (MeDonaid). 

Smi ltekilder og Smitteveje: SmiUemateriale forekommer dels 
som 1) Mycelium .paa Rødder og StængeJdele, der efterlades i Jorden 
fra en Afgrøde af Korn eller Græs, hvorpaa Svampen har levet, dels 
som 2) Sporer, der dannes i Sporehusene paa syge Stængeldele, især 
Stubbe, der efterlades paa Marken. I begge Tilfælde sker Infektionen, 
naar Smitlematerialet kommer i Berøring med sunde Hvedeplanters 
Rødder, og Svampen i øvrigt har gunstige Vækstbetingelser. 

1) Myceliet er en betydelig Smittekilde, maaske den betydeligste. 
De stærkeste og mest ødelæggende Angreb af Goldfodsyge i Austra
lien forekommer, hvor angrebne Planter pløjes ned, og Marken tiI
saas med Hvede i Løbet af faa Uger, Paa saa kort Tid naar SmiUe
materialet ikke at gaa i Forraadnelse, inden det har inficeret de unge 
Hvedeplanters Rødder (Gal'relt). Ved Pløjning af Græs kan forekomme 
et lignende Forhold, idet Svampen kan opretholde Livet ved langsom 
Vækst i Græstørven, selvom Græsserne tilsyneladende er sunde. 

Det er derfor af stor Betydning at søge klarlagt, hvor længe 
Svampen kan holde sig levende i Jord, hvor dens Værtplanter ikke 
findes. Desværre synes Undersøgelser paa dette Omraade at give yderst 
forskellige Hesultater, og skønt Spørgsmaalet er meget vigtigt, er det 
endnu undersøgt altfor lidt, navnlig under naturlige Forhold i Marken. 
Tidligere tilraadede man i Almindelighed at lade hengaa 2-3 Aar, 



TAVLE I 

Fig. 1. Hvede fotograferet sidst i Maj. Goldfodsyge (Ophiobulzzs grominisl 
ses paa .de .to prantel'. til ·venstre,. hvor Svampen har freml,aldt stærk Sort
farvning, 'af 'Rødrler og :Stærigelgrund. Paa Planten tilhøjl'c ses K n ække.fod· 
sy g e( Cercospcirella',herpolricllOides) , med ' Svampens' karakteristiske lyse, :mørk-

randede Øjepletter paa de to Bladskeder. Efter A. J. P. 001'1. 



TAVLE II 

Fig. 2. Hvede angrebet af Knækkefodsyge (CercospOl"clla herpotricJlOides) og 
fotogl'aferet sidst i Juni. Bladskederne er fjernede, ogpaa Stænglemes 1. og 

2. Internodium ses Svampens lyse 0jepletter. Efter A. J. P. Oori. 



TAVLE III 

Fig. 3. Lejesæd hos Hvede efter Angt'eb af Knækkefodsyge (Cercosporella 
herpotricllOidesi; fotograferet sidst i Juli. Paa det angrebne Sted er Stænglerne 

knækket og vredet, idet de cr gaaet i Leje. Efter A. J. P. Oort. 

Fig. 4. Hvede med Lejesæd efter Angreb af Knækkefodsyge (Cercosporel/a 
hcrpotrichoides); fotogl'afet"et sidst i Juli. Efter H. Bockmann. 



TAVLE IV 

J-l. E. Jensen fat. 

Fig. Ii. Hvede med stæl'kt Angreb af GoIdfodsXgc (Ophiobolus graminisl, 
Forfrugt var Vinterbyg, der blev gødet med Staldgodning, 200 kg. Supel'fosfat 
og 200 1'g Kalksalpeter pr. ba. Hveden gødet med 300 kg Superfosfat, 200 kg 

Kali og :lOO kg j{alksalpdcr pr. ha. 

H. R. JenselI (at. 

Fig. 6, Hvede uden Goldfodsyge fra samme Mark som Fig, 5, men Forfl'Ugt 
var [{løver uden Gødning. Hveden gødet med 300 kg Superfosfat og 200 kg 

Kalksalpeter pr. ha. 
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inden man paany saaede Hvede i en Mark; hvor der havde været Angreb 
af Goldfodsyge, men Undersøgelser ved Rothamsted i England (Garrett) 
tyder paa, at Svampen ikke altid kan holde sig levedygtig et helt Aar 
paa nedpløjet Rod og Stub. Tyske og canadiske Undersøgelser (Buss
mann, RlIssell) viser, at 3 Racer af Ophiobolus ikke tabte deres Viru
lens i Løbet af et Aar, uanset om de holdtes i Lys eller Mørke. 
Antagelig øver mange forskellige Forhold Indflydelse paa Svampens 
Levedygtighed, hvoraf især maa fremhæves Jordens Fugtighed. Alkali
tet, Gennemtrængelighed for Luft og Varme, Indhold af organisk Stof 
og den Hurtighed, hvormed dette omsættes. 

2) Hvor den syge Stub ikke pløjes ned, men bliver stanende paa 
Marken ovel' et langt Tidsrum, i nogle 'Tilfælde maaske i Udlægsmar
ker, udvikles Svampens Sporehuse langsomt, og Sporerne er som Regel 
færdigdannede i Oktober-November. Under Regn bliver Sporehusene 
fugtige, og Sporerne slynges ud med en Hastighed ar flere Hundrede 
pr. Minut. Efter Regnens Ophør tørrer Sporehuset, og Sporesprednin
gen standser. Efterhaanden modnes flere Sporer, og naar Regnen aUer 
kommer, slynges disse Sporer ud fra det samme Sporehus. Paa denne 
Maade kan unge Planter i nærliggende Marker blive inficeret, men der 
flndes saa godt som ikke Undersøgelser over, i hvilket Omfang en 
saadan Smitte kan finde Sted i Marken. Da Sporespredning fortrins
vis sker under og umiddelbart efter Regn, er det sandsynligt. at denne 
vil rive Størstedelen af Sporerne fra Luften og ned i .Jorden, hvorfor 
store Sporemængder næppe føres ret langt af Vinden. Selvom enkelte 
Sporer kan føres over ret store Afstande, vil Antallet af Sporer aftage 
stærkt, jo længere man kommer bort fra Smittekilden. Størsteparten 
af Sporerne naar imidlertid næppe ned gennem Jorden til Infektion 
af de unge Rødder, selvom der er større Sandsynlighed for dette paa 
løs, sandet Jord fremfor paa leret og tæt Jord (Samuel & Garrcil). Da 
Sporerne kun har en Levetid paa ca_ 1 Uge, vil de ikke frembyde 
FaJ'e for hvilende Smitte. Hvis alle Forhold begunstiger denne Form 
for Smitte, vil den kunne faa Betydning, hvor den herskende Vindret
ning fører Sporerne ind over unge Korn- og Græsplanter paa let Jord, 
forudsat at Sporerne hurtigt skylles ned til de unge Rødder. Men og
saa paa dette Omraade synes at mangle Undersøgelser i Marken Oln, 

hvorledes de forskellige Jordtyper forholder sig. Smitte fremkaldt pan 
denne Maade vil hyppigst vise sig som Nødrnodenhed med hvide Aks 
og Straa (Whiteheads) antagelig mest udbredt i den Side af Marken, 
hvorfra Smitten kommer. 

Værtplanter: Goldfodsyge kendes hos Korn- og Græsarter, og 
Svampens Navn Hvededræbersvamp viser hen til, at dens Angreb er 
stærkest og bedst kendt hos Hvede. Stærkest angribes Hvede og Byg, 
som Regel lider Hvede mest under Angrebet. Rug angribes sjældent 
og svagt, og Havre angribes kun yderst sjældent. Denne Rækkefølge 
i Angreb synes at være almindelig i alle Lande og angives af mange 
Forskere ogsaa fra saa nærliggende Omraader som Slesvig-Holsten 
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(Miiller & Kogler). Ocr kendes ikke Hvedesorter, der er uimodtagelige 
for Sygdommen. I Australien er undersøgt 849 Hvedevarieteter, der 
alle blev angrebet, i Canada fandtes Angreb paa over 100 Hvedevarie
teter (RusseW, og i Sverige fandtes ikke Forskel paa Varieteterne 
d.kerlI!an, Grallhall & fIagander). Tilsvarende Forhold synes at gælde 
for Byg og Rug, omend disses Varieteter dog ikke er undersøgt saa 
grundigt som Hvede, hvis Dyrkning el' langt mere almindelig i de 
oversøiske Lande. Havre angribes sjældent, men der kendes enkelte 
stærke Angreb tb det vestlige England, især Wales, med store Ned· 
børsmængder (Samuel); i Australien anses Havre for at være saa lidt 
angribelig, at den saas med Sikkerhed efter syg Hvede (Garrett). 

En Mængde forskellige Græsarter angribes af Oplriobolus gram/liis, 
men ulige stærkt (vall de J,am'). I U. S. A. er iagttaget Angreb paa over 
100 Græsarter (KirbYl. hvoraf flere blev angrebet saa stærkt, at de 
visnede og blev sorte ved Stængelgrunden, ganske som Hvede. Hos 
andre Arter lever Svampen i Græstørven uden at gøre Skade paa selve 
Græsset, men stærkt nok til at vedligeholde Smitten i Jorden, hvilket 
f. Eks. gælder baade Alm. og Ital. Rajgræs (LoliulI! pel'enlle & L. italiclIm). 
Men ogsaa hos Ukrudtsgræsser som Alrn. Kvik (Agrop!lrum repells) og 
Ager-Rævehale (Alopecurus myoslIroides) forekommer Angreb af Svam
pen (Padwick), der i Australien findes meget almindeligt hos Gold Byg 
(fIordeum rrwrinum) (Garrett). I Alberta i Canada har man hos Hvede 
efter TimotJ:!e (Phleum pratense) ikke fundet Svampen iPadwick &
Henry), hvorimod der i U. S. A. i 3 Provinser er fundet Angreb, hvor 
dette Græs vol,sede imellem angrebet Hvede (Kirby). Samme Forfatter 
undersøgte Svampens Angreb paa Græsser, hvor disse voksede paa 
Marken imellem syge Hvedeplanter og fandt derved stærkt Angreb 
almindeligt paa Alm. Kvik (Agropyrum repells) og paa Fladslraaet 
Rapgræs (Poa compl'essa), sidste kun i 1 Provins; sjældnere var An
grebet paa Alm. Hejre (Bromus secalilllls) og Agrostis paluslris. I 
Frankr'ig er stærke Angreb af Svampen fundet hos: Aegilops spp., 
Alm. Rajgræs (LoliulI! perenne), Timothe (Phleum pratense) og Eng
Svingel (FestlIca pra/ensis) og svage Angreb hos: Draphavre (Auena 
elatior), Italiensk Hajgræs (Lolium ilalicum) og Hundegræs (Dac/ylis 
glomera/a) (Fo(;'x & Rosella). 

2. Forskellige Forholds Indflydelse paa Sygdommens Udvikling. 

J ord bu n d: Jordbundsforholdene kan øve en stor Indflydelse 
paa Sygdommens Udvikling. De stærkeste Angreb forekommer i Austra
lien, Canada og U. S. A. paa let Jord, hvor Sygdommen er langt mere 
almindelig end paa svær Jord (Garrett, Samuel, Helll'!l, Russell); i Sles
vig- Holsten forekommer Sygdommen mest udpræget mod Vest paa 
Podsoljord (Moritz). I Henseende til Kalk viser flere Iagttagelser, at 
de stærkeste Angreb forekommer paa alkalisk Jord, medens sur 
Jord som oftest kun giver svage Angreb. Løs Jord fremskynder Syg
dommen, især lwor Jorden i Saabedet er meget løs, hvorfor stærk 
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Sammenpakning af Jorden ved Tromling tilraades af mange Forf., og 
i Australien anvendes Græsning at" Faar for at faa .pakket Jorden. 
Men disse Erfaringer er endnu ikke tilstrækkeligt videnskabeligt belyst. 
Flere Forf. antager, at forskellige Faktorer her er samvirkende, og i 
engelske Undersøgelser ved Rothamsted (Garreli) er dette foroylig 
gjort til Genstand for Undersøgelse. Forf. skelner der mellem to Sta
diel' hos Svampen, nemlig et parasitisk, hvor Svampen vokser paa 
Hvedens Rødder, og et saprot'ytisk, hvor den kun eksisterer paa dødt 
Værtplantevæv, og antager, at dens Forsvinden fra Jorden fremskyn
des af forskellige Saprofyter, der nedbryder dens Mycelium, hvorunder 
visse Forhold i Jorden, der virker fremmende for Svampens parasi
tære Virksomhed paa H vedens Rødder, senere hen tillige tjener til at 
fremskynde Nedbrydningen af dens Hvilemycelium i Brakjorder. Den 
Hurtighed, hvormed Svampen vokser paa Hvedens Rødder, svingede 
stærkt efter Jordarten; den hurtigste Vækst fandtes i Sand. Væksten 
tiltager baade ved rigelig Lufttilgang til Jorden, og naar dennes p 
stiger, hvorfor den er stærkest i lette, porøse og alkaliske Jorder. Forf. 
opkaster som Hypotese, at den Hurtighed, hvormed Svampens Vækst 
foregaar paa Værtplantens Rødder. er afhængig af Koncentrationen 
af Kulsyre i det Miluoklima, der findes omkring disse. Kulsyren frem
bringes af Værtplantens Rødder, Svampens Hyfer og Jordens Mikro
flora. Variationen i Kulsyrens Koncentration vil bero pau, hvor hul'· 
tigt den diffunderer bort fra Rødderne. En saadan Diffusion vil ske 
hurtigst i lette og porøse Jorder, der tillader hurtig fysisk Diffusion, 
samt i alkaliske Jorder, der binder Kulsyren kemisk. Erfaringsmæs
sigt er det netop i saadanne Jordtyper, at Svampen vokser hurtigst. 
I fortsatte Undersøgelser arbejder samme Forf. videre med ovennævnte 
Hypotese, hvorefter Svampen skulde have lige saa gode Vækstbetin
gelser i sure som i alkaliske Jorder, forudsat at man kan bortlede 
den Kulsyre, der ophober sig i Jorden i Nærheden af Rødderne. Ved 
Hjælp af en speciel Forsøgsmetode er det lykkedes Forf. ved Labo
ratorieforsøg at vise Holdbarheden af denne Hypotese. Forsøgene er 
udført med PH -Værdier paa: 5.2, 5.9 og 8.0, og Svam pens Vækst langs 
med Hvedeplanternes Rødder er maalt. I ikke gennemluftet Jord val' 
denne Vækst 3-4 Gange saa stor i Jord med PH 8.0, som ved PH 5.2, 
men ved stærk Gennemluftning af Jorden og dermed Bortledning af 
Kulsyren var Forskellen ikke stor ved de tre PH -Værdier, og Svam
pens Vækst \'ar i alle Tilfælde stærk. Forf. mener at turde hævde, at 
den førnævnte, gammelkendte Erfaring fra Australien, hvor et Saabed 
med løs. stærkt behandlet Jord viste sig at viI'ke stærkt fremmende 
Paa Svampens Angreb, herigennem har faaet sin Bekrænelse. 

Gødskning: [ Canada og U. S. A. er det af flere af de allerede 
nævnte Forf. paavist, :.It Tilførsel af organisk Stof til J orden modvirker 
Sygdommen, hvilket tilskrives antagonistisk Virlming fra visse Mikro
organismer i J orden, og det synes rimeligt, at Staldgødning virker 
i den Retning, hvor den tilføres regelmæssigt. I Lande som Australien 
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og Canada, hvor der kun sjældent gives Staldgødning, forekommer 
hyppigt stærke indtil ødelæggende Angreb af Goldfodsyge, hvilket dog 
formentlig tillige kan skyldes andre Forhold f. Eks. uheldig Forfrugt 
og for hyppig Hvededyrkning. Imidlertid tyder enkelte Undersøgelser 
paa, at Staldgødningen for at virke heldigt maa være godt omsat; i 
Sverige har man ialtfald iagttaget, at ikke omsat Staldgødning virkede 
fremmende paa Svampens Angreb (Åkerman, Granhall & Hagander). 
Anvendelse af Grøngødning synes at have en lignende hæmmende Ind
flydelse paa Sygdommens Udvikling som Staldgødning. 

Jorden maa være fuldgødet. Fra Australien fremhæves især Be
tydningen af Superfosfat l), hvis gode Virkning vistnok især fremkom, 
fordi Jorden var meget stærkt fosforsyretrængende (Samuel). Men de 
fleste Forf. fremhæver dog Betydningen af, at J orden ved Saaning er 
i god Gødningskraft navnlig i Henseende til Superfosfat og Kali. 

Af det ovenfor fremførte om Jordens Indhold af Kalk, dens Løs· 
hed, Indhold af organisk Stof m. v., vil det fremgaa, at saavel kemiske 
og fysiske som ogsaa biologiske Faktorer maa antages at spille en 
betydelig Rolle, der ikke alene er bestemmende for Angrebets Styrke, 
men ogsaa i mange Tilfælde for den Hurtighed og Sikkerhed, hvor· 
med Svampens Smitstof i Jorden ødelægges. Disse Faktorer virker 
langtfra ens under alle Forhold, hvad der utvivlsomt maa regnes 
stærkt med, hvor Udbrud af Goldfodsyge i mange Tilfælde synes 
uforldarlige. 

Forfrugt: Dennes Indilydeise paa Sygdommens Udvikling kan 
være uhyre stor, som det fremgaar af det ovenfor anførte. Særlig 
stærk bliver den, hvor der som i Australien og Canada ofte dyrkes 
Hvede efter Hvede flere Aar i Træk, og det samme gælder i euro
pæiske Lande, hvor der dyrkes Hvede efter Hvede, Byg efter Byg og 
Hvede og Byg efter hinanden. Angrebet vil dog som Regel kun blive 
stærkt, hvor der har været betydeligt Angreb i Forfrugten, og hvor 
J ordforholdene ikke har tilladt en tilstrækkelig hurtig og fuldstændig 
Nedbrydning af de syge Rod- og Stublevninger. Mange Forskere hæv
der, at Græsmarker med angribelige Græsarter kan give næsten lige 
saa stærk Smitte som Hvede og Byg, selv om Græ~sernes smittede 
Rødder efter Pløjning formodes at nedbrydes hurtigere end Rødder 
af Hvede og Byg (Garrett, Russell). 

Saatiden: Sen Saaning synes i mange Tilfælde at modvirke An
grebet, saafremt Størstedelen af Smitstoffet i Jorden til den Tid er 
ødelagt. Flere europæiske Forf. (Garreli, i\llol'itz) tilraader derfor saa 
sen Saaning som muligt, medens Undersøgelser over dette Forhold i 
Canada (Russell) ikke har givet gunstige Resultater til Fordel for den 
sene Saaning. 

Saadybde: I Canada er i to Aar udført Markforsøg med Saa-

l) l Sønderjylland er af. Konsulent H. Hansen, Aabenraa, i 1914 anbefalet 
Gødskning med 1000 kg Thomasslagge pr. ha som Middel mod Fodsyge. 
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dybde paa 5 og 10 cm, hvor den første Saadybde gav langt mindre 
Sygdom end den sidste. De dybtsaaede Planter er længe om at bryde 
gennem Jorden og frembyder i ret lang Tid en stor Overflade for 
Smitte; dyb Saaning risikeres især paa let og løs J ord (Russell). 

Vej ri ig: Vejrligets Indflydelse paa Sygdommens Udvikling er 
navnlig undersøgt i Henseende til Jordens Fugtighed og TemJ1eratur. 
Disse to Faktorer har Betydning for Sygdommens Vækst i flere Fas'er 
af dens Udvikling først ved Infektion af de unge Planter. senere ved 
Svampens Vækst fra Rødderne og op paa Stængelen og endelig og 
maaske ikke mindst paa Levedygtigheden (Varigheden) af det Smit
stof, som de syge Planter efterlader i Jorden. Der er næppe Tvivlom, 
at et varmt og fugtigt Foraar er meget gunstigt for Svampen, og de 
stærkeste Angreb i U. S. A., Canada og Australien (Kirby, Russell, Gar
rett) findes navnlig i Aar med stor Nedbør i Foraarstiden. Det samme 
gør sig gældende i Sverige, hvor stor Nedbør i Maj·Juni virker frem
mende paa Angrebet. Men mange forskellige Forhold kan gribe for
styrrende ind heri, og disse mangler endnu Undersøgelse, inden der 
kan drages bestemte Slutninger af Vejrligets Indflydelse paa Sygdommen. 

3. Bekæmpelse. 

r Henseende til Bekæmpelse stemmer de her omtalte Undersøgel
ser overens deri, at den betydeligste Bekæmpelsesforanstaltning ,er en 
Tilrettelæggelse af Sædskiftet, saaledes at dette hæmmer Udbrud af 
Fodsyge og Varigheden af dennes Smitstof i Jorden. Dette faar navnlig 
Betydning, hvor en stor Procentdel af Jorden dyrkes med Korn, og 
hvor Jorden er meget let, løs og tillige kalkrig og derfor virker frem
mende paa Sygdommens Udvikling. Der er dog en betydelig Forskel 
paa Korndyrkning i oversøiske Lande og i Europa, saaledes at Resul
tater fra førstnævnte ikke ligefrem kan overføres til sidstnævnte. 

I Canada kan Svampens Angreb være meget stærkt i udprægede 
Hvedeegne, hvor Sædfølgen ofte er saaledes: 1. Aar Pløjning af jom
fruelig Jord, 2. Aar Hvede, 3. Aar Hvede, 4. Aar Hvede. Det er forstaae
ligt, at Fodsygen under saadanne Dyrkningskaar helt kan ødelægge 
H vede. Derfor tilraader man nu i Stedet følgende Rotation: 1. Aar 
Pløjning af jomfruelig Jord, 2. Aar Hvede, 3. Aar Havre og 4. Aar Brak. 
Selv efter et stærkt Fodsygeangreb i Hvede har Erfaring vist, at man 
trygt kan dyrke Havre uden Fare for Angreb paa denne. Men Over
gangen fra Hvede til Havre maa være fuldstændig, saaledes at der 
ikke i Marker, der indeholder Fodsygesmitte, findes selvgroede Planter 
af Hvede, Byg og angribelige Græsser, derhaJder Smitten vedlige. 
Endelig kan der i fodsyg Jord dyrkes andre uangribelige Planter, hvor 
der i de nævnte canadiske Egne bliver Tale om: Majs, Solsikke, H ør, 
Ærter, Kløver og Kartoffel. r øvrigt anbefales der i Canada ikke andre 
Bekæmpelsesforanstaltninger. Saadybden tillægges nok nogen Betyd
ning, men en sen Saaning anses ligefrem for farlig, fordi Hvedeplan
ter derved udsættes for Frostskade. Afsvampning af Saasæden er f6r-
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søgt, men er uden Betydning. Desinfektion af Jorden er forsøgt, men 
fundet altfor kostbar. 

Under europæiske Forhold som i England, Frankrig, Holland, 
Sverige og Tyskland bliver Valget og Anbringelsen af Kulturplanterne 
i Sædskiftet af meget stor Betydning for Fodsygens Angrebsstyrke. I 
England anses Svampen for at være til Stede i al Jord, hvorfOl' Veks
le'n mellem Sædskiftets Planter betinger, om Sygdommen faar Mulig
heder for at komme til Udbrud. Navnlig er det af stor Betydning, at 
Sædskiftet er i Orden paa daarlig Hvedejord. Ikke alene maa Hvede 
og Byg ikke dyrkes eftel' hverandre, men de maa helst ligge saaledes 
i Skiftet, at der bliver 1 a 2 Aar imellem dem, for at Smitstotl"et i Jor
den kan blive tilintetgjort. I denne Forbindelse fremhæves Betydningen 
af Græsserne som Smittebærere, navnlig Rajgræs. De engelske Fort". 
er dog opmærksomme paa de Vanskeligheder, der her vil melde sig 
ved Tilrettelæggelse af et almindeligt Vekselbrug med Korn og Græs, 
hvori Græs indgaar som 1- og 2 aarige Græsmarkl'J', især fordi man. 
i England kun har en forholdsvis lille Procentdel af Skiftet med Roer. 
Men det fremhæves, hvor nødvendigt det er, at man paa Jorder med 
Tilbøjelighed til Fodsyge pløjer Græsset ned san tidligt som muligt fOl' 
at fremskynde Forraadnelse af Græssets Rødder. Mærkeligt nok synes 
man i disse Lande ikke at have Interesse for Rugdyrkning paa daar
lige I:Ivedejorder med stærke Fodsygeangreb, der næppe bliver saa 
ødelæggende for Rug som for Hvede. Skønt man i England har fun 
det enkelte stærke Angreb paa Havre, anbefales denne til Dyrkning, 
fremfor Byg, umiddelbart efter fodsyg Hvede. Det ses ikke af Under
søgelserne, om man der regner med Angreb af Havreaa!, men ejen
dommeligt nok foreslaar man heller ikke Grønjordshavre af Hensyn 
til Fodsygesmitte fra Græsmarken. 

I Modsætning til Canada lægger man i de ovennævnte europæiske 
Lande Vægt paa Tilberedning af Saabedet, der ikke man være løst, 
men behandlet med Tromle, saaledes at Hvedens Krav om fast Jord 
under sig imødekommes. Ligeledes foreslaas saa sen Saaning SOIlI 

overhovedet tilraadeligt af Hensyn til andre Forhold. Syg Hvedestub 
bør pløjes ned ved een dyb Pløjning, og Skrælpløjning roaa undlades. 

Af andre Dyrkningsforhold fremhæves Staldgødningens gode Ind
flyrleise paa Omsætningen i Jorden, hvorved man antager, at den Antago
nistvirkning, som Staldgødningen fremmer, er af meget stor Betydning 
for Nedbrydning af Smitstof i Jorden; dog maa Staldgødningen ikke 
være hal m rig, hvilket tjener til at give løs Jord. Jorden maa ikke 
savne Kali og Fosforsyre, navnlig ikke sidstnævnte, og af Kvælstof
gødninger bør der paa overkalketJord foretrækkes Svovlsur Ammoniak. 
Hvor der anvendes Brak, maa denne holdes pinligt ren for Græsser, 
især Kvik, der er velkendt som Værtplante for Fodsyge. 

Den vigtigste Bekæmpelsesforanstaltning er da efter disse Under
søgelser et velordnet Sædskifte, hvor der tages videst muligt Hensyn 
til Imødegaaelse af Goldfodsygen. Men medens man i de oversøiske 
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Lande ved ensidig Korndyrkning hal' faaet særdeles stærke Ødelæg
gelser af denne Sygdom og derfor foreløbig er tilfreds med at hmne 
opnaa en betydelig Nedsættelse af Tabene ved Anvendelse af en vel
ordnet Sædfølge, er Forholdene anderledes i Europa. Her optræder 
Sygdommen som Regel i et Vekselbrug, eller i Modifikationer af dette, 
og hel' arbejder man paa helt at undgaa Sygdommen, hvis Angn'b 
kun sjældent er saa stærke som i de oversøiske Lande, hvad dog 
naturligvis ikke er tilfredsstillende. Derfor maa der i Europa ikke 
blot arbejdes med Sædskiftet, men ogsaa med andre Dyrkningsforhold, 
ikke mindst Valg af Kornarter efter de stedlige Jordbundsforhold fol' 
derved om muligt at føre Bekæmpelsesarbejdet videre frem, saaledes 
at Dyrkning af Hvede og Byg sikres mod de stærke Angreb af Gold
fodsyge. 
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Knækkefodsyge. 
Udenlandske Navne: Frankrig: Pietine verse. Holland: Oogvlekken

ziekte. Norge: Stråknykker. Storbritanien og Irland: CercospOl'ella foot 
rot. Sverige: Stråknåckare. Tyskland: Halmbruchkrankheit (Lager
fusskrankheit, Halmbreche). U. S. A.: Columbia basin foot rot eller 
Cercosporella foot rot. 

Kendetegn: Ved tidlige Angreb hos Hvede ses Knækkefod
syge fra sidst i Febr. til o. Midten af Marts som smaa, naalefine, 
vanddrukne Pletter paa de yderste Bladskeder lige ved Jordoverfladen. 
Svage Skud kan helt dræbes, hvorved Marken faar et tyndt Udseende. 
Hos andre Skud vokser Pletterne i Størrelse og er fuldt udviklede i 
Marts-April, hvor de er 1-2 cm lange og 3-6 mm brede; Formen er 
eliptisk, undertiden oval (0jepleUer), og Farven er svagt lysebrun eller 
næsten hvid med mørkebrun Rand (se Tavle I, Fig. 1, t. h.). 

Ved meget stærke Angreb i regnfulde Perioder kan Planterne for
blive smaa og undlade Aksdannelse. Sekundære Angreb af fOl'skellige 
andre Svampe fremkalder ofte en stærk Sortfarvning hos de fodsyge 
Planter, hvad der undertiden foraarsager Nødmodning. 

S il d i g e- Angreb er især iøjnefaldende mod Slutning af Vækst
perioden. Karakteristiske 0jepletter ses da paa Stænglens 1. og 2. Jnter
nodium ved at trække. Bladskederne bort. Disse Pletter findes hyp, 
pigst 2-5 cm fra Stængelgrunden (se Tavle II, Fig. 2), sjældnere højere 
oppe paa Stænglen; deres Farve er hvid, hvidgraa undertiden næsten 
sort, medens selve Stænglen farves stærkt brun. Som Regel forekommer 
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Pletterne kun paa Stænglen s ene Side. men de kan ogsaa helt omkredse 
denne. Paa det angrebne Sted bliver Stænglens Væv skørt, efterhaanden 
som Akset tynges af Korn, knækker Stænglen (se Tavle III, Fig. 3) og 
Sæden gaar i Leje. Da dette kan ske over et langt Tidsrum med forskel
lige Vindretninger, falder Straaene i mange forskellige Retninger (Hvirv
ler) (se Tavle IH, Fig. 4) og bliver indfiltrede i hverandre. Stærke Regn
skyl umiddelbart før Høst forstærker Lejesædsbilledet, og ofte kan 
Marken se ud, som om der var tromlet. Almindelig Lejesæd falder 

som Regel kun i een Retning og retter sig noget op igen, hvilket 
ikke sker med Lejesæd fremkaldt af Knækkefodsyge. 

I Modsætning til Goldfodsyge findes der ved Knækkefodsyge ikke 
Angreb paa Plantens underjordiske Dele. 

t. Aarsag og Smittekilder. 

Aarsag: Knækkefodsyge skyldes Angreb af 0jepletsvamp (eer
cosporella herpoiriclzoides Fron.). De første Infektioner sker sundsyn
ligvis fra Jorden, thi i Holland blev Svampen isoleret fra en Jordop
slemning (Oort). I Frankrig var Svampen aktiv fra Oktober til April; 
Podning d. IS/t gav 100 % Infektion, Podning d. 15/2, i Marts og i April 
gav kun faa Infektioner, medens Podning i Maj var uden Betydning 
([<'ae·x). Ved Podninger i Hvede i tidligt Foraar 1934 fandtes i Tyskland 
de første Symptomer paa Planten d. '51s, medens Podninger i April 
1935 viste de første Symptomer d. 18/ 6 (Backmann). Fra de tidligst 
angrebne Planter spredes Smitstoffet og kan ifølge tyske Undersøgel
ser i Løbet af 2~3 Uger fremkalde svage, sek-undære Angreb, der 
undertiden findes højt oppe paa Stængelen (20 cm) (Schatfnit). 

Svampen har ikke saa stor Udbredelse som Hvededræbersvamp. 
Dens Undersøgelse er især begyndt o. 1930, hvorfor Kendskabet til 
den endnu ikke er saa omfattende som til Hvededræbersvamp. 

Smittekilder og Smitteveje: Smittematerialet følger inficerede 
Stubbe, hvad der især faar Betydning, hvor Hvede følger efter Hvede. 
Ogsaa nedpløjet Halm kan være Smittekilde. Svampen kan findes hos for
skellige Græsser, men da de kun sjældent angribes, er deres Betydning 
som Smittekilde næppe ret stor (OO/·l). Angreb kendes allerede om 
'Efteraaret, og i milde og vaade Vintre fortsættes Svampens Vækst, 
hvorefter Smittespredning især finder Sted meget tidligt om Foraare! 
(Foex & Rosella). Sporesmitte fra syge Planter i Marken er om Somme
ren konstateret indtil 70 m fra disse, men medførte kun svage Angreb 
forholdsvis højt oppe paa Stængelen; derimod fandtes i 10 m Afstand 
fra syge Planter de sædvanlige, stærke Infektioner ved Stængelens 
Grund. Samtidigt undersøgtes Mulighederne for Luftsmilte ved at ud
plante sunde Planter i en Mark med nedpløjet, inficeret Stub, men stærke 
Infektioner fandtes dog ikke ud over en Afstand af 10 m. (Dart). l 
England fandtes Svampen i 1935 meget almindeligt hos Hvede i en 
Mark hvor der var dyrket Hvede hvert Aar siden 1843, medens den 
ikke var almindelig i Nabomarker, hvor Hvede dyrkedes i Sædskifte 
med andre Kulturplanter (Glynne). 41 
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Vært:p l a n ter: Knækkefodsyge kendes hos Korn- og Græsarter 
Stærkest angribes Hvede, der især har været Genstand for Under
søgelse i Frankrig (Foex) og i U. S. A. (Sprague); ogsaa Byg kan an
gribes meget stærkt, dog forekommer Lejesæd som Regel kun hos 
Hvede. Rug og Havre angribes svagt, især sidstnævnte, hvor der kun 
kendes meget svage Angreb. Infektionsforsøg gav følgende pCt. syge 
Planter: Hvede 90, Byg 90, Rug 32, Havre 22 (Bockmann). Forsøg i 
Væksthus har vist, at alle Varieteter af Hvede og de fleste af de øvrige 
Kornarter er modtagelige for Svampens Angreb. Svampens forskellige 
Racer er i denne Henseende meget uens, saaledes at for een Race er 
Græsser og Havre resistente, medens Hvede er modtagelig, for en 
anden er Hvede resistent og Havre og Græsser modtagelige, medens 
baade Hvede, Havre og Græsser er modtagelige for en tredie Race af 
Svampen. I U. S. A. er Svampen i Løbet af 7 Aar fundet paa følgende 
Græsser, der voksede i Kanten af eller i selve den stærkt angrebne 
Vinterhvede: Agropyron inerme, A. riparium, Randhaaret Kambunke 
(Koeleria cris/aia), Tag-Hejre (Bromus leclorum), Stakløs Hejre (B. iner
mis), B. marginatus og Sitanion Ilystrix; i aaben Mark var disse Græs
ser dog ikke stærkt angrebet (Sprague). Ogsaa i Holland er Svampen 
fundet hos en Del Græsser: Ager-Rævehale (Alopecurus myosuroides), 
Vindaks (Apera Spica-venti) , Enaarig Rapgræs (Poa annua). Eng-Rap
græs (Poa pralensis) og Triticum repms, og det er lykkedes at isolere 
den fra en Del Græsser, samt at inficere flere andre (Oort). 

I Markforsøg forekommer 0jepletsvampell først og fremmest hos 
Vinterformerne af Hvede, Byg og Rug; selvom Sommerformerne og 
Havre angribes, er Sygdommen ikke af stor Betydning hos disse. Efter 
Undersøgelser i Slesvig-Holsten mener man, at dette Forhold beror 
paa, at Høst- og Efteraarsmaanederne byder særligt gunstige Betin
gelser for Svampens Trivsel. Den største Skadevirkning er der fundet 
hos Vinterhvede, hvor man kender Tab paa 75 0

10 af det sædvanlige 
Høstudbytte. For at faa et Udtryk for Skadens Betydning foretog man 
i Marken kunstig Infektion af ensbehandlet Hvede; paa Grund af Area
lets ringe Størrelse var det dog ikke muligt at faa Fællesparceller. Af 
Opgørelsens Tal anføres her følgende for Vinterhvede, der viser pCt. 
angrebne Planter og Tabet i Kærneudbytte. 

pCt. Planter: Kærne-
stærkt svagt ikke udbytte i 
angr. angr. angr. hkg. pr. ha 

l { uinficeret. . . . . . 10.10 27_69 62.21 54.55 
inficeret. . . . . . . 87.09 12.58 0.88 34.19 

Kærne 
pCt. 
Tab 

37.8~ 

II { uinficeret.. . . . . 10.28 30.67 59.05 50.42 
inficeret. . . . . . . 77.21 22.12 0.66 25.94 48.55 

Paa samme Maade blev der foretaget Infektionsforsøg med Vaar
hvede, hvor der konstateredes en Nedgang i Kærneudbyttet paa ca. 
14 pCt., hvad der viser, at de almindelige. svage Angreb i Marken hos 
denne og andre Sommerformer af Korn ikke beror paa nogen natur-
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lig Modstandsdygtighed, men maa søges i Svampens Levevis. Man 
behøver derfor næppe at frygte stærke Angreb af Svampen paa Korn
arternes Sommerformer. De stærkeste Angreb forekommer stedse hos 
Vinterhvede, hvor Tab paa 50 pet. Kærne eller derover ikke er ualminde
lige (Bockmann). 

Tilsvarende. franske Undersøgelser viser, at Kærneudbyttet hos 
Hvede kan nedsættes med 47 pCt. (Foex). 

Modstandsdygtighed hos forskellige Sorter af Korn er meget lidt 
afprøvet (Sprague); dog foreligger der enkelte Resultater, som imid
lertid er meget modstridende, selvom der hyppigst ikke synes at kunne 
paavises nogen tydelig Forskel mellem de forskellige Sorters Modtage
lighed (OO/'l). 

2. Forskellige Forholds Indflydelse paa Sydommens Udvikling. 

Jordbund: Knækkefodsyge forekommer ikke paa alle Jorder, 
livar der dyrkes Hvede. Især synes den at foretrække svær og tæt 
Lerjord, dog med ret store Afvigelser. I U. S. A. findes Sygdommen 
fortrinsvis paa saadan sandblandet Lermuld og Lermuld, der er varm 
og forener en lav Hygroskopicitet med en forholdsvis god vandhol
dende Evne. I Holland findes Svampen overalt, men de stærkeste 
Angreb forekommer paa Ler og sandblandet Ler ved Havet og Floderne, 
Lignende Forhold gælder for Slesvig-Holsten, hvor Knækkefodsyge 
fortrinsvis findes paa gode Hvedejorder af leret Beskaffenhed som 
paa Femern. 

Gødskning: Nogen udpræget Indflydelse af forskellige Gødnin
ger paa Sygdommen er ikke konstateret. Mange Forf. anbefaler stærk 
Gødskning med Superfosfat samt ikke for store Mængder af Kvælstof, 
men andre kommer til helt modsatte Resultater. Fra U. S. A. anbefales 
Udbringning af Kvælstof om Foraaret fremfor om Efteraaret. Der 
kendes ganske vist flere Eksempler paa, at en Efteraarsudbringning 
har fremmet Svampens Angreb, men ingen Eksempler pan, at Foraars
udbringning har nedsat Sygdomsprocenten (Spra,que). 

Forfrugt: Fra alle Sider fremhæves, at de stærkeste Angreb er 
iagttaget, hvor Hvede følger efter Hvede, hvilket ogsaa synes at gælde 
for Byg, I Holland forøger hyppig Dyrkning af Hvede og Byg i høj 
Grad Mulighederne for Angreb, Havre, Ærter og Kløver anses der for 
at være velegnede som Forfrugt (Oori), 

Bearbejdning: I Modsætning til tyske Undersøgelser (Scha{{nit) 
anbefales i Holland grund Pløjning, da stærk Bearbejdning af Jorden, 
især i tørre Somre (Brak) giver meget løs Jord, hvorved Kornet bliver 
lagt for dybt, hvilket formodes at fremme Angrebet. Fra U. S. A. anføres, 
at Harvning af Hvede om Foraaret forøger Sygdommen, hvis der kom
mer Regn umiddelbart efter Harvningen, medens tørt Vejr formind
sker Angrebet. Det er derfor næppe tilraadeligt at harve meget tidligt, 
hvis Jorden er vaad, og der er Sandsynlighed for Regn (Sprague), 

Saatid: Saatiden kan øve meget stor Indflydelse paa Svampens 
Udvikling. Jo tidligere Hveden udvikles om Efteraaret, desto større 
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Sandsynlighed er der for stærkt Angreb af Svampen. Hollandske Under
søgelser viser, at tidlig Saaning af Hvede sidst i September i høj Grad 
forøger Chancen for stærkt Angreb. Paa den anden Side fremhæves 
det stærkt, at sen Saaning ikke altid giver et stort Udbytte; sen Saaning 
giver et lille Udbytte, selvom Planterne ikke angribes af Svampen (Ool'l). 

Saadybde: Franske og hollandske Undersøgelser tyder paa, at 
en ringe Saadybde giver kraftige Planter, der synes at lide meget lidt 
under Svampens Angreb, hvorimod Saadybder paa 5-8 cm fremmer 
Angrebet stærkt (Foex, Oorl). I U. S. A. tillægger man ikke Saadybden 
nogen Betydning; derimod hævder man, at Rækkeafstanden undertiden 
kan øve Indflydelse paa Angrebet. Ved Anvendelse af Rækkeafstande 
paa 20, 26, 30 og 36 cm fandtes der ingen Forskel i Angreb ved store 
Nedbørsmængder, men ved lille Nedbør nedsattes Angrebet betydeligt 
ved Anvendelse af de store Afstande (SpragIle). 

Vejrlig: Vejrligets Indflydelse er især undersøgt i U. S. A. I Eg~e 
hvor Knækkefodsyge forekommer, er den aarlige Nedbør mellen 350 
og 650 mm. Undersøgelser baade i Mark og Væksthus viste, at Svam· 
pen trivedes bedst i Jord, som nok indeholdt rigeligt af Vand, men 
dog ikke alt, hvad den kunde optage. Sygdommen tiltog med stigende 
Vandindhold i Jordovertladen, medens stærkt tørrende Vind ofte for
hindrede alvorlige Angreb. Optimumstemperaturen for Svampens Vækst 
i Værtplanten laa over 10° C, men Svampen val' dog i Stand til at gro 
ved 6° C, medens Væksten nedsattes stærkt ved 15° C. Kuldetempera
turer var indirekte gunstige for Sygdommen, fordi de beskadigede de 
smaa og svage Skud. Lys havde ingen Indflydelse paa Svampens Vækst. 
Man slutter af disse Undersøgelser, at stor Nedbør i Foraaret og For
sommeren fremkalder ødelæggende Angreb af Knækkefodsyge, hvorfor 
en varm og fugtig Marts fulgt af en fugtig og kold April fremmer An
grebet meget stærkt, især hos Hvede, hvor Væksten i det foregaaende 
Efteraar har varet længe (SpragIle). 

3. Bekæmpelse. 

Som nævnt ovenfor har Knækkefodsyge kun en ret lille Udbre
delse i Forhold til Goldfodsyge. Der foreligger derfor kun faa Iagt
tagelser og kun fra enkelte Egne vedrørende Forholdsregler til dens 
Bekæmpelse, hvorfor saadanne først og fremmest faar lokal Betyd
ning. Dette fremgaar tydeligt ved en Sammenligning af ret modstri
dende Bekæmpelsesforanstaltninger, der anbefales i U. S. A. og Europa. 
I eet Forhold syntes de dog at gaa i samme Retning, nemlig Sæd· 
skiftets Ordning. Rækkefølgen af Kornarterne og den hyppige Dyrk
ning, navnlig af Hvede og Byg, synes at kunne virke lige saa stærkt 
fremmende paa Angreb af Knækkefodsyge, som Tilfældet 'er ved 
Goldfoflsyge. 

Men dermed hører Lighedspunkterne op mellem U. S.A. og Europa, 
selvom man vel kan sige, at Knækkefodsyge begge Steder er typisk 
for god Hvedejord, som Guldfodsyge er det for· daarlig Hvedejord. 
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I Henseende til Forfrugt regnes hyppigst Havre, Ærter og Klø
ver som velegnede, men fra enkelte Lande anføres, at de er uheldige 
som Forfrugt. 

Jordens Bearbejdning ofres sjældent saa stor Interesse som ved 
Goldfodsyge. Hvor løs Jord anses som fremmende for Knækkefodsyge, 
er det af Hensyn til en for stor Saadybde, som dog ikke tillægges 
særlig stor Betydning i U. S. A. 

Under europæiske Forhold anbefales almindeligt saa sen Saaning, 
som det overhovedet er forsvarligt under det paagældende Lands For
hold, for derved at hindre en for. stærk Udvikling af Hveden, inden 
den gaar ind i Vinteren, og dermed byde Svampen daarlige Overvin
tringsmuligheder. Den samme Betragtning gøres gældende, hvor man 
til Hvede fortrinsvis tilfører Kvælstof om Foraaret, og som Regel und
lader Anvendelse af Staldgødning før Saaning om Efteraaret, 

HeBer ikke ved Knækkefodsyge er der saaledes naaet en udtøm· 
mende Forklaring af de forskellige Dyrkningsforanstaltningers Indfly
delse paa Sygdommens Angreb og Hæftighed. De forskellige Foran
staltninger er ikke saa ens virkende fra Aar til Aar, at de yder absolut 
Sikkerhed for Bekæmpelse af Sygdommen, selvom de maaske i mange 
Tilfælde vil kunne nedsætte dens Angreb betydeligt. 
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