
189 

gulfarvet. Med Hensyn til Symptomerne hos Lucerne, der lider under 
Bormangel, henviser Forf. til canadiske Undersøgelser (se Referat i 
Tidsskrift for Planteavl 42. Bd. S. 708). I Marken blev udført Forsøg 
med tre Mængder af Borax: 22,44 og 67 kg pr. ha og to U dbring
ningstider: November og April. Ved Iagttagelser i Juni umiddelbart 
før 1. Slæt viste Efteraarsudbringningen større Virkning end Foraars
udbringningen. Gulfarvning af Lucernen fandtes ikke ved Efteraars
udbringning af 44 og 67 kg Borax pr. ha og heller ikke ved Foraars
udbringning af 67 kg Borax pr. ha. Selvom disse Mængder er betydeligt 
større end de, der anbefales i Europa, iagttog man ingen Giftvirkning 
af Borax. En Boraxmængde paa 44 kg pr. ha anvendes flere Steder i 
Nordamerika. Lucernens stærkere Vækst efter Boraxtilskud sammen
lignet med Ubehandlet er vist i to Fotografier. Planterne fra Ubehandlet 
var stærkt gule med smaa, uudviklede og misformede Blomsterknop
per, medens Planterne efter Borax havde en mørkegrøn Farve med 
normale, meget store Blomsterknopper. 

I Foraaret 1937 blev anlagt 10 Forsøg i Lucerne, og i flere af disse 
iagttoges der i 2. Slæt en endnu stærkere Gulfarvning af Planterne ena 
j L Slæt. Undersøgelserne, der er af foreløbig Karakter, ventes fortsat. 

Hans R. Hansen. 

Ødelæggelse af Kartoffeltop med kemiske Midler. 

K. Heinze; Spritzversuche zur Abtotung viruskranker Pflanzen in Kartoffel
hochzuchtbestanden und zur vorzeitigen Krautabtotung, Zeitschrift fUr 
Pflanzenkrankheiten 49. Jahrgang 1939, S. 129-142, 3 Fig. 

Forsøgene omfatter forskellige Sprøjtemidler, hvormed det er 
forsøgt al dræbe den unge Kartoffeltop hurtigst muligt. Ved Sprøjtning 
kan virussyge Planter, der viser Sygdomstegn paa 3-4 Uger gammel 
Top dræbes paa Stedet, hvorved undgaas Opgravning af syge Planter 
og dermed Smitteoverførelse til Naboplanter. Tillige dræbes Bladlus, 
saaledes at deres Overførelse af Smitstof til sunde Planter hindres 
saa" tidligt i Vækstperioden som muligt. Tillige er forsøgt Ødelæggelse 
af Toppen, før Kartoflerne er modne, hvorved man tilstræber at hin
dre Transport af Virus, der stammer fra sekundær Smitteoverførelse 
i Sommerens Løb, fra Bladene og ned i Knoldene. 

For at opnaa førstnævnte hurtige Dræbning af unge Kartoffel
planter, er der ved Biologische Reichsanstalt i Berlin-Dahlem prøvet 
ca. 40 forskellige Sprøjtemidler paa Planter i Væksthus. Midlerne 
skulde være i Stand til at dræbe Bladene .meget hurtigt, samtidigt 
med at de var i Besiddelse af stor insektdræbende Virkning mod de 
paa de syge Blade værende Bladlus. Stærkest Virkning opnaaedes med 
Midlet Amortil, der dog var for kostbart at anvende. Næsten lige saa 
gode Resultater opnaaedes med en Blanding af 2.5 pCt. Frugttrækarbo
lineum og 2.5 pCt. Kresol (raa Karbolsyre) plus 1 eller 2 pCt. Sæbe. Denne 
Sprøjtevædske har stor plante- og insektdræbende Virkning. I Løbet 
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af 3 Timer er Blade og til Dels Stængel graagrønne og brune; Bladene 
hænger slapt ned. Efter 24 Timers Forløb er Bladene gulbrune og 
visne. Sprøjteskade paa Naboplanter var betydningsløs ved Plante· 
afstande paa 40 cm. Af 200 Bladlus, der blev anbragt paa Planten, 
overlevede kun 5 Sprøjtningen. Forsøgene blev gentaget i Marken, 
hvor Virkningen ofte var stærkere end i Væksthus. 

Endelig er som ovenfor nævnt prøvet Sprøjtemidler til Ødelæg
gelse af Kartoffeltoppen før Modning. I Tidlige Kartofler af Sorten 
Friihmolle, der var lagt 29/4, blev 29/, prøvet følgende Sprøjtemidler i 
Parceller paa ca. 130 m': 4 pCt. og 6 pCt. Raphanitopløsning, 3 pCt. 
Natriumkloratopløsning + Sprederniddel og 6 pCt. Natriumklorat
opløsning; Vædskemængden var ca. 3200 Liter pr. ha. Den bedste 
Virkning havde Raphanit, idet begge Styrker dræbte Toppen fuld
stændigt paa 24 Timer; Raphanit har kun en lille insektdræbende 
Virkning. hvad der dog er uden Betydning ved denne Sprøjtning. 
Begge Styrker af Natriumklorat viste meget lille Evne til at dræbe 
Toppen, fordi Opløsningen ikke klæbede tilstrækkeligt; 5 pCt. havde 
dog bedre Virkning end 3 pCt. De sprøjtede Parceller gav lidt mindre 
Knoldudbytte end de ubehandlede. I Forsøg næste Aar skal det vise 
sig om en saadan Ødelæggelse af Toppen har kunnet hindre, at Virus
smitten bliver ført fra Bladene og ned i Knoldene. 

Frugttrækarbolineum og Kresol (raa Karbolsyre) formodes at 
kunne fremkalde Skadevirkning ved at efterlades i Jorden til næste 
Aars Planter, dog næppe hvor de som her bruges i ringe Mængder. 
Raphanit og Natriumklorat synes derimod ikke at have en saadan 
skadelig Eftervirkning, selvom de er brugt i langt større Mængder. 

Hans R. Hansen. 

Kløvertræthed. 

Harold H. Mann: Investigations on cJover sickness. Journ. of Agric. ScL, Vol. 
XXVIII, 1938, S. 437-455. 

Med disse Undersøgelser har Forf. begyndt et Forsøgsarbejde, der 
har til Formaal at søge klarlagt, om der er andre Aarsager til Kløver
træthed end de hidtil kendte. Forf. giver en kort Oversigt over saa
danne kendte Aarsager fra Arthur Young (1804) og Undersøgelser af 
Lawes & Gilbert (1860), især Gilberts Undersøgelser (1871), der viste, 
at det var muligt at dyrke Kløver i mange flere Aar i Havejord end i 
Markjord uden Misvæl,st; fra ca. 1880 blev det efterhaanden alminde
ligt, at Kløverens Misvækst blev sat i Forbindelse med Angreb af Kløver
aal (Tylenchus dipsaci). Forf. stiller da· Spørgsmaalet for sine Under
søgelser saaledes: Kan de hidtil kendte Aarsager til Kløvertræthed 
betragtes som de primære Aarsager til Kløverens Misvækst, eller er 
de blot sekundære Aarsager, der dræber allerede svækkede Planter, 
og hvad er i saa Fald den egentlige Aarsag til disses .Svækkelse. 


