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I(aalbrok og Ensilering .. 
A. E. Traaen: Ensilering og Klomprotsmitte. Meld. Norges Landbrukshøjsk. 

Bd. 20, S. 375. 1940. . 

I 1936 o.g 1937 er der ved Aas udført en Række Forsøg med 
Kaalbroksvampens (Plasmodiophora brassicae) Modstandsevne i 
A. I. V.-Ensilage. Syge Rødder blev nedlagt i Siloer, dels hele, dels 
hakkede, fint hakket Materiale tillige i Glas i Laboratoriet. Naar 
Ensilagen var færdig (alle Tilfælde vellykket Ensilage) blev Mate
rialet fordelt .i Kasser med varmedesinficeret Jord, det fik Tid til 
at formulde, og derefter blev der saaet Kaalroefrø. Som »Ubehand
let« anvendtes Kasser med desinficeret Jord og ikke-ensileret Ma
teriale af Kaalbroksvulster; i disse Kasser var Angrebsprocenten 
60-100. 

Hvor syge Kaalroer lagdes i Silo (med eller uden Blade), og 
der blev tilsat 2-4 l fortyndet (2-normal) Syre pr. 100 kg, v!lr 
Kaalbrokprocenten i Forsøgskasserne O! 

I Laboratoriet behandledes Materialet 6 Uger med forskellige 
Syremængder. 2Y.-5 l Syre gav O syge Planter, Gæring i Vand uden 
Syre 7'7 pCt. syge, ubehandlede Svulster 100 pCt. 

Selv 2 Dages Behandling med 4 y. l Syre har i Laboratoriet øde
lagt Smitteevnen, medens i et andet Tilfælde 14 Dages Behandling 
med ca. 2.7 l Syre satte Angrebsprocenten ned fra 100 til 7'4' 

I syge Rødder, der undergaar naturlig Gæring, synes altsaa en 
lille Del af Smitstoffet at overleve. A. I. V.-Ensilering bevarer Foder
værdien af Roer, som ellers vilde raadne i Kuler eller Roehuse, og 
man opnaar tilmed at faa Kaalbroksmitstoffet dræbt, saaledes at der 
ikke er Fare for, at Gødningen og dermed andre Marker smittes. 

Ernst Gram. 

Hvededyrkning Aar efter Aar paa samme Jord. 
Report for 1938, Rothamsted Experimental Station, Harpenden, S. 2.j,-26. 

Ved Rothamsted har en Mark været dyrket siden 1620, hvor 
Markens Grænser var de samme so.m i Dag. Det er svær Jord, der 
do.g aldrig har været særlig frugtbar, o.g da Forsøgene blev anlagt i 
1843. gav Marken ca. 13.5 hkg Hvede pr. ha (20 bushels .per acre). I 
1839 blev Marken tilført Staldgødning til Turnips; i de følgende Aar 
bar Marken: 1840 Byg, 1841 Ærter, 1842 Hvede og i 1843 Havre. I 
Oktob~r 1843 blev Marken tilsaaet med Hvede, og der har siden været 
dyrket Hvede hvert Aar, saaledes at den femoghalvfemsindstyvende 
Hvedeafgrøde blev høstet i August 1938. Siden 1839 har Marken ikke 
faaet tilført Staldgødning, undtagen til een Parcel, ligesom der heller 
ikke har været anvendt Grøngødning eller nogen anden Slags organisk 
Gødning. Een Parcel har været ugødet siden 1839, I Aarenes Løb er 
der udført Forsøg med forskellige Kombinationer af Kunstgødninger. 
Da Forsøgene blev anlagt, blev der udtalt Formodninger om, at fortsat 
Brug af Kunstgødning alene, hvoraf der paa nogle Parceller blev brugt 
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over 1255 kg pr. ha, vilde forgifte Jorden og ødelægge Afgrøderne, og 
Hvedekærnen vilde blive af daarlig Kvalitet og Næringsværdi. I mange 
Aar hændte ingen af disse Formodninger, men Udbyttet af den ugødede 
Parcel faldt til ca. 8 hkg Hvede pr. ha (12 bush els per acre). 

Efter en Aarrækkes Forløb blev Ukrudt meget besværligt i Mar
ken. Da Forsøgene blev anlagt, var det ikke vanskeligt eller dyrt at 
haandluge Marken, senere hen blev det umuligt, navnlig under Krigen 
i 1914-18, og Marken blev stærkt fyldt med Ukrudt; i nogle Aar gik 
Udbyttet af de ugødede Parceller ned til ca. 6 hkg Hvede pr. ha (9 bu
shels per acre), og af de staldgødede og kunstgødede Parceller til ca_ 
20 hkg Hvede pr. ha (30 bushels per acre). I 1889 og 1890 gik man 
over til større Rækkeafstand paa Halvdelen af Parcellen for at kunne 
udføre Hakning, og i 1914 brakkedes Halvdelen af hver Parcel, og den 
anden Halvdel i det følgende Aar. Fra 1925 og igen 1930-31 blev';' 
af Parcellen brakket, men Brak var kun i Stand til at holde Ukrudtet 
nede i eet Aar. Ukrudtsbekæmpelsen er overhovedet meget vanskelig, 
fordi der er levnet saa kort Tid til Jordbehandling mellem Høst og 
Saaning af Hvede. I de seneste Aar er Jordbehandling dog blevet 
mange Gange grundigere ved Brug af Traktor. Om det er Traktorbe
handlingen eller særlige Forhold for Landbrugsaaret 1937-38, der er 
Aarsag til højere Udbytte har ikke kunnet afgøres, men ialtfald var 
Markens Ydelse i 1938 usædvanlig høj og højere end den i mange Aar 
har været paa nogen af Parcellerne; paa nogle Parceller var det end
ogsaa det højeste Udbytte, der hidtil har været maalt. Den Parcel, 
der har været ugødet i 100 Aar, gav ikke mindre end-ca. 26 hkg Hvede 
pr. ha (39 bushcls per acre) paa den Del, der var brakket i 1937, og 
ca. 13.5 hkg Hvede pr. ha (20 bushels per acre) paa den øvrige DeL 

Fremtiden vil vise, om de høje Ydelser for 1938 gentager sig. 
men Forsøget har vist, at Hvede kan dyrkes Aar efter Aar paa samme 
Jord. Der er fundet Angreb af Sygdomme hos Hveden, men som Regel 
anretter de ikke stor Skade. 

I Beretningen fremsættes da Spørgsmaalet, hvorfor Hvededyrk
ning Aar efter Aar er meget vanskelig eller umulig at gennemføre i 
mange Landbrug. Forf. mener, at Hovedaarsagen hertil sandsynligvis 
maa søges i Jordarten; paa lette, kalkrige Jorder er der saaledes stOl
Sandsynlighed for ret stærke Angreb af Goldfodsyge (Ophiobolus 
gramillis) og Knækkefodsyge (Cercosporella herpolrichoides). Hvis 
det lykkes at finde Forholdsregler mod disse Sygdomme, skulde det 
være muligt at dyrke Hvede Aar efter Aar alene ved Tilførsel af pas
sende Mængder Kunstgødning og uden Anvendelse af Staldgødning. 

Da det er blevet hævdet, at Hvede dyrket uden Tilførsel af 
Staldgødning, havde en for lille Næringsværdi, blev der undersøgt 
Prøver fra de forskellige Parceller, men der fandtes ingen Forskel t 
deres Indhold af Vitamin B'. Der fandtes heller ingen Forskel i Mel
og Bageevne ved Undersøgelser af Hvede efter organisk og uorganisk 
Gødning. HallS R. Hallsen. 


