
555 

Forskellige Typer af Kartoffelbrok. 
H. Bralln: Biologische Spezialisierllug bei SYllchytrium endobioticurn (Scilb.). 

Pirc. ~ (Foreløbig Meddelelse) ~ Zeitschl'. f. Ptlauzenkr. (Pflallzenpath.) 
und Ptlanzenschutz. 52. Jg., Hft. 11, 481-486, 1942. 

I August 1941 modtog Biologische Heichsanstalt fra Giessiibel 
i Thiiringen en Kartoffelprøve, der stammede fra en Mark, der var 
stærkt angrebet af Brok. Kartoffelsorten var »Ostbote« med Iblan
ding af »Ackersegen«, »Prisca« og en tredie Sort, antagelig »Edda«. 
Ostbate og Edda var stærkt angrebet, medens Ackersegen og 
Prisca vaJ; fri for Brok. Alle 4 Sorter har været regnet for brok
faste. Da det var en Mand med stort Sortskendskab, der synede 
Marken, kan der ikke være Tale om Forveksling med brokmodtage
lige Sorter. 

Der blev foretaget Infektioner med den nye Brok-Type G 
(Giessiibel) og den hidtil anvendte D (Dahlem) paa Sorterne Ost
bote og Edda. Begge Sorter angreb es af G, men ikke af D. 

I Tyskland findes en Liste over de Sorter, der maa anvendes 
til Lægning. De er alle brokfasle. I Vinteren 1941-42 undersøgtes 
alle de Sorter, som Listen omfatter, for Modtagelighed over for 
Brok-Type G. Af 67 Sorter blev de 58 med Sikkerhed angrebet, 
7 mentes at være modtagelige, men maa undersøges yderligere, og 2, 
»Fram« og »Friihe Hornchen«, syntes al være brokfaste, af' Fram 
var alle Knolde sunde, af Friihe Hornehen var 9 sunde, 1 tvivlsom. 

En Række andre Sorter, der er brokfaste, men ikke findes i 
Listen over Kartofler til Læggebrug, inficeredes ligeledes med 
Type G. 37 af 40 Sorter blev angrebet, medens »Edelrot«, »Helena« 
og »Treff As« muligvis var modstandsdygtige. 

Endelig undersøgtes et Antal nye Stammer fra Kaiser-Wilhelm 
Instituttet i Miincheberg. Af 53 af disse blev 41 angrebet. Om de 
øvrige 12 virkelig er resistente, vil senere Forsøg vise. Ved Infek
tion med Type D blev 24 Stammer ikke angrebet. Type G har alt
saa større Agl'essivitet end Type D, hvilket ikke blot viser sig ved, 
at den angriber flere Sorter; men ingen af de 12, der ikke blev an
grebet af Type G, blev angrebet af Type D. 

Dr. Blatlny, Prag, indsendte en Type af Brok, som han havde 
benyttet til Infektion, og som havde fremkaldt Symptomer paa 
brokfasle Sorter. Denne Type kaldtes S. B. Der blev med den 
foretaget Infektion af 66 Sorter fra den tyske H,igssorlsliste. 13 blev 
med Sikkerhed angrebet, 7 var antagelig modtagelige, 14 hørte mu
ligvis til de saakaldte Grænsesorter, 32 blev ikke angrebet. Blandt 
de sidste var igen Fram og Friihe Hornehen. S. B. er sikkert en 
tredie Biotype af Brok. 

Der findes altsaa fysiologiske Racer af Syzzchytl'ium elldo
bioticul1l. De nye har større Agressivitet. Det menes dog, at Prak
tikerne kan holde sig til de Sorter, der hidtil er betragtet som brok-
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faste, da de nye Racer hver kun el' fundet paa el snævert be
grænset Omraade og derfor maa kunne udryddes. 
. Lignende Iagttagelser er samtidig meddelt af Blaltn,!} (Sbornik 

cesk. akad. zemed., Praha, Jg. 17, Hf t. 1, 40----46, 1942). (H. Blunck). 

Gudrun Johansen. 

Æblernes røde Farve. 
R. B. D11slman .I(; I. J. Dunean .. Efl'ect of certain thiocyanate sprays on fuliage 

and fruit in apples. Plant physiulogy Bd. 15, Side 343-348, 1 Farvetavle. 
1940. 

Undersøgelser ved 'Vest Virginia Forsøgsstation har vist at Sprøjt
ning med visse Thiocyanater gør Frugten mere rød; det l'øde Farve
stof er et Glykosid, Idaein. 

Forsøgene i 1937 og 1938 udførtes med Haandsprøjtc paa enkelte 
Grene, Forsøgene i 1939 med Motorsprøjte (1 Gren paa hvert Træ 
usprøjtet) paa adskillige kendte Sorter, hvoriblandt Mc Intosh, Deli
Cious, Jonathan, Wealthy og Baldwin. 

Det synes underordnet, hvilket Thiocyanat (Na, Ca, Mg, Ba), der 
anvendes, i 1939 brugtes kun Natriumthiocyanat INatriumrhodanid), 
fra 0.5 til 2 Promille Styrke. Bedst Resultat naaedes (med Vintersorler) 
ved 2-4 Sprøjtninger i August-September. 

Der er ikke opnaaet forøget Farvning af Frugten, uden at der 
samtidig var lidt Svidning af Bladenes Rand, evt. lidt Bladfald, men 
ikke fremskyndet Løvfald om Efteraaret. 

Frugtens grønne Bundfarve kan blive mere gulgrøn eller gul, og 
den røde Farve faa en anden Karakter end Sortens normale. Kork
porerne kan blive mindre udviklede end normalt. Holdbarheden paa 
Lager synes at være lidt forøget. 

Thiocyanatet synes at kunne anvendes i Sprøjtevædske sammen 
med Svovlkalk, Blyarsenat eller BOl'deaux, men delle el' ikke prøvet 
ved Motorsprøjtningerne. Eftervirkning af Haandsprøjtningerne kunde 
ikke ses det følgende Aal'. 

Ernst Gram. 


