
Meddelelse 
om nogle Forsøg vedkommende Sygdomme hos Byg. 

AfE. Rostrup. 

I Tilslutning til Statskonsulent K. Hansens udførlige Be
retning om de i Sommeren 1896 anstillede Forsøg med Byg. 
for om muligt at finde Aarsagen til den Sygdom der optraadte 
saa heftigt i Sommeren 1895 og som væsentlig skyldtes Snylte
svampen "Sortprik" (Leptosphae1ia Tritici), skal jeg tillade mig 
at give følgende Redegørelse om mine herhenhørende Under
søgelser. 

Hvad angaar Undersøgelsen af det i 1895 paa ca. 160 
Marker i Københavns Amt avlede Byg skal jeg henvise dels 
til den Meddelelse, som jeg d. 2. Februar 1896 tilstillede det 
kgl. danske Landhusholdningsselskab og som blev meddelt 
Pressen gennem Ritzaus Bureau, dels til den udførligere Over
sigt, som jeg har givet om denne Sygdoms Optræden i "Tids
skrift for Landbrugets Planteavl" 3. Bind Side 126-134. 

I Følge Erfaringen fra Høsten 1896 viser det sig heldigvis 
at Sygdommens farlige, epidemiske Optræden maa være af
hængig af ydre samvirkende Faktorer, som forhaabentlig kun 
sjælden indfinder sig, og at Sygdommen i 1896 var forsvindende 
ringe i Sammenligning med det forudgaaende Aar. Jeg har 
kun bragt i Erfaring, at "Sortprik" i 1896 optraadte paa en 
tilnærmelsesvis lignende Maade som i 1895 paa enkelte Marker 
i Herstedøster, Brøndbyvester og Ledøje, hvor der var brugt 
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Udsæd af egen Avl og hvor der tillige var anvendt Latringød
ning til Bygget. 

Aarsagen til den ringe Udbredelse Sortprik-Sygdommen 
fik i 1896 anser jeg væsentligst at være det ringe Nedslag, 
navnlig henimod Kornets Modning, som stod i saa skarp Mod
sætning til den usædvanlig store Regnmængde paa tilsvarende 
Tidspunkt i det foregaaende Aar. Maaske ogsaa den Omstæn
dighed, at man i de af Sygdommen i 1895 værst plagede Egne 
har indført Sædekorn fra Steder, hvor der ingen Sygdom har 
vist sig i Bygget, har været en medvirkende Aarsag til det 
gode Resultat, ligesom ogsaa at man saavidt vides har undladt 
Anvendelse af det baade for sit Ukrudt og sine Snyltesvampe 
farlige Sortehavsbyg. Ogsaa fra Udlandet foreligger lignende 
Erfaringer for denne Svamps heftige Optræden i et enkelt Aar. 

Hvad angaar Forsøgene ved Ragnesminde, da har saavel 
jeg selv som min botaniske Assistent oand. mag. ]j'. K. Ravn 
baade tilset Bygget under dets V æxt i Marken og undersøgt 
den indhøstede Sæd fra alle Paroellerne. Medens Bygget 
voxede paa Marken gjorde Sorlprik-Sygdommen sig ikke be
mærkelig i nogen af Parcellerne. Derimod fandtes Svampen, 
om end i ringe Mængde og uden kendelig Indflydelse paa U d
byttet, ved Undersøgelsen af det høstede Materiale fra nogle 
af Paroellerne, nemlig Paroel 1 (Prentioebyg, kvælstofrig Gød
ning, bestaaende af Staldgødning, Latrin og Ohilisalpeter), Par
cel 8 (Goldthorpebyg, kvæl stof rig Gødning) Paroel 15 a (Pren
tioe, kvælstofrig Gødning), Parcel 82 a (Prentioe, kvælstofrig 
Godning), Paroel 88 (6radet Byg, kvælstofrig Gødning) og 
Paroel 100 (Prentioebyg, kvælstofrig Gødning). At alle 6 Par
oeller, hvori der fandtes Sortprik, netop var saadanne. der 
havde faaet. kvælstofrig Gødning, tør jeg dog ikke tillægge 
større Betydning, da Angrebet i Virkeligheden var saa ringe, 
men det stemmer jo iøvrigt med de tidligere gjorte Erfaringer. 
Heller ikke tør jeg tillægge det nogen Betydning, at. Udsæden 
i de 6 Parceller var upræpareret. Forfrugten var dels Rug, 
dels Roer. 

Der gjordes ved disse Forsøg endvidere nogle andre Iagt
tagelser af Interesse, vedkommende Snyltesvampe paa Byg. 

Medens der hverken paa den voxende eller den høstede 
Sæd var Spor at finde af Berberis-Græsrust, som ellers mange 
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Steder var hyppig nok, optraadte derimod den egentlige B y g
rust (Puccinia anomala) i stor Maalestok. Der var i alle Par
<l eller, blandt alle tre anvendte Bygsorter, næppe en Plante at 
finde, som var ganske fri for denne Rust; det viste sig gennem·
gaaende at Angrebet var større ved sildigere Saatid og stær
kere kvælstofholdig Gødning. 

En anden fttrlig Sygdom hos Byg, som man kunde kalde 
"Stribesyge", foraarsages af en Svamp, Napicladium Hordei, 
der fremkalder hvidstribede Blade og som hindrer de angrebne 
13ygplanter i at skride. Den optraadte meget stærkt i alle 
Parceller med 6radet Byg, meget sjælden i de 2radede Byg
sorter. Den 12. Juni optalte jeg i Parceller med kvælstofrig 
Gødning 13 pCt. angrebne Planter, i Parceller med Staldgød
ning, med kvælstoffri Gødning og ugødede optalte jeg 5 å 7 
pCt., i de afsvampede Parceller endnu færre. Da Svampen i 
Følge hele den Maade hvorpaa den optræder højst sandsynligt 
forholder sig ligesom Brandsvampe I saa at Smitten tilføres 
med Sædekornet, maatte man vente at Desinfektion, navnlig 
Varmvandsbehandling, fuldstændig skulde kunne forebygge 
Sygdommen; det skal dog hertil bemærkes, at der ved den. 
her foretagne Varmvandsbehandling ikke var gaaet nogen U d
blødning af Sædekornet forud, hvad der maaske er nødvendig 
ligesom ved Forebyggelse af Nøgen Bygbrand. En Optælling 
af de af Stribesyge angrebne Planter synes at pege paa at 
Forfrugt og Saatid har. Indflydelse paa samme; efter Roer var 
der nemlig flere stribesyge Bygplanter end efter Rug, og 
navnlig gav den tidligere Saatid dobbelt saa mange stribesyge 
Planter som den senere; men Iagttagelserne ere dog for faa 
til at uddrage almindelige Resultater. 

B y g g e t s B l a d p l e t s y g e (Helminthosporium gramineum) 
forholdt sig omvendt af Stribesygen i Henseende til at den 
saagodtsom udelukkende optraadte paa 2radet Byg, men her i 
betydeligt Omfang. De af Svampen fremkaldte aflange brune 
og blegere marmorerede Pletter paa Bladene optraadte i størst 
Mængde paa Prenticebyg, en Del færre paa Goldthorpebyg. 
I alle Afdelinger af Forsøgene viste det sig, at Bladpletterne 
optraadte hyppigst, næsten paa hvert Blad, i de stærkest 
gødede Parceller, mindst i de ugødede, og at Angrebet var 
mest intensivt i de tidligst saaede Parceller. Derimod viste 
der sig ingen Virkning for denne Sygdoms Vedkommende af 
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nogen af Afsvampningsmidlerne, hvad der heller ikke var at 
vente. 

Kornets Branddug, Cladosporium graminum, der farver 
Planterne mer eller mindre sorte og foraarsager at Axene 
blive daarligt udviklede, med tynde og smaa Korn, optraadte 
i en Del af Parcellerne, men udelukkende hvor Rug havde 
været Forfrugt og alene i ugødede Parceller. Det var dog 
stedse kun en ringe Brøkdel der var saaledes angreben, og 
Sygdommen synes efter det her foreliggende væsentlig at 
skyldes Mangel paa Næring; de herved svækkede Planter 
bliver da ude af Stand til at modstaa Svampens Angreb. 
Ingen af de anvendte Afsvampningsmidler viste nogen Ind
flydelse til Forebyggelse af denne Svamp. 


