
sþ. 583. Nefndarálit [101. mál]
um till. til þál. um rannsókn á kali í túnum o. fl.

Frá meiri hl. allsherjarnefndar.

Nefndin hefur rætt þáltill. á fjórum fundum. Var tillagan send til umsagnar
til Búnaðarfélags Íslands, atvinnudeildar háskólans og Stéttarsambands bænda.
Sendu allir þessir aðilar umsagnir, og eru þær birtar hér með sem fylgiskjöl.



Mælir búnaðar þing með því, að þáltill. verði samþykkt, og leggur áherzlu á,
8ð rannsókninni verði hraðað. Stjórn Stéttarsambands bænda telur það ekki öruggt,
að ráð finnist, sem dragi úr eða útiloki kalið, þótt þáltill. verði samþykkt, en telur
líklegra til árangurs, að tilraunastöðvar í jarðrækt gerðu ræktunartilraunir til að leita
að þeim ræktunaraðferðum, sem bezt stæðust gegn kali, og vill, að ákvæðum hér að
lútandi verði bætt inn í þáltill. Atvinnudeild háskólans upplýsir, að unnið sé að
þessu máli, og sendir nefndinni afrit af skýrslum um rannsóknir, sem framkvæmdar
hafa verið, og vísar til þeirra um álit sitt á málinu, að svo miklu leyti sem dæma
má eftir því, sem fram hefur komið í þeim rannsóknum.

Allir aðilar eru sammála um, að hér sé um mikið vandamál að ræða, sem valdi
árlega miklu tjóni, og því beri að halda þeim rannsóknum áfram, sem staðið hafa
yfir undanfarin ár, og auka þær, svo sem unnt er, og kemur skýrt fram í umsögn-
um Stéttarsambandsins og atvinnudeildarinnar, að þessir aðilar telja, að sáning
harðgerðara grasfræs en nú er almennt notað muni reynast drýgst í baráttunni gegn
kali í túnum. En einmitt að þessum verkefnum er tilraunastöðvunum sérstaklega
ætlað að vinna í samráði við atvinnudeild háskólans. Og með því að vitað er, að
málið er þar til meðferðar og fullur vilji er fyrir því að gera þessum stofnunum
fært að hraða þessum tilraunum, svo sem verða má, og ekki sýnilegt, að samþykkt
þáltill. bæti þar nokkuð úr, leggur meiri hl. n. til, að þáltill. verði afgr. með svo
hljóðandi

RÖKSTUDDRI DAGSKRÁ:
Með því að sérfræðingar í jarðrækt, sem starfandi eru við atvinnudeild Háskóla

Íslands, hafa að undanförnu unnið að rannsókn á kali í túnum og hafa enn fremur
upplýst nefndina um, að samkvæmt tilmælum ríkisstjórnarinnar verði rannsóknum
haldið áfram með öllum þeim ráðum, sem sérþekking getur veitt, og í trausti þess,
::Ið svo verði gert, tekur Alþingi fyrir næsta mál á dagskrá.

Alþingi, 6. apríl 1963.

Benedikt Gröndal,
form.

Pétur Sigurðsson,
fundaskr.

Jónas G. Rafnar.

Gísli rónsson,
frsm.

Fylgiskjal I.

BÚNAÐARFÉLAG ÍSLANDS
Reykjavík, 13. marz 1963.

Með bréfi, dags. 25. febr. 1963, sendi allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis Bún-
aðarfélagi Islands til umsagnar tillögu til þingsályktunar um rannsókn á kali í
túnum.

Stjórn Búnaðarfélags Íslands lagði málið fyrir búnaðarþing 1963, sem afgreiddi
það með eftirfarandi ályktun:

"Ályktun:
Búnaðarþing mælir með samþykkt á tillögu til þingsályktunar um rannsókn á

kali í túnum o. fl., er nú liggur fyrir Alþingi.
Jafnframt leggur búnaðarþing áherzlu á, að rannsóknum þessum verði hraðað,

svo sem unnt er."
Virðingarfyllst,

Halldór Pálsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavík.
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Fylgiskjal II.

ATVINNUDEILD HÁSKÓLANS
LANDBÚNAÐARDEILD

Reykjavík, 6. marz 1963.
Allsherjarnefnd sameinaðs Alþingis, alþingishúsinu,
Reykjavík.

Sem svar við beiðni háttvirtrar allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, dags. 25.
febr., um álit atvinnudeildar háskólans á tillögu til þingsályktunar um rannsóknir
á kali í túnum o. fl. er meðfylgjandi álitsgerð.

Einnig fylgir bæklingur um kal í túnum 1954, Ársskýrsla um rannsóknir á
nytjajurtum og erfðafræði 1958 og afrit af skýrslu til búnaðarmálastjóra um kal-
skemmdir á túnum í Suður-Þingeyjarsýslu sumarið 1962.

Virðingarfyllst,

Pétur Gunnarsson. Sturla Friðriksson.

Álitsgerð til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis
um rannsóknir á kali í túnum o. fl.

Það er álit atvinnudeildar háskólans, að nauðsynlegt sé að leggja aukna áherzlu
á rannsóknir kals í túnum.

Kal veldur árlega miklu tjóni á túnum um land allt og jafnvel miIljónatjóni
eftir einstaka harða vetur, svo sem 1951, 1952 og 1962.

Nokkrar rannsóknir og athuganir á kálskemmdum hafa verið gerðar á undan-
förnum árum á vegum atvinnudeildar háskólans, svo sem skýrt er frá í skýrslu
atvinnudeildarinnar um kal 1954. Er þar meðal annars lagt til, að nýræktarflög séu
kýfð, til þess að yfirborðsvatn fái auðveldlega afrennsli af sléttum, en frjósi ekki
og valdi kálskemmdum. Þessi meðferð nýræktarlands hefur komið að góðum notum
sem vörn gegn kali, þar sem unnt var að beita þeirri tækni. Einnig kom í ljós við
fyrri rannsóknir, að grastegundir. sem notaðar höfðu verið í fræblöndur, voru mis-·
þolnar og íslenzkt gras að öðru jöfnu þolnara en erlent.

Á þeim forsendum var breytt um grasfræblöndur og hafinn undirbúningur að
ræktun íslenzkra grasstofna.

Í ársskýrslu um rannsóknir á nytjajurtum og erfðafræði 1958 er þess getið, að
erfitt sé að ákvarða frostþolseiginleika grastegunda og stofna þeirra á tilrauna-
stöðum, því að ekki viðri þannig árlega, að þar sé kals að vænta. Er talið mjög
æskilegt, að fengin væru frystitæki til þess að framkalla kal, svo að unnt væri að
meta frostþolshæfni hinna einstöku grastegunda og stofna, sem nota skal til und-
aneldis.

Nú er í ræktun á Korpúlfsstöðum safn einstaklinga af ýmsum íslenzkum gras-
tegundum. Hefur uppskera þeirra og ýmsir aðrir eiginleikar verið bornir saman
innbyrðis og við erlenda stofna.

Þol þeirra hefur að vísu aðeins verið metið, eftir að venjuleg vetrarveðráUa á
ræktunarstöðunum hefur mismunað einstaklingum.

Þrátt fyrir, að annað betra mat hafi ekki fengizt, væri mjög æskilegt, að lögð
væri áherzla á að rækta þessa harðgerðu stofna til undaneldis. Með því væri stigið
þýðingarmikið skref í baráttunni gegn kali. Stofnfræi var fyrst sáð á Geitasandi á
Rangárvöllum, en fræuppskeran brást. Vorið 1962 var stofnum plantað út og fræi
sáð að Þverholti á Mýrum í uppþurrkaðan mýrajarðveg, og er þess vænzt, að þar
náist betri árangur með fræræktun. Auk þess hefur fræ verið sent út til tilrauna-
og fræræktunarstöðvar í Danmörku til framræktunar.

Ræktun á nægu fræi til sölu mun enn taka nokkur ar. Á meðan beðið er eftir
því, mætti safna innlendu snarrótarfræi, língresi og túnvingli af villtu landi og
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nota til sáningar í þær spildur, sem sérstaklega er kalhætt, og þá einkum norðan-
lands. Söfnun á villtu fræi er allauðveld með notkun sláttutætara. Villtu fræi hefur
verið safnað þannig á undanförnum árum á vegum atvinnudeildarinnar og verið
notað til uppgræðslutilrauna. Mundi atvinnudeildin góðfúslega beita sér fyrir frekari
söfnun, væri veittur til þess fjárhagslegur styrkur. Víða eru til stórar lendur af
samfelldri snarrót, sem bændur annars slá til heyöflunar, en mætti taka á leigu og
nota til fræsöfnunar.

Að vísu má búast við, að minni uppskera fáist af túnum af þessu fræi, borið
saman við nýræktir af kynbættum grösum, en snarrótin er það harðgerðasta, sem
við eigum nú völ á af grösum, og hæfust til þess að sporna við kali.

Búnaðardeild hefur völ á sérfræðingi til þess að standa fyrir nauðsynlegum
rannsóknum og framkvæmdum, en mjög væri æskilegt, að greiddur væri styrkur úr
ríkissjóði til þess að standa undir kostnaði af öðrum vinnulaunum, leigu á landi
til fræsöfnunar, ferðakostnaði þeirra og tækjakaupum þessu samfara.

Virðingarfyllst,

Sturla Friðriksson.

Fylgiskjal III.

ST~TTARSAMBANDBÆNDA
Reykjavík, 26. febrúar 1963.

Höfum í dag móttekið bréf yðar, dags. 25. þ. m. Stjórn Stéttarsambands bænda
mælir eindregið með því, að Alþingi samþykki tillögu til þingsályktunar á þing-
skjali 123 um rannsókn á kali í túnum o. fl.

Stéttarsambandið lítur svo á, að þó að þetta mál verði rannsakað eins og um
getur í nefndri þingsályktunartillögu, þá sé ekki öruggt, að ráð finnist, sem dragi
úr eða útiloki kalið, heldur teljum við líklegra til árangurs, að tilraunastöðvarnar
í jarðrækt gerðu ræktunartilraunir til að leita að þeirri ræktunaraðferð, s. s. varð-
andi jarðvinnslu, grastegundir og meðferð landsins, sem bezt stæðist gegn kalinu.

Við leyfum okkur því hér með að fara þess á leit við háttvirt Alþingi, að það
bæti ákvæðum þar að lútandi inn í nefnda þingsályktun.

Virðingarfyllst,
f. h. Stéttarsambands bænda,

Sæmundur Friðriksson. Kristján Karlsson.

Til allsherjarnefndar sameinaðs Alþingis, Reykjavík.
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