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Dyrking og anvendelse av tang og tare i Japan . II
Av

OVE SUNDENE

Porphyra (Nori)
Den /konomisk viktigste, den mest imponerende og ogsfl. den mest

f:npl11"lrS dyrking ao ilger i Japan er iorphyra-dyrkrngen. Vinteren1960-6^t ble det prodrsert over 4 miiliardlr'ar|-ili"tiir,rr'tit 
".,f/rstehindsverdi iv ca. en harv miliard 

""r.k;;;;;..."p5'r'ro1, "u ",japan er verdens ledende 
. 
fiskerinasjon, er verdien av porphyra_

produktene sr@rre enn verdien nu .,od """"r -urirri'pria"il'1 a.r,.land' Det totale, dyrkede strand.areal blir-anslitt tir narmere r00.000hektar. De storste nori-fiskerne ,;.".. 1". 200.000 k; p;.;;;o", .,
i:::r-Tl:ry X"-lg:. i Japan der gjennomsnittsinntekt.r, 

", bErydetigravere enn r Norge, oq pexgenes kjdpekraft adskillig h/yere. Mer, ,ier da ogsi mangJ r"tf,.ru* 
"i,.i.r["pr-enn i priksii,,ogdl-fte.te

av-de utallige finesser i.dyrkingen e. ,rt.Lrp..imenrert av denr.Nori er egentlig det-japansk"e na'n for ir"." r"rd"rt,:ge*i"'rrgurter.
Det oifisielle navn" pi stit<'ten eorpiyia.. k,r.o-nori , [8, niteroiorpnaawo-nori osv.' men sid,en porphyra' er rangt den riirigrr"",i.t i.n. ",det denne som i daqrig tate uii kalt nori Nori er .g1H-u.,.gr.rr.,pi det produkt som-Gmstilles av poriiirn.

Det er beskrevet ca. 20.porpltyro_urti, i;"purr, og 4_b av disse blir
ff1L.t. De.n viktigste av dem ,r'p. trnrro iama_nori), som sir er urmer_Ker prooukt, men den er svak ov_erfor sykdomsang.ep og" er derfor iTokyobukten blitt ersrarrer med p. vezoJnsis lruruBi-tioriiro-., -",rob,ust. En del p. angusta b.lir ogsi dyrket. Den kommer;uJ;i vetst,hvilket er en fordel, da prisene"e, noyest tiafig i s;"g.", ;." a."er svak mot sykdommer. - !. pseuaoilnearis el ogsi en" tidlig art oghar dessuten srerk farge si nori arkene blir g""J; r*g"i'rfi# a."smaker ikke sfl godt; den blir derfor mest bruki r.* ,1ini""ai"g ,ilandre sorter for i bedre fargen. p. ,rt,oiiirulata vokser i ,t*. rn.rrg_der i rokyobukten, men fiikerne liker den ikke d-;;;-gj."i..'rr"ra"-
vis_smi planrer og derfor Iiten h/st.

l.ivssyklus er ni klarlagt hos fiere porlthyra-arter. Den er i hoved-trekkene som vist i fig. 2.
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Fis.. l. Porbb rlr-artenc er tynne, hinneaktige r/dalger som vokser i fjrre-
;l;;. i;; iti.t-rrri. avtket i meget stor utstrekning iJapan og.anvendt

;ii';;,. ;;;"t,niser forskjeil'g..jll"T i,r;:JeTWe'z 
som er den arten

Naylrote sPorer

ffi
rffil
| \ J I

rwc
bgg

Sedcelhr

Eggceller

Fig. 2. Livssyklus hos Porphyra tencra' I'ttrphyra-generasjonen har'sin vekst

"i "iritii"i i vinterhalvhr6t og formerer- seg ued egg- og sedceller' Den

u!r*ti"a. ?ggcelle d.l; t;; op'p tir et visst intall.kirposporer somtPirer

til cn kalkborende (jonclre6"61;5'-generasjon. Denne formerer seg om hgtsten

vecl monosporer som "ott"t oip til nye 1'orqhyra'planter'
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I likhet med mange_andre alger har porphyra verr brukr til mati,uminn-elige tider i. Japan. r 
.-cre 

eldste riaer ule det bare h/stet
tlT::l lT:. I 

at url ige 
PS T "d 

gl oq *n sys tema riske p o r p hy r a-dy iking
Degynte t@rst lor ca.,300 ir siden i Tokyobukten (antagllig ca.'1673i.
Fiskerne hadde merket seg at det,stunclom vokste tett "mei eorphyri-
ql":t.. pi- de k'istene av 6usker, bambus og andre ,r*. *ro bl"'brrrkt
1it i lagg kunstige-innhegninger (fiskekuminer) pi stranden. in slikrnnhegning ble kalt hibi.

",I:^I:I1 9iq, "S 
hil'i (: hibi) ber,yr dag dag euer hver ttag.r\avner kommer av at fiskerne kunne ry tr-it og hente fisk hver da[.

l"1T" er hibi_gitt_over tir i bety selvi'kvisten"e som ble anvendt til
cyrKrngen av porphyra.

. TiJ i begynne med fant si i. si all -dyrking stecl i Tokyobukten, ogden lokale landlord,..som pi den rid var eiemektig, foi.U6J-iotyo-
ifst<gr1e.a- l*re opp fiskere i andre srrok. Der var iiliidlertid vanske-
1iq_l lo^t^d"-pi monopolet, og litr ble ogsi dyrket andre steder. Fral8l0-1820 ble det lempet litipn bestemilelsene slik at det ble iittatt
e lT.:"pp liskere ogsd i de dis*ikter hvor landlorden var besrektet
Teq lokyolandlorden. Disse kompriserte tilstander varte til lg6g da
leudalsystenret oph/rre og makten gikk over tir keiseren. Da bre

'es-t'ksJonene 
hor Porphyrz_dyrkingen opphevet, og det ble fritt forenfvel !Japan i settC i gang.

I l{9. bte det.gjort en meggt vikrig oppdagelse. En mann vecl
navn Takejero Hirano som bodde i e;landsby"i chiba p."i".r,,r.,fikk en {3g. pa stranden 6ye pi, en kvist med noen smi'porbhyra-
planter. Kvisten mitre vare d.euet dit fra er annet ,,.a }J. i.i
Hiranos la^ndsby voksre- ikke porphyra. Han stakk kvisten i sanden,
og. til sin.forundring,si han ut Poi'phyro-plantene voksre urmerker.nlrano gJentok tors/kene flere ganger i irene lg7g_tggg, og allefors/k var vellykket.

Disse fors/k ble innledningen til en.ny ara i nori-dyrkingen. Hibi
llil Il*, sa,rr^ut pe "l:1"{ hv=or det i sjeien er. rikelig #"a ,for", ,orn
slar seg ned. Dererter blir hibi flyttet til et annet stecl"hrnor vikstforhol-
1:"..,:T srrlig.gode. Silenge de unge porphyra-plantene bare er-noen
ra m'rlmerer neye, er de nreget motstandsdyktige mot t/rke. Da tiler
de i ligge tfirt en hel uke, of infirer-te ,re tt_t iUi"Utir id.ag transDorrerr
med tog eller lastebil fra osporegrunner) til nvoksegtirrrr"r,'r.r.rat
omkring i hele Japan.
, I.gamle dager foregikk all dyrking pr grener av bambus eller andre
Dusr(er og rrer. Grenene ble oftest satt pi skri i sj/en for i pke denproduktive del av kvisrene. porphyra-pfantene gror nemlig kun i et
avgrenset nivl i ridevannssonen. Fra-1927 beg"ynte man "imidlertid
i bruke nert av kokosfiber (nett-hibi) og i de iiste lrene ., .r.i, 

"u



148

i...' ,"p

Fig. 3. Porphyra ble tidligere dyrket. pi bambuskvister om ble stilt pi. skri
i s]pen. ldig iorgeir nesten all'dyrking pi nett av kokos- eller kunstfibrer'

Di'sse netten"e, roit.. 1,2 m brede bg +O-50 m lange, blir spent ut horisontalt

pfl stranden, idet de er festet til iiraftige bambuspiler som pi forhind er

iu--"t ned i sanden. Bildet viser en- 4cI av P:orplryra-grtnnen utenfor

Haneda fl1'plass ved Tokyo. Den er 5 km lang og 2-3 km bred'

kunstige fibre (nylon, Perlon, etc.) blitt svert vanlige' Nettene er ca'

i.Z - 8..a. og +0-fO rn lu.tg". Mange steder bruker man- ogse matter

Iaget av bam[usspiler (.bairboo blinds"). Felles for alle disse nett

of ,nuir.... rt ai spennes ut horisontalt og,birrdes til.bambuspiler
so-m pe fbrhnnd er r;mmet ned i sanden (hullene lages i dag ofte ved

hieln av kompressor).^-'Oit 
"irt. ilg imidlerticl i vrere mgget vanskelig -i bestemme det

mesr fordelaktige vertikale nivi for disse horisontalt utbredte hibi.

Nir man brukei bambuskvister, vokser Porphyra i et I m h/yt belte

i-att o".tit alt), og man trodde f@rst at bare nettene og m-attene ble

il"rr".t innenfor dette belte, ville alt vere vel og bra og veksten g-od'

il;;;;;;t;,. ,Lg tu'gt fra i, vrre tilfelle. Etter utallige forsl4k utf/rt
ved et intimt ,-"outn?ia mellom fiskere og vitenskapsmenn' ble det

fastslitt at nettene rniL flyttes oPp og ned mange- ganger I lpPet av

,"r""n"" dersom veksten skal vire'god hele iiden' Den vertikale

hpydJ for optimal vekst er aldri st/rre enn 15 cm'
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:rr:

i,llr:T;T
^-, -

.":ral\li
i:ll:'r

Iis. a: Porphyra-nett blir spent ut pi stranden for sporeinfeksjon i septem-
ber-oktober. Fire-fem nett blir tagt pi hverandre og ligger rlik i .o. .,,
mined. Da er kimplantene inntil l'-cm h/ye, og nette.re biir rullet samme'
og transportert til andre grunner ("voksegrunner,) hvor porphyra_plantenc

vokser videre. Plantene blir h/stet nir de er 20_30 .- -t 
6y".

,.De horisontalt utspendte netr eller matter rni alltid vare plassert
slik at de henger t6rt en bestemr tid ved lavvann. I Tokyobukten er
den optimale t/rrlegningstid I t. 30 min. om dagen ogZ t. b0 min. om
natten i begynnelsen av_sesonfTen (sept.-okt.). For n Sppni dette, blir
p€' feltet urenfor Haneda flyplass vea totyo n.tt"n" pi"rsert si npy-
aktig som mulig 84 cm over laveste lavvann.

Hvert ir blir tidevannet n/yakrlg beregnet og resulratene offentlig-
gjort i uNori rimesu (en spesielr porphyra-avis-som urkommer B gan-
ger i mineden) minst to minecler fpt-nittene skal settes ut si fiskernefir god tid til forberedelser. Men det npyaktige tidspunkt tbr utset-
ting av hibi lar seg ikke b^ereg^ne lang tid i-forve"ien, foi sporemengden
r s.;pen (^monosporer, se fig. 2) er ikke bare avhengig av tidevannet,
rnen ogsi av- temperatur og vrerforhold i sin almin"ndlighet.
, Sterk nedb/r, for eksempel, er yrterst uheldig, -eni litt resn er
bra; sterk vind med urolig sj/ er ogsi gunstig f-or sporeinfeksjinen.
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Sporene fra Conchocelis frigj/res i naturen i forholdsvis korte Perio-
der, og den maksimale frigj/ring stlr bare ph i 3-4 dager. Forutsatt
at vrcr og temperaturforhold er gunstige, er sporemengden stdrst den
1., 2. og 3. dag etter mglrk mine eller fullmine, og da setter fiskerne
trt sine hibi.

I f961, du j.g bes/kte Porphyra-teltene i Tokyobukten, var det
gunstig lavvann i slutten av september, og mange nett ble satt ut
27. og 28. i denne mhned. Temperatureu var imidlertid for h@y og
svrert mange fiskere fikk feilslitte nett med dirlig sporeinfeksjon, og
nettene ble etterhvert overgrodd med gr/nnalger sfl de mitte tas inn.
Neste gunstige lavvann var midt i oktober, og de nett sorn da ble satt
ut, viste godt resultat.

Den vertikale plassering av nettene inntil f/rste innhi4sting,. som

vanligvis finner ited i siste halvclel :rv november, er vist i fig. 5'

Hoyeate hoyvann

Lavesle hwann

To godvarsdager i detle hoys nive br
a drepg kimplantene av mdr€
forur€nsndq alger. l.l€ttene blir spenl
ui med den tldligere overside n€d.

4-5 dager i dotte nivdel for d fA

kraftigq qg morke Phntsr s sa b[r
plukket.

Sporeinloksjon. Ca. 1 mdned i d€tte
niva.

Vok*nivdet @. 10 dag€r.

I'ig. 5. Dyrkingen av PorPhYra
er meget vanskelig og arbeids-
krevende. f)e horisontalt utsPen-
te nett (se fig. 3 og 4) blir flYttet
opp og ned pi bambusPAlene
niange ganger i lPPet av vekst-
sesongen som varer fra sePtem-
ber til mars. Linjene l-4 Pi
figuren viser de forskjellige nivl
som netterle er utsPent i fra
slroreinleksionen til fprste inn-
li6sting sonr foregir i tlovbr.

Nettene og bambusmattene blir satt i sjvien i slutten av. septenber
eller i oktober for spore-infeksjon. De blir sPent ut horisontalt, og

clen vertikale hglyde er til enhver tid bestemt meget- npyaktrg' men

varierer sterkt fra sted til sted i overensstemmels€ med variasjonene i
tidevanner pi de forskjellige steder. Den guns.tigste vertikale plasse-

ring er ogsi sterkt avhbngf av klimatiske lorhold, -og 
det forlanges

-"ig" flr"s erfaring og 
".,'uendelig 

stor PePasselighet for i oppni
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st/rst mulig vekst og god h/st gjennom hele sesongen, som strekker
seg til s'lutten av mars.

I fig. 5, som viser forholdene pn feltet utenfor Haneda flyplass,
blir nettene f/rst plassert 84 cm over laveste lavvann. De stflr i denne
h/yde i ca. I mined. Nettene blir si snudd med undersiden opp og
hevet 20 cm og henger slik i to dager for I drepe mest mulig av
Monostroma- og Enteromorpha-kimplanter som har utviklet seg pe
nettene. For i ffl god virkning mi det vare t/rt varrnr var i disse to
dagene. Deretter blir nettene senket 35 cm; de kommer da forholdsvis
dypt, og Porphyra-plantene vokser da sl raskt at noen allerede etter
ca. l0 dager er utvokste, men de er meget tynne og forholdsvis lyse.
For i rette pi dette blir si nettene igjen hevet 25 cm og henger her
i 4-5 dager hvorved plantene blir m/rker@de og mer robuste. De
utvokste plantene blir si plukket. Dette er f/rste h/st som gjerne
finner sted midt i november.

Etter plukkingen blir nettene igjen senket til et nytt voksenivi som
imidlertid ligger litt hg/yere enn det f/rste fordi det er lengere ute i
sesongen, med mindre sollys og lavere temperatur.

I alminnelighet er vokseniviet lavt f/rst i sesongen; det heves
etterhvert inntil desember-januar hvoretter det senkes igjen.

Vi har ovenfor sett at den naturlige spore-infeksjon av nettene kan
vrere ganske hasardi/s. Dersom varforholdene er ugunstige, kan det
hende at fi eller ingen sporer sllr seg ned pi nettene. Selvom den
f/rste sporefesting er svak, kan allikevel forholdene rette seg senere i
sesongen. Smiplanter av Porphyra formerer seg nemlig livlig med
n@ytrale sporer (fig. 2) som i sin tur slir seg ned pi nettene og utvik-
ler seg til nye planter. Men det kan ogsi hende at det ingen sporer
er i sj@en. Da er ingen sporeinfeksjon mulig og nettene mfl tas inn.

I 1949 publiserte Dr. Kathleen Drew, England, sin oppdagelse over
karposporenes spiring hos Porphyra og viste at kimplantene boret
seg inn i skjell og ble til Conchocelis. Dette ble igjen innledningen
til en ny ala i Porphyra-dyrkingen.

Bare noen fe er etter begynte japanerne i dyrke Conchocelis fra
Porphyra-sporer, og idag blir Conchocelis dyrket i stor mtlestokk pi
alle biologiske stasjoner i Japan og av enhver Porphyra-fisker som
har noen respekt for seg selv. Japanere fortaltre meg ofte med et smil
at det eneste s/rgelige ved Porphyra-dyrkingen var at det ikke var en
japaner, men en europ6er som hadde klarlagt Porphyra's livssyklus.
I samme indedrag fortalte de ogsi at det foregikk en innsamling
nettopp da til et monument over henne.

Den praktiske dyrking av Conchocelis er svart enkel og foregir
pi de biologiske stasjonene i store sementkummer med tusenvis av
skjell i hver kurn (fig. 6). Storfiskerne bruker den samme fremgangs-
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Fig. 6. Pi biologiske stasjoner blft Conchocelis-generasjonen (se fig. 2) dyrket
pi /stersskjell i store cementkummer som vist pl bildet. Conchocelis er steril
om sommeren, men nlr nettene blir lange i september-oktober blir den
fertil og produserer monosporer som frigj/res fra skjellene. For I /ke spore-
mengden i sj/en blir skjell med fertil Conchocelis hengt under nettene

enten i lpne plastposer eller pfi. annen mflte.

mete. mens mindre velhavende fiskere anvender fiskekasser som er
tettet med plast som vist pi fig. 16 i artikkel I.

Dyrkingen foregir mest i filtrert sj/vann med eller uten tilsetning
av naringssalter, og uten gjennom-luftning; skjellene blir infisert med
karposporer i mars-april. Conchocelis et en langdagsplante, men
ellers svart n/ysom og gror utmerket i l/pet av sornmeren. Skjellene
blir etterhvert overgrodd med diatomier og andre forurensende alger,
men da Conchocelis er kalkborende, er det enkelt I holde skjellene
sdL noenlunde rene. Med jevne mellomrom blir de tatt opp og diatomd-
belegget tprket bort med klut eller svamp.

I september, ner nettene begynner i bli lange, blfu Conchocelis
fertil. Sporet/mmingen blir n/ye fulgt, og nir den er pi sitt h/yette,
blir nettene satt ut i sj/en (4-5 nett tett over hverandre), og sl henges
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F-ig. 7. @stersskjell med kalk"
borende Conchocelis. Ved
dyrking i sror stil btir skiel-
lene buntet sammen oS opp-
nengt I cementkummer som
er fylt med sj/vann tilsatt

neringssalter.

det tett i tett med conchocelis-infiserte skiell like under nettene si
sporene kan feste seg til dem etterhvert .orn de blir frigjort.
, l? T""s. biologiske srasjoner foregir imidrertid ogsi"ielve spore-
rnteksJonen av nerrene pfl kunstig mite. Det er flere forskjellige
apparater i bruk. Det flotteste appaiatet. si jeg i Fukuyama. Detle var
innrettet slik at nettene_etter tui passerte ipip"rutet Lontinuerlig og
ble,infisert med sporer. Dereter bte de foldei^sammen i bylter og var
ferdige til 6. settes ut pi ovoksegrunnen>.

En god (voksegrunne> ligger fjerne ved munningen av en elv hvor
vannet er litt brakt. Elvevannet, som overalr fir-tilsig fra de godt
gj/dslede risrnarkene, er naringsrikt si porphyra-plirrte.r. rrol.se,.
svart raskt;. smep.lan^ter som er ca. I cm h6yi, nir-en storrelse pe
ca. 30 cm i l/pet av 2-3 uker.

, En god. (sporegrunne, ligger derimot pi mer ipne steder med
h/yere saltgehalt og.med livlig vannbevegelse slik-at de frigjorte
sp?r:Te fir god anledning til i passere netiene og sette seg fasi.

Bide "sporegrunne-r> og ..vgkiegrunner> er i ilminneli[het lang_
grunne steder hvor de forskjellige slags hibi blir festet til bambui-
piler som rammes ned i sanden. Grunnen blir utnyttet fra fjaresonen
helt. ned.til en dybde av 8 m. Enkelte steder, hvor vannei er srrlig
nrringsrikt, pl4yer man fjreresonen med traktor for i lufte ut svovell
vannstoffet i detrituslaget.

Behovet for Porphyra-produkter er meget stort og det er for fi
gode ovoksegru-nnerD. Derfor arbeides det intenst med'a umytte ogse
andre voksesteder. Pi dypt vann kan det ikke ramrnes necl'bamb-us-
piler si her blir Porphyra dyrket pa store bambusfliter som er stramr
forankret slik at de flyter ved lavvann, men er litt under vann ved
flo sj/. Nettene er utspent pi piler pl oversiden av flfi"ten.
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Fig. 8. Forskjellige typer av maskiner som infiserer nettene kunstig med
sporer, er i bruk. Denne maskinen som ble anvendt ved Okayama Fisheries
Experimental Station, bestlr av en stor trommel som nettene er surret
rundt. Nettene blir infisert ved at tromrnelen gir i sporeholdig sj/vann'
Etter infeksjonen blir nettene viklet av trommelen o€i satt ut i sj/en pi

en Porphyra-qrunne.

Ogsi i Japan er tjellgrunn det naturlige voksestedet for Porphyra
og enkelte steder pe vestkysten av Ffonshu blir P. pseudolinearis
h/stet pi naturlige voksesteder. Denne algen vokser i likhet med vir
Nt P. linearis pl meget utsatte lokaliteter i den supralittorale region.
Den er i motsetning til de andre japanske Porphyra-artene lang og
smal (5 X 50 cm).

Ved Matsue pi vestkysten si jeg en slags s€mikulturer av denne
algen til /kning av den naturlige bestand. Det var sementert hyller
i passe nivi pi stranden, og der hvor det var n/dvendig, var det fprst
sprengt ut fjell med dynamitt. Dette er en kostbar metode, o€ utbyttet
slod vel neppe i forhold til innsatsen. Fiskerne i den landsbyen Jeg
bes@kte, vai fattige og drev en kombinasjon av fiske og jordbruk. En
medvirkende nrsak var nok ogpiL at ark av P. pseudolinearis ikke er
h@)'t verdsatt pl markedet pl grunn av sin mindre gode smak.

I .|apan er all strand fra flo $j0 og nedover offentlig eiendorn og;

utnyttelsen av stranden er helt underlagt fiskerorganisasjonenes kon-
troll. Hva Porphyra-dyrkingen angir, leier den enkelte fisker ved I
betale en viss sum i iret retten til plass for et visst antall nett (i almin-
nelighet 20-25), og plasseringen av nettene pL Porphytl-grun-
nen blir bestemt meget n/yaktig pi forhind. Ikke alle steder pi
grunnen er like gode, sfl for n fi en mest mulig rettferdig fordeling
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Fig. 9. De h/stede Porphyra-planter blir malt i en kvern og de' malre masse
utspedd med vann til en suppe. Denne blir sl helt ut 6.,0". en strimatte
innenfor en treramme av standard st/rrelse. Vannet renner gjennom matten
mens-P.orphyra'massen holdes tilbake. Bildet viser strlmarteimed porphyra
som blir tprker i solen. Nlr den m/rkebrwe porphyra-massen er tpri, blir

,den flekket av matrene og gir i handelen iom .nori-ark,.

blir fiskerens 25 nettplasser fordelt utover hele grunnen - noen pi.
gode stecler, andre pi mindre gode.

Det blir ut/vd en meger streng kontroll. pt en porphyra-grunne
jeg bes/kte, ble kontrollen utf/ri av fire mann i hvef sin b5t iret
rundt, og-i vekstsesongen - fra oktober til april - ble den forsterket
med ytterligere to mann. Enhver fisker m&ttl, f.fir han dro ut til sine
nett, melde fra til kontrollen, og det samme mitte bestyreren av den
biologiske stasj-on sorn assisterte fiskerne i deres dyrking, gjpre. Enkelte
steder var det forbudt for fiskerne i vasse nir de stelG med sine nerr
for det var jo da lettere t forgripe seg pi naboens nett!

Porplyra-p\ntene blir hgsGt i tcur"e:r og deretter skylt i rent sj/-
vann eller i ferskvann. Vannet blir si krystet ut med hendene og
plantene malt i en stor kvern. Den oppmalte massen helles i et kai
sj/vann sl det blir en tykk suppe som btir pst utover en liten srematte
innenfor en treramne av standaird st/rrelse (ca. 20 cm i firkant).
Det kreves meget stor /velse for i fl til en jevn fordeling av massen
pi matten.

Vannet renner igjennom, mens Porphy??-massen blir holdt tilbake.
Mattene blir sl satt ut i solen til erirk; f/rst med baksiden mor solen
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tiI Por,plryra er blitt halvtdrr og deretter rned {remsiden rnot solen.
Slik t/rker si Porphyra-massen fullstendig til nori-ark, sorn lett lar
seg flekke av mattene. Ved siden av soltgirkingen blir ogsi en stor
rnengde nori-ark tl4rket i spesielle tl4rkerorn som er oppvarrnet ved
kull- eller oljefyrte ovner.

Fremstillingen av nori-ark foregir f'or" den alt overveiende del for
hinden slik som beskrevet, og det er alltid Porphltra-flyrkerne sotn
selv ster for produksjonen. PiL noen fi stecler hvor produksjouen er
srerlig stor, som i Kyushu, har noen fi fiskere giLtt over til helt maski-
nell fremstilling av nori-ark. Maskinene maler plantene. blander
Porphyra-massen med en passe mengde vann og porsjonerer til slutt
massen ut pe mattene sorr si blir tgdrket. Istedenfor lllatter laget av
siv, brukes ni ogsi rnatter av vinylpinner. Disse er nrer holclbare, nler-r

kvaliteten av nori-arkene blir ikke si god.
De ferdige ark blir siL ordnet i bunter pi l0 og oppbevart i kasser

av standard st@rrelse. Hver kasse tar 3600 ark. Kassene er tettet tnetl
tinnfolie da de mi vrere helt ltrfttette. Nori-arkene blir nernlig lett
/delagt av luftens fuktighet.

Produktet er ni ferdig fra fiskernes hind, men er av hr,4vst [or-
skjellig kvalitet.

F/rsteklasses vare skal vrre glansfull, jevntykk og ha god lukt og
srnak; arkene mi vare hele. Sekunda vare er nratt, ujevn tykk, stun-
dom hullet, og smak og lukt ikke si gocl. Prisene er sterkt avhengig
av kvaliteten. Et sted fikk fiskerne l5 Yen pr. nrk for beste kvalitet.
mens prisen var helt nede i 3 Yen for dirligste.

Fiskerne er rneget sterkt organisert, og alt salg skjer gjennorn
spesielle salgsorganisasjoner som konsekvent s/rger for i holde prisene
piL et passe trpyi niva. Dersom tilbudene er for lave, stoppes alt salg'

ki6peine er spesialbedrifter som star for den videre behandling og
innpakking urn det ferdige produkt. Jeg bes/kte flere slike bedrifter.
Fremgangsmiten varierte nbe fra sted til sted. Et sted var den slik:
Arkene ble tatt ut av kassene og tdrket et d/gn ved 70' C i t/rkekamre.
Hvert enkelt ark passerte si en elektrisk ovn pi rullebind 

"g Pl9
tilsatt en blandinglv soyasaus og sukker (muligens ogsl andre stoffer)
og t/rket igjen. Etter denne behandling fir nori-arkene et $dnn-
slijrer. De blir kuttet i mindre biter, innpakket i plast og oppbevart
og forhandlet i lufttette blikkbokser'"Nori har en s€regen s/t, litt emmen smak med en svak ettersmak
av tang. Den er me[et god nar man blir vant til den. Nir det heter
o- .toii ar den ikke tiltaler den europeiske smak, er nok dette riklig
for ri nori - altsi f/r tilsetning av suliker og soya. Ri nori har_nemlig
en utpreget emmen tangsmak, som n!PP! kan sies i vrre.god' 

.

Foiiafanerrre er norien uunnvarlig delikatesse sorn blir brukt pi
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utallige miter, gjerne sammen med ris. En svmt vanlig rett er sushi,
som bestir av litt ri fisk med noen gr/nnsaker omgitt iv ris, det hele
rullet inn i et nori-ark. Det ser ut som en p/lse hvdr nori-arket svarer

!l e/lseskinnet, og er kute,r opp i passelige biter B-4 cm lange.
Bi-tene blir dyppet i soyasaus fpr de spisis.

._Meget nori blir.-ogs6. brukt som spiselig dekor pi kaker, kjeks o. l.
eller som snacks til @l eller andre alkoholholdige drikker.

Nori blir solgt i alle matvareforretninger, men det er ogsi mange
spesialforretninger som enren bare selgCr nori eller ofteit nori Jg
gr{nn te. Disse to varene passer godt sammen i en forretning da begge
mi oppbevares tprt.

Da nori-produksjonen er si pkonomisk viktig i.fapan, blft porphyra
studert- inngflende av svart mange vitenskapsminn. Virkningir, 

"roytre faktorer som nreringsforhold-, lysforholcl, daglengde og i.*p.-
ratur er.klarlagt i hovedtrekkene. Det drives ogsi krysningsfors/k ior
om mulig i fi frem bedre raser, raser som er mer motstindsdyktige
rnot sykdomrner, gir bedre og mer avkastning osv. I et laboratoriu"m
i Tokyo si jeg dyrke<le planrer som var inntil 60 cm lange, og det er
fbr tiden i 

-gang 
dyrking av Porplryra under helt kunstige folholcl i

drivhus i si stor milestokk at man kan benytte dem tillremstilling
av nori-ark.

Agar.agar
Pi grunn av sin sterkt geledannende evne har agar-agar en mange-

sidig anvendelse og er helt uunnvarlig i den bakteriologiske teknikk
som nrrin-gssubstrat. Det fremstilles av mange forskjellige r/dalger
i flere land. Hovedproduksjonen er i Japan.

Fig. 10. Gelidium atnansii (* Vz).
Agar-agar blir i Japan fremstilt av
10-15 forskjellige r/dalger hvorav
denne er den viktigste. Den fore-
kommer i st/rst mengde pi Stille-
havskysten i l0-20 meters dyp.
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De viktigste algene i Japans agarproduksjon er arter av slekten
Gelidium. Sarlig er G. amansii viktig. Andre arter er G. pacifi'cum'
G. subcostatum, G. japonicum og G. linoid.6s, men disse forekommer
i mindre mengde og er derfor mindre betydningsfulle. Hele 24-25 T"
av t/rrstoffet hos disse algene er agar; de er derfor de h/yest verdsatte
og best betalte, og de-blir under agarfremstillingen tilblandet mindre
verdifulle arter. Av disse skal nevnes

Pterocladia tenuis, vokser pi fjell, 0-l m'
Acanthopeltis iaponica, vokser pt fjell, 0-10 m.
Cernmiunt. boydeni, epifytisk ph Sargassum.
C a m py laephora hy pnae oides, epifytisk pi Sargassum.
Hypnaea sp., epifytisk pL Sargassum.
Gigartina sp., i tidevannsonen.
Giacilaria ierruco,sa ved lavvann og i givre sublittoral i brakt vann.

Gelidiun't-artene vokser pi fjell i den sublittorale region og fore-
kommer i st/rst mengde langs Stillehavskysten av Japan, srrlig i
Tokyo og Shizuoka prefectures. De forlanger friskt, oseanisk vann og
relativt [py tempetatur. Ogsl pi de mindre /yene sycl for .]apan er

det gode vekstvifkir f.or Celidiim, serlig for G. subcostatum som der
danier inntil I m h@ye busker. Den vokser der pi store dyp,40-80 m'
og er derfor tungvini i samle da man mi skrape p1 a^^fe tak i den'
"I 

Japan voksei Gelidium'artene hovedsakelig p3' 2-20 meters dyp
og Uiir trpstet ved dykking eller skraping. Endel vokser ogsl pi.st/rre
dlp, men plantene er der smi og 

-tynne si det l/nner seg ikke i
h/ste dem.

Innh/stingen foregir onr sommeren fra juli fl september^ og.-er

sterkt regulirt ved drganisasjoner. Selve fisket finner sted pfl stille
dager og varer fra kl. 9 til kl. 14.

i de betene som fisker Gelidium ved dykking, arbeider oftest mann
og kone sammen. Det er kona som dy\_k9t..Hun er utstyrt med- vann-
triitter og en nettpose som er festet til beltet. For fl komme fort til
bunns dp"t hun, idet hun gir under, fatt i en steinlast som drar
henne iori ned. Pi bunnen simler hun alger si lenge hun greier i
holde pusten, og putter dem i Posen. Nir hun Tn -opp.igjen 

for i
trekke^luft, gir"hun et signal til mannen som sl drar henne opp-'

Etterpfl drar"han opp steinlasten. Mannens 
-opPg-ave- 

for/vrig er i
holde^ biten pi plasi,'og det er meget _vanskelig, ble det meg fortalt

- av mannf"tt I a" je[ bemerket it det mitte vrere lettvint i vere
mann pl dette sted.

Vanfigvis arbeider kona i en d;'bde-av-omkrin8-10 m.fordi alge19

her er bist utviklet, men av og til ned til 20 m. Hun utf/rer ca. 100



159

",i
;io -' i.

rig. ll. store rnengder Gelidiurn blir innsamlet ved dykking. Det er alltid
kvinnene som d,ykker og pi clyp mindre enn l0 m kan de i<lare seg alene,
men pi st/rre dyp arbeider mann og kone sammen. Mens kona dyicker, er
det rnannens-oppgave i holde biten pi plass, og i dra kona fort opp nir

hun gir tegn.. Han tar ogsi hind om fangsten.

dykkinger pr. dag. Vanner er varmt pi clisse rrakter - ca. 2b. C -men allikevel blir det kaldt i lengden og med mellomrom sitter hun
ombord_og varmer seg ved et lite ba etter et kullbekken. Jeg misunre
henne ikke der hun satt og hutret.

-Gelidium blir ogsi innsamlet ved skraping. Da arbeicler mannen
319"9, "S 

han har rnange skraper (opptil l2) ute pi en gang. Det
blir benyttet en saregen type skraper liget av tre og tett bisatt mecl
bambussprler som algene setter seg fast i (fig. l2). Det ble forralt ar
tenner av bambus var det beste, lor de er elastiske og b/yer seg nir
skrapen kommer borti steiner eller andre ujevnhetei, men spietter
tilbake etterpe.

De innsamlede alger blir allerede ombord i bi.tene tpmt i kurver
av standard st/nels€. Kl. 14 drar alle fiskerne i land, og kurvene blir
satt i en bekk for i fi vekk sj/vannet. Dererrer blir kurvene dradd pi
land og star og renner fra seg en viss tid. De blir si veid av en kon-
1r.ofl/r i fiskerorganisasjonen og den innleverte tangmengde norert.
Fiskerne f&r oppgj/r hver 14. dag.

Det videre arbeid med algene blir vesentlig fortetart av kvinner og
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Eombuslenner N
Fig. 12. En clel c;eliim or,.'r"^Jr"t vecl skraping nre<l en spesialbygd
bunnskrape. l)enne er forsynt med tettsittende tenner av bambus som algene
heftes fast til. En enkelt fisker kan ha opptil l2 skraper ute samtidig.

barn. Etter veiingen blir algene fglrst renset for uvedkomm€nde alger,
dyr og andre forurensninger og si. lagt ut i solen til t/rk enten Pa
stranden eller pi smfr gressletter eller pi bambusmatter. T/rkingen
tar l-2 d(tgn.

De t/rkede alger blir sortert etter art og Presset ned i en konisk
stamp til baller ved at to kvinner tl'amper i stan'rpen. To og to, baller
blir ii buntet sarlmen og stablet i egne lagerhus. Ilallene har en
bestemt vekt, vel 25 kg.

Det var meget gode glkonomiske forhold pi det stecl jeg sh Gelidium-
innsamlingen. Fiikerne var mest b/nder soln hadde Gelidium-f.isking
som bifortjeneste. En dyktig fisker kunne samle 40 kg th Gelidium
(10 kg t/rr) og tjene ca. kr. 100,- pr. dag, og inntekten for hele seson-

gen (mai-sept.) var ca. kr. 5.000,-; heldige fiske-re 
- 
kunne tjene

Lr. 10.000,-. Det' ble meg fortal't at inntil for noen fi ir siden slapp
innbyggerne i clenne fislierlandsby i betale komrnuneskatt da denne
ble betalt i sin helhet av fiskerorganisasjonen. Men disse idylliske
forhold var det niL slutt pi fordi det var tilflyttet si mange mennesker
som ikke var fiskere.

Fremstillingen av agar-agar foregir om vinteren i innlandstr/k med

ganske spesielt klima. De fleste bedrifter ligger- i.. Gifu og.N.agano

[refectures midt pi /ya Honshu. Et gunstig sted [or 
^lremstilling 

av

igar mi vrere skjerrnet mot kalde vinder ved h/ye fjell mot- nord,
m"en ligge solriki til si dagtenrperaturen kan bli h@y, m-ens det mi
vrre fiit om natten. Det mi ogsi vare rikelig tilgang pn vann' Det
er bpnder som stir for agarproduksjonen; ofte slir flere b/nder seg

sammen om en bedrift.
Algene blir f@rst malt, og uvedkommende bestanddeler som sand,

kalkiiger o. l. vasket vekk. Deretter blir massen kokt i l2 t., og ekstrak-
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Fig. 13. Agar-algene blir renset for uvedkommende alger, d1'r og andre
forurensninger og sortert etter art. De blir si tprket og til sluti stampet til

baller av standard st/rrelse.

ten helt over i forrner hvor den stivner ved avkjgiling. Geleen blir si
kuttet lpp i passe biter og satr ur pi, matter til fryiing om natten.
Neste dag tiner den igjen, og vanner renner av. Tining og frysing
fortsetter i ca. 14 dager. Da er agaren helt tOff og innskrumpet. Noe
gelatin blir presset igjennom nett siL man fir en makaronilignende
masse som gir tynne strirnler tOfi agar.

Den altoverveiende del av agar blir fremstilt pi denne mite. I de
siste irene er clet irnidlertid bygd store, moderne agarfabrikker i
Tokyo og Shizuoka, men serlig t/rkingen har vist seg 3. vare vanske-
lig, og det ble fortalt at de smi, lokale bedrifter ofte fremstiller det
beste produkt.

Arsproduksjonen av agar-agar er ca. 1000 ronn. I irene l9b6-1959
ySriglte den irlige innh@tede tangrnengde nrellom 14.000 tonrr og
17.000 tonn frisk vekt. Det rneste blir h/stet i Tokyo og Shizuoki
prefectures.

A_garproduserende alger (agarofyrrer) er sterkt ertersrebt i Japan,
og det er blitt utf/rt flere fors/k med dyrking av Gelidium, men de
har hittil ikke gitt praktiske resultater.

Sporespiringen og de fjlrste stadier i kimplantenes utvikling er
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kjent i detalj. Dette er klarlagt ved laboratoriefors/k, men den videre
utvikling av plantene har mislykkes.

Man har derfor fors@kt fl dyrke plantene i sj/en. I noen fors/k jeg
fikk referert, har man sidd Gelidium-sporer pi sementblokker, i
andre fors/k ble de sidd pi nylonsn@re som si ble tvunnet inn i et
solid tau. Etter ett ir var plantene l-2 crn hidye, men irtgen av for-
s/kene ble betegnet som vellykte for sand og andre alger dekket
fors/kplantene si de ikke hadde anledning til i utvikle seg normalt.
Det ble imidlertid understreket at eksperimentene ville fortsette.

De mest vellykte fors/k er blitt utfprt av dr. Katada i Shimonoseki.
Han dyrket Gelidiurn i en ljrrepytt ved den biologiske stasjon.
Pyt,ten var avstengt fra sj@en ved lavvann, men sj@vann fra stasjonens
akvarium str/mmet stadig igjennorn og holdt temPeraturen pi et
relativt lavt nivn selv om sommeren- I denne Pytten la han fertile
planter. Det vokste opp tallrike nye planter som etter ett er var ca.

E cm h/ye og etter to-ir 10-15 cm. Plantene ble fertile og det lyktes
ham i vise 

-at Gelidiurn har den santme generasjonsveksling sonr

flertallet av r/dalgene.

Andre alger

Entet'omorpha og Monrtstroma. -- Disse grr/nnalgene blir dyrket pi
ne0t-hibi pn sanrme nrflte som Potplryra.I mange. str@k blir.de h@stet

ph Porphyra-nettene, men da de er mindre verdifulle enn Porphyra,
i'orspker iirk.ttte i holde clem i sjakk om h/sten og vinteren i
Porphyra-sesongen Siste plukking ar: Porplryra-foregir i mars, hvor-
ettei plante.re 

-d.g".te.e rir. Ent et'omor pha 
_ 
og M onostt'orna,for$etter

derirnot veksten til ut i mai og blir sarlig h/stert i denne tiden'
Noen steder, sor.n i Mie prefecture, blir det imidlertid satt ut nett

spesielt for dyrking av Monostroma. Infeksjonen av disse nett skjer

alltid pi naturlig mite i sj/en.
Begge alger bl"ir benyttet til awo-nori ark (aw.o : -gr/nnbli) 

og

t.emii"nting"en skjer pi samme mite som for Potphyra'.Men awo-nori
er ikke si t6yt verdsitt og derfor mindre betalt enn ark av Po-rp.hyra'

De blir gjerne ristet og kttutt og drysset pi varm ris' Produksjonen
av awo-n6ri var i 1958 bn halv nrilliard ark'

Enteromorpha (tarmgr$nske) blir ogsi t@rket og buntet sammen

i passe bunter og solgt slik i forretningene' Den anvendes i mange

foiskjellige slags"rettJr. En rett er slik: Knolier a_v jam (Dioscorea

iapoitcaiAtir linust og knadcl-til 
-.-1 

t:ig masse som legges.over rl fisk

i en boll'e. Rister Entiromorpha blir knust og drysset piL jam-massen,

og over det hele helles soyaiaus.- Serveres som middagle-tj' 
--'En 

vanlig husholdningsartikkel, til salgs i smi glass i alle kolonial-
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forretninger, er oBukudani,, som er Monostroma innkokt med
soyasaus til en pasta. Denne blir brukt som smakstoff i supper og til
varm ris, sarlig servert til frokost.

. G_loiopeltis. - .;\rrer av denne-r/dalgeslekten vokser i store mengder
: 

,t9..u-"n?tleltet pi eksponerre kyster'overalt i Japan. Oe er fleriiige,
5- 15 cm h/ye og har sin veksttid om vinteren og viren. Om sommeren
er de fertile, hvorerter alle opprette skudd f6rsvinner, os alleredetidlig pi hpsten er bare heftestivene tilbake. o

Store mengder av disse alg.ene blir innsamlet i rnai_juli. F/r ble
en s.tor del benyrtet til fremstillingen av suki-{unori ro- tli. anvendti silkefab,rikasjonen. 

_ 
Alggne ble lprket og solgt til oppkjppere og

sendt til Nlyowa-machi i Mie prefecrure o[ til Satsumu'i liui"rni-i
prefecture. Pi disse sredene ei det en rpeiieil hvit sand uu i"rt.-t
l"_T:!Oi.:lre.,Tarrgen ble pi varrne somherclager lagt trt pn sanaenr passe .tykke lag og gjentatte ganger i lppet av-dagei overirelt fersk_
vann...Algene ble da breket gg tteuet sammen til"en gulhvit matte
(suki-funori) sor' anvendes i sil-kefabrikkene til betyngin'g uo ,ioir"rr..
Det var bare silke av qo{ kvalitet som ble behandlet ireJ suki-funori,
men dette stoff blir ni helst erstatrer med kjemiske stoffer.

Foruten til suki-funori blir 
-Gloio^peltis -eget brukt til fremstilling

11 
carragenin (et geledannende stofq. Meget-blir ogs6 brukt til mat.

Glotopeltis er derfor srerkt erterstrebt. Ariprocluksj"onen er ca. 2.000
tonn (regnet sont fersk vekt).

J-eg ble fortalt at det e. gjort vellykte fors/k mecl i /ke bestande'
av Gloiopehas' sporeholdif sj/vann ble spr/yret over fjellet i tide-
".u111"1.n..Spor..r". festet. seg og vokste bpp til nye pianter. Nfensivrdt .1eg lbrstod, har disse fors/k enda 

-iicke fitt noen praktisk
betydning.

Digenea s^implex. - Dette_er en sydlig art som vokser i ganske store
mengder pi 

-sydkysten av Kyushu oq Fa lfene lenger sfrr. Ogsi pi
Formosa er den v.a.nlig. Der er en f*Try, flernrig r<dalge'innt ii 2 mh/y med fingertykke grener. Den inneh6lder et-stoff rd- e. et eflek-tivt middel mor spoleorm (Ascaris), og blir av den grunn h/stet.
lnnsamlingen foregir ved dykking i b-15 merers dyp, o{det effeitive
stoff blir eksrrahert av t/rket materiale.

Digenea er blitt inngiende srudert av Dr. 'fanaka, Kagoshima, som
ogsi har dyrkingsfors/k i gang i Kagoshima-bukten. Aigen er fertil
om sommeren. Tetrasporene frigj/res ved 27_2go C og kirposporene
ved 28-30" C. Ved i. spr/yre sporeholdig vann pi ,tl"i.,..^ og senke
disse steinene ned pi. bunnen i ia. r0 -eie.r dyp har det lykk'es ham
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i studere veksten av planter hvis alder han kjente n/yaktig. Etter
ett ers vekst ble plantene 5 crn og etter to ir 10-15 cm h/ye.

Gracilaria aemLtcosa. - I)enne algen er alminnelig utbredt over
hele Japan og blir sarnlet inn og anvendt dels til mat og dels i 

-agar-
induitrien. Den vokser mest i innelukte bukter og laguner med brakt
vann, og en god del Gracilaria blir samlet fra slike lokaliteter. Enkelte
s,teder driveJdet semikulturer, dvs' man fors/ker i holde andre uved-
kommende alger borte ved luking.

Dyrking ai Gracilaria finner srrlig sted ved Nagoya og enkelte
steder pikyushu. Den dyrkes pi nett eller pi line- Nettene,.som mi
vere etstra sterke - sterkere enn dem som brukes i noridyrkingen -,
legges pi stranden i fjrrepytter hvor vannet blir stflende mens det er
lavvanir. Oppe nettene legges noen individer av fertil Gracilaria, og

sporen€ fesier seg da pi neitene. Ved neste lavvann snues nettbylten
si ogsi den anne-n sidb infiseres av sporer. Nettene blir etterpi spent

ut ii voksestedet qT holdt flytendj ".d hjelp av bambusstokker.
Spoieinfeksjonen kan ogsi med fordel foregi i bassenger i laborato-
rier innend/rs.

Ved clyrking pi line benyttes samme frerngangsmite sorn ved

clyrking av Uid,aria. Et nylonsn/re s9T er suret rundt en ramme'
biir iniisert med sporer. Sn/ret blir si kuttet opp i passe biter som

blir tredd inn mellom kordellene piL et solid tau'

Fig. 14. Gracilaria ilerru'cosa er en kraftig, rikt-grenet rpdalge som.blir inntil
i il trpy. Den blir dyrket pl sterke nite eller pi line .som bildet viser'

Gracilaria blir bruki til mat og ogsA i agar'produksjonen'



165

Gracilaria har en meget kraftig vekst under gunstige forhold. Fra
sporer som er sidd ut i mai, kan det vokse opp planter som er inntil
I m lange i september. Bare de stdrste plantene blir h/*et, resten
fir stl igjen og vokse og blir h/stet igjen om to mineder; slik fort-
setter det med h/sting annenhver mined.

Den optimale temperatur for Graciluria er 22-28o C, men den kan
tile temperaturer helt opp i 40' C. Den vokser fortrinnsvis i brakt
vann og kan periodevis tile i ligge i helt ferskt vann. Veksten er
dog sterkest pl steder hvor vannet er bare litt brakt. Gode narings-
forhold, som forurensning fra kloakker, frernrner ogsi veksten.

Phylloderma sacrum. - Ogsi denne algen, sorn er en bligr/nnalge,
blir dyrket og anvendt til rnat i Japan, men den blir selv av japanerne
regnet som en raritet. Det eneste sted hvor den blir dyrket idag, er
i Kurume pi Kyushu. Algen, som danner slimaktige, Nosloc-lignende
klumper, blir dyrket pi rismarker som settes under vann. Pi. disse
markene blir det f/rst drevet en forkultur av andre planter uten
gjldsling for i pine ut jorden litt. Dette er n/dvendig for at ikke
anclre alger, serlig visse gr/nnalger, skal ta overhind.

Algen blir t/rket til ark, slkalt suizenga-nori, pi. samme mite som
Porphyra, og brukt til suppe. Biter av arket blir blptt i vann f/r det
has i suppen. Noe Phylloderm,a blir innkokt med soyasaus til en
tykk pasta som brukes som tilsetning til ris.

Alginatindustrien. - I Shimoda i Shizuoka prefecture bes/kte jeg
en alginatfabrikk, Iwaki Kako Co. Ltd. Til frernstilling av alginat
blir brunalgene Eisenia, Ecklonia, Alaria og Sargassuln mest brukt
som rimateriale. Den tangen som vokser p3" st/rre dyp, ned til l0 m,
blir h/stet ved dykking og pi dyp ned til 20 m ved skraping. Fiskerne
fikk utbetalt 14 Yen (28 /re) pr. kg tgrr tang. I)en beste h/stetid for
disse algene er august-oktober. Det ble fortalt at bide Laminaria og
Undaria ville vare bedre r8.stoff for alginatprocluksjonen, rnen clisse

er for dyre da de blir brukt til mat.
Det er for tiden 4 alginatfabrikker i drift i .fapan. Produksjonen

i mai 196l fordelte seg slik pi de fire fabrikker (tallene angir produ-
sert alginat i tonn):

Iwaki Kamogawa Kirnits;r-r Tohoko Total
16,4 r3.7 15,6 13,5 59,2

Den totale irsproduksjon var i 1955 352 tonn, i 1959 705 tonn og i
196l vil den antagelig ni 1200 tonn, da tglrket rimateriale til alginat-
industrien sistnevnte ir var anslitt til 11.520 tonn.
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I 1955 ble den produserte alginat anvendr slik (tallene gir antall
tonn):
Klar lVfat Indusri Medisin Andre formil L,ksport Total
t 85,8 96,5 21,2 35,0 0,5 2'2,7 351,7

-Jeg 
bes/kte ogsii en carrageninfabrikk i Shimoda som produserte

60 tonn i mi.neden. Alt gikk til "wall paste). Det ble forhandlet som
pulver i smi plastposer og brukt som underlag ved maling av mur-
vegger. Fabrikken hadde under bygging en ny avdeling Jor frem-
stilling av rent carragenin til iskrem. Ristoft'et var Gloiopeltis og
andre alger.

Av ovenstiende ser vi at havets rikdom av tang og tare i Japan blir
nyttiggjort i en utstrekning som er ganske utenkelig hos oss.

Det drives en omfattende fors/ksvirksomhet, dels for i bedre
kulturteknikken av alger, fisk og andre sj/dyr og dels for i finne
frem til mer effektive hdste- og fangstmeroder. Det som imponerte meg
mest, var det intime samarbeid mellom praktiske fiskere og viten-
skapsmenn.

Det er mange universiteter i Japan, og ikke mindre enn l3 av disse
har egne fiskerifakulteter. Fra disse fakulteter blir det hvert ir utdan-
net 1000 kandidater som blir ansarr ved universitetene, pi biologiske
stasjoner eller i industrien.

Det er 59 fiskerigymnasier med elever i alderen 16-18 lr, og
40.000 fiskeristudenter blir uteksaminert irlig. Disse fir ansettelse i
industrien eller som teknikere pi de biologiske stasjoner.

Det er ca. 200 biologiske stasjoner i Japan. Ca.20 av disse sorterer
under et universitet, og her blir det gitt undervisning og drevet forsk-
ning. Si er det 38 biologiske stasjoner (egentlig 8 hovedlaborarorier
med 30 stasjoner som sorterer under disse) som drives av staten, men
som ikke er direkte knyttet til universitetene. Ved disse stasjoner
drives bnde ren og anvendt forskning, men ingen undervisning.

De fleste biologiske stasjoner (147) er imidlertid uprefectural,. De
finnes spredt rundt omkring i landet - en i hvert prefecture - og
deres oppgave er i drive anvendt forskning, men s:erlig i hjelpe
fiskerne i deres arbeid. Hit kommer fiskerne for fl fi kontrollert
sine nett eller andre kulturer og for i s/ke rid og veiledning nir noe
ekstra st/ter til, og stasjonene yder god service for fiskerne.

Mange av disse stasjonene er meget store og har mange ansatte.
Som eksempel skal neyn€s Tokyo-to Fisheries Experimental Station
som er en .prefectural station, med fire underavdelinger.
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i Tokyo: 47 ansatte. Porphyra-studier og vei-

Gelidium og fisk.
Gelid,ium og fisk.
Karper.
Qrtet.

t.
I
3.
4.

l5
l5
l5

Andre eksempler er Hokkaido Fisheries Experimental Station som
alt i alt har 210 arr"satte og Hokkaido Regional Fisheries Research
Laboratory of the Fisheries Ag.t.y som har 120 ansatte.

Disse l/srevne eksempler viser tydelig hvilken bredde det er i den
anvendte biologiske forskning, og de gir oss forklaringen pl japaner-
nes ledende stilling pi det felt som omfatter dyrking av marine
alger og dyr til praktiske formfll.



Pilblad (Sagittaria sagittifolia L.) funnet i Pasvik,
samt litt om vassdragsreguleringer

A FIND OF SAGITTARIA SACITTIFOLIA L, IN PASVIK
(NORTHERN NORWAY), WITH REAIARKS ON INVESTIGA.

rlONS IN WATER-COURSES BETORE REGULATION
OF WATER.LEYEI.

Av

.JAN @KLAND

Pasvik-vassdraget representerer pi mange miter noe helt enesti-
ende. En kombinasjon av gunstige innvandringsmuligheter etter
istiden, utstrakte marine avleiringer og relativt hdy sommertempera-
tur gjlr at vassdraget mange steder har en meget rik flora og fauna.
Enkelte av artene har sin utbredelse i Norge begrenset til @st-
Finnmark, og for en gruppe som ferskvanns-sneglene har Pasvik en
artssammensetning som ikke finnes andre steder i Norge.

Assistert av min hustru unders/kte jeg en rekke ferskvanns-lokali-
teter i Nord-Norge sommeren 1960, med sarlig vekt pi strandens
og bunnens lavere dyreliv, og vi gjorde ogsiL noen botaniske observa-
sjoner. Her skal bare nevnes et funn av pilblad (Sagittaria sagitti'
folia L.) i innsj/en Vaggatem i Pasvik-vassdraget, ved en liten gird
eller plass ca. I krn s/rvest for Skogly. Strandlinjen gir pi dette
stedet omtrent N@-SV, slik at den meget langgrunne stranden har
eksposisjon mot s/r/st. Pilbladbestanden var tettest noen hundre
meter s@rvest for girden, og utbredelsen omfattet b&de den fuktige
strandbredden og omrider utover i vannet ned til ca. en halv meters
dyp. En del eksemplarer i blomst vokste ute i vannet. Pi grunn av
den usedvanlig t/rre sommeren var vannstanden da funnet ble gjort
(5. august 1960) onrrent 25 cm under det som vi anslo som normalt
for irstiden. I omridet der pilbladet fantes var det belter av Equise-
tum fluuiatile sorn i utstrekning kunne dreie seg om 50 I 100 m, og
mindre bestander av Carex sp. Equ,isetum-bestandene ble slitt av
folkene pfl ovennevnte gi.rd for fl brukes til f6r. Ellers noterte vi
oss forekonlst av Hippuris uulgaris, Callitriche sp., Ranunculus
peltatus (?), Potamogeton perf oliatus, P. grarnineus (?), Myriophyllum
sp., (Jtricula.ria aulgaris, Sparganium angustifolium, Polygonum
amphib iurn og l so€ tes,sp. Overflatetemperaturen i vannet var l9'5' C,
den elektrolytiske ledningsevnen (xrr) : 25.5 (10-o), kalkinnholdet
(totalhirdhet) : 6.0 mg uCaOu/1, og surhetsgraden (pH) var 8.4.

Den beskjedne mengde av oppl/ste stoffer i vannet, samt forekomsten
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Fig. l. Vaggatem, ca. I km s/n'esr for Skogly. Biklet er tatr mor s/rvest.
Helofytt-vegetasjonen vises bl. a. som en smal m/rk stripe utover i vannet.

. J. Q. foto 1118-1960.

av Iso'ites, viser at vi her ikke har h gjgre med en innsjgt av den aller
mest ncringsrike type. Imidlertid ma antas at delvis avstengte bukter
kan fremvise mere eutrof karakter. Derte var iallfall rydelig i Svan-
vann (lenger nede i samme vassdrag), der hydrografiske nrilinger vecl
Utnes gav orntrent de samnre verdier sor.n i Vaggatenl, rnens en bukt
av Svanvann (ved Svanvik; hadde rneget rnCre opplg4ste stoffer i
vannet, og-planteveksten var si frodig at den bide kvantitarivr og
artsmessig kunne rnile seg med nrringsrike innsjj/er pi @stlanclei.

I Norge er pilblad kjent fra de lavereliggende str14k pi ?)stlanclet,
srerlig rundt Oslofjorden og Skiensfjorden, nord til Soljii og .f evnaker.
Botanisk Museum i Oslo har ogsi eksernplarer fra Kristiansancl.
I Sverige er arlen ahninnelig utbredt nor<l til^Silian, cler.erter orrrlatrer
utbredelsen vesentlig kysten, nten i Norrlancls elveclaler gir pilbladet
langt mot r/est. I Finnland er arten funnet nord til Kemi lappnrark
(se f. eks. Hulten, 1950, og Vire ville planrer, I950). Pilbladei opp-
fattes som bunnet til nreringsrikt vann, og det toclelte utbredelies-
omridet i Norge (@stlandet og Finnnrark) finner vi prinsipielt igien
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hos en plante sorn brudelys (Btttomus umbellatus) sonr op;siL er knyttet
til nreringsrike lokaliteter.

Et eksemplar av pilblad fra Pasvik er overlevert forskningsstipen-
diat Jon Kaasa ved Botanisk Museum i Oslo. Han fortalte at sammen
med sin hustru unders/kte han en del lokaliteter i Pasvik-vassdraget
sornmeren 1958. De mitte naturlig nok konsentrere seg om steder
som reguleringen fullstendig kommer til e utslette, og unders@kelsen
skjedde i samarbeid med Troms@ Museum og var st/t,tet av A/S Syd-
varanger. Da Vaggaterns reguleringshglyde ikke vil bli sarlig stor, ble
innsj/en ikke viet spesiell oppmerksomhet. Det mi imidlertid pipe-
kes at selv en meget liten vintersenkning vil kunne fi katastrofale
f@lger for plante- og dyrelivet langs de meget langgrunne strand-
partier i Vaggatern, og det er nettopp pi en slik langgrunn strand at
pilbladbestanden forekommer. Det mi utvilsomt v&re av betydning
i ffl istand en grundig botanisk-zoologisk unders/kelse av alle loka-
liteter som Pasvik-reguleringen omfatter, og denne unders/kelsen
rni senest foretas somrneren 1963. Vaggatem vil f. eks. bli influert av
reguleringen i 1964; pi andre lokaliteter har reguleringen allerede
satt sltt sPor -.Ifllge professor Gjarevolls artikkel om Naturvernridet i Den
norske turistfbrenings flrbok for 1962 fflr ridet seg forelagt alle saker
som angir vassdragsreguleringer. Dette er vel en av de saker som
naturlig h/rer inn under ridets arbeidsfelt: at man ved aIIe aassdrags-

reguleringer tar initiativ til e fe grundig undersdkt flora og fauna
i det vassdraget som skal reguleres, slik at man i det minste fir regist-
rert visse trekk av naturforholdene f/r reguleringen. Ved vassdrags-
reguleringene har biologene hittil vesentlig kommet inn i bildet i
foibindelse med skadevirkninger pi fisket, men vi mi ikke glemme
at uerstattelige plante- og dyresamfunn gir tapt ved hver eneste
regulering, og at disse samfunn b/r registreres f/r de forsvinner' Det
mi derfor bli en ren rutinesak at det automatisk til lruert eneste

uassdrag som skal utbygges, sendes et tearn av botanikere og zoologer
for fl ff unders/kt flora og fauna. Spesielt vil jeg sotn zoolog fi peke
pi at strandens og bunnens lavere dyreliv hittil bare har vrrt vurdert
iom fiskemat, og at vi derfor for mange dyregrtrppers vedkommende
(som ikke spiller slik rolle) allerede har mistet store vitenskapelige
verdier, da 

-det ikke er foretatt grundige unders@kelser f/r regule-
ringen. Det er lite trolig at vire vitenskapelige institusjoner vil
kurine pita seg disse oppgaver uten mere personell' 9er{or b/r det
Ior hver landsdel bevilgeJ midler til ansettelse av folk hvis hoved-

oppgave mi vare i foreta studier av floraen o^g- faunaen i vassdrag

r6rir"rkal reguleres. De direkte utgifter til selve feltarbeidet m. m. mi.
i stor utstrikning kunne belastes selskapet som har konsesjon pi
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utbyggingen, og som derved griper alvorlig inn i - eller kanskje
totalt utrydder - plante- og dyresamfunnene langs bredden og pi
bunnen av den ber/rte innsj/ eller elv.

ENGLISH SUMMARY

In Norway Sagittaria sagittifolia was previously known only from
the south-eastern part$ of the country. On 5 August 1960 the species
was found in Lake Vaggatem (the Pasvik River system, Sdr-Varanger
in Finnmark), at a locality about I km SW. of Skogly. To provide
more electric power this water-course is going to be completely
changed, and further floristic and faunistic investigations ought to be
carried out before it is too late. The importance of routine investi-
gations of flora and fauna in all water-courses about to be exploited
is stressed, with particular reference to flora and invertebrate fauna
along the shores and on the bottom.

Litteratur
Hultdn, E., 1950: Atlas river vexternas utbredning i Norden. - Stockholm.
Vire ville planter. Bd. I, 1950. Av T. Lagerberg, J. Holmboe og R. Nord-

hagen. - Oslo.
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Handbuch der Pllunzenhranhheiten. IIL Band

(6. Auf lage): Pilzliche Kranhheiten und Unhriiuter.
l. Lieferung: Basidiornycetes. Paul Parey, Berlin og
Hamburg 1962. 759 sider med 204 figurer. DM. 230.-.

Av Sorauers bekjente verdensomspennende *Hanclbuch der Pflan-
zenkrankheitenr kom l. utgave i 1874, med ett bind. Senere er den
utkommet gang pi gang, med stadige utvidelser og med bidrag av
mange forskjellige spesialister. Verket behandler alle plantepatolo-
giens forskjellige ornrider, dvs. plantesykdommer av alle slag, bide
parasittare og ikke parasit,tere, videre dyriske skader og plantevern i
videste forstand, fra direkte behandling til resistensforedling av
kulturvekster og til ugrasbekjempelse. Den utgave som ni. er pibe-
gynt, skal omfatte 6 "Bindero med tilsammen 23 olieferungen>, og
av disse er 12 utkommet.

Den clieferung> sonl er kommet i f,r, ornhandler de parasittrere
og ritedannende Basidiomyceter. K. Hassebrauch skriver om Uredi-
neene (rustsoppene), E. Niemann og G. Schuhmann om Ustilagineene
(brand- eller sotsoppene), den sistnevnte forfatter ogsi om Exobasi-
diaceene, og endelig behandler H. Zycha de /vrige skadelige Hymeno-
lnyceter, dvs. den store gruppe som danner fruktlegemer (barksopper,
fingersopper, piggsopper, poresopper og skivesopper).

Hovedvekten er selvsagt lagt pi de basidiomyceter som skader
kultur- og nyttev€kster, med sarlig brecl omtale av de aller skade-
ligste, som mange nrst- og brandsopper pi kornslagene, og f. eks.
rotkjuken (Polyporus annosus), $om er en )ltrersr skadelig rltesopp
pi levende trrer, srerlig niletrar. Stort sett er det tatt hensvn til alt
av betydning som er ;rublisert pflL omr:idet til og med 1959, og utf/rlige
litteraturlistdr ledsager hvert avsnitt; for rust- og brandsoppenes
vedkommende gis slike lister ogsa etter de viktigste sopparter.

Sarlig er Dr. Hassebrauchs bearbeidelse av Uredineene m/nster-
gyldig. I motsetning til de /vrige forfattere har han m. h. t. artsopp-
fatning og nomenklatur ikke fulgt tradisjonell plantepatologisk
praksis, men fullt ut nyttet rnoderne prinsipper. Det fremgir klart
at han ikke bare har satt seg grundig inn i den plantepatologiske
litteratur om rustsoppene, men ogsi den rent nrl,kologiske, hvilket
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plantepatologene har hatt, og fremdeles har, liten tilbityelighet til.
At han ogsi har tatt med, skj/nt selvsagt behandlet mindre utf/rlig,
et meget stort antall rustformer pi. viltvoksende planter vil ytter-
ligere @ke verdien av fremstillingen for alle som interesserer seg for
Uredineene, selv om de ikke er plantepabloger.

Dr. Niernann og Dr. Schuhmann har ,behandlet sardeles utf/rlig
hver sin del av de @konornisk viktige brandsopper, isrr pi kornsla-
sene, men her er nomenklaturen til dels foreldet. I det hele tatt er
nyere systematisk brandsopplitteratur lite tilgodesett; siLledes er det
klassiske arbeid .Ustilaginales of Swedenu av Brita Lindeberg & J.
A. Nannfeldt, 1959, ikke sitert og nyttet. Og tross at S. J. Hughes
allerede i 1953 piviste at slekten Graphiola tilh/rer Hyphomycetene
og ikke Ustilagineene, er dette ikke nevnt i sluttavsnittet otn Gra-
phiolaceae.

At Hymenolnyceteene er ordnet helt ut pi garnmelclags mite er
for si vidt naturlig, som systematikken her enni befinner seg uin a

state of flux,. Stort sett er behandlingen utf/rlig og god, men det
kan nevnes at omtale mangler f. eks. av den hos oss forekor-nrnende
basalrfi.te pi levende gran bevirket av Ooniophora ol.iaacea.

Boken, som mi sies i vare av hg\y kvalitet, slutter med et srrdeles
utf/rlig sakregister pfl ikke n.rindre enn 68 sider.

Itt:c.Idtrstad.

Clrr. Fr. B@hne: I'ornmesoppboA. Revidert av lnger
Anne Lysebraate og Kristian Horn. J. W. Cappelen' Oslo
1962. Med 155 fargebilder. Kr. 10,-.

Bphmes ypperlige lille lomme-soppbok Ita 1942, som har vart
utsolgt, er niL kommet i ny utgave ved fru Inger Anne Lysebraate,
som er kjent for sine mesterlige sopp-akvareller, og f/rsteamanuensis
Kristian Horn.

Riddermusseron, stubbeskjellsopp og vanlig sandmorkel har fitt
nye og bedre bilder. No€n arter er blitt helt skiftet ut mot andre
arter,;eledes har vi heldigvis fitt med giftsjampinjong, grfl fluesopp
og kragesopp. En del latinske navn og atskillige norske navn 

-er 
blitt

endret, lik-eledes en del detaljangivelser. Venner av kantarellen vil
glede seg over at den har fitt re stierner i stedet for de to som den
f@r mitte n/ye seg med, for i nevne ett eksempel.

Alle endringer ser ut til i vare til det bedre..
At fargenyansene til dels er blitt noe annerledes, kan vrre tilfeldig

og ikke trilsiktet, og ikke alltid heldig. N{en dette gjelder kanskje ikke
for alle eksemplarer av boken.
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I en liten oversikt over slekten parasollsopper, Lepiota, stir det i
begge utgaver at sporepulverer er hvitt. Noen linjef nedenfor angis
at glatt parasollsopp, L. naucina, har r/dt. O. A. H.

Torstein Vidme: Ugrasboha. 156 s., med fargebilder.
A/S B/ndenes Forlag, Oslo 1961. Innb. kr. 29,-.

N'Iange ir var kampen mot ugras her i landet personifisert i Emil
Korsrnos ruvende skikkelse. Han forente praktikerens hindlag med
vitenskapsmannens vitebegjarlighet og trang ril i systematisere kunn-
skapene; han hadde kunstnerens formsans sammen med en evne til
3. begeistres som han bevarte til han d/de like etter sin nittiende
f/dselsdag. Det er fprst og fremst ham vi har i takke for at ugras ble
trengt si sterkt tilbake fra norsk landbruk i f/rsre del av dette ir-
hundre. Korsmo var helt oppmerksom piL at skal en bekjempe ugras,
si mi en kjenne hver enkelt arr, dens levevis, formeringsmiier, i det
hele tatt dens biologi. Denne kunnskap skaffet han seg i en grad som
fi. andre, og han fremstilte denne kunnskap i sine bpker og plansje-
verk. De rommer en rikdom av botanisk stoff som ogsi kan nyttes
i.den alminnelige undervisning i botanikk, i skolen som ved univer-
srtetene.

Korsmo var en banebryter, men samtidig representerte han slutten
pi en epoke. De nye kjemiske hjelpemidlene kom nok i hans tid,
og han var fullt oppmerksom pi dem, men det ble andre som kon
til i lede i bruken av dem.

Den nye boken som foreligger her, er preget av den nye tid, men
kjennskapet til hvordan hvert enkelt ugrasslag lever og formerer seg,
er ikke blitt mindre viktig for det, kanskje tvert imot. Mange hor-
monpreparater er sterkt selektive i sin virkning, de skader eller dreper
visse plantearter, enten de er ugras eller nyttevekster, mens det er
andre de ikke virker pi. Derfbr mi en kjenne hver enkelt art.

I boken er om lag 120 arter orntalt, os av dem er 50 avbitdet i
farger, bide som utvokst plante, som frflplante, og som ung med noen
fi blad i det stadium da den er rnest mottakelig for spr/ytemidler.
De aller fleste av bildene er meget gode. De er tegnet i Danmark og
f/rst brukt i en dansk bok, ordnet alfabetisk etter danske navn. Sam--
me rekkef@lge har de i denne norske boken, hvilket er noe forvirrende.

Teksten, av ugrasbiolog T. Vidme, er preger av inngiende fag-
kunnskap. Opplysningene om de enkelte artenes utseende, forme-
ringsmite og forekomst er gode og konsise. Det blir gjort rede for
kamprnidlene mot ugras, og, som rimelig er, srrlig inngiende og
detaljert for de kjemiske midlene.

Dette er en praktisk hindbok og krebok, og av interesse for mange.
o. A. H.
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Poul Larsen: Planternes uakststoffer. Berlingske leksi-
kons bibliotek, 2. rrkke, bd. 4. 144 s. Berlingske forlag,
Kbh. 1962. Heft. kr. 10,60.

Det er kanskje ikke si mange som vet at evolusjonslcrens skaper
ogsi. var en fremragende p,lantefysiolog. Charles Darwins under-
s/kelser over havrekimplantenes krunrning mot lyset (1880) dannet i
virkeligheten opptakten til den moderne aehststofforskning wm er
blitt en av de sentrale disipliner i plantefysiologien.

Det er karakteristisk for all organisk vekst at den f/lger et arvelig
b€stemt m/nster. De enkelte cellevev og organer vokser og utvikler
seg etter en harmonisk bygningsplan som vekslende ytre kar bare kan
modifisere innenfor noksi snevre grenser. En engsoleie er og blir en
engsoleie, enten den vokser pi naringsrik eller mager jord, solipent
eller skyggefullt, t/rt eller fuktig.

Siden alle planteorganer er bygd opp av celler, kan all vekst f/res
tilbake til deling, utvidelse og fonn-endring av enkelte celler. Plan-
tene har ipenbart midler til i regulere disse prosessene pi en slik
mite at nydannede celler alltid f@yer seg uriktigu inn i artens arvelig
bestemte f<;rm-m/nster. Hvordan denne reguleringen egentlig skjer,
hadde man lenge bare uklare anelser om. I)et er f/rst utviklingen av
de moderne mikroanalytiske metoder i biokjerni og fysiologi som har
gjort det mulig 6. komme pi spor etter reguleringsmekanismene.

Det viser seg at plantene rer over et helt arsenal av sikalte oHgo-
dynamiske stoffer, det vil si stoffer som er virksomme i uhyre svake
konsenrasjoner (fra en titusendels til en timilliontedels molar). De
ledes fra det ene organet til det andre og fungerer som en slags kje-
miske budbringere og instruktgirer. Men fordi de finnes i si ekstremt
lave konsentrasjoner, kan det vrere ubegripelig vanskelig i identifi-
sere dem. Det er sikkert bare en beskjeden del av de oligodynamiske
plantestoffene en har fitt kjennskap til lorel/pig. Best kjent er aekst'
stoffene.

Det var tidligere vanlig i bruke ordet vekststoff bare om stoffer
som virker positivt p3" veksten. Mer inngiende underspkelser har
vist at det alltid dreier seg om et komplisert samspill mellom vekst-
stimulerende og veksthemmende stoffer, slik at det er rimelig i velge
en mer omfattende definisjon: uVekststoffer er oligodvnamiske or-
ganiske stoffer som utl@ser, fremmeL, hemmer eller modifiserer
veksten>.

Professor Poul Larsen ved Universitetet i Bergen stir selv i flemste
rekke i internasjonal forskning pi dette omridet. Den vesle boken
han ni har gitt ut om plantenes vekststoffer er holdt i en popular
form, men f/rer oss likevel helt fram til forskningsfronten' Vi fnr
blant annet h/re orn hvordan en ved tilsetning av tle rette vekst-
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sioffer kan fi isolerte hveterotspisser og gulerotbiter til i vokse videre
pi egen hind i reagensglass og kolber. Viclere orn sirhormoner og
om delingsfremmende vekststoffer fra kokosmelk og hestekastanjer.
En gruppe av disse delingsvekststoffene er blitt kalt hininer, noe
som pfl nordisk sprik lett kan fpre til sanrmenblanding med feber-
midlet kinin, som er noe helt annet. Vi burde derfor kanskje fore-
trekke betegnelsen meristiner som ogsi har historisk prioritet.

Et hovedkapitel er viet auxinene, de strekningsvekststoffene som
har hovedansvaret for plantenes evne til i innstille seg etter lvsret-
ning og tyngdekraft. Her fir vi ogsi h94r'e om den mangesidige prak-
tiske anvendelse disse stoffene har [itt. De brukes blant annet i ugras-
bekjempelsen, vecl stiklingsforrnering og til e forlenge vinterhvilen
hos poteter, si en slipper i plukke groer av dem om viren.

Av s:rrlig: aktuell interesse er det siste avsnittet, orn gibberelline ne,
en ny gruppe vekststoffer sorn i rnange til{elle kan fremkalle ser-
tleles drarnatiske vekstreaksjoner. Oppdagelseshistorien gir et godt
eksempel pi hva unaturforsker-blikketo encla kan bety i vir instru-
r-nent-vitenskapelige epoke. I risdistriktene i @sten hadde nran fra
gamrnel tid kjent en sykdonr soln fgfrte til at de angrepne plantene
vokste opp til noen ekstra lange, tynne og gulbleike stranter. Japa-
neren Kurosawa var likevel den fglrste som si pi dem med den und-
ringen i blikket sonl er den f/dte naturforskers sarmerke. Han si
det rare i at de syke plantene vokste raskere enn de friske, og kom
et godt stykke pi veg med i oppklare irsakssammenhengen.

Det finnes gode vekststoff-monografier pfl fremmede sprik, men
de er mest beregnet pi fagbotanikere og spesialstuderende. For sn

vidt utfyller professor Larsens bok et tomrom i litteraturen. Den kan
leses med stort utbytte av enhver som er interessert i plantenes liv,
men den inneholder samtidig ogsi tilstrekkelige kjemiske data til i
kunne tjene som larebok for bifagsstuderende. Fremstillingen er kon-
sis og klar, og stoffvalget vel gjennomtenkt. Gode ordforklaringer og
registre letter tilegnelsen av stoffet. Spriket er et m@nstergyldig
eksempel pi hvor greit og klart det gnr an i skrive moderne dansk.'
Boken har ogsi. den fordel 6 vere si billig at den ikke kan skape 
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konflikt mellom interesse og j4konomi.
Qeorg H"tgen
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