
En lucerne-ineffektiv stamme 
af Rhizobium meliloti. 

Ved H. L. Jensen. 

514. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 
Ved Statens Planteavls-Laboratoriums bakteriologiske afdeling er der 

udført en række forsøg til belysning af forskellige knoldbakteriestammers 
evne til at foranledige kvælstofbinding hos forskellige bælgplanter dyrket 
i agar- og sandkultur. Resultaterne af nogle af disse forsøg meddeles i 
nærværende beretning, der er udarbejdet af afdelingsbestyrer, dr. agro. 
H. L. Jensen. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

Indledning. 

Den symbiotiske kvælstofbinding hos bælgplanterne regu
leres af forskellige tildels ukendte faktorer. Efter vor nuværen
de viden er knoldbakterierne kun i stand til at binde kvælstof 
i selve rodknoldvævet ; den første betingelse for symbiotisk kvæl
stofbinding er følgelig, at bakterierne besidder infektionsevne 
(ofte med et mindre egnet udtryk kaldet »virulens«), d. v. s., at 
de formår at trænge ind i rod vævet og foranledige knolddan
nelse. Herpå beror i hovedsagen den noget usikre inddeling af 
slægten Rhizobium, der omfatter samtlige bælgplanters knold
bakterier, i »arter«, d. v. s. grupper af bakteriestammer, hvis 
knolddannende evne er begrænset til et bestemt antal slægter af 
bælgplanter. 

Selvom rodknolde dannes, kræves der imidlertid en vis til
pasning mellem den pågældende bakteriestamme og værtplante, 
for at normale kvælstofbindende eller »effektive« knolde kan 
dannes. Dette beror både på bakteriestammens og værtplantens 
egenskaber; ofte finder man en bestemt bakteriestamme effek
tiv overfor een og ineffektiv overfor en anden bælgplante, et 
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forhold der betegnes som »værtplante-specificitet«, og hvorom 
kan henvises til et tidligere arbejde (J e n s e n 1949). BI. a. hos 
ærter og kløver træffes ofte bakteriestammer med tilbøjelighed 
til at danne ineffektive knolde. Som eksempel på en bakterietype 
med et overordentligt bredt »infektionsspektrum« kan nævnes 
knoldbakterierne fra Caragana arborescens (en busk af sibirisk 
oprindelse), der ifl. G r e g o r y og A Il e n (1953) er i stand 
til at danne rodknolde på så forskellige værtplanter som kæl
lingetand, havebønne, soyabønne, rødkløver, Lespedeza, Colutea 
og Robinia, men effektive knolde dannes kun på kællingetand 
foruden på den homologe værtplante (Caragana) . 

Det må bemærkes, at effektiviteten af en association mel
lem en given bakteriestamme og værtplante kan variere i alle 
grader ned til et minimum, hvor kvælstofbinding ikke med sik
kerhed kan konstateres, og hvor der således er tale om fuld
kommen ineffektivitet. 

Lucernens knoldbakterier regnes til arten Rhizobium meli
loli, der danner rodknolde på slægterne sneglebælg (Medicago) , 
stenkløver (Melilolus) og bukkehorn (Trigollella). Her fore
kommer ejendommelige effektivitetsforhold. Ofte træffer man 
stammer, der danner ineffektive knolde hos eenårige snegle
bælg-arter, men effektive knolde hos lucerne (B u r t o n og 
Wilson 1939, Burton og Erdman 1940). Stammer af 
Rh. meliloti med moderat eller ringe effektivitet overfor lucerne 
er heller ikke ualmindelige (B u r t o n og W i l s o n 1939, B u r
t o n og E r d m a n 1940, K r o u l i k og G a i n e y 1941), men 
virkelig ineffektivitet overfor lucerne er sjældent iagttaget. 
p u r c h a s e o. a. (1951) isolerede fra M edicago hispida 63 og 
fra Medicago laciniala 26 bakteriestammer, der prøvedes for effek
tivitet overfor forskellige værtplanter i agarkultur. Af hispida
stammerne var 56 i stand til at danne knolde på lucerne, men 
i to tilfælde syntes disse at være ineffektive; laciniala-stammerne 
dannede derimod allesammen knolde på lucerne, men kun 11 
var effektive. Stammerne klassificeredes efter effektivitet alene 
på grundlag af planternes vægt i reagensglaskulturer. J o r d a n 
og G a r r a r d (1951) har meddelt om en lucerne-bakteriestam
me, der betegnedes som »parasitisk«, idet den trods rigelig knold
dannelse endog syntes at skade værtplanterne, hvis tørstofvægt 
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var mindre end de upodede kontrol planters (som omtalt neden
for er det dog muligt, at dette forhold har en noget anden forkla
ring) . 

Ved Statens Planteavl s-Laboratorium isoleredes der i som
meren 1950 fra rodknolde af humleagtig sneglebælg en stamme 
af Rhizobium meliloti, der i orienterende podningsforsøg viste 
sig ganske vist at danne talrige rodknolde på lucernekimplan
ter, men knoldene forblev små og syntes ikke at fremme plan
ternes vækst. Derimod indtrådte normal knolddannelse og god 
vækst hos den oprindelige (homologe) værtplante, humleagtig 
sneglebælg. Da der således syntes at foreligge en af de ret sjæld
ne bakterietyper, der er ineffektive overfor lucerne, underkaste
des denne stamme (i det følgende betegnet H.S. 29) en nærmere 
undersøgelse i sammenligning med forskellige andre. 

Stammen H.S. 29 hørte til den af P e t e r s e n (1940) be
skrevne »vandede« type af lucerne-Imoldbakterier, der på glu
cose-asparagin-agar med tilsætning af lucerneextrakt (»nitragin
agar«) danner en omfangsrig, fugtig, halvgennemsigtig og ned
glidende vækst, men frembød ellers ingen påfaldende morfolo
giske eller kulturelle ejendommeligheder i sammenligning med 
andre stammel'. 

KvæJstofbindingsforsøg i agarkultur. 

En række kvantitative forsøg anstilledes i kvælsioffrit agar
medium (K 2HP04 0,05 %, Mg S.o4' 7H20 0,0'2 %, NaCI 0,02 %, 
FeP04 0.,10 %, Ca3 (P04)2 0,2 %, FeCl3 0,002 %, agar 0,75 %' i 
ledningsvand (sml. P e t e r s e n 1940)), der ved herværende 
laboratorium fra omkr. 1920 har været anvendt til kvalitativ 
kontrol af knoldbakterieslammers identitet og knolddannende 
cyne. Planterne dyrkedes i store reagensglas (180 X 24 mm) med 
25 ml agarmedium, ovenpå hvilket der efter agarens sterilisation 
og stivning anbragtes 15 g sterilt groft sand; efter at sandet var 
gennemfugtet ved vandoptagelse fra agaren såedes heri 5--6 frø, 
der forud var desinficerede ved behandling med alcohol og ~ubli
matopløsning og vaskning med sterilt vand, og efter spiring ud
tyndedes kimplanterne til 2 pr. glas. Når kimplanterne havde 
udviklet det før!>te blivende blad, alm. 6-10 dage efter såningen, 
podedes hvert glas med 0',2 ml tynd celle suspension af de forskel-
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lige bakteriestammer fra unge (2-3 dage) agarkulturer. Ved 
denne anordning opnår man, at rodknoldene dannes i det fugtige, 
men ikke vandmættede sandi ag, hvortil luften har bedre adgang 
end til agarlaget, der fungerer som vandreservoir for planterne. 
Under disse forhold kommer kvælstofbindingen hurtigere i gang, 
end når frøene sås direkte i agarmediet, hvori de nye knolde ind
lejres og først synes at binde kvælstof aktivt, når agarmediet er 
så stærkt indtørret, at nogle af knoldene kommer i direkte kon
takt med luften. 

Efter podningen henstilledes kulturerne i et drivhus. I de 
første forsøg anbragtes glassene i trådkurve, med den substrat
fyldte del omviklet med papir til beskyttelse af rødderne imod 
lys; senere anvendtes hvidmalede trækasser på ca. 100 X 14 X 10 
cm med runde huller i låget svarende til glassenes diameter og 
hver med plads til 31 glas; kassernes dybde var sådan, at sandets 
overflade var ca. 2 cm under kassens. Som regel anlagdes der 
8-10 fælleskulturer med hver stamme; i nogle tilfælde måtte dog 
enkelte kulturer udskydes på grund af svampeinfektion eller 
varmeskade. Forsøgene afsluttedes i regelen 2%--3 måneder efter 
podningen. Ved høstning fjernedes planterne forsigtigt fra sub
stratet, hvorpå de vaskedes fri for vedhængende sandkorn og 
agarrester, tørredes ved 100°C og vejedes, de to planter fra hvert 
glas under eet. Derefter kombineredes det tørrede plantemateriale 
fra fælleskulturerne i hvert forsøgsled, og heri bestemtes den 
totale mængde kvælstof efter Kjeldahl (titrering med n/28 svovl
syre og natriumhydroxyd) . I nogle tilfælde foretoges tillige tæl
ling af rodknoldene før tørringen. 

På denne måde sammenlignedes H.S. 29 med en række andre 
stammer fra laboratoriets kultursamling, hvis effektivitet ønske
des gennemprøvet med henblik på fremstillingen af handels
kulturer til podning af lucerne- og sneglebælgfrø. En stamme 
af kendt effektivitet (L. 40) anvendtes i samtlige forsøg som 
en slags »målesort«. 

F o r s ø g m e d l u c e r n e. Resultaterne af tre forsøgsserier 
ses i tabel 1. Planter podede med H,S. 29 forblev i alle tilfælde 
ligesom de upodede kontrolplanter små og vantrevne med ud
prægede tegn på kvælstofhunger, og hverken tørstof- eller kvæl
bestemmelserne viser nogen gunstig virkning af podningen. 
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Planter podede med de andre stammer voksede derimod godt 
(fig. 1 viser planternes udseende i serie III to dage før høst
ningen), og tørstofvægten men især kvælstofindhold-et forøgedes 
betydeligt, det sidste hos »målesorten« L. 40 indtil 5---8 gange 
de upodede planters. Tællingerne af rodknoldene viste, som det
i regelen er tilfældet, at samtlige effektive stammer dannede et 
begrænset antal knolde, fortrinsvis på rod systemets øvre dele; i 
de større knolde kunne rødt pigment (»leghæmoglobin«) tydeligt 

. ses, og mikroskopisk undersøgelse viste typiske bakteroider (sm!. 
P e t e r s e n W40). Den ineffektive H.S. 29 dannede derimod et 
betydeligt større antal ganske små knolde, tildels meget tætsid
dende og spredt over hele rod systemet (se fig. 3), uden synligt 
pigment og indeholdende ikke bakteroider, men stave af samme 
type som i agarkulturer. Kun undtagelsesvis (se nedenfor) frem
kom mere normalt udseende knolde. Det må forøvrigt fremhæves, 
at rodknoldantallene for den ineffektive stammes vedkommende 
er minimumsværdier og sandsynligvis for lave, da mange af de 
tætsiddende knolde ikke med sikkerhed kunne skelnes fra hin
anden, og adskillige, der var nær synsgrænsen for det blotte øje, 
har sikkert unddraget sig tællingen. 

Til forsøgsserie III er at bemærke, at der her forsøgtes 
blandet podning med H.S. 29 og to effektive stammer for at se, 
om den første var i stand til at undertrykke de sidstes dannelse af 
effektive knolde. Dette ses ikke at være tilfældet. Dog var der 
anvendt lige store mængder podemateriale af de to stammer; med 
overskud af de ineffektive bakterier ville resultatet muligvis blive 
anderledes. 

Sammenligning mellem de upodede og de med H.S. 29 podede 
planter viser gennemgående en lidt lavere tørstofvægt hos de 
sidste, og i serie II er denne forskel endog signifikant (differens 
og middelfejl: 15"+ 4.2 mg). De upodede og HoS. 29'-podede 
planters totale kvælstofindhold er imidlertid ikke kendeligt for
skelligt, og heraf resulterer et lidt højere procentisk kvælstofind
hold i tørstoffet hos de sidste: 

Procent N i tørstof: 
ser. I ser. II ser. III 

Upodede. . 1.37 

Med H.S. 29 2.06 
1.01 

1.47 

1.22 

1.41 
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Tabel 1. K v æ l s t o f b i n d i n g s f o r s ø g ru e d l li C e r 11 e 
i a g a r k li l t u r. 

27/S_9/12 1953 Tørstofvægt af N-indhold i Antal 
n = 81) 2 pI., mg n X 2 planter, N-binding rodknolde") 

gnst. m 2) mg mg gnst. m 

Upodet. ......... 21 ±4.9 2.3 ingen 
H.S. 29 .......... 17 ±3.9 2.s (0.5) talrige, små 
L. 40 ............ 38 ±4.1 11.5 9.2 få, store 
4 andre st. ....... 25-39 6.5-10.1 4.2-7.8 få, store 

14/4_19/7 1954 

n=9 

Upodet. ......... 46 ±7.8 4.2 O 
H.S. 29 .......... 31 ±9.9 4.1 (O) 88 ±26.7 
L. 40 ............ 91 ±l1.o 26.6 22.4 25 ± 7.5 
7 andre st. ....... 65-87 18.1-24.8 13.9-20.6 

----- -----,-----
m. 18/2_17/5 1955 

n = 10 

Upodet. .. , ...... 32 I 4.7 3.9 :::c 
H.S. 29 .......... 29 ± 6.4 4.1 

L. 40 ............ 86 ± 6.3 32.1 
L. 40+H.S. 29 ... 84 ±1O.9 30.0 
H.S. 47 .......... 85 ±13.2 30.6 
H.S. 47+H.S. 29 .. 81 ± 8.6 30.2 

1) n: antal fælleskulturer (2 planter pr. glas). 

2) m; standardafvigelse V2; d~ 
n-l 

3) I ser. II: pr. 2 planter, i ser. III pr. enkelt plante. 

O 
(0.2) 25 ±13.1 
28.2 13 ± 5.3 
26.1 10 ± 3.2 
26.7 11 ± 4.2 
26.3 11 ± 5.4 

En mulig forklaring herpå er, at de i de ineffektivt podede 
planter anvendes en del af de små mængder disponibelt kvælstof!) 
til opbygning af det forholdsvis kvælstofrige rodknoldvæv, så
ledes at der bliver mindre tilovers til dannelse af det øvrige 
plant~væv. I forbindelse hermed er det interessant at lægge 
mærke til, at J o r d a n og G a r r a r d (1951) i deres undersøgel
ser over »parasitiske« lucerneknoldbakterier, der tilsyneladende 

l) De upodede planter synes kun at have optaget ubetydelige mængder 
kvælstof fra substratet og/eller atmosfæren; til indholdet af 2.3-4.2 mg N 
i planterne svarer 1.9-2.3 mg i det tilsvarende antal frø. 
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Tabel 2. K v æ l s t o f b i n d i n g s f o r s ø g ru e d h u ru l e
s n e g l e b æ l g i a g a r k u l t u r. 

Tørstofvregt af N-indhold i Antal 

Serie 2 pI., mg nX 2 planter, N-binding rodknolde 
gnst. ID mg mg gnst. ID 

14/4_31/7 1954 

n=9 
Upodet. ......... 21 ± 9.4 2.7 

H.S. 29 .......... 78 ±10.5 20.1 17.4 

L. 40 ............ 72. ±26.2 17.6 14.9 

7 andre st. ....... 54-77 12.4-20.7 9.7-18.0 

9/8_12/11 1954 

n=6 
Upodet .......... 26 ±14.0 2.4 
H.S. 29 .......... 57 ± 9.0 12.0 9.6 
L. 40 ............ 50 ±10.9 9.4 7.0 
8 andre st. ....... 32-56 5.6-11.9 3.2-9.5 

1B/2_'8/5 1955 

n=9 
Upodet .......... 36 ± 8.4 3.7 O 

H.S. 29 .......... 79 ±l1.8 24.3 20.6 37 ±13.1 
H.S. 47 .......... 83 ± 7.9 25.1 21.4 20 ±lO.s 
L. 40 ............ 80 ±10.8 24.1 20.4 19 ± 6.8 

forringede planternes vækst i sammenligning med upodede, alene 
bestemte vægten af planternes overjordiske dele i sterile sand
kulturer; den mulighed synes at eksistere, at det blot har drejet 
sig om en udpræget ineffektiv bakteriestamme, der ved sin 
rigelige knolddannelse har transporteret en del af frøenes kvæl
stof ned i rodsystemet og således indskrænket de overjordiske 
deles vækst. 

F o r s ø g m e d h u m l e-s n e g l e b æ l g o g s t e n k l ø
ve r. Også med humle-sneglebælg udførtes tre forsøgsserier. Som 
det fremgår af tabel 2 og fig. 2, er H.S. 29 overfor denne værtplante 
udmærket effektiv, fuldtud på højde med eller overgående såvel 
målesarten L. 40 som de andre undersøgte stammer. Tællingen 
af rodknoldene i serie III viser ejendommeligt nok, at også ved 
effektiv funktion danner H.S. 29· et påfaldende stort antal knolde. 

Overfor hvid stenkløver (Melilotus albus) viste HoS. 29 sig 
at være ialtfald delvis effektiv, således som det fremgår af et 



Fig. 1. Lucerne i agarkultur, foto 15-5-1955 (sml. tabel l-III). 
Fra venstre: Upodet - podet med H. S. 29 - podet med L. 40. 

Ca. 2/3 størrelse. 
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Fig. 2. Humle-sneglebælg i agarkultur, foto 15-5-1955 (sml. tabel 2-111). 
Fra venstre: Upodet - podet med H. S. 29 - podet med L. 40. 

Ca. 2/3 størrelse. 
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Fig. 3. Lucerne i agar kultur uden sand, podet med H. S. 29, 
ca. 2 1h måned. - Forst. ca. 2 x. 
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enkelt forsøg (10/6-24/9'-1953, 8 parallel kulturer, kun be
stemmelse af kvælstof i planterne), hvori den sammenlignedes 
med en også overfor lucerne effektiv stamme isoleret fra sten
kløver: 

N i 8x2 N-binding, 
planter, mg mg 

Upodet ...... 5.0 

H.S. 29 ...... 12.4 7.4 

St. 105 ...... 15.3 10.3 

Der foreligger her øjensynlig et eksempel på udpræget >.'Vært
pi ante-specificitet « . 

V a r i a n t e r a f H. S. 29. På en lucerneplante i agar
kultur podet med H.S. 29, udenfor de kvantitative forsøg, iagt
toges i 1954 en enkelt rodknold af mere normal størrelse og 
indeholdende bakteroider. Spredning herfra på nitragin-agar viste 
enkelte kolonier af den oprindelige vandede type, men over
vejende mere faste, rynkede og sammenhængende kolonier af 
»ru« type. To isolater herfra, betegnede »v. 4« og »v. 8«, prøvedes 
nærmere for eventuel ændring af effektiviteten. Et forsøg med 
den sidste variant, udført sammen med serie III, tabel 1, viste 
svag men umiskendelig kvælstofbinding : 

N i 10x 2 
planter, mg 

Upodet. . . . . . . . . . . . . . 3.9 
H.S. 29.............. 4.1 

H.S. 29 v. 8.. . . . . . . . . 8.1 
2 effektive stammer. .. 30.6-32.1 

N-binding, 
mg 

(0.2) 
4.2 

26.7-28.2 

Gentagelse af forsøget med begge varianter gav det i tabel 3 
angiyne resultat. 

Den ene variant (4) synes at være forblevet ineffektiv, 
medens den anden (8) ligesom i forrige forsøg har bevirket en 
tydelig kvælstofbinding. Den ineffektive H.S. 29 synes således i 
nogen grad at kunne tilpasse sig til lucerne og udvikle en vis 
effektivitet, der dog er ringe i sammenligning med de normale 
stammers. Det fortjener i forbindelse hermed at nævnes, at 
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Tabel 3. K v æ l s t o f b i n d i n g s f o r s ø g m e d l u c e r n e 
i a g a r li u l t u r: var i a n t e r a f i n e f f e k t i v s t a m m e H. S. 29. 

9/5-29/7 1955 

Antal Tørstofvægt af N-indhold Antal 
fælles- 2 pI., mg pr. 6x 2 N-binding rodknolde 

kulturer gnst. m pI., mg mg pr. plante 
(n)l) gnst. m 

Upodet .......... 8 31 ± 5.7 2.6 O 
H.S. 29 .......... 8 28 ± 3.7 2.8 (0.2) 27 ±12.2-
H.S. 29 var. 4 .... 6 33 ± 8.6 3.2 (0.6) Hl ± 7A 
H.S. 29 var. 8 .... 7 43 ±1l.1 6.2 3.6 23 ±10.s 
L. 40 ............ 6 60 ±13.6 10.9 8.3 14 ± 6.'" 

l) Forsøget var oprindelig anlagt med 10 fælleskulturer , hvoraf en del måtte 
udskydes på grund af varmeskade. 

J O r d a n (19'52) ved røntgenbestråling kunne frembringe en 

effektiv mutant af »parasitiske« lucerne-knoldbakterier. 
Der er grund til at bemærke, at lidet effektive stammer som 

den nævnte variant 8 egentlig frembyder et større risikomoment 

for fremstillingen af nitragin end udpræget ineffektive typer. 

En stamme som den oprindelige H.S. 29 ville man i simple kvali
tative prøver på kimplanter i agarkultur næppe kunne undgå at 

Tabel 4. Kvælstofbindingsforsøg med lucerne 
agarkultur: gamle isolater fra humle-'sneglebælg 

Antal Tørstofvægt af N-indhold N-binding 
fælles- 2 pI., mg pr. 6X 2 mg Anm. 

kulturer (n) gnst. m pI., mg 

I. 18/2_23/5 
Upodet. ...... 6 32 ± 4.7 2.3 smL 
H.S. 7 ........ 6 30 ± 7.0 2.5 (0.2) tabel 
4 effektive ..... 6 83-91 18.4-21.7 16.1-19.4 l-III 

Il. 9/5_29/7 
Upodet. ...... 8 31 ± 5.7 2.6 
H.S. 7 ........ 6 35 ± 4.5 3.4 (O.s) sml. 
H.S. 10 ....... 8 33 ± 8.2 2 .• (0.3) tabel 
H.S. 18 ....... 7 29 ± 4.1 2.8 (0.2) 3 
H.S. 38 ....... 8 67 ±15.9 12.6 10.0 
L. 40 ......... 6 60 ±13.6 10.9 8.3 
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erkende gennem dens abnorme knolddannelse og helt manglende 
evne til at forbedre lucerneplanternes vækst. Derimod kunne 
en svagt effektiv stamme vel unddrage sig opmærksomhed, så
fremt man ikke foretager kvantitative bestemmelser. 

A n d r e i n e f f e k t i ves t a m m e r. Nogle forsøg i for
året og sommeren 1955 viste, at enkelte gamle bakteriestammer 
fra humle-sneglebælg ligesom H.S. 29 manglede effektivitet over
for lucerne, som det ses af tabel 4. 

Det kan naturligvis ikke med sikkerhed afgøres, om de tre 
stammer H.S. 7, In og 18, der var isolerede 1916-20, også op
rindeligt var ineffektive overfor lucerne. Derimod fortjener det 
at fremhæves, at en af de effektive stammer i serie I (tabel 4) 
var isoleret fra lucerne af dr. H a r a l d R. C h r i s t e n s e n i 
1913 og er den ældste i laboratoriets samling; en anden var 
isoleret 1914. Efter at være holdt i renkultur (opbevaring i steril 
jord) mere end 40 år viste begge imidlertid en effektivitet af 
tilsyneladende samme størrelsesorden som de senere isolerede 
stammer. Nogle forsøg i efteråret 1965 viste en svag kvælstofbin
ding hos HoS. 18, der ligesom H.S. 29 syntes at kunne danne 
svagt effektive varianter. 

Sandkulturforsøg . 

I forsøgene med planter i agarkultur har man god sikkerhed 
imod infektion med knoldbakterier udefra (rodknolddannelse 
}:lå upodede planter er her aldrig iagttaget), men til gengæld er 
væksten langsom og planternes udvikling stærkt begrænset. 
Gradsforskelle i de forskellige bakteriestammers effektivitet kan 
derfor ikke ventes at træde så tydeligt frem som under forhold, 
der nærmer sig mere til de naturlige. Af denne grund er der udført 
en række forsøg i sandkultur med forskellige stammer af knold
bakterier, deriblandt H.S. 29. 

Til disse forsøg anvendtes glacerede, udvendigt hvidmalede 
lerkrukker af indvendige dimensioner 18 X 16 cm, tarerede til 
2 kg med et lag småsten, der virkede som bunddræn. Som sub
strat anvendtes 3 kg sand fugtet med 300 ml af følgende opløs
ning: K2HP04 0,15 pct., CaCI2 , MgS04 , 7H20 og NaCl hver 0,016 
pet, FeCl3 0,017 pet, samt små mængder Mn, Zn, Cu, Mo og B. 
Før fyldningen desinficeredes krukkerne ved grundig vaskning 
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Tabel 5. K v æ l s t o f b i n d i n g s f o r s ø g m e d l u c e r n e 
i sand kultur 

Podning 
Andre 

1953 5/4_3/8. Upodet H.S.291) L.40 stammer 
(11) 

Tørstofudbytte, g pr. kar 

1. slet: Gennemsnit .............. 0.10 0.14 3.6 1.7 - 4.2 

2. slet: » ............. . 0.80 0.42 10.3 4.7 -11.2 

1.+2. slet: » o ••• •• ••••• •• • 0.90 0.56 13.9 6.4 -15.2 

» » Standardafv ........... (O) ±0.27 ±0.40 
N i tørstof, pct., 1. slet. ............... 0.96 2.13 2.98 2.67-3.32 

» » » 2. slet ................ 1.39 2.38 2.34 2.28-2.66 

N i tørstof, mg pr. kar, gennemsnit ..... 12 16 348 166-387 

N-binding, mg pr. kar, gennemsnit. ..... ( 4) 336 154-375 
-----

Andre 
1954. 13/4_18/8 Upodet H.S.29 L. 40 stammer 

(12) 

Tørstofudbytte, g pr. kar 

1. slet: gennemsnit. .............. 0.20 0.24 2.6 2.1 -2.9 

2. slet: » ............... 0.23 0.55 6.1 5.2 -6.9 

1. +2. slet: » ............... 0.43 0.79 8.7 7.4 -9.8 

» » standardafv ............ ±0.16 ±0.20 ±0.50 
N i tørstof, pct., 1. slet. ............... 0.98 0.99 2.57 2.15-2.55 

)} )} )} 2. slet. ............... 1.28 1.97 2.51 1.99-2.70 
N i tørstof, mg pr. kar, gennemsnit ..... 5 13 220 155-248 

N-binding, mg pr. kar, gennemsnit ...... (8) 215 150-243 

1) Et af karrene viste i 1953 en noget bedre vækst end resten (infektion eller mulig 
begyndende tilpasning af H.S. 29?) og blev derfor udskudt. Medregnes dette kar, 
bliver den samlede kvælstofmængde pr. kar 28 mg og N-bindingen Hi mg, altså en 
ganske ringe forøgelse. 

med sprit og flambering ved antændelse af lidt af spritten. 
Sandet steriliseredes ved tør ophedning i en jordovn ved velvillig 
imødekommenhed fra Statens plantepatologiske Forsøg, og næ
ringsopløsningen såvel som småstenene til bund- og dæklag ved 
autoklavering. Der anvendtes 6 fælleskar for hver bakterie
stamme; i hvert såedes 12 desinficerede frø podede med en tæt 
bakterieopslemning, og sluttelig dækkedes sandet med 300 g 
steriliserede småsten. Efter spiring udtyndedes planterne til 6 
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Tabel 6. K v æ l s t o f b i n d i n g s f o r s ø g ro e d h u m l e
sneglebælg i sandkultur 

Podning 7 andre 
1953: 4/6_19/B Upodet H.S.29 L.40 stammer 

Tørstofudbytte, g pr. kar: Gennemsnit. 0.90 10.0 8.8 5.5 -9.6 
Standardafv. ±O.08 ±1.36 ±0.60 

N i tørstof, pct ....................... 0.94 3.08 3.19 2.87-3.23 

N i tørstof, mg pr. kar, gennemsnit ..... 8.5 308 279 158-306 
N-binding, mg pr. kar, gennemsnit. ..... 299 270 149-297 

7 andre 
1954: '9/5_24/8 Upodet H.S.29 L. 40 stammer 

Tørstofudbytte, g pr. kar: Gennemsnit. 0.12 10.9 8.2 7.1 -8.7 

S tandardafv. ±0.O5 ±0.91 ±0.53 
N i tørstof, pet. ...................... 0.B2 2.26 2.44 2.37-2.46 
N i tørstof, mg pr. kar, gennemsnit. . ... 1.0 246 200 167-209 

N-binding, mg pr. kar, gennemsnit. ..... 245 199 166-208 

pr. kar. Til vanding anvendtes i forsøgenes tidlige stadif'l' af
kølet vand, der havd:? passeret laboratoriets varmtvandsanlæg, 
senere almindeligt ledningsvand. Ved høstningen medtoges kun 
planternes overjordiske dele, der klippedes af lige over sandet, 
tørredes ved 9'5°C og vejedes. Kvælstof bestemtes i det kombi
nerede plantemateriale fra hver 6 fælleskar. Af lucerne høstedes 
to slet, af humle-sneglebælg kun eet. Alle forsøgene udførtes i et 
drivhus. 

Resultaterne af to års forsøg med lucerne fremgår af tabel 5 
og falder fuldkomment i tråd med agarkuIturforsøgene. H's, 29 
gav i begge forsøg kun en ubetydelig og måske ikke signifikant 
kvælstofbinding på 4 til 8 mg pr. kar, medens udbyttet hos de 
effektive stammer varierede mellem 150 og 375 mg pr. kar. 
(De ,l-J højest ydende af disse stammer har i de senere år været 
anvendt til handelskulturer ). Det gælder om disse såvel som de 
nedennævnte forsøg med sneglebælg, at planternes vækst var 
bedre og forskellen mellem de effektive stammers ydeevne mere 
udpræget i 1953 end i 1954, formodentlig på grund af det sidste 
års solfaUige sommer. 

De tilsvarende forsøg med sneglebælg (tabel 6) viser, igen i 
overensstemmelse med agarkulturerne, at H.S. 29 hos denne 
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værtplante står på højde med eller overgår alle andre stammer 
i effektivitet. Teoretisk burde HoS. 29 foretrækkes til podning 
af humle-sneglebælg, hvad man dog ikke foreløbig har anset for 
.forsvarligt, bl. a. af hensyn til muligheden for ineffektiv knold
dannelse, hvis der kort efter sås lucerne på samme areal (sml. 
N i c o l og T h o r n t o n (19'41), der i visse jorder i Wales fandt 
ineffektive stammer af kløverbakterier så rigeligt repræsenterede, 
:at podning med normale effektive stammer forblev resultatløs). 

Ol'ersigt. 
Fra rodknolde af humle-sneglebælg (Medicago lupulina) 

isoleredes en stamme af sneglebælg-gruppens knoldbakterier 
(Rhizobium meliloti), der i renkultur ikke adskilte sig væsent
ligt fra andre stammer af denne art. I podningsforsøg med lu
cerneplanter dyrkede i såvel agar- som sandkultur viste denne 
stamme sig imidlertid ude af stand til at foranledige påviselig 
kvælstofbinding til trods for en rigelig dannelse af rodknolde; 
disse var dog af en udpræget »ineffektiv« type: meget små, 
uden synligt pigment og ikke indeholdende de typiske »bak
teroider« der forekommer i normale rodknolde. I enkelte tilfælde 
syntes der i rodknoldene af den oprindelige stamme at opstå 
varianter med en ringe grad af kvælstofbindende evne. Overfor 
den homologe værtplante, humle-sneglebælg, viste denne 
stamme (H.S. 29') sig derimod udmærket effektiv, idet den gav 
anledning til en kvælstofbinding, der stod på højde med eller i de 
fleste tilfælde, især sandkultur, overgik den tilsvarende hos 
talrige andre stammer, hvormed den sammenlignedes. Også 
overfor hvid stenkløver syntes H.S. 29 at være effektiv, omend i 
mindre høj grad. Her foreligger altså et udpræget eksempel på 
»værtplante-specificitet«: det forhold, at een og samme bakterie
stamme kun danner fuldt funktionsdygtige eller »effektive« rod
knolde hos visse af de værtplanter på hvilke den er i stand til 
at danne knolde. 

Senere forsøg med tidligere isolerede bakteriestammer, der 
havde været holdt i renkultur indtil ca. 40 år, viste at visse ældre 
stammer isolerede fra humle-sneglebælg ligeledes manglede effek
tivitet overfor lucerne. Derimod fandtes en udmærket effektivitet 
-hos flere gamle stammer fra lucerne, deriblandt en i 19'13 isole-
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ret og en anden som »målesort« anvendt stamme isoleret i 1928. 
Det må dog betones, at stammerne alle var opbevarede i steril 
jord (se P e t e r s e n 19'40); muligheden for tab af effektivitet 
eller infektionsevne ved fortsat dyrkning under andre betingelser 
kan ikke lades ude af betragtning. 

Af disse forsøg fremgår, at ved udvalg af bakteriestammer 
til fremstilling af handelskulturer af nitragin er der ikke grund 
til at lægge hovedvægten på nylig iso!ation fra rodknoldene, men 
derimod på en omhyggelig gennemprøvning af de forskellige 
bakteriestammers kvælstofbindende effektivitet overfor de bælg
planter, hvortil de skal anvendes. Stadig kontrol med stammerne 
er dog nødvendig, da der også ved dyrkning i steril jord under 
visse betingelser kan opstå ineffektive varianter (N u t m a n 
1946). En sådan kontrol fordrer kvantitativ bestemmelse af kvæl
stofbindingens omfang og ikke blot konstatering af evnen til 
rodknolddannelse på kimplanter. Ved at nøjes med det sidste 
ville man formodentlig kunne opdage sådanne helt ineffektive 
og relativt sjældne stammer som den her omtalte H.S. 29, men 
næppe andre og muligvis ret almindelige stammer med nogen 
men mangelfuld kvælstofbindende evne. 

SUMMARY 

A siruin of Rhizobium meliloli ineffectiue towards lucerne. 

A strain of Rh. meliloti isolated from Medicago lupulina proved 
very effective towards its homologous host plant, as indicated by 
the quantity of nitrogen fixed in aseptic agar cultures as well as 
sand cultures. The same strain, which showed no eonspicuous 
features in pure culture, proved ineffective in association with lucerne 
(Medicago sativa), where no significant amounts of nitrogen were 
fixed in spile of the formation of numerous root nodule'S; these, how
ever, were of typical ineffective appearance. The strain showed some 
effectiveness with sweet clover (Melilolus albus), and in certain cases 
il appeared to produce variants with a very limited effectiveness 
towards lucerne. A few other strains of Rh. meliloti isolated som e 
35 to 40 years ago likewise appeared ineffective towards lucerne, 
while others proved fully effective. 
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