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Resumé
Undersøgelsens formål var at bidrage til belysning af årsagerne til udbyttedepressionen ved kontinu-
erlig bygdyrkning.

Der er foretaget bestemmelse af svampe på og i rødder fra 1. års, 3.-4. års og 8.-9. års byg.
Bestemmelsen er foretaget efter anvendelse af fem isolationsmetoder, hvorved der er påvist 85
svampearter og 27 svampe, der kunne henføres til slægt eller højere systematisk enhed.

En del af de påviste svampe er undersøgt i væksthus i smitteforsøg i renkultur med stor inokulum-
mængde. Værtplanten var byg - voksemediet peralite i 10 cm plastpotter. Nogle svampe reducerede
udbyttet væsentligt under de nævnte betingelser. Blandt disse skal fremhæves tre, der alle optrådte
som parasitter i røddernes indre:

Gaeumannomyces graminis (goldfodsygesvampen) forekom lige sjældent i 1. og 9. års byg, og kan
således ikke have forårsaget den målte udbyttedepression i 9. års byg (Hjortsholm 1979). 14. års byg
forekom G. graminis væsentligt hyppigere og da smitteforsøgene viste betydelige udbyttetab (gens. 43
pct.) er det sandsynligt, at en væsentlig del af udbyttedepressionen i 4. års byg kan tilskrives G.
graminis.

Helminthosporium sativum forekom væsentlig hyppigere i 8.-9. års byg end i 1. og 3.-4. års byg. Den
udbyttedepressive effekt i smitteforsøgene (45 pct. udbyttenedgang i gennemsnit af 15 isolater) tåler
sammenligning med goldfodsygesvampens, og det må anses for sandsynligt, atH. sativum spiller en
større rolle for udbyttedepressionen i 8.-9. års byg end G. graminis. De af de to arter fremkaldte
makroskopiske symptomer på rødderne (mørke misfarvninger) kan ikke skelnes under markforhold,
hverken indbyrdes, eller fra lignende symptomer med anden årsag.

Aureobasidium bolleyi var den hyppigste art i undersøgelsen. Angrebet ytrede sig i form af indtræn-
gende hyfer og dannelse af hvilesporer i rodcellerne. Der var ingen markoskopisk synlige rodsympto-
mer. Smitteforsøgene viste udbyttedepressiv effekt af de fleste isolater fra kontinuerligt dyrket byg (21
pct. udbyttenedgang i gennemsnit af 13 isolater), hvorimod alle isolater fra 1. års byg gav udbytter
omtrent som i usmittet. Det er således muligt, men ikke bevist at A. bolleyi bidrager, endda væsentlig,
til udbyttedepressionen i byg efter flere års byg.

Nøgleord: Byg, kontinuerlig bygdyrkning, rodpatogene svampe, Aureobasidium bolleyi, Gaeumannomyces gra-
minis, Helminthosporium sativum.
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Summary
In Denmark, as aproportion of the total arable area, the area under barley is the highest in Europe, and
continuous barley growing is common. The yield depression caused by continuous barley growing is
about 10 per cent on an average but there is much variation.

The present investigation is a contribute to the understanding of the causes of the yield depression.
Methods. In 1973,1974and 1975 the fungal flora on barley roots was investigated in plots of 1st, 3rd or
4th, and 8th or 9th years of barley growing. These investigations took place at the State Plant Pathology
Institute, Lyngby, (1973 and 1974) and the State Experimental Station Roskilde (1974 and 1975).

Three to six times during the growth of the barley a sample of roots was taken from barley in each
plot. Sections of root, one cm long were selected from roots showing different symptoms, and from
clean roots, in decent proportion to the amount of roots in those categories in the sample. Thus, if 10
per cent of the roots in the total sample showed black symptoms, 10 per cent of the 1 cm sections were
selected from such roots. The method prevents preferential treatment of fungi, connected to certain
symptoms.

The root sections were treated in five different ways:
1. Rinsed under running tap water for 1 hour and after that in sterile water ten times. They were then

placed on wateragar, containing 0.01 ml of 25 per cent lactic acid per 9 cm petri dish. The dishes were
kept at 15°C and exposed to »black light« for 12 hours out of each 24 hours for ten days. Finally the
sections were examined under the microscope.

2. Washed using hand soap, then rinsed under running tap water for half an hour, then surface
sterilized in 1 per cent silver nitrate solution for about 70 seconds and in 5 per cent sodium chloride
solution for five seconds. Thereafter the root sections were rinsed in sterile water ten times and placed
on PDA to which had been added 0,1 mg of albamycin per litre. The dishes were kept at 15°-20°C in
daylight for 10 days before microscopic examiniation.

3. Surface sterilized in a 1 per cent sodium hypochlorite solution for 1 minute and rinsed with sterile
water once. The sections were then placed on water agar as in method 1 and were then treated exactly
as in method 1.

4. Surface sterilized and rinsed as in method 3. The agar type and the further treatment were as in
method 2.

5. Washed using hand soap, rinsed under running water for 1 hour and placed on a substrate
selective to Pythiacea (Tsao & Manyouga 1966, modified after a proposal by Singh & Mitchell 1961:
pimaricin replaced by nystatin). The dishes were placed in darkness at 24°C for 24—48 hours. Germina-
ting hyphae were transferred to Schmitthenner's medium (cit Waterhouse 1967) in order to encourage
the formation of oospores. Finally the hyphae were transferred to lakewater (autoclaved) and distilled
water 1:2 to which a few barley leaves were added. In this substrate, formation of zoosporangia takes
place.

Some of the fungi found on the root sections were isolated and tested for yield depressive effect on
barley in pots. The fungi were grown on agar in 9 mm petri dishes, and the agar plates were used as
inoculum when completely covered by the fungi (see fig. p. 55).
Results. Table 1 shows which were the most common fungi found on the roots. The first column
indicates the best method for proving the presence of the different fungi. Columns 3-6 show how many
times the fungus was found per one hundred root sections (1 cm). Column 7 shows the relative grain
yield of barley grown in pots when inoculated with the various fungi (yield when using sterile agar
plates = 100). The last column shows the number of fungal isolates tested.

The names of fungi found very infrequently are shown on page 69.
Four of the fungal species were found in and between the root cells. Three of these were common

and most of the isolates caused considerable yield depression in the infection experiments:
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Gaeumannomyces graminis was seldom found in plots where barley had been grown for 1 or 9 years
(table 1) and therefore cannot have caused the yield depression found in the 9 year plots (Hjortsholm
1979). Where barley had been grown for 4 years G. graminis was found more often, and since the
infection experiments showed yield depression (table 1) it is probable that a considerable part of the
yield depression after 4 years of barley growing are caused by G. graminis.

Helminthosporium sativum was much more frequent after 8-9 years of barley growing than after 1
and 3-4 years of barley growing. This was especially so during the earlier growth stages of barley,
where the growth depression is highest {Hjortsholm 1979). The depressive effect of//, sativum in the
infection experiments was at least as high as that of G. graminis (table 1) and it therefore seems likely,
that//, sativum play a greater part in the yield depression after 8-9 years of barley growing than does
G. graminis. The macroscopic symptoms of the two species from the field plots could not be
distinquished from each other or from other dark brown symptoms caused by other factors.

Aureobasidium bolleyi was the most frequent species at both localities in all the years. The second
most frequent species: Cylindrocarpon destructans was less than half as frequent. The attack by A.
bolleyi showed as invading hyphae together with the formation of clamydospores in the root cells.
There was no macroscopic root symptoms. The infection experiments showed a yield depression with
most of the isolates taken from plots where more than one barley crop had been grown, whereas the
isolates from the 1st year of barley growing gave no depression. It is therefore possible, that A. bolleyi
contributes - and might even be essential - to the yield depression in barley after barley.

Key words: Barley, continuous barley growing, root pathogenic fungi, Aureobasidium bolleyi, Gaeumannomyces
graminis, Helminthosporium sativum.
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Indledning
Både i Danmark og i udlandet er der udført forsøg
med stigende antal år med byg. (Hjort s holm
1979).

Den almindeligt accepterede forklaring på ud-
byttekurvens forløb var indtil slutningen af tres-
serne følgende: Goldfodsygesvampen er relativt
sjældent forekommende i 1. års byg, men opfor-
meres i de følgende år og forårsager tiltagende
angreb og udbyttedepression. Parallelt hermed
opbygges »take-all decline«, hvilket er det inter-
nationalt anerkendte udtryk for virkningen af de
mirkoorganismer, der hæmmer goldfodsyge-
svampens udbyttedepressive effekt. Efter4-5 års
bygdyrkning opnås ligevægt imellem goldfodsyge
og disse hæmmende faktorer. Fra slutningen af
tresserne til nu, var goldfodsygeangrebet i konti-
nuerligt dyrket byg lavt. I denne periode var det
ikke ualmindeligt, at finde et tilsyneladende lige
så sundt rodnet i kontinuerligt dyrket byg som i
første års byg, og det var kun undtagelsesvis mu-
ligt at finde en overbevisende sammenhæng

imellem udbyttedepressionen og de symptomer-
mørkt-farvet rodnet - der almindeligvis opfattes
som goldfodsygesymptomer. Heraf følger, at for-
klaringen på udbyttedepressionen ved kontinu-
erlig bygdyrkning i bedste fald er mangelfuld.

På initiativ af Statens Jordbrugs- og Veteri-
nær-videnskabelige Forskningsråd, blev der i
1973 påbegyndt undersøgelser af årsagerne til ud-
byttedepressionen i kontinuerligt dyrket byg.
Undersøgelserne er udført, dels på Landbohøj-
skolen (Hjortsholm 1979), dels på Statens plante-
patologiske Forsøg. Nærværende beretning om-
handler den plantepatologiske del af undersøgel-
sen, der har til formål at søge forklaringen på
udbyttedepressionen i de mulige forskelle på rød-
dernes svampeflora i byg efter vekselafgrøde og i
byg efter flere års byg.

Materialer og metoder
Undersøgelsen omfatter to hovedområder, dels
en kortlægning af svampefloraen på byggens rød-
der, dels smitteforsøg med nogle af de fundne
svampe.
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Kortlægning af svampeflora på rødder
Undersøgelserne er udført på to forsøgssteder:
Statens plantepatologiske Forsøg, Lyngby og
Statens forsøgsstation, Ledreborg Alle, Roskil-
de.

Forsøget i Lyngby er anlagt i 1961, med stigen-
de antal år med byg og hvede efter roer. Forsøgs-
plan og enkelte resultater fremgår afAnon (1966).
11971 blev forsøget ændret: der dyrkedes lucerne
i tre år og derefter byg i op til ni år. Lyngbyforsø-
get blev benyttet til undersøgelserne i 1973 og
1974.

I 1973 afsluttedes et forsøg med hestebønnens
forfrugtværdi på Roskilde forsøgsstation. (Peder-
sen 1977). Forsøget blev stillet til rådighed for
undersøgelsen i 1974 og 1975.11974 fandtes ingen
1. års byg i forsøget, og først i 1975 var forsøget
velegnet for de plantepatologiske undersøgelser.
I 1974 er hovedvægten derfor lagt på Lyngbyfor-
søget.

Prøveudtagning og bedømmelse
11974 og 1975 er planterne udtaget med et skarpt-
slebet pælebor; rodnettet kunne på denne måde
udtages til ca. 20 cm's dybde.

Lyngbyforsøget 1974; Undersøgelserne om-
fatter 1., 3. og 9. års byg. Der var ingen gentagel-
ser i forsøget.

I hvert af disse forsøgsled er der udtaget fem
prøver å ti planter, fem gange i vækstperioden.

Rodsymptomerne på hver plante blev bedømt i
procent rodnet med følgende symptomer:
1. Tilsyneladende sundt rodnet.
2. Rødder uden misdannelser:

a) Lysebrune
b) Mellembrune
c) Mørkebrune-sorte

3. Rødder med misdannelser:
a) Lysebrune
b) Mellembrune
c) Mørkebrune-sorte

(Misdannede rødder, der var fri for misfarvnin-
ger forekom ikke).

Derefter blev der udtaget rodstykker å 1 cm's
længde, fordelt på rodsymptomerne efter disses
procentvise forekomst på hele prøven (fandtes
f.eks. 60 pct. tilsyneladende sunde rødder, blev

60 pct. af rodstykkerne udtaget fra det tilsynela-
dende sunde rodnet). Metoden forhindrer en fa-
vorisering af svampe, der især er knyttet til be-
stemte symptomer. Rodstykkerne blev dernæst
anvendt til isolering af svampe efter »isolations-
metode 1« (se s. 55).

Roskildeforsøget 1974: Der var ingen 1. års byg
i forsøget. I stedet er benyttet 1. års byg i et
nærliggende forsøg. Dette var sået samtidig med
det egentlige forsøg og var tilført 60 kg N pr. ha.

Der er udtaget prøver to gange i følgende for-
søgsled:
1. års byg - udenfor forsøg 60 N
3. års byg efter hestebønne 60 N
8. års byg 60 N

Prøverne blev udtaget 8 tilfældige steder i hver
parcel; der var to gentagelser og altså 16 prøver
pr. led. Disse er slået sammen til een prøve. Ma-
terialet er således meget beskedent, og resulta-
terne bør tolkes med forsigtighed.

Roskildeforsøget 1975. Der er udtaget prøver i
flg. forsøgsled:
1. års byg efter roer
4. års byg efter hestebønne
9. års byg

Prøverne blev udtaget otte tilfældige steder i
hver parcel inden for alle kombinationer af oven-
nævnte tre forsøgsled x tre kvælstofmængder x
to gentagelser. De otte udtagningssteder inden for
hver parcel blev slået sammen til een prøve. Der
er udtaget prøver tre gange.

11974 blev rodstykkerne udtaget efter misfarv-
ningernes og misdannelsernes relative udbredel-
se på prøven; men det viste sig, at misdannede
rødder forekom så sjældent,at en eventuel sam-
menhæng imellem svampeangreb og misdannede
rødder, både var vanskeligt påviseligt og uden
praktisk betydning. I 1975 udtoges rodstykkerne
derfor kun efter den relative forekomst af:
1. Tilsyneladende sunde rødder
2. Lysebrune rødder
3. Mellembrune rødder
4. Mørkebrune-sorte rødder

Resultaterne fra 1974 (hvor der anvendtes syv
symptomgrupper)vises i relation til ovenstående
fire symptomgrupper.
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Undersøgelserne i 1975 blev koncentreret om
de svampe, der i 1973 og 1974 forekom i betydeli-
ge mængder, og som udviste forskelle i frekvens
eller patogenitet imellem 1. års byg og byg efter
byg.

Sporadisk forekommende svampe blev forbi-

Isolationsmetoder
Isolationsmetode 1 har været benyttet i alle for-
søgsårene:
1. Rodstykkerne blev skyllet under rindende
vand i en time, derefter i sterilt vand 10 gange,
hvorefter de blev anbragt på andagar tilsat 0,01
ml 25 pct. mælkesyre pr. petriskål. Endelig blev
skålene belyst med »black-light« (Philips TL 40
w/o8RS F40 BL B) i 40 cm's afstand) 12 timer i
døgnet i 10 døgn inden mikroskopering.

11974 blev der afprøvet tre andre metoder. De
rodstykker, der er behandlet efter disse metoder,
er ikke udtaget efter rodsymptomernes relative
udbredelse på prøven, idet dette ville have over-
steget arbejdskapaciteten.

Isolationsmetode 2. Rodstykkerne blev vasket
med sæbe, afskyllet med rindende vand i en halv
time, overfladedesinficeret med 1 pct. sølvnitrat-
opløsning i 70 sekunder og 5 pct. natriumklorid-
opløsning i 5 sekunder, og endelig skyllet i sterilt
vand 10 gange inden de blev lagt på kartoffeldex-
troseagar (KDA).

Isolationsmetode 2 er specielt egnet for påvis-
ning af goldfodsygesvampen (Gaeumannomyces
graminis), og er især anvendt på mellembrune,
mørkebrune og sorte rødder.

Isolationsmetode 3 og 4 er - i orienterende
øjemed - anvendt på hver ca. 30 rodstykker,
jævnt fordelt på symptomgrupperne. Overflade-
desinfektionen blev foretaget ved neddypning i 1
pct. natriumhypokloritopløsning i 1 minut, der-
efter af skylning med sterilt vand een gang. Rød-
derne blev derefter overført til petriskåle med
følgende agartyper:
3: vandagar (som ved metode 1).
4: kartoffeldextroseagar (som ved metode 2).

Metode 3 og 4 viste sig uegnede til påvisning af
langt de fleste svampe, og blev ikke benyttet i
1975.

Isolationsmetode 5 blev benyttet til bestem-
melse af Pythiaceae {Pythium ogPhytophthora).

Rodstykkerne blev behandlet således: afvask-
ning med sæbe, afskylning under rindende vand i
1 time, overførsel til selektivt substrat (Tsao &
Manyonga 1966) modificeret efter forslag af
Singh & Mitchell (1961): Pimaricin udskiftet med
Nystatin; henstilles i mørke ved 24° i 1-2 døgn.
Fremspirede hyfer overføres til Schmitthenner's
medium (Citeret af Waterhouse 1967), hvor
oosporedannelsen finder sted. Hyfer overføres
derefter til autoklaveret søvand 1:2, tilsat et par
autoklaverede bygblade. Substratet indicerer
dannelse af zoosporangier.

Uanset metode foretoges de første artsbe-
stemmelsesforsøg på substraterne; adskillige
svampe kræver dog specielle substrater for sikker
identifikation. Dette omtales nærmere under de
enkelte arter.

En del af de isolerede svampe blev overført til
agar på rørglas, hvor de blev opbevarede indtil de
kunne patogenitetstestes. Alle rørglas blev om-
bundet med en porøs tape, der tillader luftskifte,
men forhindrer adgang af mider.

Smitteforsøg
Tilfældigt udvalgte isolater blev afprøvede i fire
gentagelser i potter i væksthus. Voksemediet var
peralite, værtplanten byg, der på Statsfrøkon-
trollen var konstateret fri for frøbårne patogener,
og inokulum en agarskive (h: 4 mm d: 85 mm)
bevokset med den svamp, hvis udbyttedepressi-
ve effekt skulle testes. I de usmittede led var
agarskiven steril.

petriskål
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Tabel 1. Oversigt over de hyppigst paviste svampe. 
List of the most frequent fungi. 

Antal svampefund pr. m bygrod 
Number of observations per m root (meaa value) 

Forspgssted og -år. Locality and -year. Lyngby 74 Roskilde 74 Roskilde 75 Middelværdi 
mean value - 

Antal ar med byg. Number of years wirh barley. 1 3 9  1 4 8 1 4 9 1 3 4 g 9 3  

1 Acremonium mtilum Gams 1,l 1,0 0,3 0,O 1,2 4,8 2,2 1,7 3,3 1,3 1,2 1,9 94 2 
1 Acremonium strictum Gams 0,O 0,O 0,0 0,O 2,4 0,O - - - 0,O 0,s 0,O 93 1 
1 Acremonium spp. 3,2 5,O 5,9 2,6 4,9 2,4 - - - 3,l 4,9 5,l 94 5 

1 Acrotheca acuta Grove 1,8 7,3 8,8 1,3 11,0 11,9 - - - 1,7 8,l 9,5 110 2 

1 Altemaria alternata (Fr.) Keissler 0,O 0,7 0,O 7,9 14,s 16,7 3,9 4,4 2,8 2,4 3,9 3,3 105 2 

1 Aureobasidium boileyi (Sprague) von Arx 22,5 50,O 55,2 7,9 26,8 35,7 39,4 36,7 40,O 26,1 42,4 47,5 79 30 

1 Chrysosponum pannorum (Link) Hughes 0,O 0,3 0,O 0,O 1,2 0,O 2,8 1,7 2,8 0,9 0,9 0,9 98 4 

1 Cladosporium cladosporioides (Fres.) de Vries 0,O 0,O 0,3 0,O 0,0 0,O - - - 0,O 0,O 0,3 - O 
1 Cladosporium herbarum Link ex Fr. 1,4 6,3 2,3 9,2 19,s 9,s 12,8 19,4 8,9 6,3 12,4 5,4 - 0 
1 Cladosporium macrocarpum Preuss 0,4 0,O 0,O 0,O 0,O 1,2 - - - 0,3 0,O 0,3 - O 

1 Coniothyrium fuckelii Sacc. var. sporulosum 
Gams et Domsch 1,4 0,O 0,7 0,0 1,2 0,O - - - 1,l 0,3 0,s -99 5 

1 Cylindrocarpon destructans (Zins.) Scholten 13,2 15,9 21,9 5,3 17,l 9,5 14,4 18,9 12,2 12,s 17,O 17,l 92 5 

1 Dendryphion nanum (Nees ex Fr.) Hughes 5,O 4,3 1,3 0,0 1,2 2,4 0,O 0,6 0,O 2,6 2,7 1,l 87 2 

1 Fusarium culmorum (W. G. Smith) Sacc. 0,O 1,7 0,3 1,3 1,2 0,O 1,7 0,6 0,6 0,7 1,2 0,4 - O 
1 Fusarium flocciferum Corda 0,O 6,0 0,O 2,6 9,8 0,O 1,7 2,2 0,6 0,9 2,l 0,2 111 4 
1 Fusarium oxysporum Schlecht. emend. Snyder et 

Hansen 0,7 2,6 1,0 0,O 0,O 0,O 3,3 0,O 1,l 1,s 1,4 0,9 - O 
1 Fusarium redolens Wollenw. 15,O 15,9 14,l 10,s 7,3 10,7 13,9 16,7 8,9 14,O 15,O 11,9 99 5 
1 Fusarium spp. 6,8 7,9 7,8 2,6 24,4 19,O 7,2 8,9 3,3 6,3 10,6 8,l  100 51 



2 Gaeumannomyces graminis (Sacc.) Arx et Olivier - - - - -  - 1 7 8  1 1  1 7 1 1  57 9 

1 Gliocladium catenulatum Gilman et Abbot 0,O 0,O 0,O 0,O 1,2 0,O 0,O 0,6 0,6 0,O 0,4 0,2 - O 
1 Gliocladium roseurn Bainier 0,7 1,7 2,O 2,6 7,3 4,8 0,O 0,0 0,O 0,7 2,O 1,8 46 10 

3 Helminthosponum sativum Pammel, King et Bakke 

1 Myrothecium verrucaria Ditmar ex Fr. 0,4 0,O 2,3 0,O 1,2 3,6 - - - 0,3 0,3 2,6 97 2 

1 Paecilomyces spp. 1,l  1,3 0,7 5,3 3,7 10,7 34,4 34,4 42,2 12,9 12,2 15,3 103 3 

1 Penicillium hordei Stolk 
1 Penicillium nigncans (Bain.) Thom 
1 Penicillium spp. 

1 Periconia macrospinosa Lefebvre et Johnson 2,5 5,O 2,9 3,9 3,7 9,5 5,6 5,6 2,8 3,7 5,O 3,9 87 9 

2 Phialophora radicicola Cain - - - - -  - 3,9 5,6 3,9 3,9 5,6 3,9 79 3 

l Phoma eupyrena Sacc. 1,l 1,3 1,6 1,3 1,2 0,O - - - l ,  3 l ,  - O 
1 Phoma glomerata (Corda) Wollenw. et Hochapf. 0,O 0,O 0,3 0,O 0,O 1,2 - - - 0,O 0,O 0,5 - O 
1 F'horna medicaginis Malbr. et Roum var. pinodella 

(L. K. Jones) Boerema 0,4 0,O 0,3 0,O 0,O 0,O - - - 0,3 0,O 0,3 - O 
2 Phorna pomorum Thurn 0,O 0,O 0,3 0,O 0,O 0,O - - - 0,O 0,O 0,3 - O 
1 Phorna spp. 0,7 4,6 6,9 1,3 1,2 3,6 - - - 0,8 3,9 6,2 100 4 
p- -- p- 

1 Pyrenochaeta acicola (Lév.) Sacc. 
- 

5 Pythium oligandrum Drechler 
5 Pythium ostracodes Drechler 
5 Pythium paroecandrum Drechler 
5 Pythium saipingophorurn Drechler 
5 Pythium ultimum Trow 
5 Pythium spp. 

1 Trichoderma hamatum (Bon.) Bain. 
1 Tnchoderma polysporum (Link exPers.) Rifai 
1 Tnchoderma spp. 

1 Ulocladium consortiale (Thurn.) Simmons 

1 Sterilt mycelium 7,9 3,6 4,9 1,3 2,4 2,4 - - - 6,s 3,4 4,4 64 6 



Potterne blev vandet efter behov med en 1 o/oo
»Superba«-opløsning. Temperaturen i væksthu-
set varierede imellem 10 og 15°C. Opgørelsen
fandt sted kort før skridning (Feekes: 10) på føl-
gende måde: Planterne blev taget ud af potterne,
og rødderne blev skyllet fri for peralite under
rindende vand. Toppen blev klippet af umiddel-
bart over øverste rod og blev vejet samlet efter
tørring til konstant vægt i tørreskab. Resultaterne
er i det følgende anført som procent af udbyttet i
usmittet. Eventuelle rodsymptomer blev noteret,
og der blev udtaget rodprøver til reisolation.

Resultater
Frekvensen af de hyppigst forekommende svam-
pe i 1974 og 1975, samt disses virkning i smittefor-
søgene fremgår af tabel 1: Kolonnen længst til
venstre angiver den af de fem undersøgte isola-
tionsmetoder, der har givet flest fund af den i
næste kolonne angivne svampeart eller -slægt.

Tallene under »antal svampefund pr. m. byg-
rod« er beregnet således:

antal fund x 100

antal undersøgte rodstykker å 1 cm.

og angiver - med en enkelt undtagelse - antal fund
efter den anførte isolationsmetode. Undtagelsen
er Helminthosporium sativum, der, som anført,
bedst lader sig isolere efter metode 3; de anførte
H. sativum-frekvenser er imidlertid påvist ved
hjælp af isolationsmetode 1, fordi metode 3 kun er
anvendt på et begrænset antal rodstykker. De
faktiskeH. .yaft'vwra-frekvenser er således antage-
lig højere end de fundne.

Tabellen viser, at isolationsmetode 1 er »bed-
ste metode« forlangt de fleste svampe på bygrød-
der. Dette er grunden til, at de øvrige metoder er
anvendt i så begrænset omfang. Imidlertid er iso-
lationsmetode 1 og 2 anvendt sideløbende på alle
prøver i 1975 fordi Gaeumannomyces graminis
ogPhialophora radicicola kun undtagelsesvis la-
der sig påvise ved hjælp af metode 1. Disse to
arters frekvenser er derfor kun angivet under
Roskilde 1975, selvom de også er påvist tidligere.

Resultaterne af smitteforsøgene i peralite
fremgår af kolonnerne længst til højre i tabellen.

Tre svampe kan anses som betydningsfulde i
komplekset af udbyttereducerende faktorer af
følgende grunde:
1. Svampene er påvist i og imellem rodcellerne,

og ikke kun på røddernes overflade.
2. Svampene forekommer hyppigere og/eller har

større udbyttedepressiv effekt i byg efter byg
end i 1. års byg.

3. Svampene er fundet på rødderne i alle forsøgs-
år og på begge forsøgs steder.

4. Svampene kunne påvises på de tidlige udvik-
lingstrin, hvor udbyttedepressionen ifølge
Hjortsholm (1979) er størst.

Aureobasidium bolleyi (Sprague) von Arx (Syn:
Microdochium bolleyi (Sprague) de Hoog & Her-
manides-Nijhof, comb, nov.)

Isolation og artsbestemmelse
Ved anvendelse af isolationsmetode 1-4 fandtes
følgende A. bolleyi -frekvenser, udtrykt i antal
fund pr. m rod:
Isolationsmetode 1: 38,9

2: 19,9
3: 19,0
4: 11,5

Det ses, at A. bolleyi er isolerbar efter alle
metoderne, men at metode 1 giver omkring dob-
belt så mange fund, som de to næstbedste meto-
der. Middelværdien på 28,9 fund pr. m rod ved
brug af isolationsmetode 1, gør A. bolleyi til den
hyppigst påviste svamp i undersøgelsen. Den
næsthyppigste art, Cylindrocarpon destructans,
forekommer mindre end halvt så hyppigt (tabel
1).

Efter isolation foretages den endelige bestem-
melse på følgende måde:

Makroskopisk undersøgelse: Svampen, der er
ret langsomtvoksende, dyrkes på kartoffel-dex-
trose-agar (KDA) ved 15-20°C i dagslys. Farven
varierer fra lyserød, broget lyserød/brunlig til
sort. Nogle isolater er fra starten sortprikkede.
Væksten er fladt sammentrykt, mere eller mindre
slimet og af og til med spredte hvide eller lyserøde
hyfetotter. Som regel fremtræder det sorte på
svampen meget nubret, kul-agtigt (clamydospo-
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re-klumpersefig. 1). Svampen er oftest dækket af
en lyserød eller gulerodsfarvet slimet substans.
Sprague (1947) skelner mellem en lyserød og en
gulerodsfarvet variant.

Fig. I .A. bolleyi på KDA. Clamydosporeklump.
A. bolleyi on PDA. Cluster of chlamydospores.

Mikroskopisk undersøgelse: Svampen dyrkes
på maltagar (MA) ved dagslys og mikroskoperes
efter ca. 1 uge. Det er nødvendigt at tage væv fra
det yderste af svampen, for at undgå for mange
konidier.

Ko nidi erne - der dannes uafbrudt - af snøres fra
små løg- eller krukkeformede celler, der sidder
enkeltvis eller i klumper direkte på de vegetative
hyfer (fig. 2).

Fig. 2. A. bolleyi på MA. Hyfe med konidiedannende
celler og konidier.
A. bolleyi on MA. Hypha with conidia forming cells and
conidia.

De konidiedannende celler og konidierne udgør
et slimet, »pudeformet« sporeleje. På KDA af-
snøres konidierne derimod oftest direkte fra hy-
ferne eller fra små grene (fig. 3) i lighed med arten
Aureobasidium (Pullularia) pullulans.

Fig. 3. A. bolleyi på KDA. Konidier af snøres direkte
fra hyfen og fra små grene.
A. bolleyi on PDA. The conidia constrict and break off
directly from the hypha and from little branches.

Konidierne er hyaline og encellede. Formen
varierer fra slanke, tenformede til krumme evt.
nyreformede. Konidierne kan have en tendens til
at svulme op, men det afhænger meget af sub-
stratets sammensætning og af svampens alder.
Konidiernes størrelse er i gennemsnit 4-10 x 2-3

36,0 fund pr. m rod
35.6 fund pr. m rod
48,3 fund pr. m rod
49.7 fund pr. m rod

De mørkebrune, tykvæggede, glatte men ure-
gelmæssige clamydosporer dannes i kæder med
forgreninger og i klumper (fig. 1).

Symptomer
Svampenes frekvenser (antal fund pr. m rod) er
undersøgt for hver symptomgruppe for sig. A.
bolleyi's symptomafhængige frekvens var føl-
gende:
Tilsynel. sunde rødder:
Lysebrune rødder:
Mellembrune rødder:
Mørkebrune-sorte rødder:

Den ringe forskel imellem frekvensen på lyse
og mørke rødder umuliggør diagnosticering på
grundlag af makroskopiske symptomer.

I smitteforsøg kan der undtagelsesvis iagttages
en svag, lysebrun misfarvning af rødderne; heller
ikke dette er dog tilstrækkeligt diagnosegrundlag,
idet sådanne symptomer kan optræde i de usmit-
tede led.

Angrebet på bygrødder ytrer sig blandt andet
ved dannelse af store mængder clamydosporer i
rodcellerne. I smitteforsøg kan op til halvdelen af
røddernes celler være udfyldt med clamydospo-
rer, hvor rødderne har været i direkte kontakt
med inokulum (fig. 4).
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Ved naturlig infektion er mængden af udfyldte
rodceller mere begrænset. Clamydosporernes
egentlige form fremgår af fig. 1, men hvor dannel-
sen finder sted i rodcellerne er formen ændret
som følge af clamydosporernes indbyrdes tryk.

Fig. 4. Clamydosporer i rodceller. Smittefors øg med A.
bolleyi.
Chlamydospores in root cells from infection exp. with
A. bolleyi.

Svampens hyfer er vanskelige at iagttage, dels
på grund af et ringe tværmål, dels fordi hyferne -
der er ufarvede - hyppigst løber langs cellevæg-
gene, og er vanskelige at skelne fra disse. Ved
store forstørrelser kan man lejlighedsvis se ind-
trængende hyfer, der fra plantens side søges
standset ved dannelse af ligninskeder.

Sædskifteafhængig frekvens og -patogenitet
Det ses af tabel 1, atA. bolleyi frekvensens mid-
delværdi er større i byg efter byg end i 1. års byg;
men som det fremgår af resultaterne af de enkelte
forsøg, er årsvariationen betydelig.

Næstsidste kolonne i tabel 1 angiver ikke - som
for de øvrige svampe - det gennemsnitlige ud-
bytte i smitteforsøg med A. bolleyi, men kun det
gennemsnitlige udbytte ved brug af 13 isolater fra
kontinuerligt dyrket byg. Forklaringen fremgår af
tabel 2, der viser de relative udbytter efter smitte
med 30A. bolley/-isolater. De tre øverste rækker i
tabellen viser resultaterne af de patogenitetsaf-
prøvninger i 1976, der er udført med isolater fra
1975. Det ses, at der ikke er nogen særlig forskel
imellem de gennemsnitlige udbytter af isolater fra
1., 4. og 9. års byg (næstsidste kolonne).

I nederste halvdel af tabel 2 ses resultaterne af
de patogenitetsafprøvninger, der er foretaget
samme kalenderår, som de er isolerede. Det ses,
at den gennemsnitlige udbyttedepressive effekt af
isolater fra byg efter byg er væsentligt større end
den tilsvarende effekt af isolater fra 1. års byg.

Det må anses for sandsynligt, atA. bolleyi er en
fakultativ parasit, der først efter nogle års byg-
dyrkning opnår udbyttedepressiv effekt, og igen
overgår til saprofytisk levevis efter omkring 6-7
mdrs. dyrkning på næringssubstrat. Antagelsen
støttes af flg. iagttagelse: To 1973-isolater, eet fra
1. års- og eet fra 9. års byg gav ved smitteforsøg i
1973 henholdsvis 120 og 59 pct. af udbyttet i
usmittet. Isolaterne blev genafprøvet i vinteren
1974/75 og gav her henholdsvis 105 og 102 pct. af
usmittet.

Tidsafhængig frekvens
Ifølge Hjortsholm (1979) er udbyttedepressionen
maksimal tidligt i vækstperioden. Forudsætnin-
gen for at antage, at en svamp bidrager til udbyt-
tedepressionen, er derfor, at svampen kan påvi-
ses i rødderne på et tidligt tidspunkt. Det ses af
tabel 3, atA. bolleyi optræder hyppigst ved ud-
viklingstrin 11.1-11.4 i byg efter byg, men efter-
som indlejringen af kernetørstof er ophørt på
dette sene udviklingstrin, har disse høje frekven-
ser i rødderne antagelig ingen betydning for ud-
byttet, men kan evt. fungere som smittekilde for
en kornafgrøde det følgende år. Tabel 3 viser i
øvrigt, atA. bolleyi- frekvenserne er næsten mak-
simale omkring udviklingstrin 6-9 d.v.s. under
strækningsvæksten.

Tabel 3. Antal A. bolleyi-fund pr. m rod. Middelværdi
af Lyngbyforsøget 1974, Roskildeforsøget 1974 og Ros-

kildeforsøget 1975.
Number of A. bolleyi observations per m root. Mean
value at Lyngby 1974, Roskilde 1974 and Roskilde 1975.

Udviklingstrin.
Feekes.
Growth stage.
Feekes.

2-6
6-9

10.1-10.4
11.1-11.4

Antal år med byg
Number of years with barley

1.

18,1
33,6
29,2
26,2

3.^4.

27,5
50,9
33,1
67,7

8.-9.

32,5
45,4
44,9
56,4
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Tabel 2. Smitteforsøg med A. bolleyi-isolater
Infection experiments with A. bolleyi isolates

Udbytte i pet. af usmittet
Yield, per cent of untreated

Isoleret fra
Isolated from

1. års byg
1st year of barley growing

4. års byg
4th year of barley growing

Isoleret
år

Year
isolated

1975

1975

Afprøvet
år

Year
tested

1976

1976

enkelt-
isolater
single

isolates

111
111
111
108
106
101

124
106
105
102
102
98

gennemsnit

mean

111

106

9. års byg
9th year of barley growing

1975 1976 106 106

1. års byg
1st year of barley growing

3. års byg
3rd year of barley growing

1973
1974
1975
1974

1974

1973
1974
1975
1974

1974

120
104
100
98

105
105
102
76
75
74
66
46

4. års byg
4th year of barley growing

9. års byg
9th year of barley growing

1975 1975 65

1975
1974
1973
1974

1975
1974
1973
1974

106
84
59
58

106

81

65

77
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Gaumannomyces graminis (Sacc) von Arx et Oli-
vier. (Syn: Ophiobolus graminis Sacc (goldfod-
sygesvampen.)

Isolation og artsbestemmelse
Både isolationsmetode 2 og 4 er anvendelig til
påvisning af G. graminis. Samtlige her omtalte
fund er gjort ved hjælp af metode 2.

Makroskopiske undersøgelser: Fra tre til otte
dage efter at de desinficerede rodstykker er lagt
på kartoffeldextroseagar (KDA) kan man se de
karakteristiske, glasklare hyfer vokse ud fra rod-
stykkernes ender (fig. 5 a). På dette udviklingstrin
overføres et lille stykke agar med hyfespidser til
en ny skål med KDA.

Efter 12-24 dage ved stuetemperatur dækker
svampen agaren helt (diameter: 85 mm). Farven
er hyppigst musegrå, men kan variere fra lys
hvidgrå til brunsort. Luftmycelet er som regel
sparsomt og let filtet. Den fjeragtigt udstrålende
vækst af løbehyfer ses bedst ved at betragte skå-
lens underside fig. 5 a og fig. 5 b.

Fig. 5. G. graminis. Inficerede rodstykker med hyfe-
vækst, a) 3 dage efterisolering, b) Fjeragtig udstråling af
løbehyfer.
G. graminis. a) Infected root section with hyphal
growth 3 days after isolation, b) Featherlike radiation
of runner hyphae.

Mikroskopiske undersøgelser: Der findes to
typer hyfer: Brune løbehyfer med diameteren 5-8
ix (fig. 6) og hyaline, vegetative hyfer med en
diameter på 1-3 /z. I ældre kulturer (1-4 måneder)
er der fundet runde og ovale clamydosporer i

korte kæder (gens. diameter: 10 /JL) (fig. 7) samt de
såkaldte mikrosklerotier (evt. begyndende dan-
nelse af perithecier) med en gennemsnitlig di-
ameter på 20-30 fx (fig. 8).

Fig. 6. Løbehyfer af G. graminis på KDA.
Runner hyphae of G. graminis on PDA.

Fig. 7. G. graminis på KDA. Clamydosporekæde.
G. graminis on PDA. Chain of chlamydospores.

For at kunne skelne de tre G. graminis va-
rieteter: var. graminis, var. tritici og var. avenae,
kræves måling af ascosporer. Ascosporestadiet
er imidlertid vanskeligt at opnå på kunstigt sub-
strat og varietetsbestemmelse er derfor ikke fo-
retaget. Der er dog antagelig fortrinsvis tale om
G. graminis var. tritici, der iflg. Nilsson (1972) er
den mest almindelige på byg i Norden.
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Fig. 8. G. graminis på HA. Mikrosklerotier fra 4 måne-
der gammelt isolat.
G. graminis on OA. Microsclerotiafrom a 4 months old
isolate.

Symptomer
G. graminis forekom overvejende på rødder med
brune eller sorte misfarvninger; dens symptom-
afhængige frekvens viser imidlertid, at kun treog-
halvtreds af hundrede rodstykker med mørke-
brune-sorte misfarvninger og kun nitten af hund-
rede rodstykker med mellembrune misfarvninger
var angrebet af G. graminis:
Tilsynel. sunde rødder: 0,7 fund pr. m rod
Lysebrune rødder: 2,2 fund pr. m rod
Mellembrune rødder: 18,7 fund pr. m rod
Mørkebrune-sorte rødder: 52,9 fund pr. m rod

Goldfodsygebedømmelser på symptombasis er
således ikke nogen sikker diagnosemetode, ca.
50-80 procent af »goldfodsygesymptomerne« har
andre årsager end angreb af goldfodsygesvam-
pen!

Sædskifte- og gødningsafhængig frekvens
Eftersom G. graminis stort set ikke forekommer
på lyse rødder, der udgør størstedelen af rodnet-
tet, er G. graminis frekvens i almindelighed be-
skeden. Det ses af tabel 1, at der i første og niende
års byg kun er fundet G. graminis een gang pr. m
rod. Udbyttedepressionen i 9. års byg i Roskil-
deforsøget 1975 (Hjortsholm 1979) kan altså ikke
skyldes goldfodsygeangreb! Derimod er der stor
sandsynlighed for, at de ca. 8 fund pr. m rod i 4.
års byg har medvirket til den her påviste udbytte-
depression.

I Roskildeforsøget 1975 blev der anvendt tre
kvælstofmængder. Det ses af tabel 4, at G. grami-
nis-frekvensen er aftagende ved stigende N-til-
førsel.

Tabel 4. Antal G. graminis-fund pr. m rod. Roskilde
1975

Number of G. graminis-observations per m root, Ros-
kilde 1975

Antal år med byg
Number of years
with barley

1.
4.
9.

Middelværdi
Mean

Kg N i kalksalpeter pr. ha
Kg N in Calcium nitrate

pr. ha

30

1,7
11,7
3,3

5,6

60

1,7
6,7

0,0

2,8

90

0,0
5,0

0,0

1,7

Patogenitet
Der er afprøvet 9 isolateri smitteforsøg; disse gav
et gennemsnitligt udbytte på 57 pct. af usmittet,
med en betydelig variation imellem isolaterne;
det mest patogene isolat reducerede udbyttet til
35 pct., - det mindst patogene til 92 pct. af usmit-
tet. Der var ingen tydelig sammenhæng imellem
symptomstyrke og udbyttedepressiv effekt. Den
gennemsnitlige, udbyttedepressive effekt på 57
pct. af usmittet svarer temmelig nøje til resulta-
terne af lignende smitteforsøg, udført på Statens
plantepatologiske Forsøg: 11968 og 1969 blev der
afprøvet tilsammen 64 G. grørøm/s-isolater. Det
gennemsnitlige udbytte udgjorde 58 pct. af ud-
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byttet i usmittet, og også her var variationen
imellem isolaterne betydelig; det mest patogene
isolat nedsatte udbyttet til 28 pct., - det mindst
patogene til 88 pct. af usmittet. Der var ingen
tydelig sammenhæng imellem symptomstyrke og
depressiv effekt {Schulz og Stetter 1968-69).

I nærværende undersøgelse kunne der ikke på-
vises nogen sædskifteafhængig patogenitet. Dette
kunne skyldes det begrænsede materiale, samt
den sjældne forekomst af isolater fra 1. års byg.
Schulz har imidlertid (1972) afprøvet 90 G. gra-
minis-isolater, der stammede fra ni parceller med
stigende antal år med byg. Der kunne ikke påvises
sikre, sædskifteafhængige forskelle imellem iso-
laterne. En lignende undersøgelse (Schulz 1973),
der bl.a. omfattede 68 isolater fra 8 parceller med
stigende antal år med byg, gav et gennemsnitligt
udbytte på 56 pct. af udbyttet i usmittet. Den
betydelige variation imellem isolaterne havde
heller ikke i dette forsøg nogen overbevisende
sammenhæng med sædskiftet.

Tidsafhængig frekvens
Tabel 5 viser G. graminis forekomst på rødderne
ved de tre udtagningstider i Roskildeforsøget
1975.

Tabel 5. Antal G graminis-bxnå pr. m rod, Roskil-
de-forsøget 1975.

Number of G. graminis observations pr. m root, Ros-
kilde 1975.

Udviklingstrin
Feekes
Growth stage,

Antal år med byg
number of years with barley

reekes

6
10.3
11.1

1.

0,0
3,3
0,0

4.

5,0
11,7
6,7

9.

0,0
1,7
1,7

Tabellen antyder, at den maksimale G. grami-
ms-frekvens optræder omkring skridning. Mate-
rialet er imidlertid beskedent, og resultaterne bør
tolkes med forsigtighed.

Helminthosporium sativum Pammel, King & Bak-
ke. Ascosporestadie: Cochliobolus sativus (Ito &
Kuribayashi) Drechsler ex. Dastur.

Isolation og artsbestemmelse
Isolationsmetode 1 og 3 er egnede til påvisning af
H. sativum; men isolationsmetode 3 er anvendt
på et så begrænset antal rodstykker, at kun fund
efter metode 1 omtales.

Makroskopisk undersøgelse: På kartof-
fel-dextrose-agar (KDA) vokser svampen relativt
langsomt. Den er sort med en fløjlsagtig, skin-
nende overflade, som skyldes den uafbrudte dan-
nelse af konidier, som vokser ud fra porer på de
træstammeagtige konidiebærere (fig. 9).

*

iOOjx

på KDA. Konidiebærere med koni-

ti. sativum on PDA. Loniaiophores with coniaia.

Påhavremel-agar (HA) dannes mere luftmycel,
der er filtet og varierer i nuancer mellem lyst
olivengråt og sortgrå. Der er som regel en tydelig
zonevækst, og væksten er betydelig hurtigere på
HA end på KDA.

Mikroskopisk undersøgelse: Konidiebærerne
er op til 220 fju lange og 6-10 /JL tykke. De er ofte
smallere ved basis, hvor der kan sidde en fortyk-
kelse eller en lille »hæl«. Konidierne dannes i
porer øverst på konidiebæreren, som derefter
danner et nyt topled med en ny spore (fig. 10).
Konidierne er krumme eller lige, elipseformede
eller tenformede, buet øverst og med et tydeligt
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mørkt ar (afbrækningsstedet) ved basis. De mør-
kebrune, modne konidier har 3-12 pseudosepte-
ringer og måler 40-130 x 17-28 /x.

Fig. 10. H. sativum på HA. Konidiebærere og konidier
med tydelig pseudoseptering. a) Spirende konidie.
H. sativum on O A. Conidiophores and conidia with
pseudosepta. a) Germinating conidium.

Symptomer
I smitteforsøgene er der tydelig forskel på symp-
tomerne efter smitte med H. sativum og G. gra-
minis: H. sativum giver mellembrune-mørkebru-
ne misfarvninger på rødderne og korte, smalle,
mørkegrønne blade og hyppigt antocyanfarvning
af stængelbasis. G. graminis giver mørkebru-
ne-sorte rodsymptomer, og bortset fra vækst-
hæmning, ingen symptomer på de grønne plante-
dele. De to arters symptomer kan dog ikke skel-
nes på bygplanter fra mark.

H. sativum's symptomafhængige frekvens på
bygplanter fra mark var følgende:
Tilsynel. sunde rødder: 3,9 fund pr. m rod
Lysebrune rødder: 3,2 fund pr. m rod
Mellembrune rødder: 5,7 fund pr. m rod
Mørkebrune-sorte rødder: 6,1 fund pr. m rod

Tabel 6. Smitteforsøg med H. saftvwm-isolater•.
Infection experiments with H. sativum isolates.

Udbytte, pet. af usmittet

Isoleret fra
Isolated from

1. års byg
1st year of barley growing

4. års byg
4 th year of barley growing

9. års byg
9th year of barley growing

Gennemsnit:
Mean

Isoleret
år

Isolated
year

1974
1974
1975
1975
1975

1975
1975
1975

1974
1975
1975
1975
1974
1975
1975

Pet. mør-
VHKrnnt
A.^U1 1*11 L

rodnet
Pct. dark-

brown
root-bulk

60
20
50
60
35

35
70
50

60
35
70
40
10
70
40

47

Yield, per cent of untreated

enkelt-
isolater
single

isolates

27
42
53
61
67

56
58
65

32
54
55
56
62
66
71

55

gennemsnit

mean

50

60

57
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Sædskifteafhængig frekvens
H. sativum forekom hyppigst i de forsøgsled,
hvor udbyttedepressionen var størst. H. sativum
havde samme frekvens i 9. års byg som G. grami-
nis i4. års byg, (tabel 1), hvilket sandsynliggør, at
en del af misfarvningerne på rødderne, og en del
af udbyttedepressionen i 9. års byg skyldes an-
greb af H. sativum og ikke som ofte antaget G.
graminis (Skou 1966).

Patogenitet
Derer afprøvet 15//. sflf/vz/rø-isolateri smittefor-
søg. Resultaterne ses af tabel 6.

Tabellen viser, at afvigelsen imellem isolaterne
inden for de enkelte forsøgsled er væsentligt stør-
re end den gennemsnitlige afvigelse imellem for-
søgsledene. Som tilfældet var med G. graminis,
kan der altså ikke påvises nogen patogenitetsfor-
skel imellem isolater fra 1., 4. og 9. års byg. Tabel
6 viser i øvrigt, at der overhovedet ikke er nogen
overensstemmelse imellem symptomudbredel-
sen på rødderne og den udbyttedepressive effekt.
Det gennemsnitlige udbytte på 55 pct. af udbyttet
i usmittet (tabel 1 og 6) viser, at//, sativum, under
forudsætning af smitteforsøgenes relevans for
markforhold, har mindst samme udbyttedepres-
sive effekt som G. graminis.

Tidsafhængig frekvens
H. sativums sandsynlige, udbyttedepressive ef-
fekt i 9. års byg bekræftes af artens tidsafhængige
frekvens (tabel 7).

Tabel 7. Antali/. sativum-fund pr. m rod. Middelværdi
af Lyngbyforsøget 1974, Roskildeforsøget 1974 og Ros-

kildeforsøget 1975.
Number ofH. sativum observations per m root. Mean
value at Lyngby 1974, Roskilde 1974 and Roskilde 1975.

Udviklingstrin,
Feekes
Growth stage,
Feekes

2-6
6-9

10,1-10,4
11,1-11,4

Antal år med byg
Number of years

with barley

1. 3.-4. !

1,9 1,9
2,7 1,8
4,0 3,8
0,0 3,6

3.-9.

8,1
9,8
5,8

10,4

Tabel 7 viser, at//, sativum frekvensen i 9. års
byg er høj omkring udviklingstrin 11, d.v.s. på et
tidspunkt, hvor kerneindlejringen er afsluttet.
Dette sene angreb på rødderne har altså næppe
nogen betydning for kerneudbyttet. Det ses, at
den maksimaleH. sativum-frekvens, der kan ha-
ve udbyttedepressiv effekt, optræder ved de tid-
ligste udviklingstrin i 8.-9. års byg; derimod op-
nås maksimal frekvens i 1. og 3.-4. års byg først
omkring udviklingstrin 10.

Phialophora radicicola Cain
P. radicicola fandtes ligesom de tre føromtalte
arter i røddernes indre; imidlertid er/ \ radicicola
kun repræsenteret i smitteforsøgene med tre iso-
later (tabel 1) og kan ikke med samme sandsynlig-
hed somA. bolleyi, G. graminis og/ / , sativum
udpeges som udbyttedepressiv faktor.

P. radicicola opfattes af Simonsen (1971) som
G. graminis imperfekte stadium, men som det vil
ses af det følgende, afviger P. radicicola fra G.
graminis på flere områder. Dette modsiger ikke
en eventuel systematisk sammenhæng, men set
fra et plantepatologisk synspunkt vil det være
praktisk at betragte de to svampe hver for sig.

Isolation og artsbestemmelse
Makroskopisk undersøgelse: Svampen dyrkes og
isoleres på samme måde som G. graminis, men
den fuldt udvoksede P. radicicola (diameter: 85
mm på 10 dage) adskiller sig fra G. graminis ved at
være mørk olivengrå til olivensort, og ved at dan-
ne et fyldigt, løst, lysegråt luftmycel. På undersi-
den af unge isolater (ca. 10 dage gamle) dannes
uregelmæssige sorte sklerotielignende klumper,
der til sidst udfylder agaren helt, så denne frem-
træder sort.

Mikroskopisk undersøgelse: Svampen danner
samme type hyfer som G. graminis (kraftige bru-
ne løbehyfer og tynde hyaline vegetative hyfer),
men der er ikke nogen tydelig fjeragtig udstråling.
De sorte »klumper« består af sammenbyltede
kæder af hyaline til brune clamydosporer (fig. 11).
»Clamydosporeklumpeme« på luftmycelet er
hyaline med mange udstrålende tynde hyfespid-
ser (fig. 12). I luftmycelet dannes 1-2 uger efter
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Fig. II. P. radicicola på KDA. Del af klump af clamy-
dosporer.
P. radicicola on PDA. Part of cluster of chlamy do spo-
res.

Fig. 13. P. radicicola. Gren med konidiebærere og glo-
bose masser af konidier.
P. radicicola. Branched conidiophore and globose
masses of conidia.

)/!•/

Fig. 12. P. radicicola, ungtisolat. Hyalin clamydospo-
reklump på luftmycel.
P. radicicola, young isolate. Hyaline cluster ofchlamy-
dospores on aerial mycelium.

podningen konidiebærere med phialider. De ly-
sebrune konidiebærere sidder ofte som gentagne
gaffeldelte forgreninger, på hvis yderste spidser
der dannes phialider i grupper på 1-5 (fig. 13).

Phialiderne er 10 - 23 x 2,5 - 4^, hyaline, ofte
krumme og uregelmæssige, tilspidsede opad.

2)

Fig. 14. P. radicicola på KDA. Phialider og konidier.
P. radicicola on PDA. Phialides and conidia.
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Især på yngre isolater ses en tynd gennemsigtig
krave ved phialidespidsen (fig. 14). (I vandige
præparater kan kraven ikke ses!). Konidierne,
der dannes uafbrudt, hober sig op ved phialide-
spidsen og former sammen med konidierne fra
nabophialiderne en klæbrig masse, der kan blive
op til 150^ i diameter. Konidierne, der er usepte-
rede og måler 5 -9 x 0,7 - 1,5/u, er seglformede.
De kortere konidier er ofte bredere i den ene
halvdel (fig. 14).

Symptomer
P. radicicolas symptomafhængige frekvens på
bygrødder fra mark var følgende:
Tilsynel. sunde rødder: 0,6 fund pr. m rod
Lysebrune rødder: 4,3 fund pr. m rod

Mellembrune rødder: 0,4 fund pr. m rod
Mørkebrune rødder: 0,6 fund pr. m rod

Det ses, atP. radicicola optræder hyppigst på
lysebrune rødder, hvorimod G. graminis især fin-
des på mørkebrune-sorte rødder.

Sædskifteafhængig frekvens
Det ses af tabel 1, atP. radicicola forekommer
noget hyppigere i fjerde års byg end i første og
niende års byg. Frekvensforskellen er beskeden,
men ses at have samme tendens som hos G. gra-
minis.

Patogenitet
Der er afprøvet tre isolater; det ses af tabel 8, at
kun eet af disse foråssagede rodsymptomer.

Tabel 8. Smitteforsøg med P. radicicola-isol&ter
Infection experiments with P. radicicola isolates

Isoleret fra
Isolated from

Isoleret
år

Isolated
year

Pet.
mellembrunt

rodnet

Per cent
medium-brown

rootbulk

Udbytte pet.
af usmittet

Yield per cent
of untreated

1. års byg
1st year of barley growing

4. års byg
4th year of barley growing

8. års byg

8th year of barley growing

1975

1975

1974

96

77

63

Gennemsnit
Mean

79

Tidsafhængig frekvens
P. radicicola fandtes ikke ved 1. prøveudtagning
(Feekes 6) i 4. og 9. års byg i Roskildeforsøget
1973. Først ved de to senere prøveudtagninger
(Feekes 10.3 og 11.1) forekom arten i maksimal
mængde.

Andre arter
Udover de hidtil omtalte fire arter, viser tabel 1
nogle få, der gav tydelig udbyttedepressiv effekt i
smitteforsøgene.

Trichoderma hamatum, Trichoderma polyspo-
rum, og Trichoderma spp. er tilsammen repræ-
senteret med seksten isolater i smitteforsøgene.
Det ses af tabel 1, sdTrichoderma-isolaterne, be-
tragtet som helhed, har reduceret udbyttet ken-
deligt i smitteforsøgene. Trichoderma er kendt
som antibiotikadanner (Baker & Cook 1974) og
har næppe udbyttedepressiv effekt under mark-
forhold.

Svampe med sterilt mycelium er afprøvet med
6 isolater (tabel 1). Disse er tilfældige stikprøver,
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der ikke kan betragtes som repræsentative for de
sterile svampes heterogene gruppe. Der er lejlig-
hedsvis fundet sterile svampe med »øskencel-
ler«, hvilket viser tilstedeværelsen s£Basidiomy-
cetes.

Gliocladium roseum har i gennemsnit af ti iso-
latafprøvninger forårsaget den største udbytte-
depression af alle afprøvede arter. Som det imid-
lertid vil ses af tabel 1, er arten overhovedet ikke
påvist i 1975, og er således ingen almindeligt fore-
kommende, udbyttedepressiv faktor. Det vides
fra reisolationerne fra smitteforsøgene, at G. ro-
seum er meget let påviselig ved hjælp af isola-
tionsmetode 1. De ikke særligt høje frekvenser på
rødderne er således reelle, og ikke et udtryk for en
uhensigtsmæssig påvisningsmetode. Det er såle-
des ikke sandsynligt, at arten er af direkte betyd-
ning for udbyttedepressionen i kontinuerligt dyr-
ket byg.

De fleste af de øvrige arter i tabel 1 har vist
ringe eller ingen udbyttedepressiv effekt i smit-
teforsøgene. Fusarium og Pythiums eventuelle
udbyttedepressive effekt omtales under diskussi-
onen, - de øvrige arter spiller næppe nogen di-
rekte rolle som udbyttedepressive faktorer. Un-
dersøgelsen har hovedsagelig beskæftiget sig med
svampenes direkte virkning på byg, men enkelte
iagttagelser viser interaktioner imellem svampe-
ne, f.eks. viste Chrysosporium pannorum en ty-
delig hæmmende virkning på G. graminis, og A.
bolleyi og Fusarium redolens synes uforenelige
på samme rod. Selvom en art ikke har nogen
påviselig, direkte effekt på værtplanterne, kan
den meget vel spille en rolle for udbyttedepressi-
onen via dens eventuelle virkning på jordens og
røddernes øvrige mikroflora.

Udover de arter og slægter, der er vist i tabel 1,
er der påvist følgende svampe på rødderne:
Actinomyces spp.
Arthrobotrys oligospora Fres.
Aspergillus repens de Bary
Aspergillus candidus Link
Aspergillus niger van Tieghem
Aspergillus versicolor (Vuill.) Tiraboschi
Aspergillus spp.
Botrytis cinerea Pers. ex Fr.
Cerosporella herpotrichoides Fron.

Chaetophoma spp.
Chalara spp.
Chrysosporium medarium (Link) Carm.
Cylindrocarpon didymum (Hartig) Wollenw.
Cylindrocephalum spp.
Dactylaria spp.
Diplococcium spp.
Emericellopsis glabra (van Beyma) Backus et

Orpurt
Emericellopsis terricola van Beyma
Epicoccum purpurascens Ehrenb. ex Schlecht.
Fusarium acuminatum Ellis et Everhart
Fusarium avenaceum (Corda ex Fr.) Sacc.
Fusarium graminearum Schwabe
Fusarium merismoides Corda
Fusarium moniliforme Sheld.
Fusarium niv ale (Fr.) Ces.
Fusarium poae (Peck) Wollenw.
Fusarium sporotrichioides Sherb.
Fusarium sulphureum Schlecht.
Fusicladium spp.
Geotrichum candidum Link
Gliomastix murorum (Corda) Hughes
Gonatobotrys simplex Corda
Helminthosporium gramineum Rabenh. ex

Schlecht.
Monilia spp.
Monocillium spp.
Mortierella alpina Peyronel
Mortierella exigua Linem.
Mortierella spp.
Mucor hiemalis Wehmer
Mucor spp.
Olpidium spp.
Paecilomyces carneus (Duché et Heim) Brown et

G. Smith
Papulaspora spp.
Penicillium thomii Maire
Phoma glomerata (Corda) Wollenw. etHochapf.
Phoma medicaginis Malbr. et Ro um var. pino-

della (L. K. Jones) Boerema
Phoma pomorum Thüm
Polymyxa graminis Ledingham
Rhizopus spp.
Rhizoctonia solani Kühn
Scolecobasidium constrictum (Abbott) Barron et

Busch
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Sporotrichum spp.
Stemphylium spp.
Torula herbarum (Pers.) Link ex Fr.
Trichocladium opacum (Corda) Hughes
Trichoderma koningii Oud. aggr.
Trichoderma longibrachiatum Rifai
Truncatella truncata (Lév.) Steyaert
Ulocladium lanuginosum (Harz) Simmons
Verticillium chlamydosporium Goddard
Verticillium nigrescens Pethybr.
Verticillium spp.
Volutella ciliata (Alb. et Schw.) Fr.
Volutella piriformis Gilmann et Abbott
Zygorrhynchus moelleri Vuill.

Olpidium og Polymyxa graminis er påvist ved
direkte mikroskopi af rødderne, Phoma porno-
rum med metode 2 og de øvrige med metode 1.
Svampene fandtes meget spredt, og flertallet er
kun påvist een eller ganske få gange i et enkelt
forsøgsår på eet af forsøgsstederne. Det bør
imidlertid bemærkes, at sjælden påvisning ikke
nødvendigvis er ensbetydende med sjælden fore-
komst. Det kan med en enkelt undtagelse ikke
udelukkes, at den sjældne påvisning skyldes en
mangelfuld påvisningsteknik. Undtagelsen er
Cercosporella herpotrichoides (knækkefodsy-
gesvampen), der er let isolerbar efter isolations-
metode 1. Enkelte af de øvrige svampe er afprø-
vet i smitteforsøg med eet eller nogle få isolater.
Torula herbarum blev afprøvet med eet isolat, der
nedsatte udbyttet til 65 pct. af udbyttet i usmittet.
De øvrige afprøvede svampe havde ringe eller
ingen udbyttedepressiv effekt.

Enkelte af de påviste svampe kunne ikke be-
stemmes. De fleste af disse var indbyrdes for-
skellige, men enldriella-lignende svamp forekom
i ikke ubetydelig mængde i ottende-niende års
byg, og stort set ikke i første, tredje og fjerde års
byg. Smitteforsøg med to isolater viste ingen
symptomer og ingen udbyttedepressiv effekt.
Svampen forekom stort set udelukkende omkring
gulmodenhed.

Diskussion
Gaeumannomyces graminis er almindeligt ac-
cepteret som udbyttedepressiv faktor i kontinu-

erligt dyrket byg, og der findes en omfattende
litteratur herom (Ellegaard og Stetter 1972).

Den øvrige svampeflora på bygrødder er kun
omtalt i begrænset omfang: Skou (1966) omtaler
Helminthosporium sativum som en potentiel
rodpatogen svamp på korn i Danmark. Christen-
sen (1968) afprøvede fire Fusarium- arter s ud-
byttedepressive effekt i smitteforsøg i byg, ligele-
des i Danmark. Nærværende undersøgelse har
imidlertid vist, at tre af de af Christensen afprø-
vede Fusarium arter: F. avenaceum, F. gramine-
arum og F. culmorum forekommer sjældent på
bygrødder. Den fjerde art,F. oxysporum kan væ-
re identisk med den i nærværende undersøgelse
benævnte F. redolens, der var den tredjehyppigst
påviste art.

I canadiske smitteforsøg (McKeen 1977) er Fu-
sarium spp. og Pythium graminicola påvist i byg-
rødder. I nærværende undersøgelses smittefor-
søg kunne Py thium ikke påvises i rødderne; dette
kan skyldes, at smitteforsøgene er udført i pera-
lite, der på grund af en ringe vandholdende evne
antagelig er mindre velegnet for de fugtighed s-
kræ vende Py thium.

I engelske undersøgelser fandtes Aureobasidi-
um bolleyi hyppigt i bygrødder (Slope & Broom
1974), og Salt (1976) fandt blandt tmdetAureoba-
sidium, Pythium, Gaeumannomyces og Phialo-
phora i hvederødder. I smitteforsøg med hvede
fandtes ifølge Fitt & Hornby (1976) udbyttetab
efter infektion med: Gaeumannomyces graminis,
Aureobasidium bolleyi, Helminthosporium sati-
vum og Fusarium culmorum.

Desværre har det ikke været gørligt at studere
bakteriefloraen i, på og omkring bygrødderne.
Det er muligt, at bakterier - f. eks. ved produktion
af antibiotika og vækststoffer, næringskonkur-
rence eller næringsfrigørelse - kan have væsentlig
indflydelse på svampefloraens sammensætning
og på den tilgængelige næring for planterøddrene.

Konklusion
Undersøgelserne sandsynliggør, at udbyttekur-
ven, som den fremgår af mange markforsøg, er
resultant af mindst to kurver, hvoraf den ene be-
skriver Gaeumannomyces graminis' (goldfodsy-
gesvampens) udbyttedepressive effekt. Denne

70



ud- '
bytte

kurves principielle forløb er skitseret i fig. 15 med
fuldt optrukket linie. Kurven illustrerer undersø-
gelsens resultater, idet der fandtes lige meget
goldfodsyge i l.-og 9. års byg. Desuden stemmer
det overens med take-all decline-teorien og med
de praktiske erfaringer fra de seneste ti år, hvor
»goldfodsygesymptomerne« har været få og sva-
ge i parceller og marker med byg efter byg {Jepsen
og Jensen 1976).

For at forklare udbyttekurvens manglende
overensstemmelse med før omtalte kurve, må der
eksistere faktorer, hvis samlede udbyttedepres-
sive effekt kun er udsat for decline-lignende fæ-
nomener i meget begrænset omfang; dette illu-
streres af den næsten retliniede kurve (stiplede) i
fig. 15.

Effekt af G.graminis

Effekt af »andre faktorer«

Resultant

Antal år m. byg

Fig. 15. Princip

Det postuleres, at den stiplede kurve er et prin-
cipielt udtryk for virkningen af forskellige fysio-
logiske faktorer (dårlig jordstruktur, nedsat
vandkapacitet m.v.) samt virkningen af visse
rodpatogene svampe, der ifølge undersøgelsen
ikke eller kun i begrænset omfang er declinepå-
virkelige. Blandt sidstnævnte skal især fremhæ-
ves: Aureobasidium bolleyi og Helminthospori-
um sativum, hvis frekvenser og/eller udbyttedep-
ressive effekt ikke synes påvirkede af decline in-
den for det undersøgte område. Resultanten af de
to kurver, - den dobbelt optrukne linie i fig. 15 - er
principielt sammenfaldende med de i forsøg og i
praksis fundne udbyttekurver.

Erkendtlighed
Undersøgelsen er muliggjort ved en bevilling fra
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Forskningsråd. Fastlæggelsen af projektets ho-
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varetaget af en styringsgruppe med følgende
medlemmer: professor, dr. agro. J. E. Herman-
sen, forstanderH. M. Jepsen, lie. agro. J. Helms
Jørgensen og forstander E. Poulsen (formand).

Videnskabelig assistent H. Schulz har i under-
søgelsens indledende fase været behjælpelig med
svampebestemmelser.
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