
Abstrakter
af artikler skrevet af Statens Planteavlsforsøgs medarbejdere i 1991 (og i slutningen af 1990) i inter-
nationale tidsskrifter på grundlag af primære forskningsdata.

Afdeling for Kulturteknik
Andersen, M. N.; Jensen, C. R. & Lösch, R. 1991.
Derivation of pressure-volume curves by a non-
linear regression procedure and determination
of apoplastic water. J. Exp. Bot. 42,159-165.

Data fra tryk-volumen (PV) analyse kan analy-
seres ved hjælp af transformation I [dvs. blad-
vandspotential ("4̂ ) versus reciprokt relativt
vandindhold (l/R)] eller ved hjælp af transfor-
mation II [dvs. l/^j versus R]. Dette kan forår-
sage variansinhomogenitet specielt i transforma-
tion II på grund af det brede område 1 / ^ dæk-
ker. Tilsvarende kan logaritmisk transformation
af bladturgorpotentialet (M/1) forstyrre varians-
homogeniteten, når elasticitetsfølsomhedsfakto-
ren (ß) beregnes ved lineær regression mellem
værdier af ln^ og l/R. For at undersøge, hvor
meget denne effekt af datatransformation påvir-
ker parametrene opnået ved PV analyse og
regression, blev en non-lineær regressionsproce-
dure sammenlignet med den almindeligt
anvendte lineære procedure til beregning af ^
ud fra ß i turgorområdet og bladosmotisk poten-
tial (M/̂ ) i både det turgide og ikke-turgide
område. Som testplanter anvendte vi prøver fra
vårbyg (Hordeum distichum L., cvs Gunnar og
Alis) dyrket under markforhold. Resultaterne
viste, at transformation og anvendelse af lineær
regressionsanalyse førte til variansinhomogeni-
tet, mest ved transformation af ^ og i mindre
grad ved transformation af måledata for Wn. Vi
anbefaler imidlertid brug af den non-lineære
procedure i begge tilfælde.

Endvidere udledte vi en matematisk basis for
at beregne den apoplastiske vandfraktion Ra ud
fra thermocouple-hygrometri på levende og

dræbt bladvæv. Ra var 0,15 ved R=l og aftog ved
dehydrering.

Ligningerne, der beskriver sammenhængen
mellem ^n og R og mellem W og R, blev udvi-
det til at tage den apoplastiske vandfraktion i
betragtning.

Andersen, M. N. & Aremu, J. A. 1991. Drought
sensitivity, root development and osmotic ad-
justment in field grown peas. Irrig. Sei. 12,45-51.

For at studere tørkefølsomheden hos ært (Pisum
sativum L. cv. Bodil) i forskellige vækstfaser
blev der i 1985 og -86 gennemført markforsøg på
en grovsandet jord med lille vandholdende evne.
Tørke opstod naturligt eller blev fremkaldt ved
hjælp af overdækning i henholdsvis den vegetati-
ve, blomstrings- og bælgfyldningsfasen. Tørke-
følsomhederne blev vurderet ud fra forholdet
mellem relativ udbyttenedgang (1-Ya/Ym) og
relativt evapotranspirationsdeficit (l-ETa/ETm) i
de enkelte vækstfaser, hvor Y> og ETa angiver
henholdsvis aktuelt udbytte og aktuel evapo-
transpiration fra en udtørret parcel og Ym, og
ETm angiver maksimumudbyttet og evapotran-
spirationen fra den fuldt vandede behandling.
Rodvæksten blev fulgt ved at måle rodtætheden
(Lv) i 10 cm jordlag til en dybde af 50 cm. Det
osmotiske potential i fuldt hydrerede blade
(^s

100) blev målt igennem vækstsæsonen i det
sidst fuldtudviklede blad.

Rodzonens tilgængelige vandkapacitet blev
estimeret til at være 42-50 mm på basis af et plot
af ETa/ETm mod jordvandsdeficit målt med neu-
tronmoderationsmetoden eller ved direkte må-
ling af roddybden. Rodzonen, hvor L > 0,1 cm"2,
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strakte sig til en dybde af 35 cm ved blomstrings-
fasens afslutning og til en dybde af 45-50 cm ved
modenhed. Rodvæksten fortsatte i løbet af tør-
keperioderne. Tørkefølsomheden hos ært var
høj i blomstringsfasen, især i 1986, hvor tørke-
stress opstod hurtigt, og betydelig mindre i bælg-
fyldningsfasen. Udbyttereduktionen på grund af
tørke i blomstringsfasen skyldtes fortrinsvis et
mindre antal bælge pr. stængel. Stærk tørke
opstod ikke i løbet af den vegetative fase. Det
osmotiske potential (^s

100) faldt fra ca. -0,75
MPa til ca. -1,30 MPa i løbet af vækstsæsonen.
Den osmotiske tilpasning var størst under tørke
i de tidlige vækstfaser. 11985 faldt ^s

100 0,5 MPa
ved relativ langsom udtørring i blomstringsfa-
sen, medens ^s

100 kun aftog med 0,2 MPa i 1986,
hvor udtørringen foregik hurtigt. Den osmotiske
tilpasning kan være årsag til den lavere tørke-
følsomhed i 1985 i forhold til 1986 og endvidere
have bidraget til opretholdelsen af rodvæksten
under tørke.

gennem kvælstoffikseringen således tilføres are-
alet 120-140 kg N/ha/år, men kun ca. 5 kg
N/ha/år i en ren græsbevoksning. Denitrifikati-
onsaktiviteten var lav på alle parceller - under
0,5 kg N/ha/år.

En omlægning fra kornsædskifte til græs ned-
satte hurtigt nitratudvaskningen. Fra et niveau
på 45-60 kg N/ha/år faldt udvaskningen til 2-5 kg
N/ha/år på det udyrkede græsareal og til 8 kg
N/ha/år på det N-gødede, afgræssede areal.

Omlægningen til græs kunne registreres ved et
lavt nitratindhold i dybder indtil 3 m under ter-
ræn. Niveauet fra 4-8 m under terræn svarede til
koncentrationen under marken i sædskifte, og
koncentrationen i jordvand for 3 meters dybde
viste et faldende forløb i perioden.

Kvælstof- og fosforudvaskninjpn var lille på
naturarealerne (lynghederne). Årligt blev der
udvasket 2-3 kg N/ha og 0,03 til 0,1 kg P (uorga-
nisk P). Omlægningen til græs reducerede fos-
forudvaskningen fra ca. 2 kg P/ha/år til ca. 1/10 i
løbet af perioden 1987-90.

Afdeling for Jordbiologi og -kemi
Christensen, N.; Ernstsen, V. & Vinther, F. P
1991. Changes in nutrient dynamics in marginal
agricultural land. In: Nitrogen and Phosphorus
in Soil and Air - A-abstracts of the Danish
Research Programme on Nitrogen (NPo), Phos-
phorus and Organic Matter, Ministry of Envi-
ronment, pp. 231-248.

Over en 3-årig periode fulgtes ændringerne i
stofkredsløbet efter »marginalisering« af en san-
det, opdyrket jord. Fåre-græssede og ikke-græs-
sede parceller samt en braklagt parcel blev sam-
menlignet med et areal i fortsat kornsædskifte
samt 3 naturarealer (referencearealer). I under-
søgelsen blev det belyst, hvorledes omlægningen
til græs påvirker udvaskningen af N og P samt
væsentlige delprocesser i det interne N-kreds-
løb.

Det blev påvist, at hverken braklægning eller
tilsåning med græs havde nogen virkning på gra-
den af kvælstofmineralisering. I gennemsnit blev
der således mineraliseret ca. 100 kg N/ha/år,
både i den marginaliserede jord og i den dyrke-
de jord. Sammensætningen og udbredelsen af
bælgplanter (humlesneglebælg) havde afgørende
betydning for det ugødede græsareals kvælstof-
forsyning. I en tæt bestand af sneglebælg kan der

Jacobsen, O. S. & Vinther, EP 1991. Impact on
groundwater quality from two manured farm-
lands on sandy soils. In: Nitrogen and Phosphor-
us in Soil and Air - B-abstracts of the Danish
Research Programme on Nitrogen (NPo), Phos-
phorus and Organic Matter, Ministry of Envi-
ronment, pp. 167-188.

På lette jorde har anvendelsen af husdyrgødning
og specielt udbringningstidspunktet stor effekt
på kvaliteten af grundvandsinfiltrationen.

De to undersøgte landbrug (Vesterlind og
Gunderup) er beliggende syd for Herning på
kanten af Skovbjerg bakkeø, hvor undergrun-
den består af sand, silt og ler, og dyrkningslaget
er henholdsvis JB1 og JB3. Grundvandsreservo-
iret ligger i henholdsvis 4 og 9 meters dybde og
består af miocænt sand.

Udvaskningen varierede mellem 205 og 45 kg
N/ha/år, størst efter ajleudbringning på barjord,
og var generelt faldende gennem måleperioden
som følge af »grønne marker« praksis. Der var
en meget lav denitrifikationsaktivitet i pløjela-
get, men til gengæld en meget høj aktivitet i
området omkring grundvandsspejlet. Koncen-
trationen af lattergas i jordluften ovenover
grundvandsspejlet var op til 300 gange koncen-
trationen i den atmosfæriske baggrund.
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Udvaskning af organisk kvælstof blev fundet
til at udgøre ca. 25% af den totale udvaskning.
Samtidig blev der fundet store mængder opløst
organisk stof i jordvandet, hvilket betyder, at
der kan ske en nitratreduktion i den umættede
zone og i det øverste grundvand. Ved grund-
vandsspejlet faldt TOC koncentrationen 150 ml
C/l, og laboratoriemålinger viste en nitratreduk-
tion på op til 120 kg N/ha/år, når der regnes med
et jordlag på 1 m's tykkelse. Samstemmende
hermed faldt nitratkoncentrationen i de øverste
5 meter af grundvandet til det halve.

Udvaskningen af total-P var ringe, mindre
end 1 kg P/ha/år og transporten i den umættede
zone ubetydelig.

Zeuthen, S. B.; Vinther, F. P & Eiland, F. 1991.
Transport and transformation of N and P in the
surrounding area of Langvad River - Microbial
nitrate reduction in the unsaturated zone. In:
Nitrogen and Phosphorus in Soil and Air - B-
abstracts of the Danish Research Programme on
Nitrogen (NPo), Phosphorus and Organic Mat-
ter, Ministry of Environment, pp. 119-135.

I Langvad Å's opland blev der foretaget 3 borin-
ger indtil ca. 14 m's dybde. I jordprøver fra for-
skellige dybder blev der udført en række kemi-
ske og mikrobiologiske undersøgelser for at
klarlægge, om der findes en mulighed for mikro-
biel nitratreduktion i umættede lerjordsprofiler.

Den mikrobielle biomasse udtrykt ved jor-
dens ATP-indhold viste, at biomassen i de dybe-
re jordlag udgjorde 3-5 pct. af biomassen i over-
fladejorden. På basis af pladespredninger blev
den bakterielle biomasse i undergrunden
bestemt til mellem 1-10 pct. af den bakterielle
biomasse i overfladen. Ved MPN-metoden blev
der fundet denitrificerende bakterier i alle
undersøgte dybder ned til 14 m i antal fra 102 til
105 bakterier pr. g jord.

Den aktuelle denitrifikationsaktivitet i de
dybere jordlag var i de fleste tilfælde lavere end
i overfladejorden.

Undersøgelser af den potentielle denitrifikati-
onsaktivitet viste, at der i alle undersøgte dyb-
der var mangel på en let omsættelig kulstof- og
energikilde, og at der i flere af dybderne desu-
den var mangel på nitrat. Manglen på let tilgæn-
gelige kulstofforbindelser i jorden under rodzo-
nen vil således være begrænsende for en større

mikrobiel reduktion af nitrat ned gennem den
umættede zone. Hvis man tager det meget store
jordvolumen i betragtning, er det dog muligt, at
de lave aktiviteter, der blev målt, kan bidrage til
at fjerne nedsivende nitrat. I den ene boring
blev der målt denitrifikationsaktiviteter, der sva-
rer til, at mellem 5 og 10 kg NO3-N/ha/år redu-
ceres i et jordlag på 1 m's tykkelse.

Vinther, F. P. 1991. Temperature and denitrifica-
tion. In: Nitrogen and Phosphorus in Soil and
Air - A-abstracts of the Danish Research Pro-
gramme on Nitrogen (NPo), Phosphorus and
Organic Matter, Ministry of Environment, pp.
33-50.

Med det formål at undersøge temperaturens
betydning for den relative fordeling mellem N2-
og N2O-afgivelsen fra jorden, gennemførtes for-
søg med en grovsandet jord (JB1) fra Jyndevad
og en sandblandet lerjord (JB5) fra Askov.

Jordprøverne blev inkuberet i laboratoriet
under forskellige temperaturforhold (fra 2 til
25°C) og fugtighedsforhold (fra 75 pct. til 175
pct. af markkapacitet), samt efter iblanding af
forskellige mængder gylle.

Denitrifikationsaktiviteten blev herefter målt
ved hjælp af acetylen-inhiberings-teknikken. In-
kuberes jord sammen med acetylen, blokeres
reduktionen af N2O til N2, og man kan således
måle den totale denitrifikationsaktivitet ved at
måle N2O-afgivelsen pr. tidsenhed. N2/N2O-for-
holdet er beregnet ud fra målinger på prøver
inkuberet både uden og med acetylen.

Målingerne i laboratoriet viste, at denitrifika-
tionsaktiviteten er stærkt afhængig af jordtype,
jordens temperatur og af vandindholdet. For at
opnå en denitrifikationsaktivitet af betydning
viste målingerne, at temperaturen skal op over
10°C og vandindholdet være på 100 pct. af
markkapaciteten eller derover. Resultaterne
viste endvidere, at der under alle forhold var en
lav denitrifikationsaktivitet i den grovsandede
jord.

På grundlag af denitrifikationsaktiviteterne
målt i laboratoriet er der beskrevet en simpel
denitrifikationsmodel, hvor N-tabet beregnes
som funktion af temperaturen. Med hensyn til
N2/N2O-forholdets afhængighed af temperatu-
ren, blev det fundet, at ved vandindhold over
100 pct. af markkapaciteten, stiger forholdet
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med stigende temperatur, og korrektionsfakto-
rer er beregnet, således at N2/N2O-forholdet
målt ved 20°C kan korrigeres til aktuel tempera-
tur.

Afdeling for Planteernæring og -fysiologi
Christensen, S. & Christensen, B. T. 1991. Orga-
nic matter available for denitrification in diffe-
rent soil fractions: effect of freeze/thaw cycles
and straw disposal. J. Soil Sei. 42, 637-647.

I et markforsøg på fin sandblandet lerjord (JB6,
Rønhave) blev der i det tidlige efterår udtaget
jordprøver i 0-20 cm laget i et forsøg, hvor hal-
men var enten blevet fjernet eller nedmuldet
hvert år over en periode på 22 år. Denitrifikatio-
nen i prøver af hel jord, 1-2 mm våd-stabile
aggregater, samt ler og silt partikelfraktioner
blev bestemt under anaerobe forhold efter til-
sætning af nitrat og acetylen. Tilgængeligheden
af prøvernes indhold af organisk stof blev der-
ved begrænsende for denitrifikationen. Prøverne
blev udsat for en eller to fryse/tø behandlinger
eller blev inkuberet direkte. K2SO4-ekstraher-
bart kulstof blev bestemt før og efter kloroform-
behandling af prøverne.

En fryse/tø behandling øgede denitrifikatio-
nen i hel jord og aggregater. For aggregater og
hel jord uden halmnedmuldning fandtes samme
stigning i denitrifikationen efter en og to fryse/tø
behandlinger. Mængden af organisk stof, der
blev ekstraheret med K2SO4, var mindre end
behovet for organisk stof til at understøtte stig-
ningen i denitrifikationen. I hel jord med
halmnedmuldning fandtes en større stigning
efter første fryse/tø behandling. Denne ekstra
halm-afledte denitrifikations puls stemte over-
ens med den målte nedgang i mængden af orga-
nisk stof i den mikrobielle biomasse. For de
øvrige undersøgte prøver blev der ved fryse/tø
behandlingerne frigjort yderligere organisk stof,
som kunne understøtte denitrifikation.

Tilgængeligheden af lerbundet organisk stof,
som kunne understøtte denitrifikation, var dob-
belt så stor som tilgængeligheden af organisk
stof isoleret sammen med silt-fraktionen.
Halmnedmuldning havde ingen betydende virk-
ning på bio-tilgængeligheden af organisk stof i
ler og silt. I modsætning til hel jord og aggrega-
ter nedsatte fryse/tø behandlingen tilgængelig-
heden af det organiske stof i ler og silt. Efter en

fryse/tø behandling var bio-tilgængeligheden
kun den halve af tilgængeligheden i ubehandle-
de partikelfraktioner.

Virkningen af fryse/tø på hel jord og aggrega-
ter må tilskrives en frigørelse af organisk stof,
som kan understøtte en øget denitrifikation, og
som dels hidrører fra mikrobiel biomasse, der
dræbes ved fryse/tø behandlingen, dels fra orga-
nisk stof beskyttet i aggregater, der nedbrydes
ved fryse/tø. For prøver af fuldstændigt disper-
geret jord (ler og silt fraktioner) kan nedgangen
i biotilgængeligheden af organisk stof tilskrives,
at der ved fryse/tø behandlingen dannes mikro-
aggregater, hvori det organiske stof er mindre
tilgængeligt for de denitrificerende mikro-orga-
nismer.

Sommer, S. G. & Jensen, E. S. 1991. Foliar
absorption of atmospheric ammonia by ryegrass
in the field. J. Environ. Qual. 20,153-156.

11988 blev tørafsætning af ammoniak målt sam-
tidig i forskellig afstand fra en gård med en mal-
kekvægsbesætning på 80 køer. Afsætningen blev
bestemt med en biomonitor bestående af kar
med almindelig rajgræs (Lolium multiflorum
Lam.), der fik tilført 15N beriget kvælstof. Bru-
gen af 15N, forbedrede metodens præcision og
sænkede detektionsgrænsen sammenlignet med
en metode, hvor afsætningen blev beregnet med
en differensmetode (N-balance). Atmosfærisk
ammoniak blev målt med gasvaskeflasker. Efter
6 ugers eksponering i vækstsæsonen blev der
målt en ammoniak-deposition varierende fra
0,7 g N m~2 til 3,0 g N nr2 ved gennemsnitlige
atmosfæriske ammoniakkoncentrationer på 6 \i
g NH3 m"3 og 89 |ui g NH3/m

3. Der blev beregnet
en gennemsnitlig depositionshastighed på 1,6
cm/s (s.d. 1,2 cm/s).

Sommer, S. G. & Olesen, J. E. 1991. Effects of
dry matter content and temperature on ammo-
nia loss from surface-applied cattle slurry. J.
Environ. Qual. 20,679-683.

Indflydelsen af stigende indhold af tørstof på
ammoniaktabet fra overfladeudbragt gylle blev
undersøgt med et vindtunnelsystem. Gyllens
tørstofindhold blev justeret ved at blande fiber
og væskefraktionen af mekanisk separeret gylle
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i forskelligt forhold. Gyllen blev udbragt på 5
cm højt græs og på byg i mængder på 3 l/m2. Ind-
holdet af tørstof varierede fra 0,9 til 22 pct. Total
N fra 2,9 til 4, 9 g N/l, TAN (NH3+NH4

+) fra 1,6
til 3,0 g N/l og pH fra 7,0 til 7,9. Forsøgene viste,
at ammoniaktabet stiger ved stigende tørstofind-
hold i den udbragte gylle. Det akkumulerede
tab over 6 døgn varierede fra 19 til 100 pct. af
den udbragte TAN, fra gylle med henholdsvis
0,9 og 15,6 pct. tørstofindhold. Det målte akku-
mulerede ammoniaktab efter 6 timer steg line-
ært med tørstofindholdet. Det akkumulerede
ammoniaktab i perioderne 0-6 timer, 6-12 timer,
12-24 timer og 24 timer til 6 dage blev beregnet.
Når resultaterne blev justeret for pH og tempe-
ratureffekter, var der en tendens til, at ammo-
niaktabet var sigmoidalt relateret til tørstofind-
holdet i alle 4 perioder. Dette tyder på, at
ændringer i tørstofindholdet ved niveauer under
4 pct. og over 12 pct. er af lille betydning for
ammoniaktabet.

Sommer, S. G.; Olesen, J. E. & Christensen, B. T.
1991. Effects of temperature, wind speed and air
humidity on ammonia volatilization from surfa-
ce applied cattle slurry. J. Agric. Sei. Camb. 117,
91-100.

Ammoniaktab fra overfladeudbragt kvæggylle
blev undersøgt med et vindtunnelsystem. Ekspe-
rimenterne blev gennemført i marken på en JB5
jord. Fra oktober 1986 til november 1989 blev
der gennemført 42 forsøg med gylle taget fra
den samme gyllebeholder, for at sikre, at gyllen
havde en ensartet sammensætning. I artiklen
relateres ammoniaktabet over en 6 døgnsperio-
de til vindhastighed, lufttemperaturen og vand-
dampsdeficit.

Ved lufttemperaturer nær frysepunktet var
ammoniaktabshastigheden lille. Det akkumule-
rede tab over 6 døgn var imidlertid højt, fordi
hastigheden var konstant i løbet af hele perio-
den. I disse forsøg var jorden vandmættet og
delvis frossen, derfor var infiltrationen af gylle
ned i jorden begrænset. Ved 19°C var tabet stort
de første timer efter udbringning, men efter 12
timer skete der ikke yderligere tab af ammo-
niak. Bortset fra disse yderpunkter, var ammo-
niaktabs-hastigheden de første 24 timer signifi-
kant påvirket af lufttemperatur og vindhastig-
hed.

Ammoniakfordampningen i løbet af de første
6 timer var exponentielt relateret til lufttempe-
raturen (r2=0,84), men derefter blev korrelatio-
nen ringere med tiden efter gylleudbringningen.
Et stigende ammoniaktab ved stigende vand-
dampsdeficit blev vurderet at være en effekt af
forskelle i lufttemperaturen.

Der var et stigende ammoniaktab ved vindha-
stigheder stigende til 2,5 m/s. Ved vindhastighe-
der mellem 2,5 og 4 m/s var der ingen entydig
sammenhæng mellem vindhastighed og ammo-
niaktab. Ammoniaktabet i perioden 12 til 24
timer efter gylleudbringning steg med stigende
pH i gyllen på udbringningstidspunktet.

Det blev foreslået, at ammoniaktabshastighe-
den påvirkes af forskellige faktorer de første 24
timer og i den efterfølgende periode. De første
24 timer er ammoniaktabet højt som følge af et
højt pH i i overfladen af gyllen, og lufttempera-
turen har en signifikant indflydelse på ammo-
niaktabet. I den efterfølgende periode falder
pH, og ammoniaktabshastigheden falder. I den-
ne periode har andre faktorer end temperaturen
stor betydning for ammoniaktabet.

Laboratoriet for Biavl
Fries, L; Aarhus, A.; Hansen, H. & Korpela, S.
1991. Comparison of diagnostic methods for
detection of low infestation levels of Varroa
jacobsoni in honey bee (Apis mellifera) colonies.
Exp. Appl. Acarol. 10,279-287.

35 bifamilier fik hver tilført fem til otte Varroa
jacobsoni hunner i juli. Familierne blev under-
søgt for mider hver tredje uge i 16 måneder.

Ved undersøgelse af nedfald blev der fundet
V. jacobsoni i 22 bifamilier (63%) i løbet af de
første tre måneder. I løbet af den første vinter
(oktober til april) blev der fundet mider i ned-
fald i 13 familier (37%).

For at finde Varroa om sommeren i bifamilier
med forseglet yngel er det mere effektivt at
undersøge nedfald end yngelprøver. Under-
søgelse af yngel var mere effektiv end under-
søgelse af voksne bier. I bifamilier uden forseg-
let yngel var undersøgelse af nedfald og levende
voksne bier næsten lige effektiv. Den højeste
korrelation mellem dagligt midenedfald og
mider pr. levende bi (r=0,81) blev fundet i bifa-
milier med forseglet yngel. I løbet af vinteren
var undersøgelser af døde bier og nedfald
næsten lige effektiv.

463



Fries, I.; Aarhus, A.; Hansen, H. & Korpela, S.
1991. Development of early infestations by the
mite Varroa jocobsoni in honey-bee (Apis melli-
fera) colonies in cold climates. Exp. Appl. Acar-
ol. 11,205-214.

Udviklingen af et angreb på fem til otte voksne
Varroa jacobsoni hunner, der var tilført hver af
35 bifamilier, blev undersøgt i 16 måneder. Der
var ingen infektionsmuligheder udefra. Bereg-
ninger af midepopulationens størrelse var base-
ret på indsamling af nedfald, prøver af bier og
yngel samt estimering af antallet af bier og
yngelceller i løbet af sommeren. Om vinteren
blev der kun indsamlet døde bier og nedfald.
Prøverne blev taget hver tredje uge.

De insamlede data viser, at midepopulationen
sandsynligvis kan vokse mere end 100 gange
inden for en sommer og mere end ti gange fra år
til år i et klima med en yngelperiode på mindre
end fem måneder. Der var en stor variation mel-
lem bifamilierne. Vinterdødeligheden af mider,
der dør med værten eller falder ned fra vinter-
klyngen har stor indflydelse på midens populati-
onsdynamik. De indsamlede data viser også, at
den enkle metode, hvor man tæller mider i ned-
faldet, er en brugbar parameter, når man skal
beregne Vførroa-populationens udvikling i bifa-
milier med yngel.

Hansen, H. & Rasmussen, B. 1991. The sensiti-
veness of the foulbrood bacterium Bacillus
larvae to heat treatment. Proceedings of the
International Symposium on Recent Research
on Bee Pathology, Gent 1990,146-148.

To honninger med forskelligt indhold af
Bacillus larvae blev varmet op til 100°C. Prøver
blev udtaget på forskellige tidspunkter og
undersøgt for bakterien. I den ene honning kun-
ne bakterien ikke påvises efter 20 minutters
opvarmning. I den anden honning kunne bakte-
rien påvises i op til 30 minutter, men ikke efter
35 minutters opvarmning.

Seks partier voks fra bifamilier inficeret med
B. larvae blev omsmeltet ved hjælp af vanddamp
på et vokssmelteri. Forskellige prøver blev udta-
get under processen. I et af partierne kunne der
efter omsmeltningen påvises en lille infektion af
B. larvae. I de andre partier kunne bakterien
ikke påvises. Tolv partier kunsttavler blev også
undersøgt. Vokset i to af partierne stammede fra

bifamilier med ondartet bipest. B. larvae kunne
ikke påvises i nogle af disse partier.

Bistader, hvor der havde været bifamilier med
ondartet bipest, blev flamberet grundigt med en
gasbrænder. B. larvae sporer blev ikke dræbt ved
denne behandling.

Schousboe, Chr. 1990. Seasonal variations in
duration of capped stage in the development of
bee brood. Proceedings of the International
Symposium on Recent Research on Bee Patho-
logy, Gent 1990, 52-53.

Målinger af varigheden af biyngels forseglede
stadium har vist sæsonvariationer i danske bifa-
milier (Apis mellifera L.). Sæsonvariationer fra
to somre (1989 og 1990) vises, og variationernes
mulige indflydelse på udvikling og bekæmpelse
af Varroa-syge og Kalkyngel-syge omtales. 1989-
målingerne af sæsonvariationer er beskrevet i
Tidsskrift for Biavl 124,50-52,1990.

Laboratoriet for Forædling og Formering
Kristiansen, K. 1991. Post-propagation growth of
cuttings from in vitro and in vivo propagated
stock plants of Ficus benjamina. Sei. Hort. 46,
315-322.

Stiklinger fra vævsformerede moderplanter af
Ficus benjamina dannede hurtigere rod og hav-
de en højere rodningsprocent end stiklinger fra
traditionelt formerede moderplanter. De rodede
stiklinger fra de vævsformerede planter voksede
hurtigere og dannede flere og længere sideskud
sammenlignet med stiklinger fra traditionelt for-
merede moderplanter. Forskellige kloner indgik
i forsøget. En klon, udvalgt i et tidligere selekti-
onsforsøg baseret på traditionelt formerede
moderplanter, viste sig også at være blandt de
bedste, hvis moderplanterne var vævsformerede.
Den vækstfremmende effekt af vævsformering
blev reduceret gennem de første 4 måneder
efter overførsel til sphagnum.

Brandt, Kirsten 1991. A method for estimating
oxygen availability of stationary plant cell cultu-
res in liquid media. Plant Cell, Tissue and Organ
Culture 26,195-201.
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En metode til estimering af ilttilgængelighed i
plantecellekulturer dyrket i stationært flydende
medium, f.eks. mange protoplastkulturer, er
beskrevet. Metoden er baseret på kortvarige
målinger af sammenhængen mellem respirati-
onshastighed og iltkoncentration for en prøve af
cellerne, målt under omrøring af mediet. Ud fra
sådanne data er det muligt at estimere iltkon-
centrationen på bunden af en stillestående fly-
dende cellekultur, ved at beregne mængden af
ilt, der når cellerne ved diffusion. Som et eksem-
pel blev hypokotylprotoplaster af raps (Brassica
napus L. cv. Omega) dyrket ved forskellige ilt-
koncentrationer i celleniveau, opnået ved at va-
riere celletæthed, dybden af medielaget og ilt-
koncentrationen af gasfasen. Antallet af overle-
vende kalli var positivt korreleret med den esti-
merede ilttilgængelighed mellem 60 og 350 uM
O2, under 60 uM O2 døde alle celler. Dette indi-
kerer, at ilttilgængelighed kan være en be-
grænsende faktor i det område, der er normalt i
protoplastkulturer, og at metoden kan benyttes
ved udvikling af optimale dyrkningsbetingelser
for stationære plantecellekulturer.

Afdeling for Plantepatologi
Østergård, H. & Hovmøller, M. S. 1991. Gametic
disequilibria between virulence genes in barley
powdery mildew populations in relation to
selection and recombination. I. Models. Plant
Pathology 40,166-177.

To og tre-locus modeller blev udviklet for at
analysere opståen samt udvikling af gametisk
uligevægt (koblingsuligevægt) mellem virulens-
gener i luftbårne populationer af haploide, para-
sitiske patogener, illustreret ved bygmeldug-
svampen Erysiphe graminis f.sp. hordei. Ifølge
modellerne ville selektion, forårsaget af to eller
tre resistensgener i værtsorter, generere game-
tisk uligevægt mellem de korresponderende vi-
rulensgener hos patogenet, medens rekombina-
tion som følge af sexuel reproduktion i de fleste
tilfælde reducerede mængden af gametisk ulige-
vægt. Reduktionen af gametisk uligevægt under
sexuel reproduktion afhang af rekombinations-
frekvensen multipliceret med proportionen af
sporer produceret ved sexuel reproduktion, og
med det relative areal af værtsorter, hvor de
pågældende virulensgener var »unødvendige«

for patogenets reproduktion. Udviklingen af
gametisk uligevægt i den luftbårne population
var forskellig afhængig af kombinationen af resi-
stensgener i værtsorterne. To resistensgener,
som overvejende fandtes i forskellige sorter
genererede negativ gametisk uligevægt mellem
de korresponderende virulensgener, hvorimod
to resistensgener, som overvejende var kombi-
neret i de samme sorter, genererede positiv
gametisk uligevægt. I begge tilfælde blev forteg-
nene bevaret, indtil frekvensen af virulensgener-
ne var fixeret. Hvis den gametiske uligevægt
oprindelig var forskellig fra nul, og med et for-
tegn, som var forskellig fra det prædikterede
fortegn baseret på fordelingen af sorter, så var
det imidlertid ikke muligt at prædiktere forteg-
net i næste generation. Disse resultater var gyl-
dige for såvel sexuel som asexuel reproduktion
hos patogenet. Prædiktionerne med hensyn til
fortegnet af gametisk uligevægt var generelt i
overensstemmelse med de observerede fortegn i
danske populationer af bygmeldug jf. artikel II.
Resultaterne blev underbygget ved numeriske
eksempler, som illustrerede opståen samt udvik-
ling af gametisk uligevægt i specifikke tilfælde,
og som demonstrerede en forskellig udvikling af
virulens gen- og genotypefrekvenser under for-
skellige selektionsforhold.

Hovmøller, M. S. & Østergård, H. 1991. Gametic
disequilibria between virulence genes in barley
powdery mildew populations in relation to
selection and recombination. II. Danish obser-
vations. Plant Pathology 40,178-189.

Gametisk uligevægt (koblingsuligevægt) mellem
virulensgener blev analyseret i 14 stikprøver af
luftbårne sporer af bygmeldugsvampen Erysiphe
graminis f.sp. hordei, som blev indsamlet ved
seks danske lokaliteter i perioden 1985 til 1988.1
de fleste stikprøver var genotyper med de parvi-
se kombinationer af virulensgener V 7V 12,
Va9Val2, Val2Vk, Va7VLa, VkVLa og VhVLa, signi-
fikant sjældnere end produktet af de korrespon-
derende genfrekvenser (negativ gametisk ulige-
vægt), medens kombinationerne Va7Vk, Va9Vk,
Va6Vh> Va7Vh °8 VkVh v a r signifikant hyppigere
end produktet af de korresponderende genfre-
kvenser (positiv gametisk uligevægt). Disse
observationer kunne i stort omfang forklares ud
fra fordelingen i Danmark af bygsorter indehol-
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dende meldugresistensgener. Selektion forårsa-
get af to resistensgener, som overvejende var til
stede i forskellige sorter, genererede negativ
gametisk uligevægt mellem de korresponderen-
de virulensgener, medens selektion forårsaget af
to resistensgener, som overvejende var kombi-
neret i samme sort, genererede positiv gametisk
uligevægt. Dette mønster var i overensstemmel-
se med prædiktioner af modeller omfattende
både sexuel og asexuel reproduktion af svam-
pen, samt selektion forårsaget af resistensgener i
værtplanterne. Det blev konkluderet, at sådanne
modeller er nødvendige for udarbejdelsen af
strategier for fordelingen af sorter og deres resi-
stensgener, og at fortegnet for gametisk ulige-
vægt ikke, som det tidligere har været foreslået,
tilvejebringer et tilstrækkeligt grundlag for
sådanne resistensstrategier.

Afdeling for Jordbrugszoologi
Riedel, W. 1991. Betydningen af overvintringsre-
fugier for polyfage bladluspredatorer. Abstracts
av foredrag og forskningsrapporter. Nordiske
Jordbrugsforskeres Forenings 19. Kongres.
Uppsala.

Polyfage predatorer omfatter adskillige arter af
løbebiller (Carabidae), rovbiller (Staphylinidae)
og edderkopper (Araneae). Hundredvis af arter
inden for disse grupper har det tilfælles, at de
bl.a. æder bladlus i de dyrkede marker, og der
findes i dag god dokumentation for, at disse nyt-
tedyr har en hæmmende effekt på udviklingen af
bladluspopulationer i korn.

Adskillige arter af polyfage predatorer har
endvidere det tilfælles, at de i stor udstrækning
overvintrer i markskel og levende hegn, hvor de
søger beskyttelse i den tætte græsvegetation.
Her er det ikke ualmindeligt at finde tætheder af
rovlevende biller og edderkopper på tusinde pr.
m2.

Allerede i det tidlige forår migrerer de til
omkringliggende marker for at søge føde, og de
har dermed mulighed for at reducere bladlusbe-
standene allerede på et tidligt tidspunkt i
vækstsæsonen.

I 1988 startede et 4-årigt NKJ-projekt, som
skal undersøge forskellige aspekter af nogle
polyfage predatorers biologi og følsomhed over
for pesticider. Projektet er et samarbejde imel-

lem landene Norge, Sverige, Finland og Dan-
mark. Den danske del af projektet koncentrerer
sig om effekter af etablering af simple overvin-
tringsrefugier i en stor kornmark. Set i lyset af,
at markerne i det moderne landbrug bliver sta-
dig større, reduceres adgangen til egnede over-
vintringslokaliteter. Forsøg med etablering af
lange, 1 meter brede græsvolde i en stor mark
har vist, at man med sådanne enkle midler kan
skabe en velegnet biotop med høje tætheder af
overvintrende nyttedyr. Effekten af et sådant
græsbælte har kunnet måles, dels ved registre-
ring af udvandingen i marken om foråret, og
dels ved at registrere predationen af udlagt føde
i forskellige afstande fra den etablerede græs-
vold.

Det er en kendsgerning, at polyfage predato-
rer kan reducere bladlusbestandene signifikant i
kornmarker, og det er hensigten med dette nor-
diske forskningsprojekt at få en bedre viden om
disse nyttedyr, således at de kan inddrages i en
samlet strategi for bekæmpelse af bladlus i korn.

Hansen, L. Monrad 1991. Bestemmelse af øko-
nomisk skadetærskel for bladlus i vårbyg. J.
Appl. Ent., 111, 99-103.

I Danmark er vårbyg (Hordeum vulgäre) den
mest udbredte landbrugsafgrøde. Havrebladlu-
sen (Rhopalosiphum padi) er det vigtigste ska-
dedyr, som fra år til år forekommer med forskel-
lig intensitet.

I perioden 1984-89 er der blevet udført 207
forsøg med bekæmpelse af bladlus (primært R.
padi) i vårbyg. Forekomsten af bladlus blev op-
gjort som pct. strå med bladlus.

Resultaterne viser, at det er den maximale
bladlusforekomst (MAXAPHID), som har
størst betydning for udbyttetabet og mindre
antallet af bladlus på bekæmpelsestidspunktet.

For MAXAPHID < 70 pct. fås merudbytter
på gennemsnitligt 0,7 deciton/ha. Der er ikke
signifikant forskel på merudbytterne. En blad-
lusbekæmpelse koster ca. 1 deciton/ha, hvilket
betyder, at kun for MAXAPHID > 70 pct. kan
der opnås signifikant økonomisk rentable mer-
udbytter. Den økonomiske skadetærskel fastsæt-
tes til 70 pct. strå med bladlus eller gennemsnit-
ligt 7 bladlus/strå.
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Bioteknologigruppen
Nielsen, S. V S.; Poulsen, G. B. & Larsen, M. E.
1991. Regeneration of shoots from pea (Pisum
sativum) hypocotyl explants. Physiol. Plant. 82,
99-102.

Ærte-hypocotyl eksplantater blev udsat for en
sekventiel indolyl-3-eddikesyre (IAA) -zeatin
behandling. Behandlingen resulterede i skud-
dannelse fra 50 pct. af eksplantaterne. Skuddene
kunne induceres til roddannelse uden proble-
mer, og de dannede planter kunne overføres til
jord tre måneder efter behandlingens start.
Histologisk undersøgelse af skuddene sandsyn-
liggjorde, at skuddene dannedes de novo, hvil-
ket ville gøre dette system velegnet til transfor-
mationsforsøg.

forskellige potyvirus blev oprenset og sammen-
lignet ved peptid-mapning i SDS-polyakrylamid
geler. Enzymatisk spaltning med endoproteinase
Glu-C fra Staphylococcus aureus V8 udførtes i
gelen under elektroforesen. Alle tolv potyvirus
gav anledning til forskellige peptidmønstre, men
forskellige isolater af samme virus gav identiske
mønstre. Når metoden udførtes under standar-
diserede betingelser gav den meget reproducer-
bare resultater.

Kemisk spaltning ved tryptofan-rester ved
hjælp af N-chlorosuccinimid førte til meget ens
peptidmønstre for CIP fra alle de forskellige
potyvirus med undtagelse af løgmosaik virus.

Resultaterne tyder på, at peptid-mapning af
CIP ved hjælp af endoproteinase Glu-C kan bru-
ges til at identificere og skelne mellem forskelli-
ge potyvirus.

Egebo, Lone A.; Nielsen, S. V. S. & Jochimsen,
B. U. 1991. Oxygen-dependent Catabolism of
Indole-3-Acetic Acid in Bradyrhizobium japoni-
cum. J. Bact., Vol. 173, no. 15,4897-4901.

Nogle stammer af Bradyrhizobium japonicum er
i stand til at nedbryde indolyl-3-eddikesyre
(IAA). In vivo undersøgelser af denne nedbryd-
ning i B. japonicum stammen 110 har påvist en
enzymaktivitet, der katalyserer nedbrydningen
af IAA og 5-OH-IAA. Aktiviteten er iltafhæn-
gig og skal substratinduceres. Den højeste akti-
vitet opnås ved en inducerkoncentration på 0,2
mM. Spektrofotometriske data underbygger den
antagelse, at indolringen åbnes ved nedbrydning
af IAA. Vi foreslår, at enzymet katalyserer en
iltforbrugende åbning af indolringen, analog til
den ringåbning, der katalyseres af tryptophan
2,3-dioxygenase. Komplementation af karakteri-
serede tryptophan-auxotrofe mutanter med
IAA-metabolitter og undersøgelse af metabolit-
terne ved HPLC antyder, at slutproduktet i den
foreslåede nedbrydningsvej er antranilinsyre.

Albrechtsen, M.; Paludan, N. & Heide, M. 1991.
Differentiation of potyviruses through peptide
mapping of cytoplasmic inclusion proteins. J.
Phytopathology 131,227-233.

Cytoplasmatiske inklusionsproteiner (CIP) fra
15 forskellige virusisolater repræsenterende 12

Johnsen, M. G.; Rasmussen, O. E; Albrechtsen,
M. & Borkhardt, B. 1991. In vivo expression of
the 29000 Mr protein from RNA-2 of pea early
browning tobravirus. J. gen. Virol. 72, 1223-
1227.

Formålet med dette arbejde var at undersøge in
vivo transkriptions- og translationsprodukterne
fra en åben læseramme, som var fundet neden-
for kappeprotein-genet på RNA-2 fra ærtebrun-
sot virus (PEBV). Vi ønskede at bidrage til at
opklare betydningen af dette formodede gen.
Sekvens-data fra RNA-2 tydede på, at et 29600
Mr (29,6 K) protein blev syntetiseret ud fra den-
ne åbne læseramme. Hybridisering med speci-
fikke probér på Northern blots af RNA fra infi-
cerede planter viste, at PEBV syntetiserer et
subgenomisk RNA (RNA-2a) på 3000 nukleoti-
der, som koder for kappeproteinet, og desuden
tilsyneladende et subgenomisk RNA (RNA-2b)
på 1600 nukleotider, som koder for 29,6 K pro-
teinet. Ud fra de foreliggende sekvensdata var
størrelsen af RNA-2b forudsagt at være 1900
nukleotider.

Til brug for antistof-fremstilling blev et cDNA
fragment indeholdende 85% af 29,6 K genet
klonet ind i ekspressionsvektoren pUEX3. Det
resulterende plasmid koder for et fusionsprotein
bestående af beta-galaktosidase og 29,6 K prote-
inet, og dette fusionsprotein blev brugt til frem-
stilling af et antiserum mod 29,6 K proteinet.
Ved brug af disse antistoffer til immunoblot-for-
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søg blev det vist, at 29,6 K proteinet syntetiseres
i PEBV-inficerede planter.

Johansen, Elisabeth; Rasmussen, O. F.; Heide,
M. & Borkhardt, B. 1991. Nucleotide Sequence
of Pea Seed-Borne Mosaic Potyvirus Coat Pro-
tein Gene. Virus Genes 5, 377-380.

cDNA kloner af frøbårent ærtemosaik potyvirus
(pea seed-borne mosaic potyvirus; PSbMV)
RNA er blevet syntetiseret og klonet i E. coli.
Fire overlappende kloner, der dækker PSbMV's
komplette genom med undtagelse af den yderste
5' ende, er blevet identificeret ved restriktions-
enzym kortlægning, hybridiseringsanalyser og
partiel sekventering. cDNA kloner, der dækker
de sidste 1386 baser af genomet, er blevet
sekventeret. Nukleotidsekvensen indeholdt én
åben læseramme (protein-kodende sekvens)
efterfulgt af 163 ikke-kodende nukleotider samt
en polyA-hale. Den protein-kodende sekvens
indeholdt en del af den RNA-afhængige RNA
polymerase samt hele kappe-proteinet. Et gluta-
min-alanin dipeptid er blevet identificeret som
en mulig 49 kD proteinase kløvningssekvens for
kappeproteinet.

Huber, S.J. & Ulvskov, P. 1991. Immunological
Assays. In: Herbicide Bioassay (Streibig &
Kudsk eds.). CRC Press, (in press).

Monitering af pesticider i miljø, i grundvand, i
føde- og fodermidler osv. stiller krav om følsom-
me analysemetoder, som er anvendelige på ruti-
nebasis. Dette reviewkapitel gennemgår anven-
delsen af antistoffer til kvantitativ bestemmelse
af spormængder af herbicider.

Alle herbicider er lavmolekylære forbindelser
og dermed ikke i sig selv immunogene. Antistof-
fer mod herbicider opnås ved immunisering med
syntetiske antigener bestående af et bærermole-
kyle substitueret med et antal herbicidmoleky-
ler. Metoder til kemisk kobling af herbicidmole-

kyler til højmolekylære proteiner beskrives ved
en række relevante eksempler.

Udvikling af forskellige kvantitative assays
baseret på antistoffer mod herbicid-bærerpro-
teinkonjugaterne gennemgås med hovedvægten
på de kompetitive assays, RIA og ELISA. Der
gives endvidere retningslinier for valg af hen-
holdsvis mono- og polyklonale antistoffer af-
hængig af formål. Sluttelig gives eksempler på
cellulær lokalisering af inaktiveret herbicid i
plantevæv.

Dhugga, K.D.; Ulvskov, P. & Ray, P.M. 1991.
Reversibly glycosylatable polypeptides that may
be components of polysaccharide synthase
systems in pea membranes. JBC 266, 21977-
21984.

Den væg, der omgiver plantecellevæggen, er af
betydning for cellens vækst og differentiering.
Den udgør endvidere cellens fysiske barriere
mod invaderende patogener og andre omver-
densfaktorer. Planters cellevægge består for
størsteparten af komplekse kulhydrater, og
skønt disse polymerer er de mest udbredte i
biosfæren, er intet trin i deres biosyntese i høje-
re planter kendt på molekylært niveau. I denne
artikel beskrives én mulig komponent.

I ærtemembraner er det fundet at UDP[14C]-
glucose mærker en ca. 40 kDa polypeptiddublet.
Mærkningen forsvinder ved tilsætning af koldt
UDP eller UDP-glucose i overskud. Glycosyle-
ringen er altså reversibel, og det antages, at det
drejer sig om en transglycosylering, hvoraf
første trin detekteres som mærkning med sub-
stratet. Glycosylering af dubletten stiller
omtrent samme krav til divalente kationer som
stilles af den golgilokaliserede ß-glucansynthase
(GS-I). Behandlinger som inhiberer GS-I hæm-
mer også mærkningen af dubletten. Dubletten
findes i golgi, en mindre del i plasmamembra-
nen, samt tillige på opløselig form.

Det foreslås, at dubletten deltager som sub-
stratacceptor i ß-glucansyntasekomplekset.
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