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INDLEDNING 
FORMÅL 

Undersøgelserne, der ligger til grund for nærværende beretning, har to 
formål. Det første er at belyse hvilke svampe, der forekommer som levende 
mycelier på barken hos fladtstrygende rødgranrødder med en diameter på 
omkring 1 cm, d.v.s. rødder, der vokser i en dybde af 10—15 cm og i den 
øverste del af mineraljorden. Det andet formål er at belyse, om de svampe, 
der lever her, og hvis livskrav altså er i overensstemmelse med de særlige 
forhold, der findes på rodoverfladerne, influerer på Fornes annosus-myce-
liets vækst. 

TIDLIGERE UNDERSØGELSER 

Baggrunden for undersøgelserne er at finde i en lang række arbejder 
vedrørende F. annosus' økologi. Resultaterne af disse kan kort sammen
fattes som følger: 

Der er frembragt en til vished grænsende sandsynlighed for rigtigheden 
af den opfattelse, at F. annosus' mycelium ikke forekommer frit levende 
i jorden samt, at myceliet ej heller formår at vokse gennem jorden fra det 
ene træ til det andet (Hiley 1919, v. Hopffgarten 1933, Treschow 1938 & 
1941, Roll-Hansen 1940, Björkman 1949, Rennerfeit 1949, Rishbeth 1950, 
Nissen 1956, Molin 1957, Braun 1958). 

Det er endvidere i mange tilfælde iagttaget, at rødderne fra et hidtil 
sundt træ kan blive invaderet af svampens mycelium, såfremt disse kom
mer i berøring med eller vokser sammen med rødder, der indeholder svam
pens mycelium (Hartig 1878, Rostrup 1902, Rishbeth 1950, Rennerfelt 1952, 
Molin 1957, Due & Yde-Andersen 1960). Når de nævnte rødder rører hin
anden, kan svampens mycelium enten umiddelbart gennembryde barken 
på den hidtil sunde rod, eller det kan vokse overfladisk mellem barkskæl
lene på roden og først senere invadere bark og ved (Rishbeth 1950 & 1951 b ) . 
Svampens hyfer kan trænge gennem den sunde og ubeskadigede bark på 
unge rødgranrødder, men derimod ikke på ældre rødder. Dette forhold for
klares derved, at den unge bark i modsætning til den ældre dels kun har 
et tyndt korklag, dels ikke indeholder stoffer, der hæmmer myceliets vækst 
(Braun & Lulev 1969). 

Den omstændighed, at F. annosus ikke forekommer som mycelium i 
jorden er sat i forbindelse med jordbundsmikrofloraens beskaffenhed, idet 
der i denne er fundet nogle bakteriearter, visse Penicillium-arter og Tricho-
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derma-arter samt visse actinomyceter, der in vitro udviser antagonisme 
overfor F. annosus (Hiley 1919, v. Hopffgarten 1933, Treschow 1941, Roll-
Hansen 1940, Björkman 1949, Rennerfeit 1949, Rishbeth 1950, Nissen 1956, 
Molin 1957, Braun 1958), dog er der også fundet mikroorganismer i jorden 
med vækstfremmende virkning på F. annosus-myceliet (Fries 1938, Renner-
felt 1944). I denne forbindelse kan det anføres, at der i Skandinavien er 
foretaget to systematiske undersøgelser over hvilke svampe, der forekom
mer i jorden i rødgranbevoksninger (Schalin 1967, Söderström 1975), men 
resultaterne af disse undersøgelser er ikke søgt sat i relation til F. annosus-
myceliets vækstmuligheder. Endelig skal det nævnes, at der, så vidt det er 
forfatterne bekendt, ikke er foretaget særskilte undersøgelser af mikro
floraen i rhizosphaeraen hos rødgran, d.v.s. mikrofloraen i zonen i rødder
nes umiddelbare nærhed, hvor der forekommer øget mikrobiologisk akti
vitet (Hiltner 1904). 

Såvidt det er forfatterne bekendt, er der hidtil kun foretaget en enkelt 
systematisk undersøgelse af rodoverfladens svampe hos rødgran (Manka & 
Truszkowska 1958); dette arbejde er imidlertid af sproglige grunde næsten 
utilgængeligt. For skovfyrs vedkommende er der i forbindelse med under
søgelser vedrørende F. annosus foretaget nogle ikke så omfattende under
søgelser af rodoverflademikrofloraen (Rishbeth 1950 & 1951b, Gibbs 1967). 
Ved disse undersøgelser fandtes forskellige Trichoderma-arter at udgøre en 
del af rodoverfladefloraen og fandtes tillige at influere på F. annosus-myce-
liets vækst. 

Sammenfattende peger de nævnte arbejder i retning af, at jordbunds-
mikrofloraen og ikke mindst den del af den, der forekommer på rodover
fladerne, har en væsentlig indflydelse på F, annosus' spredning fra t ræ 
til træ i nåletræbevoksninger. Samtidigt står det klart, at kendskabet til 
hvilke svampearter, der forekommer i jorden, i rhizosphaeraen og på rod
overfladerne, er ret ufuldstændigt, og at kun enkelte arters indvirkning på 
F. annosus-myceliets vækst foreligger belyst. 

MATERIALE OG METODER 
BEVOKSNINGERNE 

Til undersøgelsen udvalgtes de i tabel 1 anførte rødgrankulturer, hvor 
planterne på undersøgelsestidspunktet var mellem 8 og 11 år gamle. 

Når det valgtes at undersøge rødder fra træer i denne alder, skyldes det 
dels, at forfatterne ofte havde iagttaget F. aimosus-mycelium voksende på 
eller i fladtstrygende rødder hos sådanne træer, når disse rødder var vokset 
hen til inficerede nåletræstød, dels arbejdsmæssige grunde. 

En del af de undersøgte rødgrankulturer er beliggende i Nordsjælland 
d.v.s. på morænejord og en del på Djursland d.v.s. på diluvialsand. 
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T a b e l 1. Rødgrankulturer hvorfra undersøgelsesmaterialet hidrører samt under
søgelsestidspunkt. 

Table 1. Norway spruce plantations from which the investigated material 
derive, together with the dates of investigation. 

Serie 
nr . 

Series 
no. 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Skovdistrikt 
og afdeling 
Forest district 
and compartment 

Frederiksborg 
afd. 259 A 

Frederiksborg 
afd, 259 A 

Hørsholm 
afd. 491 

Hørsholm 
afd. 491 

Hørsholm 
afd. 491 

Løvenholm 
afd. 167 

Løvenholm 
afd. 167 

Løvenholm 
afd. 245 

Løvenholm 
afd. 245 

Arealets tidli
gere benyttelse 
Former use 
of area 

Bøg 
Beech 

Bøg 
Beech 

Rødgran 
Norway spruce 

Bøg 
Beech 

Rødgran 
Norway spruce 

Rødgran 
Norway spruce 

Rødgran 
Norway spruce 

Rødgran 
Norway spruce 

Rødgran 
Norway spruce 

Plant
ningsår 
Year of 
planting 

1962 

1962 

1965 

1965 

1965 

1965*) 

1965 

1965*) 

1965 

Undersøgelses
tidspunkt 
Date of 
investigation 

marts 1969 

april 1969 

juni 1969 

august 1969 

september 1969 

november 1969 

december 1969 

januar 1970 

april 1970 

*) I serie 11 og 13 er der kort efter plantning tilført gødningskalk i mængder svarende til 1 500 kg 
pr. ha. 
In Series 11 and 13 shortly after planting agricultural lime was applied in quantities corre
sponding to 1500 kg per hectare. 

Plantemetoden har i Nordsjælland været plantning af 2/2 rødgranplan
ter i gravede huller, medens der på Djursland er blevet plantet 2/2 rødgran
planter i pløjede riller. 

To af de nordsjællandske rødgrankulturer, nemlig afd. 259 A, Frederiks
borg statsskovdistrikt og en del af afd. 491, Hørsholm statsskovdistrikt, er 
plantet efter gammel bøg; herfra er der udtaget materiale til 3 undersøgel-
sesserier, nemlig nr. 6, 7 og 9. Den tredie af de nordsjællandske rødgran
kulturer, en del af afd. 491, Hørsholm statsskovdistrikt, er plantet efter 
gammel rødgran, og herfra er der udtaget materiale til 2 undersøgelses-
serier, nemlig serie nr. 8 og 10. 
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Begge rødgrankulturer på Djursland, afd. 167 og afd. 245, Løvenholm 
skovdistrikt, er plantet efter gammel rødgran, og i begge kulturer findes 
gødningsforsøg. Herfra er der udtaget materiale til ialt 4 undersøgelses-
serier; serie nr. 12 og nr. 14 fra ugødede parceller og serie nr. 11 og nr. 13 
fra parceller, hvor der i 1965, d.v.s. lige efter plantning, var tilført gødnings
kalk i mængder svarende til 1500 kg pr. ha. 

PRØVEUDTAGNINGEN 

Fra hver af de anførte lokaliteter blev der i tiden fra marts 1969 til april 
1970 hjemtaget 10 rodsystemer fra — såvidt det kunne bedømmes — helt 
sunde træer. 

Rodsystemerne blev opgravet og umiddelbart derefter lagt i polyethylen-
poser sammen med en prøve af jorden udtaget i røddernes umiddelbare 
nærhed til brug for bestemmelse af pH-værdien. Prøverne fra de nordsjæl
landske lokaliteter blev samme dag underkastet de i det følgende beskrevne 
undersøgelser, medens der hengik ca. 1 døgn mellem opgravning og under
søgelse for de rodsystemers vedkommende, der hidrørte fra jyske lokali
teter. 

BEHANDLING AF RØDDERNE I LABORATORIET 

Ved undersøgelserne anvendtes den af Harley & Waid (1955) beskrevne 
metode til at undersøge aktive mycelier på overfladen af levende rødder, 
og som i korthed kan beskrives som følger: 

Svampe forekommer i jorden og på rodoverfladerne både som mycelier 
og som sporer. Ved gentagne vaskninger af rødder med flere hold sterilt 
vand kan de løst siddende svampe, d.v.s. fortrinsvis sporerne, fjernes fra 
rodoverfladen. Et mål for, i hvor høj grad dette er lykkedes, haves i vaske
vandets kimindhold. Når der i flere på hinanden følgende hold vaskevand 
kun forekommer et lille og næsten konstant antal svampe, kan det antages, 
at rodoverfladerne er blevet renset for sporer og formentlig også for nogle 
af de løsere siddende mycelier. De tilbageblevne mycelier kan nu betragtes 
som de mycelier, der på undersøgelsestidspunktet lever på overfladen af 
rødderne og d.v.s. udgør rodoverfladefloraen. 

Undersøgelsesteknikken, der altså er udformet på grundlag af nævnte 
overvejelser, sigter således mod at eliminere svampe, der på undersøgelses
tidspunktet forekommer som sporer på rodoverfladen. På denne måde er 
der muligvis indført en vis selektion, der i hovedsagen er årstidsafhængig. 
Det kan nemlig ikke afvises, at sporer, der befinder sig på rodoverfladen 
på et givet tidspunkt, hidrører fra mycelier, der tidligere har vokset på 
rodoverfladen, men som er gået til grunde som følge af ugunstige ydre 
betingelser (Thornton & Meiklejohn 1957). 
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Ovenstående kan måske synes at være i modstrid med de af Williams & 
Parkinson (1964), Gams & Domsch (1967) samt Söderström (1975) frem
førte anskuelser, baseret på undersøgelser af jordbundens svampe på for
skellige årstider. De fandt alle, at der ikke optræder en årstidsbetinget 
variation hos de jordboende svampe, hvad forekomsten af arter angår. Når 
det imidlertid blot erindres, at der i førstnævnte tilfælde kun er tale om 
observationer af svampe hidrørende fra mycelier, medens sidstnævnte om
fatter iagttagelser af svampe hidrørende fra såvel sporer som mycelier, vil 
det erkendes, at opfattelserne ikke er uforenelige. 

Det kan altså på forhånd ikke afvises, at resultaterne af en serie af 
undersøgelser, der strækker sig over en længere periode, hvad angår den 
enkelte serie, ikke giver et fuldstændigt billede af de svampe, der i årets 
løb kan forekomme på rodoverfladerne. Det må dog antages, at der ved 
sammenholdning af resultaterne for samtlige undersøgelsesserier, til en vis 
grad sker en elimination af denne fejl. 

Ved nærværende undersøgelse blev de i skoven opgravede ialt 10 rod
systemer i hver serie bragt til laboratoriet og behandlet under et. Fra hvert 
rodsystem blev der med en steril kniv afskåret 6 prøver fra horisontalt 
voksende rødder i ca. 15 cm's dybde i jorden. Prøverne — ialt 60 — hvis 
diametre varierede mellem 5 og 11 mm, og hvis længder varierede mellem 
40 og 60 mm, blev anbragt i sterile petriskåle. De 60 rodstykker blev her
efter fordelt til 4 Erlenmeyerkolber med skruelåg og hver indeholdende 
100 ml sterilt vand. Kolberne blev anbragt i en rystemaskine, der arbejdede 
med 300 slag pr. minut, og behandledes her i 10 min. Efter vask blev rod
stykkerne med en steril pincet overført til 4 andre kolber, også hver inde
holdende 100 ml sterilt vand, og vaskningen blev gentaget. Rodstykkerne 
blev vasket på den beskrevne måde i ialt 15 hold sterilt vand. 

Ved nogle orienterende undersøgelser havde det vist sig, at den beskrev
ne kombination af mængde af vaskevand, rystemaskinens slag pr. minut, 
varigheden af den enkelte vask, samt antallet af vaskninger medførte det 
før omtalte lille og næsten konstante kimtal i de sidste hold vaskevand. 
Ved mikroskopi af 15. hold vaskevand blev det endvidere godtgjort, at dette 
næsten var fri for sporer, men derimod indeholdt mycelfragmenter. 

Efter sidste vask blev rodstykkerne aftørret med sterilt filtrerpapir, og 
barken blev dernæst skrabet af med en steril skalpel. Den afskrabede bark 
blev tilsat 20 g sterilt, udglødet kvartssand og 50 ml sterilt vand. Blan
dingen blev herefter findelt ved 2 minutters behandling i en blender. Den 
således findelte og i vand opslemmede bark anvendtes til podning af petri
skåle med henblik på erkendelse af de på rodoverfladen som mycelier fore
kommende svampe. Nævnte metode blev valgt, idet orienterende under
søgelser havde vist, at der herved opnåedes isolation af flere arter, end der 
opnåedes ved anvendelse af enten bark findelt i en morter eller af tynde 
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snit af rødderne som podemateriale. Dette resultat er tilsyneladende i mod
strid med den i det følgende omtalte iagttagne, væksthæmmende virkning 
på svampe ved tilsætning af vandig barkekstrakt til næringsmedier. Den 
manglende effekt beror sandsynligvis på den her anvendte stærke fortyn
ding. Frigivelse af antibiotiske stoffer ved findeling af planterødder er 
iøvrigt også iagttaget ved andre undersøgelser (Clarke & Parkinson 1960). 

MÅLING AF JORDENS pH-VÆRDI 

I hver undersøgelsesserie blev pH-værdien målt med glaselektrode i en 
vandig opslemning af jordprøver udtaget i de fladtstrygende rødders umid
delbare nærhed. 

MEDIER 

De dyrkningsmedier, der kunne komme i betragtning, skulle så vidt 
muligt tilfredsstille efterstående fordringer: 

1) Mediets sammensætning skal være vel defineret, således at det er 
reproducerbart. 

2) Mediet skal være så alsidigt sammensat, at det tillader vækst af det 
størst mulige antal arter. 

3) Mediet skal indeholde stoffer, der hæmmer væksten hos de hurtigt 
voksende arter således, at også de langsomt voksende arter kan 
erkendes. 

4) Mediet skal indeholde stoffer, der — uden at påvirke svampenes 
vækst i nævneværdig grad — hæmmer eller helt udelukker vækst 
af bakterier. 

Papavizas & Davey (1959) udførte sammenlignende forsøg med ialt 41 
forskellige medier ved isolation og tælling af jordbundssvampe. Ved disse 
undersøgelser fandtes 2 medier tilnærmelsesvis at svare til de stillede krav; 
de 2 medier var dextrose-pepton-gærekstrakt-agar (DPYA) og V-8 juice-
dextrose-gærekstrakt-agar. 

Ud fra den betragtning, at ethvert medium — uanset hvor alsidigt sam
mensat — til en vis grad vil være selektivt, og tillige fordi de nævnte medier 
ikke var blevet undersøgt med henblik på isolation af svampe fra skovjord, 
foretoges der en supplerende undersøgelse for at belyse, om der ved anven
delsen af andre medier sideløbende med et af de nævnte, ville kunne er
kendes flere arter af svampe. 

Følgende medier blev podet med vand, hvori rødgranrødder var vasket: 
DPYA med pH-værdier på henholdsvis 6,8, 5,8 og 4,4; maltekstraktagar, 
Oxoid, (MEA) med pH = 5,4 og kartoffeldextroseagar, Difco, (PDA) med 
pH = 5,6 begge tilsat vandigt udtræk af findelte rodstykker med bark fra 
rødgraner, samt antibiotika i mængder svarende til de ved fremstilling af 
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DPYA anvendte; MEA tilsat 60 p.m. o-phenyl-phenol samt MEA uden til
sætning af nogen art. 

Det viste sig, at der på DPYA med en pH-værdi på henholdsvis 6,8 og 
5,8 fremkom tilnærmelsesvis det samme antal kolonier og samme arter, 
medens der på DPYA med en pH-værdi på 4,4 forekom langt færre kolonier. 
MEA og PDA, begge tilsat vandigt udtræk af findelte rødder, udviste langt 
færre kolonier af svampe end DPYA med pH på henholdsvis 6 ,8 og 5,8. 
Yderligere undersøgelser viste, at det vandige rodudtræk virkede vækst
hæmmende på flere forskellige svampe og blandt disse F. annosus. Iagt
tagelsen bekræftes af andre forsøg udført med dyrkning af F. annosus på 
maltagar tilsat pulveriseret bastlag fra rødgranbark (Alcubilla et al. 1974). 
MEA tilsat 30 p.m. o-phenyl-phenol (Russell 1956) blev afprøvet med særlig 
henblik på erkendelse af eventuelle basidiomyceter; der forekom imidlertid 
her en så kraftig bakterievækst, at anvendelsen måtte opgives. MEA uden 
tilsætning af antibiotika medførte også kraftig bakterievækst samt meget 
hurtig udvikling af visse svampearter. Mediet fandtes alligevel brugbart til 
isolation af svampe, når der anvendtes en særlig teknik. Denne bestod i, at 
agarpladen umiddelbart efter spredning af inokulum blev vendt, således at 
den sterile underside vendte opad. De mycelier, der efter gennemvoksning 
af agarpladen fremkom på overfladen (den tidligere underside) var i reglen 
ikke forurenet med bakterier. 

Til isolation og tælling af svampe anvendtes da følgende 3 medier: 
DPYA, pH = 6,8; DPYA, pH = 5,8 samt MEA (Oxoid) pH = 5,4. DPYA, 
pH = 6,8 har følgende sammensætning: 

Dextrose 5,0 g 
Neopeptone, Difco 1,0 -
Yeast extract, Difco 2,0 -
NH4N03 1,0 -
K2HP04 1,0 -
MgSO, 7H20 0,5 -
FeCl3 6H20 spor 
Oxgall 5,0 -
C2H5COONa 1,0 -
Agar 20,0 -
ad 1 1 vand. 
Efter sterilisation tilsætning af 
Dihydrostreptomycinsulfat 30 mg 
Klortetracyklinklorid 30 mg 

DPYA, pH = 5,8 er næsten identisk med ovenstående, blot er 1,0 g K 2HP0 4 

erstattet med 2,0 g KH2P04 . 
Til isolation af actinomyceter anvendtes glycerolasparaginate agar 

(GAA) (Con 1921 efter Kelman et al. 1967). 
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PODNING 

Fra 1., 5., 10. og 15. hold vaskevand blev der udtaget prøver ved hjælp 
af pipetter, og prøverne fra hvert hold vaskevand blev spredt på ialt 19 
petriskåle. Af disse indeholdt 7 stk. DPYA, pH = 5,8; 7 stk. DPYA, pH = 
6,8; 3 stk. GAA og 2 stk. MEA. Prøverne fra vaskevandet blev udtaget for 
at kontrollere, om den anvendte vasketeknik til stadighed medførte den 
tilsigtede fjernelse af sporer fra rodoverfladerne, samt med henblik på at 
erhverve oplysninger om rhizosphaerafloraen. 

Fra den findelte opslemmede bark blev der ligeledes udtaget prøver, 
der blev spredt på ialt 32 petriskåle. Af disse indeholdt 8 stk. DPYA, pH = 
6,8; 8 stk. DPYA, pH = 5,8; 8 stk. GAA og 8 stk. MEA. Barkopslemningen 
blev dels anvendt ufortyndet, dels fortyndet, henholdsvis 10 og 100 gange, 
men der anvendtes i alle tilfælde 0,2 ml inokulum pr. petriskål. 

INKUBATION OG TÆLLING 

Petriskålene blev inkuberet ved stuetemperatur (18—23° C), og der blev 
foretaget tælling af de fremkomne svampekolonier ca. hver 4. dag. Tælling 
af kolonier i petriskåle podet med 1. hold vaskevand kunne kun udføres 
de første 10 dage, idet der herefter forekom så mange og så store kolonier 
med sammenvoksning til følge, at tælling var umulig. De øvrige petriskåle 
blev holdt under observation i mindst 1 måned med henblik på også at 
registrere de meget langsomt voksende arter. 

ISOLATION OG IDENTIFIKATION 

Fra alle petriskåle podet med den findelte, opslemmede bark blev samt
lige forekommende svampekolonier overført til petriskåle med MEA og 
rendyrket. Actinomyceterne blev tilsvarende overført til petriskåle med 
GAA. 

Ved de anvendte fortyndinger af barkopslemningen fremkom der kun 
meget få kolonier i de podede petriskåle, således at faren for hurtigt vok
sende koloniers overvoksning af langsomt voksende, inden disse erkendtes, 
kun var ringe. Endvidere blev de fremvoksende mycelier, som nævnt, hur
tigst muligt, og så vidt gørligt i deres helhed, overført til andre petriskåle, 
således at muligheden for uønsket spredning både ved mycelievækst og ved 
sporekastning søgtes elimineret. 

F ra petriskåle podet med vand, hvori rødderne var blevet vasket, blev 
der ligeledes foretaget isolation af svampe, dog mere sporadisk og kun i 
den udstrækning tiden tillod. Listen over svampe fundet i vaskevandet er 
således langtfra at betragte som en fuldstændig artsfortegnelse over svampe 
i rhizosphaeraen. 

De isolerede svampe søgtes identificeret i det herværende laboratorium, 
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men alle kulturer af såvel svampe som actinomyceter er tillige blevet iden
tificeret på Centraalbureau voor Schimmelcultures i Baarn. 

Der er kun tilstræbt en kvalitativ bestemmelse af de nævnte svampe, 
og når der på forhånd helt er afstået fra en kvantitativ analyse skyldes 
dette, at med de kendte undersøgelsesmetoder er kvantitative angivelser af 
ringe eller ingen værdi, fordi svampe i modsætning til bakterier ikke op
træder som vel definerede individer, jf. Garrett (1956). 

I S O L A T E R N E S HÆMNING AF F . ANNOSUS 

For at undersøge om de fra rodoverfladen isolerede svampe og actino
myceter overhovedet influerede på F. a/mosus-myceliets vækst, blev de 
pågældende mikroorganismer podet i petriskåle sammen med F. annosus. 
Ved afprøvningen af hver art anvendtes mindst 3 petriskåle med MEA 
og 3 petriskåle med PDA. Efter podning med den pågældende svamp og 
F. annosus blev petriskålene inkuberet ved stuetemperatur. Det blev her
efter iagttaget, hvorledes de to mycelier reagerede, når de voksede mod 
hinanden, og det blev noteret, om der forekom ingen, svag eller stærk hæm
ning af F. annosus-myceliets vækst. 

Det må erkendes, at den anvendte metode til konstatering af antagonis
me mod F. annosus hos mikroorganismer har sine snævre begrænsninger. 
På den ene side kan det ikke med sikkerhed antages, at en svamp, der 
in vitro udviser antagonisme mod F. annosus, også besidder denne evne i 
samme omfang overalt i naturen. På den anden side tør man heller ikke 
med absolut sikkerhed slutte, at mikroorganismer, der ved den anvendte 
metode ikke udviser antagonisme overfor F. annosus, heller ikke vil udvise 
denne evne overalt i naturen. 

De nævnte forhold beror bl. a. på, at mikroorganismernes antibiotika
produktion er afhængig af de vilkår, hvorunder disse lever (Boosalis 1964). 
Forholdene beror også på, at antibiotika inaktiveres på forskellig vis samt 
i forskellig udstrækning afhængig af omgivelserne. For eks. foregår såvel 
kemisk inaktivering som biologisk nedbrydning af antibiotika langt hur
tigere i jord, hvor pH-værdien er over 7, end i jorder med pH-værdier på 
mellem 4 og 5 (Jeffreys 1952). 

RESULTATER 
METODEN 

Hvad angår den anvendte undersøgelsesteknik fremgår det af tabel 2, 
at der sker et meget markant fald i svampekimtallet fra 1. hold til 5. hold 
vaskevand, svarende til fra 2630 til 130 pr. ml. Med den anvendte frem
gangsmåde betyder dette, at ca. 90 pet. af de svampe, der fjernes fra rød
derne, bliver fjernet allerede i de første 5 hold vaskevand. Det fremgår end-

Det forstlige Forsøgsvæsen. XXXV. H. 2. 23. november 1977. 6 
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T a b e l 2. Antal svampekolonier på i alt 14 petriskåle med dextrose-peptone-
gærekstrakt agar (DPYA), hvoraf 7 med pH = 6,8 og 7 med pH = 5,8, inokuleret 
med 0,01 ml fra 1. og 0,02 ml fra 5., 10. og 15. hold vand, hvori Picea abies rod

stykkerne er vaskede. 
Table 2. Number of fungus colonies on a total of 24 petri dishes containing 
dextrose-peptone-yeast extract agar (DPYA), of which 7 had pH = 6.8 and 7 had 
pH = 5.8, inoculated with 0.01 ml from the first and with 0.02 ml from the fifth, 
tenth and fifteenth set of water in which the Picea abies root sections were washed. 

Hold vaske-
vand nr. 
Washing water 
of set no. 
Petriskåle 
antal stk. 
Number of 
petri dishes 
pH 

Serie nr. 
Series no. 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

Ialt 
Total 

7 

6,8 

78 
128 
276 
202 
110 
544 
147 
145 
112 

1742 

1 

7 

5,8 

47 
96 

213 
103 
106 
622 

81 
191 
116 

1575 

5 

7 

6,8 

Antal 

7 

5,8 

7 

6,8 

10 

svampekolonier 
Total number 

16 
12 
42 
18 
21 
18 
31 
27 
10 

195 

12 
8 

16 
16 
22 
17 
15 
15 
10 

131 

of fungus 
9 
7 

16 
10 
10 
8 

18 
21 

1 
100 

7 

5,8 

ialt 
; colonies 

10 
5 

12 
8 
7 
9 

17 
20 

3 
91 

15 

7 

6,8 

6 
3 

10 
4 
8 
6 
5 
3 
4 

49 

7 

5,8 

2 
3 

10 
4 
7 
5 
0 
3 
2 

36 

videre samme steds, at der ved de påfølgende vaskninger kun sker et beske
dent fald i svampekimtallet, men tallene tyder dog på, at fortsatte vask
ninger udover den 15. ville have medført fjernelse af yderligere svampe. 
Som tidligere anført indeholdt 15. hold vaskevand kun meget få sporer, 
men derimod mycelfragmenter. Det måtte derfor antages, at yderligere 
vaskninger foretaget med henblik på fjernelse af de sidste sporer tillige 
ville have medført afvaskning af mycelier i kendelig udstrækning d.v.s. 
fjernelse af dele af rodoverfladefloraen. Fremfor at indføre denne fejl, 
valgtes det altså kun at foretage 15 vaskninger af rødderne og herved måske 
indføre en anden fejl, nemlig at henføre nogle svampe hidrørende fra de 
sidste få ikke afvaskede sporer til rodoverfladefloraen. 

Som tidligere anført vil valget af dyrkningsmedium influere på hvilke 
arter af svampe, det vil være muligt at erkende, idet ethvert medium vil 
byde visse arter bedre udviklingsmuligheder end andre arter. Som ligeledes 
anført valgtes til undersøgelsen alsidigt sammensatte medier, der ved andre 
undersøgelser og egne orienterende, mindre undersøgelser var blevet be
dømt som velegnede. Det fremgår af tabel 2, at en ændring af DPYA's 
pH-værdi fra 6,8 til 5,8 nedsætter antallet af erkendbare svampekolonier. 
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JORDENS PH-VÆRDI 

Af tabel 3 fremgår, at jordens pH-værdi målt i vand i prøver udtaget i 
ca. 15 cm's dybde d.v.s. i den øverste del af mineraljorden på alle de til 
undersøgelse udvalgte rødgrankulturer er beliggende i området 4,2 til 5,7. 
Tilførslen af 1500 kg gødningskalk til serierne 11 og 13, afd. 167 og 245 
Løvenholm skovdistrikt, lader sig altså ikke erkende. 

Samtlige jorders pH-værdi ligger under 6, hvilket vil sige i det område, 
hvor det ifølge Rishbeth (1951 a) måtte forventes, at der vil forekomme 
mikroorganismer med antagonistisk virkning overfor F. annosus. 

T a b e l 3. pH-værdi målt i vand af jordprøver udtaget 
i umiddelbar nærhed af de til undersøgelse udvalgte fladt-

strygende rødder. 
Table 3. pH values measured in water of soil samples 
drawn in the immediate neighbourhood of the horizontal 

roots chosen for the investigation. 

Serie pH 
Series 

6 4.2 
7 5.0 
8 4.5 
9 5.7 

10 4.6 
11 5.5 
12 5.2 
13 5.4 
14 5.3 

ISOLATERNE 

Fra den knuste bark, der altså måtte antages at indeholde fragmenter 
af de som mycelium på barkens overside levende svampe, blev der isoleret 
et antal svampe og actinomyceter, og disse fordelte sig som følger: 

PHYCOMYCETES 

Mucorales 6 arter, se tabel 4. 

BASIDIOMYCETES 2 ikke-identificerede arter; 
serie 6 og serie 13. 

DEUTEROMYCETES 

Sphaeropsidales 2 arter, se tabel 6. 
Moniliales 58 arter, se tabel 8. 

MYCELIA STERILIA Mycelium radicis atrovirens, 
serie 8 og serie 9. 

IKKE-IDENTIFICEREDE SVAMPE Mørke sterile mycelier, 
serie 6, serie 7 og serie 14. 

ACTINOMYCETALES 10 arter, se tabel 10. 
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P h y c o m y c e t e s 

Mucorales 

Der blev fundet ia l t 6 a r t e r t i l hø rende denne o rden , se tabel 4, m e n hve r 

a r t k u n i en enke l t ser ie . Af disse e r Mucor silvaticus, Mortierella parvi-

spora, M. vinacea og Absidia cylindrospora t id l igere fundet i j o r d f ra bøge-

T a b e 1 4. Arter af ordenen Mucorales isoleret i tiden marts 1969—april 1970 fra 
rodoverfladen hos Picea afcz'es-planter d.v.s. den vaskede, knuste rodbark. De med 
* mærkede arter er tillige isoleret fra rhizosphaeraen d.v.s. 1., 5., 10. eller 15. hold 

vand, hvori rodstykkerne er vaskede. 
Table 4. Species of the order of Mucorales isolated during the period March 
1969—April 1970 from the root surface of Picea abies plants, i.e. the washed, 
ground root bark. The species marked with an * have furthermore been isolated 
from the rhizosphere, i.e. the first, fifth, tenth or fifteenth set of water in which 

the root sections were washed. 

Serie nr. 
Series no. 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Mucoraceae 
Absidia coerulea Bain. + 

— cylindrospora Hagem + 
Mucor silvaticus Hagem + 

Mortierellaceae 
Mortierella jenkini (Smith) Naumov + 

— parvispora Linnem. + 
— vinacea Dixon-Stewart + 

bevoksn inge r h e r i l a n d e t (Jensen 1963) , de to s i d s tnævn te a r t e r er tillige 

funde t p å rodover f l aden hos r ø d g r a n e r i Po len (Manka & Truszkowska 

1958) , og begge Morfa'ereZ/a-arterne er fundet i j o r d fra en r ø d g r a n b e v o k s 

n ing i Sydsver ige (Söderström 1975) . Med und t age l s e af Absidia coerulea 

er de f u n d n e a r t e r t i l l ige alle funde t i a n d r e j o r d e r (Gilman 1966, Domsch 

& Garns 1970) . 

T a b e l 5. Arter af ordenen Mucorales udover de i tabel 4 anførte (med * mær
kede) isoleret i tiden marts 1969—april 1970 fra rhizosphaeraen hos Picea abies-

planter d.v.s, fra 1., 5., 10. og 15. hold vand, hvori rodstykkerne er vaskede. 
Table 5. Species of the order of Mucorales, in addition to those mentioned in 
Table 4 (marked with an "), isolated during the period March 1969—April 1970 
from the rhizosphere of Picea abies plants, i.e. from the first, fifth, tenth and 

fifteenth set of water in which the root sections were washed. 

Mortierellaceae 
Mortierella alliacea Linnem. 

— humilis Linnem. 
— isabellina (Oud.) Zycha 
— nana Linnem. 

sp. 
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Med undtagelse af Absidia cylindrospora hæmmede alle de fra rodover
fladerne isolerede arter F. annosus's vækst, se tabel 12. 

Udover den med * mærkede art i tabel 4, der også blev fundet i vaske
vandet, blev der herfra isoleret de i tabel 5 anførte Mortierella-arter. Af 
disse arter er M. humilis, M. isabellina og M. nana tidligere fundet i jord 
fra bøgebevoksninger her i landet (Jensen 1963) og er tillige tidligere fun
det i en lang række andre jorder (Gilman 1966, Domsch & Garns 1970). 

B a s i d i o m y c e t e s 
Der er som nævnt kun isoleret 2 arter tilhørende Basidiomycetes, og det 

har ikke været muligt at identificere dem. Resultatet må indtil videre tages 
som et udtryk for, at der kun meget sjældent forekommer basidiomyceter 
på rødgranernes rodoverflader. Det kan dog ikke helt afvises, at resultatet 
er en følge af en utilstrækkelig undersøgelsesmetodik jf. den påfaldende 
kendsgerning, at det med en lignende teknik stadig kun er lykkedes at 
isolere meget få basidiomyceter fra jord, uanset disse vides at være til stede, 
idet de i vid udstrækning fruktificerer der. 

Spørgsmålet kunne måske være blevet yderligere belyst ved mikroskopi 
af barken og de herpå voksende hyfer. Ved en sådan undersøgelse kunne i 
hvert tilfælde en del af de eventuelt forekommende basidiomyceter være 
blevet erkendt på forekomsten af øskenceller. En sådan undersøgelse er 
imidlertid ikke gennemført. 

D e u t e r o m y c e t e s 
Sphaeropsidales 

Der blev kun fundet 2 arter på rodoverfladerne, se tabel 6, og kun i 1 
eller 2 serier. Begge arter er tidligere fundet i skovjord samt i andre jorder 
(Gilman 1966, Domsch & Garns 1970). Coniothyrium fuckelii fandtes at 
hæmme væksten hos F. annosus, se tabel 12. 

T a b e l 6. Arter af ordenen Sphaeropsidales isoleret i tiden marts 1969—april 
1970 fra rodoverfladen hos Picea abz'es-planter d.v.s. den vaskede, knuste rodbark. 
De med * mærkede arter er tillige isoleret fra rhizosphaeraen d.v.s. i 1., 5., 10. 

eller 15. hold vand, hvori rodstykkerne er vaskede. 
Tabte 6. Species of the order of Sphaeropsidales isolated during the period 
March 1969—April 1970 from the root surface of Picea abies plants, i.e. the 
washed, ground root bark. The species marked with an ' have furthermore been 
isolated from the rhizosphere, i.e. in the first, fifth, tenth or fifteenth set of water 

in which the root sections were washed. 

Serie nr. 
Series no. 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Sphaerioidaceae 
'Coniothyrium fuckelii Sacc. + + 
'Pyrenochaeta acicola (Lev.) Sacc. + 
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Begge de på rodoverfladerne fundne arter fandtes tillige i vaskevandet, 
hvor der også forekom 2 P/ioma-arter, se tabel 7. Af sidstnævnte er P. eupy-
rena tidligere fundet i forskellige jorder (Domsch & Garns 1970). 

T a b e l 7. Arter af ordenen Sphaeropsidales udover de i tabel 6 anførte (med * 
mærkede) isoleret i tiden marts 1969—april 1970 fra rhizosphaeraen hos Picea 
afri'es-planter d.v.s. fra 1., 5., 10. og 15. hold vand, hvori rodstykkerne er vaskede. 
T ab le 7. Species of the order of Sphaeropsidales, in addition to those men
tioned in Table 6 (marked with an *), isolated during the period March 1969— 
April 1970 from the rhizosphere of Picea abies plants, i.e. from the first, fifth, 

tenth and fifteenth set of water in which the root sections were washed. 

Sphaerioidaceae 
Phoma aposphaerioides Briard et Har. 

— eupyrena Sacc. 

Moniliales 

Moniliaceae. Af denne familie er ialt fra den findelte bark isoleret 44 arter 
tilhørende 14 slægter, se tabel 8. 

Af flere grunde samler interessen sig især om slægten Penicillium. Dels 
er den rigest repræsenteret med ialt 22 identificerede arter, dels er det kun 
arter tilhørende denne slægt, når bortses fra Trichoderma viride og Rhino-
cladiella mansonii, der er fundet i flere end 3 serier, og hvorom man således 
med nogenlunde sikkerhed tør antage, at de tilhører den gruppe af svampe, 
der forekommer som aktive mycelier på rodoverfladen hos rødgraner. 

Gruppen Monoverticillata er repræsenteret med 4 arter, hvoraf P. fre-
quentans, P. spinulosum og P . waksmani er fundet i 3 eller flere serier. 

P . frequentans er fundet i ialt 4 serier, hvoraf de 3 hidrører fra rødgran
kulturer plantet efter gammel rødgran, serierne 11, 12 og 13, Løvenholm 
skovdistrikt afd. 167 og afd. 245, og 1 hidrører fra rødgrankultur plantet 
efter gammel bøg, serie 6, afd. 259A, Frederiksborg statsskovdistrikt. Arten 
er tidligere fundet på rodoverfladen hos rødgraner (Manka & Truszkowska 
1958) og angives iøvrigt fortrinsvis at være fundet i sure skovjorder og kun 
sjældent i agerjorder (Domsch & Garns 1970). Den udviste antagonisme 
overfor F. annosus, se tabel 12. 

P . spinulosum er fundet i ialt 4 serier, hvoraf de 3 hidrører fra kulturer 
plantet efter gammel rødgran, serie 10, del af afd. 491, Hørsholm statsskov
distrikt og serierne 13 og 14, afd. 245, Løvenholm skovdistrikt; 1 hidrørte 
fra kul tur plantet efter gammel bøg, serie 6, afd. 259A, Frederiksborg stats
skovdistrikt. P . spinulosum er tidligere fundet på rodbark hos skovfyr 
(Gibbs 1967) og er iøvrigt fortrinsvis fundet i skovjord (Domsch & Garns 
1970). P . spinulosum udviste antagonisme overfor F. annosus, se tabel 12, 
som tidligere påvist af Rennerfelt (1949). 

P . waksmani er fundet i 4 serier, alle hidrørende fra rødgrankulturer 
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plantet efter gammel rødgran, serie 10, del af afd. 491, Hørsholm statsskov
distrikt, serie 11, 13 og 14, de to førstnævnte afd. 167 og sidstnævnte afd. 
245, Løvenholm skovdistrikt. Arten er tidligere fundet på rodoverfladen hos 
rødgran (Manka & Truszkowska 1958). Den udviste ikke antagonisme 
overfor F. annosus, se tabel 12. 

Gruppen Asymmetrica-Divaricata er repræsenteret med 9 kendte arter 
samt 1 ny art. Af de kendte arter er P. daleae, P. piscarium, P. jensenii og 
P. nigricans hver fundet i 3 eller flere serier. 

P. daleae er fundet i 4 serier, heraf 3 hidrørende fra kulturer plantet 
efter gammel bøg, serierne 6 og 7, Frederiksborg statsskovdistrikt, afd. 
259A, og serie 9, del af afd. 491, Hørsholm statsskovdistrikt; 1 hidrører fra 
kultur plantet efter gammel rødgran, serie 13, afd. 167, Løvenholm skov
distrikt. Arten udviste antagonisme overfor F. annosus, se tabel 12. 

P. piscarium er fundet i 3 serier, alle hidrørende fra kulturer plantet 
efter gammel rødgran, serierne 8 og 10, del af afd. 491, Hørsholm statsskov
distrikt og serie 12, afd. 167, Løvenholm skovdistrikt. Arten udviste anta
gonisme overfor F. annosus, se tabel 12. 

P. jensenii er fundet i 4 serier, heraf 2 hidrørende fra rødgrankulturer 
plantet efter gammel bøg, serierne 6 og 7, afd. 259A, Frederiksborg stats
skovdistrikt; 2 hidrørende fra rødgrankulturer plantet efter gammel rød
gran, serierne 10 og 11, hhv. del af afd. 491, Hørsholm statsskovdistrikt og 
afd. 167, Løvenholm skovdistrikt. Arten er tidligere fundet såvel i skov-
som agerjord (Domsch & Garns 1970); den udviste antagonisme overfor 
F. annosus, se tabel 12. 

P. nigricans er fundet i 5 serier, alle hidrørende fra kulturer plantet 
efter gammel rødgran, serie 10, del af afd. 491, Hørsholm statsskovdistrikt, 
serierne 11, 12 og 13 samt 14, hhv. afd. 167 og afd. 245, Løvenholm distrikt. 
Arten er tidligere fundet i skov-, mose- og agerjorder (Domsch & Garns 
1970); den udviste antagonisme overfor F. annosus, se tabel 12. 

Det skal nævnes, at P. janthinellum, som kun blev fundet i serie 12, 
rødgrankultur efter gammel rødgran i afd. 167, Løvenholm skovdistrikt, 
tidligere er fundet på rodoverfladen hos rødgran (Manka & Truszkowska 
1958). 

Gruppen Asymmetrica-Velutina er repræsenteret med 3 arter. De 2 arter 
er kun fundet i hver 1 serie, medens P. paxilli er fundet i 3 serier, hvoraf 
1 hidrører fra kultur plantet efter gammel bøg, serie 6, afd. 259A, Frederiks
borg statsskovdistrikt, og 2 hidrører fra rødgrankulturer plantet efter gam
mel rødgran, serierne 11 og 12, afd. 167, Løvenholm skovdistrikt. Arten 
udviste antagonisme overfor F. annosus, se tabel 12. 

Gruppen Asymmetrica-Fasciculata er repræsenteret med 2 kendte arter 
og en ny art, der hver kun er fundet i 1 serie. Begge kendte arter, P. granu-
latum og P. claviforme, udviste antagonisme overfor F. annosus, se tabel 12. 



T a b e l 8. Arter af ordenen Moniliales isoleret i tiden marts 1969—april 1970 fra rodoverfladerne d.v.s. den vaskede, 
knuste rodbark hos Picea abies. De med * mærkede arter er tillige fundet i rhizosphaeraen d.v.s. i 1., 5., 10. eller 15. hold 

vand, hvori rodstykkerne er vaskede. 
Table 8. Species of the order of Moniliales isolated during the period March 1969—April 1970 from the root surfaces, 
i.e. the washed, ground root bark of Picea abies. The species marked with an * have furthermore been found in the 

rhizosphere, i. e. in the first, fifth, tenth or fifteenth set of water in which the root sections were washed. 

Serie nr. 
Series no. 

i 10 11 12 13 14 

ialt i antal 
serier 

Total number 
of series in 
which the 

species occur 

Moniliaceae 
*Beauveria tenella (Delace.) Siem. 
Calcarisporium arbuscula Preuss 
Cephalosporium n.sp. 
Diheterospora catenulata Kamyschko 
Gliocladium sp. 
Metarrhizium anisopliae (Metsch.) Sorok. 
Paecilomyces farinosus (Dickson ex Fr.) 
Brown & Smith. 

*Penicillium frequentans "Westling 
* — spinulosum Thom 

— restrictum Oilman et Abbott 
* — waksmani Zaleski 
*Penicilliiim daleae Zaleski 
* — janthinellum Biourge 
* — simplicissimum (Oud.) Thom 
* — piscarium Westling 
* — canescens Sopp. 
* — jensenii Zaleski 
* — chrzasczii Zaleski 
* — nigricans (Bain.) Thom 

— melinii Thom 
— n. sp. (Nigricans serie) 

"Penicillium citrinum Thom 
— digitatum Saccardo 

* — paxilli Bainier 
*Penicillium granulatum Bainier 

claviforme Bainier 
— n. sp. (Claviforme serie) 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ + 
+ 
+ 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
4 
4 
1 
4 
4 
1 
1 
3 
1 
4 
2 
5 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 



T a b e l 8 (fortsat). 
Table 8 (continued). 

ialt i antal 
Serie nr. serier 
„ . Total number 
Series no. 0f series in 

Q i n 11 i n 19 14 which the 
3 1 U 11 1Z l d x* species occur 

Penicillium variabile Sopp + 1 
— rugulosum Thorn + 1 

Penicillium spp. + + 2 
*Sesquicillium candelabrum (Bon.) Gams + 1 
Thysanophora penicillioides (Roum.) Kendrick + 1 

"Tilaclidium butgri Beyma + ,+ 2 
Tolypocladium cylindrosporum Garns + 1 

— geodes Garns + + 2 
"Trichoderma hamatum (Bon.) Bainier + 1 

— harzianum Rifai + 1 
— koningii Oud. 4- + 2 

* — viride Pers. ex Fr. -j- + + + + 5 
"Verticillium bulbillosum Garns et Malla + + 2 

lecani (Zimm.) Viegas + 1 
— leptobactrum Gams + 1 
— fungicola (Preuss) Hassebr. + 1 

Verticillium sp. + 1 
Dematiaceae 
Botryotrichum piluliferum Sacc. et March + 1 
Chloridium chlamydosporis (Beyma) Hughes + 1 

*Cladosporium cladosporioides (Fres.) Sacc. + + 2 
— herbarum Link ex Fr. + + 2 

*Oidiodendron griseum Robak + + 2 
tenuissimum (Peck.) Hughes + 1 

* — truncatum Barron + 1 
'Rhinocladiella compacta (Carrion) Schol-Schwarz + 1 
* — mansonii (Castell) Schol-Schwarz -f + + 3 
*Septonema chaetospira (Grove) Hughes + + 2 

— sp. + 1 
Trichocladium opacum (Corda) Hughes + 1 
Tuberculariaceae 
Cylindrocarpon destructans (Zins.) Scholten + 1 
Fusarium avenaceum (Fr.) Sacc. + 1 
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Gruppen Biverticillata-Symmetrica er repræsenteret med 2 kendte arter, 
der ligeledes kun er fundet i 1 serie hver. Den ene art, P. rugulosum, udviste 
antagonisme overfor F. annosus. 

Af de ialt 8 Penicillium-arter, der hver for sig blev fundet i 3 eller flere 
serier, udviste 7 arter antagonisme overfor F. annosus. I modsætning her
til fandtes der blandt 10 arter, der kun blev fundet i 1 eller 2 serier, kun 
4 arter, der udviste antagonisme overfor F. annosus. 

Ialt udviste således 11 arter antagonisme overfor F. annosus, og af disse 
er 7 arter ved andre undersøgelser fundet at hæmme væksten hos andre 
svampe eller bakterier, og samme evne fandtes hos 4 arter, som ved denne 
undersøgelse ikke fandtes at hæmme F. annosus (Domsch & Garns 1970). 

Udover de i tabel 8 med * mærkede 15 Penicillium-arter, der tillige blev 
fundet i vaskevandet, blev der yderligere her fundet de i tabel 9 opførte 8 
arter. Med undtagelse af P. olivino-viride og P. novae-zealandia er alle ar
terne tidligere fundet i jord (Gilman 1966, Domsch & Garns 1970). 

Af slægten Verticillium blev der isoleret ialt 5 arter, se tabel 8, hvoraf 
4 er identificerede, men hver enkelt art er kun isoleret fra 1 serie, en enkelt 
art dog fra 2 serier. Én art, V. bulbillosum, er beskrevet for første gang ved 
denne undersøgelse, og er siden fundet i jorden under en rødgranbevoks
ning i Sydsverige (Söderström 1975). De øvrige fundne arter er ikke omtalt 
som jordboende af Gilman (1966) eller Domsch & Garns (1970). 

Af de isolerede Verticillium-arter undersøgtes V. bulbillosum, V. lecani 
og V. fungicola med hensyn til antagonisme overfor F. annosus, og fandtes 
alle at have en sådan, se tabel 12. 

Udover de i tabel 8 med * mærkede 2 Verticillium-arter, der tillige blev 
fundet i vaskevandet, blev der yderligere her fundet de i tabel 9 anførte 
2 arter. Ingen af disse arter er omtalt som jordboende af Gilman (1966) 
eller Domsch & Garns (1970). 

Af slægten Trichoderma blev der isoleret 4 arter, se tabel 8, hvoraf 
T. viride blev fundet i 5 serier, heraf 2 hidrørende fra rødgrankulturer 
plantet efter gammel bøg, serierne 7 og 9, hhv. afd. 259A, Frederiksborg 
statsskovdistrikt og del af afd. 491, Hørsholm statsskovdistrikt. 3 hidrører 
fra kulturer plantet efter gammel rødgran, serierne 11, 12 og 13, afd. 167 
og afd. 245 Løvenholm skovdistrikt. De øvrige arter blev kun isoleret fra 
1 eller 2 serier hver. 

Alle 4 arter er tidligere fundet på rodoverfladen hos skovfyr, T. viride 
mest almindeligt på rødder fra sure jorder og T. hamatum mest almindeligt 
på rødder fra alkaliske jorder (Gibbs 1967). Med undtagelse af T. harzia-
num er arterne kendt fra andre jorder (Gilman 1966, Domsch & Garns 
1970). 

T. hamatum, T. koningii og T. viride fandtes alle at hæmme væksten 
hos F. annosus i overensstemmelse med Gibbs' (1967) angivelser, se tabel 
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12. De fundne arter angives tillige at være antagonistiske overfor en lang 
række mikroorganismer, se for eks. Domsch & Garns (1970). De 2 i tabel 8 
med * mærkede arter er tillige fundet i vaskevand, hvor der iøvrigt ikke 
blev fundet yderligere Trichoderma-arter. 

De øvrige fra rodoverfladen isolerede 12 arter tilhørende Moliniaceae 
er for flertallets vedkommende kun fundet i en enkelt serie og nogle få i to. 
Kun Metarhizium anisopliae angives som jordboende af Domsch & Garns 
(1970), medens Tolypocladium geodes er fundet i jorden i en rødgran
bevoksning i Sydsverige (Söderström 1975). 
Dematiaceae. Af denne familie er der fra rodoverfladerne isoleret 12 arter 
tilhørende 7 slægter, se tabel 8. Af disse arter er kun Rhinocladiella man-
sonii fundet i mere end 2 serier, hvoraf 1 hidrører fra rødgrankultur plantet 
efter gammel bøg, serie 6, afd. 250A, Frederiksborg statsskovdistrikt, og 2 
hidrører fra kulturer plantet efter gammel rødgan, serierne 12 og 13, afd. 
167 og afd. 245, Løvenholm skovdistrikt. 

Med undtagelse af Oidiodendron griseum og O. tenuissimum samt Rhi
nocladiella compacta er arterne tidligere isoleret fra jord (Gilman 1966, 
Domsch & Garns 1970). 

T a b e l 9. Arter af ordenen Monilialesf udover de i tabel 8 anførte (de med * 
mærkede arter) isoleret i tiden marts 1969—april 1970 fra rhizosphaeraen hos 
Picea afrres-planter d.v.s. fra 1., 5., 10. og 15. hold vand, hvori rodstykkerne er 

vaskede. 
Table 9. Species of the order of Moniliales, in addition to those mentioned in 
Table 8 (the species marked with an *), isolated during the period March 1969— 
April 1970 from the rhizosphere of Picea abies plants, i.e. from the first, fifth, 

tenth and fifteenth set of water in which the root sections were washed. 

Moniliaceae 
Aspergillus sp. 
Chrysosporium pannorum (Link) Hughes 
Dactylaria n. sp. 
Doratomyces nanus (Ehrenb. ex Link) Morton et Smith 
Penicillium lividum Westling 

— fellutanum Biourge 
— raistrickii Smith 
— soppi Zaleski 
— chrysogenum Thom 
— meleagrinum Biourge 
— olivino-viride Biourge 
— cf. novae-zealandiae Beyma 

Verticillium catenulatum (Kamyschko) Gams 
— psalliotae Treschow 

Dematiaceae 
Chalara sp. 
Cladosporium brassicola Sawada 

sphaerospermum Penzig 
Humicola sp. 
Phialophora malorum (Kidd et Beaumont) McColloch 

— verrucosa Medlar 
sp. 
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T a b e l 10. Arter af ordenen Actinomycetales isoleret i t iden marts 1969—april 1970 fra rodoverfladen hos Picea abies-
planter d.v.s. fra den vaskede, knuste rodbark. De med * mærkede arter er tillige fundet i rhizosphaeraen d.v.s. i 1., 5., 

10. eller 15. hold vand, hvori rodstykkerne er vaskede. 
Table 10. Species of the order of Actinomycetales isolated during the period March 1969—April 1970 from the root 
surface of Picea abies plants, i.e. from the washed, ground root bark. The species marked with an * have furthermore 
been found in the rhizosphere, i.e. in the first, fifth, tenth or fifteenth set of water in which the root sections were washed. 

Serie nr. 
Series no. 

9 10 11 12 13 14 

ialt i antal 
$erier 

Total number 
of series in 
which the 

species occur 

Streptomycetaceae 
Streptomyces cf. aburaviensis Neshimura 

— albus (Rossi-Doria) Waksm. et Henr. 
— cf. cinnamonensis Okami + 

cf. fimicarius (Duche) Waksm. et Henr. 
flavidovirens (Gause) Hütter 
cf. griseolus (Waksm.) Waksm. et Henr. 
griseus Waksm. et Henr. 
kanamyceticus Okami et Amezawa 
cf. longisporaflavus 
(Kraissilnikov) Waksm. 
cf. parvus (Krainsky) Waksm. et Henr. 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ + 

+ 
+ 

+ 
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Kun 2 af de fra rodoverfladerne ioslerede arter, nemlig Botryotrichum 
piluliferum og Rhinocladiella mansonii udviste antagonisme overfor F. an-
nosus, se tabel 12. ^ 

Udover de med * mærkede 7 arter i tabel 8, der tillige blev fundet i 
vaskevandet, blev der her yderligere fundet de i tabel 9 anførte 7 arter. 
De 4 artsbestemte svampe findes ikke omtalt som jordboende af Gilman 
(1966) eller Domsch & Garns (1970). 
Tuberculariaceae. Der blev fra rodoverfladerne kun isoleret 2 arter til
hørende denne familie, og hver art kun i en enkelt serie, se tabel 8. Begge 
findes omtalt som jordboende hos Domsch & Garns (1970). 

M y c e l i a s t e r i l i a 

I serie 8 og serie 9, afd. 491, Hørsholm statsskovdistrikt, blev der fra 
den findelte bark isoleret Mycelium radicis atrovirens Melin, en svamp, der 
er kendt som mycorrhizadannende hos skovfyr. 

A c t i n o m y c e t a l e s 

Streptomycetaceae 
Der er fra rodoverfladerne isoleret de i tabel 10 anførte 10 arter tilhø

rende slægten Streptomyces. 
Af de fundne arter blev kun 2, nemlig S. griseus og S. cf. longospora-

flavus, fundet i mere end 1 serie, men resultaterne tyder dog på, at arter af 
slægten Streptomyces udgør en del af rodoverfladefloraen hos rødgraner. 

Det er påfaldende, at der i serie 13 er fundet 5 arter i modsætning til 
de øvrige serier, hvor der kun er fundet op til 3 arter. Forholdet kan sættes 
i forbindelse med tilførslen af gødningskalk cf. Jensen (1930), dog må det 

T a b e l 11. Arter af ordenen Actinomycetales udover de i tabel 10 anførte (med 
* mærkede) isoleret i tiden marts 1969—april 1970 fra rhizosphaeraen hos Picea 

abies d.v.s. fra 1., 5., 10. eller 15. hold vand, hvori rodstykkerne er vaskede. 
Table 11. Species of the order of Actinomycetales, in addition to those men
tioned in Table 10 (marked with an *), isolated during the period March 1969— 
April 1970 from the rhizosphere of Picea abies, i.e. from the first, fifth, tenth or 

fifteenth set of water in which the root sections were washed. 

Streptomycetacea 
Streptomyces albohelvatus Krassiln. 

— autotrophics Takum. et Tubaki 
— Californiens (Waksin. et Curtis) Waksm. et Henr. 
— Candidas (Krassiln.) Waksman 
— cinereus Hütter 
— cf. flavidovirens (Kudrena) Predham 
— cf. niveus Smith 

cf. parasinopilosus Ettlinger 
— cf. recifensis Morals 
-— spp. 
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medgives , a t en t i l sva rende v i r k n i n g af ka lk t i l førse l ikke k a n spores i ser ie 

11, hvor de r k u n blev isoleret 1 a r t . 

Af S. griseus og S. cf. longisporaflavus udv i s t e k u n fø r s tnævn te a r t a n t a 

gon i sme overfor F. annosus. 

Udover de i tabel 10 med * m æ r k e d e 3 a r t e r , de r tillige blev funde t i 

va skevande t , blev der h e r yder l igere fundet de i tabel 11 opfør te 9 a r t e r . 

T a b e l 12. lait 50 arter indenfor Actinomycetales, Mucorales, Sphaeropsidales 
og Moniliales isoleret i tiden marts 1969—april 1970 fra rodoverfladen d.v.s. den 
vaskede knuste rodbark hos rødgraner, dyrket i petriskåle med henholdsvis malt

ekstraktagar og kartoffeldekstroseagar sammen med F. annosus ved 18—23° C. 
0 angiver at der ikke forekom hæmning af F. annosus-myceliøts vækst. 
1 angiver at der forekom svag hæmning af F. annosus-myceliets vækst. 
2 angiver at der forekom kraftig hæmning af F. annosus-mycelieis vækst. 
Table 12. A total of 50 species belonging to Actinomycetales, Mucorales, 
Sphaeropsidales and Moniliales, isolated during the period March 1969—April 
1970 from the root surface, i.e. the washed, ground root bark of Norway spruce, 
grown in petri dishes containing either malt extract agar or potato dextrose agar 

together with F. annosus at 18—23°C. 
0 indicates that there was no restraint of the growth of the F. annosus mycelium. 
1 indicates that there was a weak restraint of the growth of the F. annosus my

celium. 
2 indicates that there was a heavy restraint of the growth of the F. annosus my

celium. 

Streptomyces griseus 
— cf. longisporaflavus 

Absidia coerulea 
— cylindrospora 

Mucor silvaticus 
Mortierella jenkinii 

— parvispora 
— vinacea 

Coniothyrium fuckelii 
Beauveria tenella 
Calcarisporium arbuscula 
Diheterospora catenulata 
Metarrhizium anisopliae 
Penicillium frequentans 

— spinulosum 
— restrictum 
— waksmani 

Penicillium daleae 
— janthinellum 
— piscarium 
— canescens 
— jensenii 
— chrzaszczii 
— nigricans 
— melinii 

1 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
1 
2 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
2 
0 
1 
0 
2 
0 
1 
0 

Penicillium citrinum 
— paxilli 

Penicillium granulatum 
— claviforme 

Penicillium variabile 
— rugulosum 

Thysanophora penicillioides 
Tilaclidium butyri 
Tolypocladium cylindrosporum 

— geodes 
Trichoderma hamatum 

— koningii 
— viride 

Verticillium bulbillosum 
— lecani 
— fungicola 

Botryotrichum piluliferum 
Chloridium chlamydosporis 
Cladosporium herbarum 
Oidiodendron tenuissimum 

— truncatum 
Rhinocladiella compacta 

— mansonii 
Septonema chaetospira 
Trichocladium opacum 

0 
1 
2 
1 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
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KONKLUSION 

Det fremgår af undersøgelserne, at det må antages, at der på alle års
tider forekommer levende mycelier på barken af rødgranrødder med en 
diameter på ca. 1 cm og voksende i den øverste del af mineraljorden d.v.s. 
i ca. 15 cm's dybde. 

Af de mikroorganismer, der fandtes på rodoverfladerne som levende 
mycelier, udgjorde arter af Deuteromycetes den største gruppe efterfulgt 
af arter tilhørende Actinomycetales, medens der kun sjældent fandtes arter 
tilhørende Phycomycetes og Basidiomycetes. 

Indenfor Deuteromycetes indtog Moniliales en meget dominerende stil
ling, og indenfor denne orden forekom slægten PeniciUium efterfulgt af 
slægten Trichoderma i flest serier og med det største antal arter. 

Der er ikke — mod forventning — afsløret nogen snæver sammenhæng 
mellem på den ene side fundne arter i de enkelte serier og på den anden 
side arealernes geologiske oprindelse, deres tidligere benyttelse eller den 
i 2 serier foretagne tilførsel af gødningskalk. 

Ovennævnte forhold kunne måske forklares derved, at rodoverflade
mikrofloraen på højtliggende, fladtstrygende rødder kan antages kun at 
være lidt influeret af jordbundsforholdene, sammenholdt med den omstæn
dighed, at der tillige kun forekom en beskeden forskel i jordens pH-værdi 
mellem de forskellige lokaliteter; pH varierede mellem 4,2 og 5,7. Skulle 
det være de to nævnte forhold, der gør sig gældende, måtte man imidlertid 
forvente en langt større uniformitet i resultaterne, end der faktisk fore
kommer, og forklaringen er således ikke fyldestgørende. 

En medvirkende årsag til, at der ikke kan ses nogen sammenhæng, kan 
også være den omstændighed, at undersøgelserne på de forskellige lokali
teter er foretaget på forskellige årstider. Dette i forbindelse med en eventuel 
årstidsbetinget variation i de arter af svampe, der forekommer som levende 
mycelier på rodoverfladerne, kan have sløret eventuelt eksisterende sam
menhænge. 

Endelig må det erindres, at materialet som følge af de meget arbejds
krævende undersøgelser kun har et beskedent omfang, hvilket også kan 
have bidraget til, at visse relationer er forblevet skjulte. 

Blandt de 69 arter af svampe og 10 arter af Streptomycetes, der blev 
fundet på rodoverfladerne, undersøgtes de hyppigst forekommende 50 arter 
for antagonistisk virkning overfor F. annosus in vitro. lait 28 af disse arter 
og herunder 11 Penicillium-arteT udviste denne egenskab. 

Det kan ikke med sikkerhed antages, at den in vitro fundne antagonisme 
mod F. annosus vil være fuldt effektiv på rødgranrøddernes overflade i 
naturen. Resultaterne peger dog i retning af, at de pågældende svampes 
tilstedeværelse på rodoverfladerne påvirker F. annosus-myceliets epiphy-
tiske vækst og således er en medvirkende årsag til, at F. annosus ikke spre
des så hurtigt i rødgranbevoksninger på jorder af den her omhandlede art. 
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RESUMÉ 

Formålet med undersøgelserne er at belyse hvilke svampe, der forekommer 
som levende mycelier på barken af rødgranrødder. 

Undersøgelsesmaterialet var fladtstrygende rødder med en diameter på ca. 
1 cm fra ca. 10 år gamle rødgranplanter. Undersøgelserne omfattede 9 serier, 
hvoraf materialet til 3 serier hidrørte fra rødgrankulturer plantet efter gammel 
bøg, medens materialet til 6 serier hidrørte fra rødgrankulturer plantet efter gam
mel rødgran; af sidstnævnte hidrørte 2 serier fra rødgrankulturer, der 5 år før 
undersøgelsen var tilført 1500 kg gødningskalk pr . ha, se iøvrigt tabel 1 og 3. 

Undersøgelsesmetoden bestod i vaskning af ialt 60 ca. 4—6 cm lange rod
stykker fra 10 træer i hver serie i 15 hold sterilt vand. Formålet hermed var at 
fjerne alle mikroorganismer fra rodoverfladerne med undtagelse af de svampe, 
der forekom som aktive mycelier, se tabel 2. Efter vask blev barken skrabet af 
rødderne og dernæst findelt, hvorefter den findelte bark blev spredt på nærings-
agar i petriskåle. Prøver fra 1., 5., 10. og 15. hold vaskevand blev ligeledes spredt 
på næringsagarplader. 

Samtlige svampe og actinomyceter, der fremkom efter podning med den fin
delte rodbark, blev så vidt muligt identificeret, og det er således tilstræbt at skaffe 
en fortegnelse over de arter, der forekommer som aktive mycelier på rodover
fladerne hos rødgraner. 

Af de fra barken isolerede mikroorganismer udgjorde arter af Deuteromycetes 
den største gruppe, efterfulgt af arter t i lhørende Actinomycetales, hvorimod arter 
tilhørende Phycomycetes og Basidiomycetes var sjældne. Pemcillium-ast&c, efter
fulgt af Trichoderma-arter forekom i flest undersøgelsesserier og med det største 
artsantal, se tabel 4, 6, 8 og 10. 

Der fandtes ikke nogen snæver sammenhæng mellem på den ene side fundne 
arter i de enkelte serier og på den anden side arealernes geologiske oprindelse, 
deres tidligere benyttelse eller tilførsel af gødningskalk. 

Blandt de 69 arter af svampe og 10 arter af Streptomyces, der blev fundet på 
rodoverfladerne, undersøgtes de hyppigst forekommende 50 arter for antagonistisk 
virkning overfor F. annosus in vitro. Ialt 28 af disse arter og herunder 11 Peni-
cillium-arter udviste denne egenskab, se tabel 12. 

De fra vaskevand isolerede mikroorganismer er opført i tabellerne 5, 7, 9 og 
11, men må ikke opfattes som værende forsøg på en fuldstændig fortegnelse over 
svampe og actinomyceter forekommende i rødgranrødders rhizophaera. 

SUMMARY 

The object of these investigations is to elucidate the question: What fungi 
occur as live mycelia on the bark of Norway spruce roots? 

The material investigated was horizontal roots of a diameter of abt. 1 cm 
from abt. 10 years old Norway spruce plants. The investigations comprised 9 
series, of which the material for 3 series came from Norway spruce plantations 
planted after old beech, while the material for 6 series came from Norway spruce 
plantations planted after old Norway spruce; of the latter, 2 series came from 
Norway spruce plantations to which 5 years before the investigatioin 1500 kg 
agricultural lime per hectare had been applied, for further details see Tables 1 
and 3. 

The method of investigation consisted in washing a total of 60 abt. 4 to 6 cm 
long root sections from 10 trees of each series in 15 sets of sterile water. The 
purpose was to remove all micro-organisms from the root surfaces wi th the 
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exception of the fungi that occurred as active mycelia, see Table 2. After washing, 
the bark was scraped off the roots and then finely ground, after which the ground 
bark was spread over nutr ient agar in petri dishes. Samples from the first, fifth, 
tenth and fifteenth set of washing water were also spread on nutrient agar plates. 

All fungi and actinomycetes appearing after seeding with the finely ground 
root bark were, as far as possible, identified, and thus it has been attempted to 
provide a list of the species of fungi that occur as active mycelia on the root 
surfaces of Norway spruce. 

Of the micro-organisms isolated from the bark, species of Deuteromycetes 
formed the largest group followed by species belonging to the Actinomycetales, 
whereas species belonging to Phycomycetes and Basidiomycetes were rare. Spe
cies of Penicillium followed by species of Trichoderma occurred in the greatest 
number of series in the investigation, representing also the greatest number of 
species, see Tables 4, 6, 8, and 10. 

No narrow relation was found between, on the one hand, species found in 
the individual series and, on the other, the geological origin of the areas, their 
former use, or application of agricultural lime. 

Among the 69 species of fungi and 10 species of Streptomyces found on the 
root surfaces, the most frequently occurring 50 species were examined for anta
gonistic effect on F. annosus in vitro. A total of 28 of these species, including 
eleven species of Penicillium, revealed this character, see Table 12. 

The micro-organisms isolated from the washing water have been entered in 
Tables 5, 7, 9 and 11, but this must not be taken for an attempt to draw up a com
plete list of fungi and actinomycetes occurring in the rhizosphere of Norway 
spruce roots. 
Oxford Classific No. 443.3, Picea abies, Fomes annosus. 

LITTERATUR 

Alcubilla, M., H. v. Aufsess, G. Cerny & K. E. Rehfuess, 1974: Untersuchungen über 
die Pilzhemmwirkung des Fichtenholzes (Picea abies Karst.) . Proc. Fourth 
Internat. Conf. on Fomes Annosus: 139—162. 

Björkman, E., 1949: Soil Antibiotics acting against the Root-Rot Fungus (Poly-

porus annosus F r . ) . Physiol. Plant. 2: 1—10. 

Boosalis, M. G., 1964: Hyperparasitism. A. Rev. Phytopath. 2: 363—76. 

Braun, H. J., 1958: Untersuchungen über den "Wurzelschwamm Fomes annosus 
(Fr.) Cooke. Forstw. Cbl. 77: 65—88. 

Braun, H. J. & J. Lulev, 1969: Infektion unverletzter, fingerstarker Fichtenwurzeln 
durch den Wurzelschwamm Fomes annosus (Fr.) Cooke. Forstw. Cbl. 88: 
327—338. 

Clarke, J. H. & D. Parkinson, 1960: A Comparison of Three Methods for the Assess
ment of Fungal Colonisation of Seedling Roots of Leek and Broad Bean. 
Nature, London 188: 166—167. 

Domsch, K. H. & W. Gams, 1970: Pilze aus Agrarböden. Stuttgart 1970. 
Due, J. E. & A. Yde-Andersen, 1960: Lærkeammetræer og Fomes annosus-angreb i 

gran. Dansk Skovforen. Tidsskr. 45: 566—579. 

Fries, N., 1938: Über die Bedeutung von Wuchsstoffen für das Wachstum ver
schiedener Pilze. Symb. bot. Upsaliens. III, 2. 

n e t forstlige Forsøgsvæsen. XXXV. H. 2. 23. november 1977. 7 



224 

Gams, W. & K. H. Domsch, 1967: Beiträge zur Anwendung der Bodenwaschtechnik 
für die Isolierung von Bodenpilzen. Arch, für Microbiol. 58: 134—144. 

Garrett, S. D., 1956: Biology of Root-infecting Fungi. Cambridge. 

Gibbs, J. N., 1967: A Study of the Epiphytic Growth Habit of Fomes annosus. Ann. 
Bot. Lond., N. S. 3 1 : 755—774. 

Gilman, J. C, 1966: A Manual of Soil Fungi. Iowa. 

Harley, J. L. & J. S. Waid, 1955: A method of studying active mycelia on living 
roots and other surfaces in the soil. Trans. Br. mycol. Soc. 38: 104—118. 

Hartig, R., 1878: Zersetzungserscheinungen des Holzes der Nadelholzbäume und 
der Eiche. Berlin. 

Hiley, W. E., 1919: The Fungal Diseases of Common Larch. Oxford. 

Hiltner, L., 1904: Über neuere Erfahrungen und Probleme auf dem Gebiet der 
Bodenbakteriologie und unter besonderer Berücksichtigung der Gründüng
ung und Brache. Arb. dtsch. Landw.-Ges. 98: 59—78. 

Hopffgarten, E.-H. von, 1933: Beiträge zur Kenntnis der Stockfäule (Trametes 
radiciperda). Phytopath. Z. 6: 1—48. 

Jeffreys, E. G., 1952: The stability of antibiotics in soil. J. gen. Microbiol. 7: 295— 
312. 

Jensen, H. L., 1930: Actinomycetes in Danish soils. Soil. Sei. 30: 59—77. 

Jensen, V., 1963: Studies on the microflora of Danish beech forest soils. V. The 
microfungi. Zbl. f. Bakt. II, 117: 167—179. 

Kelman, A. et al., 1967: Sourcebook of Laboratory Exercises in Plant Pathology. 
London. 

Manka, K. & W. Truszkowska, 1958: [An attempt at a mycological analysis of roots 
of Spruce (Picea excelsa Lk . ) ] . Acta Soc. Bot. Pol. 27: 45—73. 

Molin, N., 1957: Om Fomes annosus spridningsbiologi. Medd. Skogforskn. Inst. 47, 
3 : 1—36. 

Nissen, T. V., 1956: Soil actinomycetes antagonistic to Polyporus annosus Fr. 
Frisia 5: 332—339. 

Papavizas, G. C. & C. B. Davey, 1959: Evaluation of various media and antimicro
bial agents for isolation of soil fungi. Soil Sei. 88: 112—117. 

Rennerfeit, E., 1944: Die Entwicklung von Fomes annosus Fr . bei Zusatz von 
Aneurin und verschiedenen Extrakten. Svensk Bot. Tidskr. 38: 153—162. 

•—• , 1949: The effect of soil organisms on the development of Polyporus anno
sus Fr., the root rot fungus. Oikos 1: 65—78. 

— , 1952: Om angrepp av rotröta på tall. Medd. Skogforskn. Inst. 41, 9: 1—40. 

Rishbeth, J., 1950: Observations on the Biology of Fomes annosus, with Particular 
Reference to East Anglian Pine Plantations. I. The Outbreaks of Disease 
and Ecological Status of the Fungus. Ann. Bot. Lond., N.S. 14: 365—383. 

— , 1951 a: Observations on the Biology of Fomes annosus, wi th Particular 
Reference to East Anglian Pine Plantations. II. Spore Production, Stump 
Infection, and Saprophytic Activity in Stumps. Ibid. 15: 1—21. 

— , 1951b: Observations on the Biology of Fomes annosus, with Particular 
Reference to East Anglian Pine Plantations. III. Natural and Experimental 
Infection of Pines, and Some Factors affecting Severity of the Disease. 
Ibid. 15: 221—246. 



225 

Roll-Hansen, F., 1940: Undersøkeiser over Polyporus annosus Fr., særlig med 
henblikk på dens forekomst i Det sønnafjelske Norge. Medd. norske Skog-
forsøksv. 7: 1—100. 

Rostrup, E., 1902: Plantepatologi. København. 

Russell, P., 1956: A Selective Medium for the Isolation of Basidiomycetes. Nature, 

Lond., 177: 1038—1039. 

Schalin, I., 1967: Microfungi in the humus layer of pine, spruce and birch stands 

in southern Finland. Silva Fenn. 2: 35—48. 

Söderström, B. E., 1975: Vertical distribution of microfungi in a spruce forest soil 
in the south of Sweden. Trans. Br. mycol. Soc. 65: 419—425. 

Thornton, H. G. & J. Meiklejohn, 1957: Soil microbiology. Ann. Rev. Microbiol. 11: 
123—148. 

Treschow, C, 1938: Undersøgelser over Brintjonkoncentrationens Indflydelse paa 
Væksten af Svampen Polyporus annosus. Forsti. Forsøgsv. Danm. 15: 17—32. 

— , 1941: Zur Kultur von Trametes auf sterilisiertem Waldhumus. Zbl. f. Bakt. 

I I : 186—188. 

Wallis, G. W., 1960: Survey of Fornes annosus in East Anglian Pine Plantations. 

Forestry 33: 203—214. 

Williams, S. T. & D. Parkinson, 1964: Studies of fungi in a podzol. J. Soil Sei. 15: 
331—341. 




