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I. INDLEDNING 

Afdelingens forsøgsarbejde er, SOM det vil fremgå af omtalen 

und^r de enkelte projekter, udf#rt i nær kontakt ned afdelinger på 

Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Universiteternes Genetiske 

Institutter, Planteforædlingsvirksomheder samt Statens og Landbo

organisationernes forsøgsvirksomheder. 

En koordinering af visse områder af landbrugsforskningen 

finder sted gennem Den internationale atomenergiorganisation (IAEA), 

Det europæiske atomenergifællesskab (EURATOtf) og EF*s generaldirek

torat for landbrug. Afdelingen deltager i dette arbejde og har 

forskningskontrakter med IAEA og EURATOM omhandlende proteinkva

litet og meldugresistens i byg, se projekterne nr. 2 og 3, og der 

forhandles med landbrugs-generaldirektoratet om en kontrakt omhand

lende visse dele af afdelingens proteinarbejde. Endvidere har af

delingen deltaget i det gennem Nordiske jordbrugsforskeres forening 

(NJF) organiserede nordiske samarbejde. 

II. AFDELINGENS FORSØGSPROJEKTER 

Afdelingens forsøgsprogram omfatter en række planteavlspro-

blemer udvalgt ud fra deres erhvervsmæssige og videnskabelige be

tydning og under hensyntagen til mulighederne for opgavernes løs

ning og deres egnethed for afdelingens faciliteter og personale. 

Forsøgsarbejdet er nærmere beskrevet nedenfor, opdelt i 10 projek

ter. Disse projekter er ikke indbyrdes uafhængige. I en del til

fælde anvendes samme plantemateriale i flere forskellige projek

ter, og i mange tilfælde støtter projekterne hinanden med hensyn 

til analyseteknik og ekspertise. Omtalen af hvert projekt omfat

ter formål, nuværende stade og opnåede resultater - herunder publi

kationer, der er offentliggjort i 1975 eller er indsendt til of

fentliggørelse, samt foredrag holdt i 1975, idet dog foredrag, som 

bliver publiceret, kun er medtaget under publikationer. 

1. Stristivhed i byg 

Gode stråegenskaber er en forudsætning for et højt udbytte af 

god kvalitet, idet lejesæd virker reducerende på såvel udbytte som 

kvalitet. Til gode stråegenskaber hører både styrke og elasticitet, 

idet begge egenskaber er af betydning for at kunne undgå alvorlig 

lejesæd. 
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I et mutationsprogram, der udføres i saaarbejde Med profes

sor D. von Wettstein, Genetisk Institut« Købenbavns Universitet, 

undersøges »ulighederne for udvalg af Mutanter i vårbyg »ed for

bedrede stråegenskaber. Forsøget blev påbegyndt i 1968 og er i be

retningsåret gennemført efter samme retningslinier som i de fore

gående år, dog er der ikke udført mutagen behandling af nyt mate

riale, idet projektet påregnes afsluttet med materialet, der blev 

Rutagenbehandlet i 1974. 

I 1975 har materialet haft følgende omfang: 

Påbe- Gene- Antal Parcel- Antal Antal 
gyndt ration Mutagen linier størrelse gen- N-trin 
år i 1975 m2 tageiser 

1 5,3 3 6 

2 5,3 3 2 

11 5,3 3 2 

69 5,3 

113 2,2 

1959 1 rk. å 23 pit. pr.linie 

10200 M2-afkomshold S 23 pit. 

EMS = ethylmethansulfonat, IPMS « isopropylmethansulfonat, 

t.neu. = termiske neutroner, h.neu. = hurtige neutroner, 

NA = natriumazid, El = ethylenimin. 

Selv om vækstperioden var præget af såvel meget høje tempera

turer som meget lange perioder uden nedbør, faldt der lokalt på 

Risø så megen regn, at der bortset fra visse pletter, hvor der er 

grusunderlag, opnåedes lige så høje høstudbytter som i 1974. Som 

følge af tørkepletter er resultaterne i 1975 behæftet med en betyde

ligt større statistisk usikkerhed end normalt. Der forekom i de 

fleste forsøgsserier en passende grad af lejesæd, der gav en god 

mulighed for vurderingen af forskellige liniers stråegenskaber. 

Den kortstråede Risø mutant nr. 9265 er anmeldt til beskyt

telse som plantenyhed og deltog i 1975 for første gang i den of

ficielle sortsafprøvning under Statens forsøgsvirksomhed i plante

kultur med henblik på godkendelse til optagelse på den officielle 

sortsliste. 

På Risø blev mutanten i et forsøg omfattende 6 forskellige 

kvælstofmængder sammenlignet med andre kortstråede bygsorter. Mu

tanten havde det højeste kerneudbytte og var uden lejesæd selv ved 

den højeste kvælstofmængde (200 kg N pr. ha). Der er i 1975 på 

1969 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

"7 

M6 
M5 
M4 
M3 
M2 

t.neu. 
EMS, IPMS 

EMS, t.neu. 

Gamma, h.neu. 

El, h.neu. 

Gamma, HA 

NA 
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Risø foretaget en mindre opformering af Mutanten. Med henblik på 

videre opformering og eventuel markedsføring er eneforhandlings-

retten og forpligtelserne til fortsat vedligeholdelse og opfor

mering overdraget til De forenede bryggerier. 

Mut*iltegenskaben for kort strå i nr. 9265 er fundet at bero 

på et enkelt recessivt gen. I allelitest med fire andre kendte, 

Kortstråede sorter viste det sig, at mutantgenet i 9265 og de 

mutantgener, der findes i Mink, Diamant, Claudia og 66/86 er alle

ler i samme locus. Mink og Claudia, henholdsvis en engelsk og en 

tysk sort, har begge det korte strå fra en relativ gammel, dansk 

sort, Denso, som blev fundet, sandsynligvis som en spontan mutant, 

i 1946 ved Abed planteavlsstation. Diamant og 66/86 er røntgen-

inducerede mutanter i henholdsvis en østeuropæisk sort, Valticky, 

og en norsk sort, Jotun. 

En lokalisering af mutantgenet til et af byggens kroriosomer 

er påbegyndt ved hjælp af et translokationstestersæt. Ydre fakto

rer er fundet at have en stærk påvirkning på voksemåden og længden 

af strået hos mutant 9265. I orienterende forsøg i vækstkammer er 

det fundet, at tilskud af kortbølget lys generelt giver en forkor

telse i væksten hos byg, men dog således at 9265 påvirkes mere 

end modersorten. I fytotronen ved Skogshogskolan i Stockholm har 

9265 og Bomi været dyrket under forskellige foto- og termoperio-

der. Forskellen i plantehøjde blev størst ved den længste foto

periode, 24 timer, og ved de laveste temperaturer, 10-15 C. 

Med henblik på en nærmere analyse af betydningen af stråets 

opbygning og flagbladets størrelse m.v. er der fremstillet 66 kro-

mosomfordoblede monoploider (se projekt nr. 4) af P^-hybrider mel

lem de to meget forskellige bygsorter, Tystofte Prentice og Mona. 

Materialet er opformeret i 1975 (V. Haahr) 

Haahr, V. and D. von Wettstein: A high-yielding, short-strawed 

mutant in barley. - Mutation Breeding Newsletter 5: 4, 1975. 

Haahr, V. and D. von Wettstein: Studies of an induced, high-

-yielding dwarf-mutant of spring barley. - Proceedings of 

the Thira International Barley Genetics Symposium, Munich, 

July 7-12, 1975 (under trykning). 
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2. Proteinkvalitet 1 byg 

Projektets formål er at undersøge mulighederne for at opnå 

genetiske forbedringer af proteinets næringsværdi i byg, samt at 

uddybe kendskabet til frøproteinets dannelse, sammensætning og 

udnyttelse. 

Søgningen efter nye proteinmutanter er fortsat med analyse 

af 5000 planter fra en behandling med natriumazid under projekt 1. 

2000 planter blev undersøgt ved den tidligere benyttede analyse 

for Kjeluahl-N og DBC; dette gav 3 mutanter med forøget relativ 

DBC. De andre 3000 planter er undersøgt ved elektrotorese på et 

proteinekstrakt fra endospermen af en enkelt kerne. Ved denne ana

lyse, som er væsentlig hurtigere end N og DBC analyserne, udvælges 

alle planter, der har et ændret mængdeforhold af et eller flere 

proteiner. De udvalgte mutanter undersøges nu nærmere, og de to 

analysemetoder vil blive sammenlignet (H. Doll og J. Ingversen). 

ynJgfg#gfl??n-?f frf3^Yf^P.yy^fntSrnf?,Sf"?^** _°9 dyrknings-

S9§D§!S3*?§! n a r vist, at det forøgede lysinindhold i mutanterne 8, 

13, 16, 17, 29, 86, 527 og 1508 skyldes et enkelt gen i hver mu

tant. Alle disse 8 mutanter har mere eller mindre tydeligt skrump

ne kerner. Denne dårlige egenskab har indtil nu været totalt kob

let med højlysin egenskaben i alle 8 mutanter. Dette antyder stærkt, 

at disse højlysin gener ikke alene ændrer proteinsammensætningen, 

men også modvirker den normale udfyldning af kernen, og dermed 

reducerer udbyttet. 

Foreløbige resultater fra indbyrdes krydsning af mutanterne 

tyder på, at de 8 mutanter med skrumpne kerner >ar høj lysin gener 

i 6 forskellige loci; 3 af dem, nr. 13, 29 og 86, har tilsynela

dende allele gener i et locus. 

Forskellige højlysin geners indflydelse på udbyttet undersø

ges ved hjælp af kromosomfordoblede monoploider dannet på krydsnin

ger af mutanter med normaltyper. Ca. 150 linier fra krydsninger med 

mutant 1508 er blevet opformeret i sommer, medens ca. 100 linier 

fra krydsninger med mutanterne 29 og 56 har været i udbytteforsøg. 

Materialet er ikke analyseret færdigt, men det ser ud til, at høj

lysin genet i mutant 29 reducerer udbyttet ca. 15%, medens genet 

i mutant 56 giver en udbyttereduktion på næsten 30% (H. Doll). 

y&d§£§£9§£S§£3§.2YS£.!!z9g£i&D£29SS!..££HiIlXåSififi Pa kerneud

byttet og proteinkvaliteten i normal- og højlysin byg er fortsat. 

Et karforsøg med sen tilførsel af N til mutant 1508 og Bomi viste, 
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at kerneudbyttet og proteinudbyttet i kernerne ved lave N-niveauer 

var praktisk taget uafhængig af, oa M blev tilført samtidig med 

såningen eller under strækningsvæksten ca. 7 uger senere. Tilfør

sel af nere end 2 g N pr. kar viste derimod positive adslag for 

en deling af N-tilførslen. Det højeste keraeudbytte blev således 

opnået ved tilførsel af 1 g i pr. kar ved såning • 2 g N under 

strækningsvæksten. Moderat N-tilførsel ved såning efterfulgt af 

2 g N senere i vækstperioden gav også det højeste pro teinudbyt te. 

Forsøget bekræftede tidligere undersøgelser, der har vist, at pro

teinets lysinindhold i Bomi aftager stærkt ned stigende •-'gødsk

ning, medens der kun sker en beskeden reduktion af lysin i protei

net hos nutant 1308. Denne forskel mellem de 2 genotyper var uaf

hængig af tidspunktet for N-tilførslen. Der er endvidere gennem 

ført et karforsøg ned stigende H til 4 mutanter og modersorterne 

Carlsberg II og Bomi, men afgrøderne herfra er endnu ikke analy

seret (A.j. Andersen). 

Karakteriseringen^af_de lyslnfattlge reseryeproteiner Chor-

deiner) er fortsat. Der er udarbejdet en hurtig, kvantitativ og 

meget reproducerbar ekstraktionsmetode, og også den efterfølgende 

elektroforese med densitornetrisk måling af de separerede og far

vede proteiner er blevet afgørende forbedret. 

Den tidligere nævnte opdeling af hordeinerne i A, B og C 

hordein har vist sig hensigtsmæssig, idet B og C hordein optræ

der, som om de var to veldefinerede proteiner, der hver består af 

et begrænset antal polypeptidkæder i faste indbyrdes forhold. Ka

rakteren af de indgående polypeptidkæder er sortsafhængig. 

Alle højlysinmutanterne har reducerede mængder B og C hor

dein. Den lave lysinkoncentration i proteinet fra byg, der har 

fået megen N-gødning, skyldes, at mængden af B og især af C hor

dein stiger kraftigt i forhold til det samlede indhold af protein 

(B. Køie). 

Undersøgelserne over endospermproteinernes syntese under 

modningen af kernerne i normal byg og mutant 1508 er afsluttet. 

Fra befrugtningen af de to centralkerner i den 8-kernede kimsæk 

foregår der parallelt med celledannelse og den tidlige udvikling 

af endospennvævet en meget intens syntese af de cytoplasmatiske 

proteiner (enzymer og ribosomale proteiner), der er nødvendige 

for syntesen af de reserver (protein, stivelse og lipid), der de

poneres i vævet senere i dets udvikling. Fjorten dage efter be

frugtningen begynder syntesen af de egentlige reserveproteiner -
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hordeinerne. Disse er jsswntit af 3 hovedgrupper aea «v««ityl-

vagt 60.000* 45.000 og 20.000 Daltons. Disse tre grupper synte-

tiseres parallelt og æ d samme hastighed. Samtidig mad hordeiasya-

tesen foregår der en syntese af de strukturelle proteiner (glo

bul iner og gluteliner), der er nødvendige for vsvets differentie

ring og endelige udvikling. Vavets proteinsyntese strakker sig 

over ca. 30 dage. I mutant 1500 er syntesen af 69.000 og 45.000 

komponenterne i hordeinerne staxkt inhiberet, således at der kun 

er lidt hordein til stede i den modne endosperm. Syntesen af de 

cytoplasmatiske og strukturelle proteiner er ikke andret i mutant 

endosperm**. Derimod observeres der en akkumulering af frie amino

syrer, antagelig son resultat af den inhiberede hordeinsyntese. 

Ved injektion af 14C-iysin i det øverste stråinternodium er 

lysins inkorporering i endosperm proteinerne blevet fulgt pi for

skellige stadier i endospermndviklingen. Lysin inkorporeras i 

samtlige endosperm protein fraktioner. Flytning af mexkningen fra 

en proteingruppe til en anden under endospermens udvikling kunne 

ikke påvises. Det markede lysin genfandtes i proteinerne som ly

sin, glutaminsyre og prolin. Ved injektion i den tidlige fase af 

endospermudviklingen mzrkes hovedsageligt de cytoplasuatiske pro

teiner, medens de strukturelle proteiner er de preferentielt mer-

kede ved injektion i den sene fase. Omdannelsen af lysin til glu

taminsyre og prolin var ringe i den tidlige fase af endospermud

viklingen i Bomi byg og mutant 1508 endospermen. Derimod var der 

en vasentiig konvertering af lysin i forbindelse med hordelnsyn-

tesen i Bomi byg i den sene udviklingsfase. Denne konvertering 

er blokeret i mutanten. Det er af interesse, at blokeringen af 

lysinomdannelsen i mutanten er specifik for de dele af endosperm-

cellen, der er involveret i hordeinsyntesen r og ikke berører de 

dele af cellen, der er involveret i syntesen af de strukturelle 

proteiner. 

Med udgangspunkt i den andrede reserveprotein syntes« in 

vivo i højlysin mutanterne er der i samarbejde med Genetisk In

stitut, Københavns Universitet,og Fysiologisk afdeling, Carlsberg 

laboratoriet, indledt undersøgelser over proteinsyntesen in vitro 

med det formål at studere det proteinsyntetiserende apparat 1 hø

jere planter og specifikt at fastlægge, på hvilket molekylart og 

cellulart niveau reserveproteinsyntesen er andret i højlysin mu

tanterne. Ved isolering af komponenterne i det proteinsyntetise

rende apparat fra byg endospermen (Rlbosomer, mRNA, tRNA og en-
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zyaer) og reetablering af apparatet in vitro er dot lykkedes at 

opstille et nRNA afhengigt cellefrit proteinsyntetiserende sy-

sten. Systenets effektivitet er neget ringe, og der arbejdes 1 

øjeblikket på at #ge systenets effektivitet, dels ned syntetisk 

HRHA og dels ned naturligt nftMA, for at gøre en identifikation 

af det syntetiserede protein noligt (A. Brandt}. 

?E2££iD£2™_lE2_?°"JLI>W5_!-£Ébyi!?* nar *» overvejende hono-

gen struktur, nedens proteinkornene fra nutaat 1508's frøhvide 

er overvejende kornet, dog er den honogene konponent også til 

stede. En analyse af proteinerne fra Boni's proteinkorn viser, 

at de indeholder de lysinfattige reserveproteiner, hordeinerne, 

nedens nutant 1508's proteinkorn bide indeholder hordeiner og an

dre proteiner - fomodentlig gluteliner. Sannenfattende antyder 

disse resultater, at den honogene proteinkornkonponent er oplag-

ringsorgan for hordeinerne, og den granulere for glutelinerne. 

Dette forsøgsarbejde udføres i sanarbejde ned Fysiologisk afde

ling, Carlsberg laboratoriet, og resultaterne er beskrevet. 

Arbejdet ned identifikation af de strukturer, hvor iser hor

deinerne dannes og oplagres, er fortsat. Endvidere er dez isole

ret proteinkorn fra nutant nr. 10, 440 og 58 (J. Ingversen). 

£l2iÉADft§_D*?iD95¥*E«*A.i Arbejdet ned at opstille en in vi-

tro netode til nåling af bygproteiners fordøjelighed blev nidler-

tidigt indstillet. Rotteforsøg, udført i slutningen af 1974 på 

Afdelingen for dyrefysiologi, biokeni og analytisk keni. Landøko

nomisk forsøgslaboratorium, viste, at der for 18 bygprøver kun var 

lille forskel i niveauet af proteinfordøjelighed, hvilket var i 

modstrid ned den etablerede in vitro netode ned pronase, I stedet 

blev der opstillet en netode, hvor prøven først blev inkuberet 

med pepsin ved surt pH, og dernest ned pankreatin ved neutralt 

pH, således at inkubationsbetingelserne bedre simulerede forhol

dene i mave-tarm systemet. Denne metode havde en god reproducer

barhed og gav resultater, der lå tet op ad resultaterne fra rot

teforsøgene; grundet de meget små niveauforskelle var det dog 

fortsat ikke muligt at opnå en god test af korrelationen mellem 

de to netoder. 

Der blev i 1975 udført to markforsøg ned byg til nåling af 

proteinets fordøjelighed in vitro. Det første forsøg omfattede 

25 normale bygsorter, udsået i tre gentagelser. Den gennensnit-

lige fordøjelighed var 88.6%, varierende fra 86.61 til 90.88, 

forskellen mellem sorterne var således ringe, og ikke større end 
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ailjøvariationen. D^t andet foraeg omfattede 328 aer« afvigende 

bygsorter 09 linier; analyseringen heraf er netop påbegyndt (li

centiatprojekt. Afdelingen for biokemi 09 ernaring, Daaaarks Tek-

niske Højskole). 

Der blev i 197S udført et fodringsforsøg ned Boai og ISOS 

til slagtekyllinger på Afdelingen for forsøg æ d fjerkra. Land

økonomisk Forsøgslaboratorium, forsøget viste, at psoteinaarings-

vardien af 1508 var højere end af Boai, idet den forøgede lysin-

ængde i 150« adnyttedes lige så godt som et tilskod af syntetisk 

lysin, givet til Boai. Derimod var foderforbruget af 150« lidt 

større end af Bosd., idet —tanten« indhold af oasattelig energi 

var ca. 3% lavere end noder sortens. Oer blev også udført fodrings-

forsøg ned Boai og 150« til slagterisvin på Afdelingen for for

søg æ d svin og heste, landøkonomisk Forsøgslaboratoriun. Resul

taterne herfra steate godt overens æ d resultaterne fra f jerkra, 

idet proteinkvaliteten af ætanten var vasentlig bedre end af ao-

dersorten, hvoriaod indholdet af tilgangelig energi foræntlig 

var lidt lavere (*.B. Buchaann, B. Doll og B. Køie). 

Undersøgelserne over proteinkvalitet i byg «* gennemført i 

tilknytning til FAO/IAEA Co-ordinated Research Programme on Im

provement of Protein Quality of Barley og til EURATOH forsknings

kontrakt nr. 138-74-1 BIO DK Forbedring af frøproteinets narings-

vardi i byg. 
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mutants. - Mutation Breeding Newsletter 6: 6, 1975. 

K#ie, B., J. Ingversen, A.J. Andersen, H. Doll and B. Eggum: Com

position and nutritional quality of barley protein. - Pro

ceedings of the Third PAO/IAEA/GSF Research Co-ordination 

Meeting on Seed Protein Improvement, Hahnenklee, May 4-9, 

1975 (under trykning). 

Mortensen, B.P., Arne Madsen, A.E. Larsen, H. Doll, M.B. Buchmann 

og B. K#ie: Bygmutant med højt lysinindhold til slagteri

svin. - Statens Husdyrbrugsforsøg, meddelelse nr. 49, 1975. 

Oram, R.M., R. Doll and B. Køle: Genetics of two storage protein 

variants in barley. - Hereditas 80: 53-58, 1975, 

Foredrag,: 

Brandt, Anders: In vivo incorporation of lysine into the proteins 

of high-lysine barley. - Gruppen for teoretisk og anvendt 

mutationsforskning. Lund, Sverige, 7. februar 1975. 

Doll, Hans: Genetiske undersøgelser af høj-lysin egenskaben i 

mutant 1508. - Gruppen for teoretisk og anvendt mutations-

forskning. Lund, Sverige, 7. februar 1975. 

Doll, Hans: High lysin« mutants in barley. - Third F..O/IAEA/GSF 

Research Co-ordination Meeting on Seed Protein Improvement, 

Hahnenklee, May 4-9, 1975 og Annual Meeting, ESKA and Muta

tion Breeding Contact Group, C.E.N. Cadarache, Frankrig, 

8-12 September 1975. 
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Ingversen, John: Lokalisering af endosperm proteiner. - Gruppen 

for teoretisk og anvendt mutationsforskning. Lund, Sverige, 

7. februar 1975. 

Ingversen, John: Proteinsyntese i planterne. - Efteruddannelses

kursus i planternes produktionsprocesser. Kursusinstitutio

nen Tune Landboskole, 25. maj 1975. 

Ingversen, John: Structure and composition of protein bodies from 

endosperm of Bomi barley and its mutant 1508. - Third FAO/ 

IAEA/GSF Research Co-ordination Meeting on Seed Protein Im

provement, Hahnenklee, Vest-Tyskland, 4-9. maj 1975. 

Køie, Bertel: Planteprodukternes næringsværdi. - Folkeuniversitets

kursus, Roskilde (3 aftener), januar 1975. 

3. Sygdomsresistens 1 kornarterne 

2i_5£i>i§£*:D§_5J2£L2§i£S9.i Meldug er en af de mest betydende 

sygdomme på byg i nordvest Europa. Den søges imødegået 1) ved 

sprøjtning med fungicider, hvilket er uheldigt fra økonomiske og 

milieumæssige synspunkter, og 2) ved at overføre resistensgener 

fra primitive resistente bygformer til de højt forædlede, dyr

kede bygsorter. Naturligt forekommende, velegnede resistensgener 

er imidlertid stedse vanskeligere at fremskaffe og overføre. Der

for er det af stigende betydning at undersøge mulighederne for at 

inducere resistensgener ved mutation i de forædlede bygsorter og 

at undersøge sådanne resistente mutanters egenskaber i henseende 

til deres genetik og deres resistens- og dyrkningsmæssige egen

skaber. 

En undersøgelse af 18 meldugresistente linier - heraf 4 fra 

Risø - udvalgt i mut genbehandlede bygsorter samt af 5 ethiopiske 

byglinier viste, at de indeholdt mindst 11 uafhængigt opståede 

meldugresistensgener. Disse 11 gener er allele i et locus og er 

betegnet ml-o 1 til ml-o 11. I 1975 er ml-o locus lokaliseret til 

den lange arm af byggens kromosom 4. En orienterende undersøgelse 

over rekombination mellem nogle af ml-o generne viste, at nogle 

tilsyneladende er muteret forskellige steder inden for ml-o locus. 

Et nyt forsøgsmateriale omfattende 6 udvalgte ml-o gener i byg

linier med et specifikt esterase-markørgen (se projekt nr. 5) er 

under bearbejdelse med henblik på en nøjere belysning af rekom

bination i ml-o locus. 
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Resistensegenskaberne hos de ml-o resistente bygformer er 

undersøgt, dels 1 en histologisk undersøgelse og dels ved deres 

resistensspektrum. De var alle resistente over for 51 meldug!so-

later fra Europa, Israel, Nordamerika og Japan, og over for mel

dug i marken på mere end 74 lokaliteter i 28 lande i Europa, den 

nære Orient, Nord- og Sydamerika, New Zealand og Japan. Disse 

forsøg er afsluttet i 1975. 

Dyrkningsegenskaberne hos de ml-o resistente bygformer er 

ikke tilfredsstillende, idet de - som pleiotrop effekt af re

sistensgenerne - har et reduceret kerneudbytte og tendens til 

tidlig, pletvis bladvisning (nekrose). I et orienterende forsøgs

materiale er det dog lykkedes i 1973-1975 at udvælge resistente, 

helt eller delvis nekrosefri linier fra krydsninger. Et nyt for

søgsmateriale blev startet i 1974 til en nøjere analyse af 3 ud

valgte ml-o geners indflydelse på kerneudbyttet og graden af ne

krose, samt af indflydelsen af genbaggrunden og eventuelle sup-

pressorgener. Dette materiale er fortsat i 1975, blandt andet 

med fremstilling af ca. 500 kromosomfordoblede monoploider (se 

projekt nr. 4) <H.P. Jensen og J. Helms Jørgensen). 

Forsøgsarbejdet er udført i tilknytning til FAO/IAEA/SIDA 

Co-ordinated Research Programme on Induced Mutations for Disease 

Resistance in Crop Plants, og til EURATOM forskningskontrakt nr. 

139-74-1 BIO DK Inducerede mutationer for meldugresistens i byg. 

?H*?ii!S§£ioner£ 

Jørgensen, J. Helms: Identification of powdery mildew resistant 

barley mutants and their allelic relationship. - Proceedings 

of the Third International Barley Genetics Symposium, Munich, 

July 7-12, 1975 (under trykning). 

Jørgensen, J. Helms: Studies on recombination between alleles in 

the ml-o locus of barley and on pleiotropic effects of the 

alleles. - Proceedings of the Third FAO/IAEA/SIDA Research 

Co-ordination Meeting, Ames, Iowa, September 15-19, 1975 

(under trykning). 

Jørgensen, J. Helms and K. Mortensen: Primary infection by Ery-

siphe graminis f.sp. horde! of barley mutants with resist

ance in the ml-o locus - (indsendt til Phytopathology) 
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Foredrag^ 

Jørgensen, J. Helms: Synspunkter på spontan og induceret resistens. 

Gruppen for teoretisk og anvendt mutationsforskning. Lund, 

Sverige, 7. februar 1975. 

Jørgensen, J. Helms: Planteforsdlingsforskning på Risø. - Forenin

gen af drifts- og arbejdsledere i det større landbrug på 

Fyn og sydlige Jylland, Svendborg, 6. marts 1975. 

Jensen, H.P. and J. Helms Jørgensen: Studies on the pleiotropic 

effects of the ml-o genes for powdery mildew resistance in 

barley. - Annual Meeting, ESNA and Mutation Breeding Con

tact Group, C.E.N. Cadarache, Frankrig, 8-12 September 1975. 

b-._Resistens_mod_fgdsYge_. Forsøgsarbejdet er afsluttet og 

de seneste resultater publiceret i 1975 (H.P. Jensen, J. Helms 

Jørgensen og J.P. Skou). 

Jensen, H.P. and J. Helms Jørgensen: Screening of barley varieties 

for resistance to the take-all fungus, Gaeumannoroyces gra*»i-

nis. - Zeitschrift fiir Pflanzenziichtung (under trykning). 

Jørgensen, J. Helms and H.P. Jensen: Screening of Hordeum 

species for resistance to the take-all fungus, Gaeumanno-

myces graminis. - Zeitschrift fiir Pflanzenzuchtung (under 

trykning). 

Skou, J.P.: Studies on the take-all fungus, Gaeumannomyces grami

nis. IV. Entry and growth of the fungus and significance of 

lignituber formation in the roots of the hosts. - Den kgl. 

Vet.- og Landbohøjskole, årsskrift 1975: 121-1'1, 1975. 

Skou, J.P.: Studies on the take-all fungus, Gaeumannomyces gra

minis. V. Development and regeneration of roots in cereal 

species during the attack. - Den kgl. Vet. - og Landbohøjsko

le, årsskrift 1975: 142-160, 1975. 

Skou, J.P. Kornarternes forsvarsmekanismer ved goldfodsygesvam-

pens angreb. - Nordisk Jordbrugsforskning 57: 1134-1135, 

1975 (Abstract). 

4. Monoploider i byg 

Monoploider (planter med et halveret antal kromosomer) og 

kromosomfordoblede monoploider udgør et værdifuldt udgangsmate-
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riale til forsøg, hvor fuldstændig homozygoti er ønskelig. Mono-

ploider kan endvidere blive et værdifuldt hjælpemiddel ved gene

tiske analyser og i planteforædlingen. I projekterne vedrørende 

protein, sygdomsresistens og stråstivhed anvendes monoploider nu 

rutinemæssigt. Endvidere bruges vores embryokulturteknik til dyrk

ning af umodne, diploide embryoer i forskellige projekter. En 

generel anvendelse af monoploidteknikken er betinget af, at mono

ploider kan produceres hurtigt og sikkert i alle byg genotyper, 

hvorfor der er arbejdet med en fortsat forbedring og effektivi

sering af rremstillingsmetoden. 

En hormonbehandling af bygakset efter bestøvningen resul

terede i hurtigere frugtudvikling, større embryoer og bedre plan

tevækst. Det optimale tidspunkt og det nødvendige antal hormon

behandlinger undersøges. Et apparat til sterilisering af frug

terne er ved at blive afprøvet. 

Produktionen af monoploider søges forbedret gennem ændringer 

af embryokulturteknikken. Vi har fundet, at embryovæksten er af

hængig af næringsvæskens osmolaritet. Ved at regulere osmolari-

teten med sucrose og sænke saltkoncentrationen, er det lykkedes 

at få meget små, unge embryoer til at vokse in vitro. Ved hjælp 

af en fotografisk analysemetode undersøges embryoers vækstforløb. 

Kalluskulturer fra monoploidt embrvovæv er blevet dyrket 

på flydende medium. Det er lykkedes at producere 35 monoploide, 

grønne planter fra disse kalluskulturer. Dette er et vigtigt 

resultat, fordi næsten alle planter fra monoploid kallus fra støv

dragerkulturer viser klorofyldefekter, og derfor ikke er leve

dygtige (C.J. Jensen). 

Jensen, C.J.: Monoploid production in barley: Advances through 

in vitro culture." In: Applied and Fundamental Aspects of 

Plant Tissue and Organ Culture. Ed. J. Reinert and Y.P.S. 

Bajaj. Springer Verlag, Berlin-New York (under trykning). 

Jensen, C.J.: Barley monoploids and doubled monoploids: Tech

niques and experience. - Proceedings of the Third Interna

tional Barley Genetics Symposium, Munich, July 7-12, 1975 

(under trykning). 
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Foredrag^ 

Jensen, C.J.: Monoploids and doubled monoploids in barley at Risø. 

Ved: Cell and Tissue Culture Meeting of the European Com

munities, Biology Programme, Griinbach, 30 January 1975. 

Jensen, C.J.: Monoploid byg: Princip, metoder, brug. - Ved: In

stitut for planteanatomi og cytologi, Københavns Universi

tet, maj 1975. 

Jensen, C.J.: Use of in vitro cell and tissue culture methods in 

plant breeding. - Ved: Gordon Research Conference on Plant 

Cell and Tissue Culture, New Hampshire, U.S.A., June 8-13, 

1975. 

Jensen, C.J.: Monoploids in barley via embryo culture og Advances 

in chromosome doubling techniques in haploids. - Ved Botany 

Department, University of Edinburgh, 17 June 1975. 
Jensen, C.J.: Barley monoploid production at Risø. - Ved Møde ost 

Plantevævs- og cellekultur på Den kgl. Veterinær- og Land

bohøjskole, 26. august 1975. 

5. Isoenzymer i byg 

Som hos de fleste andre organismer findes mange af bygplan

tens enzymer i flere molekylære former, der har samme enzymatiske 

virkning. Disse isoenzymer kan adskilles ved forskellige fysiske 

og kemiske metoder, bl.a. ved elektroforese, og deres placering på 

zymogrammet kan bestemmes ved en specifik farvning baseret på enzym

aktiviteten. Isoenzymer er i reglen direkte genprodukter og derfor 

velegnede for biokemisk genetiske studier. De er fortrinlige mar

kører og kan anvendes som sortskarakterer for de selvbefrugtende 

plantearter, idet den enkelte sort har et karakteristisk isoen-

zymmønster. 

Esteraser.. Hortonomstuderende Søren Hvid, Havebrugsafdelin

gen, Landbohøjskolen,har under sit studieophold på afdelingen del

taget i undersøgelser over esteraser i byg. Arbejdet har hoved

sagelig været koncentreret om det ret komplicerede esteraseroøn-

ster, der fås ved elektroforese af bygblade, samt mønstret fra de 

umodne kerner. En forbedring af elektroforesen har gjort det mu

ligt at adskille bånd, der tidligere var vanskelige at skelne fra 

hinanden. 

Esterasemønstret fra bygblade efter elektroforese i stivel-

sesgel består af systemerne EST 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Fra 
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blade er båndene i EST 6, 7 og 8 dog meget svage. I den umodne 

endosperm og i modne kerners scutellum (incl. embryo) findes EST 3, 

7, 8 og 10. Hvert af systemerne repræsenterer et locus, og de er 

betegnet som følgende ir.,d antal fundne alleler angivet i paren

tes: Est 1 (4), Est 2 (5), Est 3 (3), Est 4 (3), Est 5 (6), Est 6 

(2), Est 7 (2), Est 8 (2), Est 9 (2) og Est 10 (2). Den ene allel 

i Est 6, 7, 8, 9 c-j 10 er tavs, d.v.s. den viser ikke nogen enzym

bånd. 

Næsten alle de nævnte varianter er anvendelige som sortska-

rakterer, men hvor man skal benytte scutellum til elektroforesen, 

dræber man nødvendigvis det individ, man undersøger. Ved analyse 

af den umodne endosperm kan embryo + scutellum overføres til et 

sterilt dyrkningsmedium, hvis individet ønskes bevaret. 

Est 1, 2 og 4 er tæt koblede og er tidligere ved hjælp af 

trisomiske planter lokaliseret til kromosom 3. Koblingstests til 

en række markørgener på kromosom 3 (a , a , x , x , uz, wst, ar i ) 

har ikke vist kobling, medens telotrisomiske planter viser, at 

generne ligger på kromosom 3S. Den seneste koblingsanalyse viser 

ret tæt kobling mellem Est 1 og f2 (chlorina), men da f2 ikke er 

lokaliseret i forhold til andre gener på kromosomet, er flere kob-

lingsanalyser nødvendige for at fastslå beliggenheden af Est 1. 

Nogle af disse analyser er under udførelse. 

En række krydsninger er udført med trisomiske og telotriso

miske planter for at lokalisere Est 3, 5, 9 og 10 til kromosom. 

De foreløbige resultater viser, at Est 3 ligger på kromosom 1 og 

Est 9 på kromosom 7. Der kan endnu ikke siges noget om Est 5 og 

10, men materialet skulle være tilstrækkeligt til også at lokali

sere disse gener. 

Undersøgelser af andre enzymsystemer i byg har været udført 

lejlighedsvis,og kun for peroxidaser er der opnået væsentlige re

sultater. Peroxidasemønstret i blade består af mange bånd, og bån

denes intensitet påvirkes tilsyneladende stærkt af forskellige 

faktorer. F.eks. virker meldugangreb på bladene stærkt intensive

rende på peroxidaseaktiviteten. Et system med to varianter er un

dersøgt. Det viser omtrent den forventede 1:2:1 spaltning i F2» 

men aflæsningen af båndmønstret er noget usikker. 

Et bedre peroxidasesystem fås fra endospermen af modne ker

ner. Det består af kun eet bånd, og der er fundet 5 varianter ef

ter undersøgelser af ca. 40 sorter. Formodentlig er de 5 isoenzy-
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mer kodet af 5 alleler i eet locus, »en foreløbig er kun to af de« 

F,-testet. De viser den forventede 1:2:1 udspaltning. Systemet er 

bekvemt at anvende, også selv om kernerne skal sås, idet den halve 

kerne kan afskæres til analysen, evt. efter nogle timers udblød

ning i vand. 

Der er fundet to varianter af aminopeptidaser i bygblade. 

De kodes af to alleler i et locus og lokalisering til kromosom 

forsøges i materialet, som benyttes til esteraselokaliseringen. 

I de hidtil undersøgte enzymsystemer - amylaser, esteraser, 

peroxidaser og aminopeptidaser - er der ca. 12 loci med ialt 

30-40 alleler, som er anvendelige til sortskarakterisering, og 

på dette grundlag kan sorterne inddeles i et meget stort antal 

grupper (G. Nielsen). 

6. Kromosomkortlægning i byg 

Et godt kendskab til arveanlæggenes placering på kromosomer

ne er ønskeligt for hensigtsmæssigt at kunne planlægge og gennem

føre forædlingsopgaver samt genetiske og mutationsmæssige under

søgelser. Forsøgsarbejdet udføres derfor ofte i forbindelse med 

andre projekter på afdelingen og i forbindelse med de internatio

nalt koordinerede bestræbelser for at udarbejde veludbyggede kro-

mosomkort i byg. I den forbindelse er det af betydning at have 

kendskab til de faktorer, der påvirker rekombinationsfrekvensen 

mellem forskellige markører (hovedsageligt gener) på kromosomerne, 

ligesom dette også vil være af stor værdi for planteforædlingen. 

§§2i2!E§iilS£i29.s. Materialet fra en række flerpunkts koblings-

tests med gener på byggens kromosom 5 er nær færdigbearbejdet; en 

enkelt fempunktstest er dog helt færdig, og rapport herom er un

der trykning for offentliggørelse. Koblingskortet for byggens kromo

som 5 har nu relativt mange, nøjagtigt placerede gener. Kortet udmær

ker sig især ved, at det er det eneste af kortene over byggens syv 

par kromosomer, hvorpå genernes relative indbyrdes afstande er spe

cificeret, hvilket i høj grad er en betingelse for, at et koblings-

kort kan udnyttes i forædlingsøjemed, men også for at det kan ud

nyttes vedrørende mere specifikke genetiske undersøgelser. 

En række planter ned flere markørgener på byggens kromosom 

5 har været dyrket i marken i sommer, og der er foretaget et fore

løbigt udvalg med henblik på at etablere velegnede markørgen li

nier. 
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I en undersøgelse til belysning af temperaturens indflydel

se på frekvensen af rekombinationen mellem nogle genetiske markø

rer på byggens kromosom 6 er opnået følgende resultater. Undersø

gelsen omfattede markørerne: translokation T4-6a, gen o (orange 

lemma) og gen nec2a (necrotic leaf spots), der alle tre ligger 

i centromerregionen på kromosom 6, samt gen amy (a-amylase iso

enzym), der ligger i nogen afstand fra disse. Ved temperaturerne 

12°C og 18 C observeredes der ingen forskelle i frekvensen af re

kombinationer. Ved 24°C var rekombinationsfrekvenserne mindsket 

imellem de tre tætliggende markører i centromerregionen, medens 

den var øget mellem disse tre og det fjernere liggende amy-gen. 

Den temperatureffekt, der er fundet, vil formodentlig være 

•uden betydning i de undersøgelser, der har til formål at kortlæg

ge generne på kromosomerne, idet en temperatur så høj som 25 C 

sjældent vil forekomme under eller før kønscelledannelsen hos byg. 

Hvis temperatureffekten på den anden side viser sig at være et 

generelt forekommende fænomen, kan den formodentlig i visse til

fælde finde praktisk anvendelse til planteforædling (J. Jensen). 

lå2Él§£YDiS2-fÉ_JS£222S2H?S£i V e d specielle farvningsteknik-

ker, der både kan involvere lysmikroskopi og fluorescensmikrosko

pi, er det muligt at iagttage tværbånd på kromosomerne hos ad

skillige dyrearter, mennesket og en række plantearter. Herved er 

det blevet muligt at identificere kromosomer og sektioner af de 

enkelte kromosomer. Hos byg er nogle af kromosomerne vanskelige 

at identificere ved almindelige cytologiske metoder. 

I løbet af beretningsåret er det lykkedes at udarbejde en 

båndfarvningsteknik, der kan identificere det enkelte bygkromo

som entydigt. Fer at skabe overensstemmelse mellem de cytologiske 

båndmønstre og byggens koblingsgrupper har teknikken været an

vendt til at identificere de tre ens kromo«cr.er i trisontiske li

nier. Anvendt på telotrisomiske linier har den vist, at mindst 

en af disse er benævnt galt. Et antal sorter af forskellig op

rindelse er blevet undersøgt med teknikken, hvorved der er påvist 

kromosompolymorfier mellem de fleste. Dette forhold kan bruges 

som sortskendetegn (I. Linde-Laursen). 

Publikationer^ 

Jensen, J.: Coordinator's report: Chromosome 5. - Bax?ey Gene-

tics Newsletter 5: 72-75, 1975. 
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Jensen, J.: Recombination estimates from a cross with five linked 

genes on barley chromosome 5. - Proceedings of the Third 

Barley Genetics Symposium, Munich, July 7-12, 1975 (under 

trykning). 

Jensen, J. and J. Helms Jørgensen: The barley chromosome 5 linkage 

map. I. Literature survey and map estimation procedure. -

Hereditas 80: 5-16, 1975. 

Jensen, J. and J. Helms Jørgensen: The barley chromsome 5 linkage 

map. II. Extension of the map with four loci. - Hereditas 

80: 17-26, 1975. 

Linde-Laursen, Ib: Giemsa banding of barley chromosomes. - Bar

ley Genetics Newsletter 5: 26, 1975. 

Linde-Laursen, Ib: Giemsa C-banding of barley chromosomes. (Ab

stract) . - Proceedings of the Third International Barley Ge

netics Symposium, Munich, July 7-12, 1975 (under trykning). 

Linde-Laursen, Ib: Giemsa C-banding of the chromosomes of 'Emir' 

barley. - Hereditas 81, 1975 (under trykning). 

7. Planternes mineralstofoptagelse 

Formålet med disse undersøgelser er at belyse forskellige 

faktorers indflydelse på afgrødernes optagelse og udnyttelse af 

mineralnæringsstoffer. Omtrent halvdelen af landbrugets energi

forbrug går til fremstilling og distribution af gødningsstoffer. 

Hertil kommer, at priserne på handelsgødninger er steget meget 

kraftigt de senere år. Der er derfor en voksende interesse for 

at udvikle plantearter og -sorter, der så effektivt som muligt 

kan udnytte de plantenæringsstoffer, der forekommer i jorden og 

tilføres som gødning. Med henblik herpå er der påbegyndt undersø

gelser over forskellige bygsorters optagelse og udnyttelse af 

kvælstof samt forskellige plantearters og bygsorters optagelse 

af jord- og gødningsfosfor. Endvidere er kaliumgødskningens ind

flydelse på udbyttet af mutant 1508 og Bomi belyst i karforsøg, 

og undersøgelserne over selen i jord og planter er fortsat. 

Ky*l§!:2f.i 1 jorden forekommer N bundet i organisk stof og 

som nitrat- og ammoniumioner hidrørende fra mineralisering af 

det organiske stof og fra tilførte gødningsmidler. Langt den over

vejende del af jord-N er bundet i organisk stof og kan ikke di

rekte udnyttes af planterne. Det må først ved en mikrobiologisk 

omsætning nedbrydes, mineraliseres,til ammonium og nitrat« Denne 
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omsætning (se projekt 8) foregår inidlertid så langsomt i alminde

lige mineraljorder, at den mængde, der mineraliseres i løbet af en 

vækstperiode, er utilstrækkelig for planternes N-forsyning. Der 

må suppleres med N-gødning for at opnå et acceptabelt udbytte. 

Planterne kan optage og udnytte både nitrat- og ammonium-

ioner, og der synes ikke at være megen forskel mellem nitrat- og 

ammoniumgødningernes virkning. I praksis vil hovedparten af N bli

ve optaget som nitrat, idet ammonium ret hurtigt af mikroorganis

mer bliver iltet til nitrat. Nitrat er megec letopløseligt og 

adsorberes kun i ringe grad til jordpartiklerne. Det forekommer 

derfor overvejende opløst i jordvæsken, hvilket indebærer risiko 

for udvaskning med drænvandet, hvis det ikke forinden optages af 

planterne. En effektiv udnyttelse af jord- og gødnings-N er af

hængig af dyrkningsvilkårene, men også planteforædlingen kan bi

drage hertil ved udvalg af næringsstofeffektive genotyper. 

Kvælstofoptagelsen og tørstofudbyttet i 25 bygsorter er be

lyst i et markforsøg efter tilførsel af 65 kg N pr. ha. En fore

løbig opgørelse af resultaterne tyder på en ret betydelig for

skel (ca. 20%) i sorternes totaloptagelse af N (indhold i kerne + 

halm). Udbyttet af protein i kernerne var nært korreleret med N-op

tagelsen, medens der var en noget større variation i sammenhæn

gen mellem tørstofudbytte i kernen og N-optagelsen. Der var ten

dens til, at proteinprocenten var lavest i de højest ydende sor

ter. Resultaterne tyder således på, at såvel optagelsen som ud

nyttelsen af N i byg er genetisk betinget (A.J. Andersen og V. 

Haahr). 

Fosfor.. Afgrødernes udnyttelse af fosforgødninger er ringe 

sammenlignet med udnyttelsen af kvælstof- og kaliumgødninger. Den 

første afgrøde efter tilførslen optager normalt kun 10-20% af det 

tilførte gødnlngs-P. Resten omdannes i jorden til tungtopløseli

ge P-forbindelser, der kun i begrænset omfang kan udnyttes af de 

følgende afgrøder. I intensive jordbrug tilføres betydeligt mere 

P i gødning, end afgrøderne bortfører - i Danmark omkring dob

belt så meget - således at der efterhånden er ophobet store P-re-

server i jorden. 
32 

Ved anvendelse af P-mærket gødning er det muligt at be
stemme planternes P-optagelse fra henholdsvis tilført gødning og 
jordens oprindelige P-indhold. En simpel sammenligning af den 
specifikke aktivitet af P i afgrøderne vil give et relativt mål 
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for, hvor meget P der er optaget fra jord og gødning. Beregnes 

L-værdien, der er et mål for jordens P-indhold med samme tilgæn-
32 

gelighed som det tilførte P, fås et kvantitativt mål for mæng

den af plantetilgængeligt P i jorden. 

En nødvendig forudsætning for, at P-metoden kan anvendes 

til belysning af forskellige genotypers udnyttelse af jord-P, er, 

at sammenligningerne sker under identiske vækstbetingelser og 

32 

over ens tidsrum, idet den tilførte P-mærkede gødning vil rea

gere med jord-P. Der sker en isotopombytning til forskellige 

fraktioner af jord-P, og som følge heraf aftager den specifikke 

aktivitet af P i jordvæsken, hvorfra planterne optager P. I la

boratorieforsøg er det vist, at denne isotopombytning består af 

mindst to processer; een meget hurtig efterfulgt af en meget 

langsom reaktion, som kun bevirker ubetydelige ændringer i den 

specifikke aktivitet i jordvæsken. I karforsøg med byg, der hø

stedes på forskellige tidspunkter i vækstperioden, aftog den spe

cifikke aktivitet af F i afgrøderne de første uger af vækstperio

den, men fra omkring skridningstidspunktet til modenhed var den 

praktisk taget konstant. 

Ved en sammenligning af 14 plantearter i karforsøg, hvor 

der pr. kar blev tilført 300 mg P med en specifik aktivitet på 

2,S raCi P/g P, varierede den specifikke aktivitet i afgrøderne 

32 

mellem 0,53 og 0,90 mCi P/g P. Den laveste specifikke aktivi

tet fandtes i lupiner, den højeste i gul sennep, og i kornarter

ne var den ca. 10% lavere end i gul sennep. L-værdien bestemt ved 

dyrkning af lupiner var i overensstemmelse hermed ca. dobbelt så 

høj som ved dyrkning af gul sennep. Resultaterne tyder således 

på, at der er en betydelig forskel mellem plantearter med hensyn 

til optagelse af jord-P. Dette blev bekræftet i karforsøg med 3 

jordtyper og dyrkning af byg og lupiner. L-v«rdierne bestemt med 

lupiner var her, afhængig af jordtypen, 50-100% højere end målt 

i byg. De høje L-vardier, der er opnået ved anvendelse af lupi

ner, tyder på, at denne planteart i højere grad end de øvrige 

arter har kunnet udnytte jord-P fra fraktioner, som ikke har del

taget i den hurtige isotopombytning. En sammenligning af L-vær-

dier bestemt ved dyrkning af 60 bygsorter i karforsøg viste en 

beskeden, men statistisk signifikant forskel mellem sorterne. De 

mest ekstreme sorter afprøves nu igen, ligesom deres udslag i 

udbytte for P-gødskning undersøges (A.J. Andersen). 
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E25f2£^Si^fDi52-5f»U^5*^i Selv on de fleste jorder indehol

der rigeligt P i forhold til planternes behov* giver afgrøderne 

oftest positive udslag for P-aødskning. En af årsagerne er for

mentlig, at de tungtopløselige P-forbindeIser i jorden opløses 

for langsomt til at dække afgrødernes behov i den tidligste del 

af vækstperioden, hvor planterne har et særligt stort behov for 

let tilgængeligt P til opbygning af produktionsapparatet - rod, 

stængel og blade. Betydningen af at forsyne planterne med en 

"start-dosis" af let tilgængeligt P ved udblødning af udsæden i 

fosfatopløsninger er undersøgt i vandkultur- og karforsøg med 

forskellige plantearter og i markforsøg med byg. 

Porsøgene viste, at udsæden absorberede 70-80% af opløsnin

gernes P- og K-indhold, når en given udsædsmængde blev behandlet 

med den halve vægtmængde KHjPOj-opløsning i 6 timer. Behandling 

med koncentrerede opløsninger reducerede spireevnen, men de be

nyttede plantearter - de 4 kornarter, ært, lupin og lucerne - tål

te behandling i en 5% KH^PO^-opløsning, uden at spireevnen blev 

reduceret i væsentlig grad. Spireevnen hos hvede, rug, ært og 

lupin blev omtrent halveret ved behandling i en lOt KH-PO.-opløs-

ning, medens havre og især byg bevarede en høj spireprocent efter 

denne behandling. Dette skyldes formentlig, at byg- og havreker-

nerne ©r beskyttede af de fastsiddende avner* 

De med forbehandlingen tilførte næringsstoffer blev optaget 

i de unge kimplanter, men der kunne ikke påvises nogen sikker ind

flydelse på væksten af kimplanterne i vandkulturforsøg. Forbehand

lingen gav små positive udslag i karforsøg med P-fattige jorder, 

men i forsøg med normale, velgødede jorder var effekten usikker. 

Markforsøgene, der gennemførtes i 1974 og 1975, gav intet merud

bytte for forbehandling af udsæden. 

Ved anvendelse af P måltes P-optagelsen fra henholdsvis 

jord og tilført gødning. Resultaterne tyder ikke på, at forbe

handlingen har øget planternes udnyttelse af jordens P-reserve. 

Formodningen om, at man ved P-bejdsning af udsæden kunne 

tilføre planterne en "start-dosis" af let tilgængeligt P, som 

ville fremme rodudviklingen og derved bidrage til en bedre udnyt

telse af jord-P, er således ikke blevet bekræftet i de gennem

førte undersøgelser. De med forbehandlingen tilførte næringsstof

fer blev udnyttet effektivt af planterne, men de mængder, der 

kunne tilføres på denne måde uden at reducere spireevnen, var så 
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snå, at de øjensynligt kun havde betydning ved dyrkning i meget 

P-fattige jorder, hvor selv små P-tilskud kan give betydelige 

merudbytter (A.J. Andersen). 

Kalium, i afgrøderne fra et karforsøg var koncentrationerne 

af P, Ca og Mg i kernetørstof af højlysin Mutant 1508 højere end 

i nodersorten Bomi, »edens K-koncentrationen var lidt lavere. Be

regnet pr. kerne var indholdet af P, Ca og Mg på det nærmeste ens 

i de to linier, medens K-indholdet var 15-30% lavere i 1508 end i 

Bomi. Da totaloptagelsen af K var ens i de to linier, blev det 

antaget, at mutantens behov for K til kerneproduktion var mindre 

end modersortens, hvorfor de to linier måske ville reagere for

skelligt på K-gødskning. Ft karforsøg med stigende tilførsel af 

K bekræftede denne antagelse, idet kerneudbyttet af 1508 og Bomi 

var praktisk taget ens ved de 2 laveste K-niveauer, medens der 

ved højere K-niveauer blev opnået 15-20% højere kerneudbytte i 

Bomi end i mutant 1508. Indflydelsen af K på proteinsammensctnin-

gen er endnu ikke undersøgt. 

Analyser af kim, frøhvide og avner viste, at K-koncentra

tionen var ens i frøhvide og avner, men noget lavere i kimene fra 

mutant 1508 end fra Bomi. Denne forskel udlignes omtrent ved, at 

mutantens kim er større, således at K-indholdet pr. kim er prak

tisk taget ens for de to linier. Analyser af et antal linier af 

normale typer og højlysintyper fra en krydsning mellem mutant 1508 

og sorten Sultan viste en lineær sammenhang mellem kernestørrelse 

og K-indholdet pr. kerne. Dette kunne tyde på, at der er en sam

menhæng mellem K og kernefyldningen f.eks. under transporten eller 

indlejringen af kulhydrater i kernen (A.J. Andersen). 

§Si§D_å_i2E§-22«5l2E85£Ei Tidligere undersøgelser har vist, 

at indholdet af selen i danske foderafgrøder ofte er for lavt til 

at dække husdyrenes selenbehov. Med henblik på at vurdere forskel

lige muligheder for at harve selenindholdet i afgrøderne er der 

gennemført en række undersøgelser over selen i jord og planter. 

I samarbejde med Landboorganisationernes forsøgsvirksomhed 

blev markforsøgene med selenberiget gødning videreført i sommer. 

Det var 3. år for 8 af lokaliteternes vedkommende, 4. år for de 

5 steder, medens resten af de oprindelige 21 markforsøg er udgået 

undervejs. Ud over afgrødeprøver er der også indsamlet jordprøver 

til vurdering af evt. akkumulering af det tilførte selen. En over

sigt over resultaterne fra 1974 viste ingen eftervirkning fra tid

ligere tilført selen, og derfor blev planen for 1975 ændret på en 
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sådan nåde, at forsøgene bedre kan belyse en eventuel eftervirk

ning af selen tilført i perioden 1972-74. Forsøgene i 1975 er 

endnu ikke analyseret færdig, nen de foreløbige resultater viser, 

at en stor del af det tilførte selen genfindes i jorden, nen der 

kan endnu ikke gøres rede for en del af det tilførte selen. 

Udsprøjtning af selen på unge planter blev afprøvet i Mark

forsøg placeret 23 forskellige steder i landet af Landboorganisa

tionernes forsøgsvirksomhed. Forsøgene blev anlagt efter planen: 

udsprøjtning af 0, 5 og 10 g selen pr. ha til bygplanter på 4-6 

bladstadiet (nidt i naj cil nidt i juni). Forsøget er færdigana-

lyseret, og resultaterne viste i gennensnit en total selenkoncen-

tration på 19, 52 og 90 ppb Se for de tre behandlinger. Den til

sigtede koncentration var 50-100 ppb Se, idet koncentrationen i 

foder skal vare 50 ppb Se for at sikre dyrenes selenbehov. Imid

lertid dækker disse gennemsnitstal over store variationer, og i 

enkelte tilfalde havde end ikke 10 g selen pr. ha narvet selenind-

holdet op til de 50 ppb. Disse forskelle i udnyttelsen kan skyl

des forskellige faktorer, SOT. f.eks. luftfugtighed og tenperatur 

nen den nest betydende årsag til forskelle er sprøjtetidspunkt og 

derned planternes udviklingstrin, idet det bl.a. er afgørende for, 

hvor stor en del af det udsprøjtede selen, der ranner planterne. 

Med disse faktorer taget i betragtning har nan her en netode til 

at afhjælpe for lavt selenindhold i kornafgrøderne, og de snå 

mængder selen, der er nødvendige sanmenlignet ned ca. 120 g selen 

pr. ha ved anvendelse af selenberiget gødning, gør, at de miljø

mæssige problemer bliver betydeligt mindre. For at netoder skal 

være lige så billig son selentilsætning til foderblandinger, der 

nu er tilladt inden for visse begrensninger, skal udsprøjtningen 

kunne kombineres med anden sprøjtning. Det vil i praksis sige 

sprøjtning ned ukrudtsmidler, der sommetider kombineres ned man

gan. Det skal derfor undersøges, om kombinationen af alle tre 

stoffer har indflydelse på udnyttelsen af dem. 

På svineforsøgsstationen "Sjælland III" fortsætter under

søgelsen over svinenes udnyttelse af selengødet korn i samarbejde 

med Landøkonomisk Forsøgslaboratorium, Den kgl. Veterinær- og 

Landbohøjskole, Dronninglund Landbo- og Husmandsforening samt 

Superfos. Forsøget har vist, at svinene har en dårligere trivsel 

og kødkvalitet ved et lavt selenniveau; men effekten af det lave 

selenniveau i dette forsøg viste sig først i anden og tredie ge

neration. 
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Arbejdet med de miljømæssige aspo* l.er ved tilførsel af se

len i marken er fortsat i samarbejde mr* oologisk Institut, Aar

hus Universitet. I akvarieforsøg har v» undersøgt effekten af 

akut og kronisk selenberigelse af vandet på ørreders trivsel. De 

hidtidige forsøg har vist, at en selenkoncentration under 100 ppb 

Se i vandet ikke er skadelig for ørreder, og selenkoncentrationen 

i ørrederne vil ved dette indhold i vandet stige til ca. 1500 ppb, 

hvilket er lavere, end hvad man har fundet som naturligt indhold 

i andre konsumfiskearter. 

I sommeren 1975 har vi gennemført et karforsøg med varie

rende kvælstof- og svovlgødskninger til byg, der fik tilført mær

ket selen. Forsøget er delvis en gentagelse af tidligere forsøg 

for at få bedre klarhed over kvælstofs og svovls indflydelse på 

selenets optagelse og fordeling i planterne. Analysearbejdet er 

ikke afsluttet endnu. Denne undersøgelse er suppleret med en ræk

ke vandkulturforsøg, hvor enkeltheder i optagelsen af selen er 
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undersøgt nærmere ved hjælp af Se-mærket selenit. De forelø

bige resultater med majs har vist, at det selen, der transporte

res op gennem stængelen, er optaget få timer inden, men kun 10-14% 

bliver transporteret som selenit, medens 80% af selenet trans

porteres som aminosyrer eller oligopeptide*. Efter indlejring i 

bladene på grønne planter (både majs og byg) er kun ca. 30% af 

selenet vandopløseligt. Heraf er halvdelen i frie aminosyrer og 

kun ca. 1% som uorganisk selen. Af det ikke vandopløselige selen 

er størstedelen i højmolekylære proteiner. Efter hydrolyse med 

enzym bliver over 90% af selenet vandopløseligt, og langt den 

største fraktion heraf er selenomethionin, der har lige så stor 

biologisk værdi for dyr som selenit. De videre undersøgelser sig

ter på at belyse, hvilken indflydelse kvælstof- og svovlgødsknin

gen har på disse forhold. 

Selenets forhold i jorden er blevet undersøgt i en række 

forsøg. Det luftformige tab af selen fra tre forskellige jorder 

er målt i laboratorieforsøg. Der var stor forskel på selentabet 
fra de tre jorder. Tabet var op til en halv snes procent på tre 

måneder, og det forøges ved tilsætning af CaCO* til jorden, men 

mindskes stærkt ved tilsætning af organisk stof. Udvaskningen 

af selen fra de samme jorder er blevet undersøgt i jordsøjler, 

og der var her den samme indflydelse af CaCO-, og organisk stof 

på fastlæggelsen af selen som ved forsøget med luftformigt selen-
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tab. Under 1% af det tilførte selenit blev udvasket af en ca. 

25 era høj jordsøjle med en vandmængder der svarer til 1 års ned

bør. 

I et potteforsøg m**d rajgræs undersøges optagelsen af til

ført Se-mærket selen fra forskellige jorder som funktion af 

tiden. Ved både at bestemme total selen og radioaktivt selen kan 

man vurdere indflydelsen af tilført selen på tilgængeligheden af 

jordens naturlige selen (G. Gissel-Nielsen og Atef Hamdy). 

Gissel-Nielsen, G.: Selenium concentration in Danish forage crops. 

- Acta Agric. Scan. 25: 216-220, 1975. 

Gissel-Nielsen, G.: Forbedring af foderplanters selenstatus. -

Ugeskrift for Agronomer og Hortonomer (under trykning). 

Haahr, Vagner: Comparison of manual and automatic irrigation of 

pot experiments. - Plant and Soil 43: 497-502, 1975. 

Kubota, Joe, E.E. Cary and Gunnar Gissel-Nielsen: Selenium in 

rainwater of the United States and Denmark. - Proceedings 

of th^ Missouri Trace Substance Conference (under tryk

ning) . 

Nielsen, H.E., V. Danielsen, G. Gissel-Nielsen, M.G. Simesen, 

V. Hjarde og T. Leth: Selen og vitamin E til svin. - Sta

tens Husdyrbrugsforsøg, Meddelelser nr. 43, 1975. 

Foredrag,: 

Gissel Nielsen, G.: Selen i danske foderplanter. - Svineavlskon-

sulentmøde på Forsøgslaboratoriet, 15. maj 1975. 

8. Omsætningen af organisk stof i jordbunden 

Jordbunden indeholder i de øverste 20 cm 2-4% organisk stof. 

Dette stof - humus - indeholder ca. 5% kvælstof, hvilket svarer 

til, at der findes 3-5 t kvælstof (N) pr. ha i organisk bunden 

form. Dette kvælstof bliver først t'1 gængeligt for de højere plan

ter efterhånden, som jordbundens mikroorganismer nedbryder (mine-

raliserer) humusstofferne; ca. 2% af jordbundens organisk bundne 

kvælstof frigøres årlig på denne måde. 

Nydannelse af humus finder sted i forbindelse med den mikro

bielle nedbrydning af døde plante- og dyrerester, især planterød-
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der. Herved fastlægges kvælstof i organis', form i stofskiftepro

dukter, der langsomt undergår omdannelser til det egentlige "hu

mus". For hver jordbundstype findes et humusniveau, hvor opbyg

ning og nedbrydning balancerer. Dette niveau nås 100-500 år efter, 

at dyr og planter er vandret ind på en hidtil rent uorganisk bund 

(f.eks. ung moræne). Kvælstof tilføres systemet via bakterier 

og blågrønne alger (den biologiske kvælstoffiksering); i land

bruget desuden ved tilførsel af kunstgødning (industriel kvæl

stoffiksering). 

Undersøgelserne over det organiske stofs omsætning tilsig

ter at belyse de forhold, som påvirker indbygningen af kvælstof 

i humus, dels at belyse de forhold, som påvirker dets minerali-

sering. Undersøgelserne udføres ved hjælp af plantemateriale "mær

ket" med den radioaktive isotop C. Endvidere anvendes den sta

bile kvælstofisotop, N. 

Reaktion mellem lerpartikler og organisk stof anses for at 

resultere i en stabilisering af det organiske stof, d.v.s. at mi

kroorganismernes nedbrydning af dette hindres eller forsinkes på 

grund af kontakten med lerpartikler. En række undersøgelser er i 

gang over disse forhold; de har vist, at et højt indhold af ler 

bevirker, at en stor procentdel af aminosyreforbindelserne dannet 

i den periode med høj biologisk aktivitet, som følger lige efter 

tilførsel til jordbunden af energirigt materiale (f.eks. cellu

lose) , stabiliseres. I en jord med et lavt indhold af ler stabi

liseres en mindre del af nydannet materiale. Senere, når der kun 

findes stabiliseret materiale i jordene, synes nedbrydningshastig

heden at være ret uafhængig af lerkoncentrationen. Det synes end

videre at være karakteristisk for de lerrige jorde, at en større 

del af det stabiliserede materiale er aminosyreforbindelser, end 

det er tilfældet i sandrige jorde. I årets løb er der udført en 

række undersøgelser med tilsætning af varierende mængder cellu

lose til jordene, og med varierende inkubationstemperaturer. Dis

se undersøgelser har bekræftet de ovennævnte resultater. 

Uorganisk kvælstof blev i ovennævnte forsøg, og i andre for

søg, tilført i form af N-mærket nitrat eller ammonium. Formå

let hermed var at bestemme, hvor stor en del af det i organisk 

form fastlagte kvælstof, der indbygges i aminosyrer. Det viste sig, 

at 80 til 90% af det i jordene fastlagte kvælstof kunne frigøres 

igen ved syrehydrolyse, og at 40 til 60% af det således frigjorte 

kvælstof fandtes i form af amino-N. 
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Nedbrydningshastigheden af humus i jordbunden påvirkes af 

en række forhold, som f.eks. udtørring efterfulgt af genfugtning, 

knusning eller formaling af jordkrummerne, fugtighedsgrad, luft-

skifte m.m. Endvidere øges nedbrydningen af jordens humus, når der 

tilføres frisk, nedbrydeligt, organisk materiale; dette betegnes 

som en "priming effect" af det tilførte materiale eller af den 

forøgelse i den biologiske aktivitet i jordbunden, som følger 

af dette. Disse forhold studeres ved hjalp af en jord, hvortil 
14 der for 11 år siden tilførtes C-mærket strå; ca. 14% af det 

mærkede kulstof findes på nærværende tidspunkt endnu i jorden, 

og nedbrydningen forløber med en hastighed svarende til en hal

veringstid på godt 10 år. Portioner af denne jord behandles på 

forskellig måde som nævnt ovenfor, og virkningen måles på pro

duktionen af mærket CO, i forhold til produktionen fra ubehand

lede prøver. Fordelen ved at bruge mærket kulstof ved sådanne un

dersøgelser er, at man arbejder med en bestemt fraktion af jordens 

organiske stof og kan sammenligne nedbrydningen af denne med ned

brydningen af jordens øvrige humus. Endvidere giver radioaktivi

tet små linger langt større nøjagtighed end måling alene på CO, 

produktion (L. Henning Sørensen). 

Sørensen, L. Henning: The influence of clay on the rate of decay 

of amino acid metabolites synthesized in soils durinq de

composition of cellulose. - Soil Biology and Biochemistry 

7: 171-177, 1975. 

Sørensen, L. Henning: "The Priming Effect" - Reply. - Soil Science 

Society of America Proceedings 39: 808-809, 1975. 

Foredrag^ 

Sørensen, L. Henning: Jordbundens organiske bestanddele og Jord-

bundskvælstoffets forekomst og tilgængelighed. - Efterud

dannelseskursus i landbrugsplanternes ernæring, Kursusinsti

tutionen Tune Landboskole, 29. og 30. september 1975. -

Efteruddannelseskursus i biologi (specielt landbrugets øko

logi) for gymnasielærere, Den kgl. Veterinær- og Landbohøj

skole, 8. november 1975. 
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9. Bestråling af frisk frugt og grøntsager 

Den radioaktive strålings virkning på spiring og sårheling 

hos forskellige planter har været undersøgt gennem en årrække for 

at klarlægge mulighederne for strålingens anvendelse til forøgel

se af produkternes lagerholdbarhed. 

I samme grad som bestrålingen hæmmer eller hindrer spiringen, 

vil den inhibere cellevækst i andre dele af planten. Det er så

ledes tilfældet med evnen til dannelse af nye peridermceller, me

dens evnen til korkdannelse i bestående celler hæmmes mindre. 

Derved bliver der en svagere eller slet ingen sårheling i de be

strålede produkter, og konsekvensen er, at mikroorganismerne har 

lettere adgang til at angribe bestrålede produkter end ubestrå-

lede, hvis ikke en god sårheling er sikret inden bestrålingen, og 

der ikke fremkaldes yderligere såringer under og efter bestrålin

gen. Da strålingen iøvrigt har fordele i forhold til andre for

anstaltninger i forbindelse med opbevaringen, opstod spørgsmålet, 

om det ville være muligt at kompensere for den stråleinhiberede 

sårhelingsmekanisme. Det ledte til en række undersøgelser med 

calcium, der er kendt for sine virkninger på plantevæv og pato

genese . 

Til disse undersøgelser har måleobjektet været gulerødder 

cg de anvendte patogener Botrytis cinerea og Sclerotinia sclero-

tiorum. Calciums virkning på gulerodsvævet og på patogenerne og 

deres pectinspaltende enzymer er undersøgt. Resultaterne heraf 

er sat i relation til strålingens virkning og til graden af for

rådnelse. I det forløbne år har det været undersøgt, hvordan cal

cium påvirker de forskellige pectinspaltende enzymer, når de vir

ker sammen, som det sker, når svampen vokser på planterne. 

Pectinmethylesterase, der hydrolyserer galacturonsyre-me-

thiiester under dannelse af pectlnsyre og methylalkohol, får øget 

aktivitet ved tilsætning af små mængder calcium, men den totale 

hydrolyse er mindre end ved tilsætning af ekvivalente mængder 

NaCl eller uden tilsætning, hvilket må betyde, at Ca**-lonen blo

kerer for hydrolysen af en del af methoxylgrupperne. 

Polygalacturonasen hydrolyserer pectin eller pectlnsyre til 

galacturonsyre uafhængigt af, om carboxylgrupperne er methylerede 

eller ej. Aktiviteten formindskes stærkt med stigende Ca**-kon

centrat ion. For pectinsyrens vedkommende proportionalt med mæng

den af Ca-broforbindelser mellem carboxylgrupperne. Hos B. cinera 
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produceres en større mængde polygalacturonase med Ca i vækst-

substrat, medens aktiviteten i reaktionsvesken falder forholds

vis langsomt med stigende Ca -koncentration. S. sclerotiorum 

forholder sig modsat. 

Pectinlyasen spalter pectin ved transelimination under dan

nelse af en alkohol og Å . ,--deoxygalacturonsyre. Dette enzyms 

aktivitet forøges svagt af små mængder Ca -ioner, men påvirkes 

kun svagt af stigende Ca -koncentrationer. Pectinlyasen er næsten 

uden virkning på pectinsyre. Disse to forhold viser, at enzymets 

aktivitet er afhængig af forestringen af carboxylgrupperne. En

zymet har ikke kunnet påvises hos S. sclerotiorum. 

Pectinmethylesteraser har optimum ved pH 5,0 eller lavere, 

polygalacturonasen ved pH 5,0 og pectinlyasen ved pH 8,5. Ved 

pH 6,0, der er i nærheden af gulerøddernes normale pH, har alle 

tre enzymer en betydelig aktivitet. 

Produktionen af de tre enzymer forløber nogenlunde parallelt, 

men den forløber ikke proportionalt med mycelievæksten, idet den 

vokser stærkt, når væksten er ved at gå i stå. 

Under væksten producerer svampene væsentlige mængder oxal

syre, der har indflydelse på patogenesen. De påvirkes selvfølge

lig afgørende af Ca , hvorfor denne ion ikke har nogen virkning 

på enzymernes aktivitet ved koncentrationer, der ikke overstiger 

det, der er nødvendigt til fældning af oxalsyren. 

Produktionen af polygalacturonase stiger med stigende ind

hold af pectin i substratet og falder med stigende mængder glu

cose. 

Undersøgelserne viste, at Ca -ionerne virker beskyttende 

mod angreb af mikroorganismer både på bestrålede og ubestrålede 

gulerødder, men også at beskyttelsen ikke er fuldstændig. Dette 

kan i væsentlig udstrækning forklares ved, at de forskellige en

zymer påvirkes i forskellig grad af calcium, og ved at forskel

lige organismer har forskellig enzymbesætning. 

Undersøgelserne er afsluttet, og resultaterne er under be

arbejdning med henblik på offentliggørelse (J.P. Skou). 

Foredrag^ 

Skou, J.P.: Calciums indflydelse på aktiviteten af pectinspalten-

de enzymer fra Botrytis cinerea og Sclerotinia sclerotiorum. 

- Mykologisk symposium arrangeret af Nordisk forening for fy

siologisk botanik, Uppsala Universitet 3.-4. november 1975. 
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10. Forskellige mindre projekter 

Foruden ovennævnte projekter arbejdes der på afdelingen med 

forskellige mindre opgaver. Nogle af disse er indledende undersø

gelser til forberedelse af eventuelle egentlige projekter, andre 

udgør afsluttende undersøgelser i tidligere projekter. 

§i_E2BHlå£i2D§HQS!§E§f!2§i§£E_i_*?YSi Infektion med bygstribe-

mosaik-virus (BSMV) er i tidligere forsøg fundet at medføre frem

komsten af et betydeligt antal triploider og aneuploider. I disse 

forsøg blev der kun anvendt en enkelt viruslinie. BSMV omfatter 

imidlertid mange linier, der er forskellige med hensyn til styr

ken af de bladsymptomer, de fremkalder. Ved Virologisk afdeling. 

Statens plantepatologiske forsøg, Lyngby, blev der i 1973 gennem

ført et infektionsforsøg omfattende seks BSMV-linier og ti bygsor

ter. Vi har velvilligst fra dette forsøg fået overladt materiale 

til belysning af forskellige virusliniers evne til at inducere tri-

ploider og aneuploider i forskellige bygsorter. De seks viruslinier 

kan efter styrken af de bladsymptomer, de fremkalder, deles i tre 

grupper, hver omfattende to linier: svage, intermediate og stxrke. 

Den hidtil i vore forsøg anvendte viruslinie var medtaget i for

søget og hører til den intermedisre gruppe. Vi har analyseret ma

teriale fra tre sorter: T. Prentice, A. Kenia og N. Baldric, der 

alle i et tidligere forsøg gav relativt høje hyppigheder af tri-

ploider efter virusinfektion. Det fandtes, at alle seks BSMV-li

nier var i stand til at inducere triploider og aneuploider i alle 

tre sorter med nogenlunde samme hyppighed. Der var ingen sammen

hæng mellem de enkelte virusliniers evne til at inducere bladsymp

tomer og deres evne til at inducere triploider. 

Til belysning af konkurrenceforholdene i populationer af 

bygmutanter, der stammer fra forsøg, hvori der er anvendt forskel

lige selektionsprocedurer, er der i 1975 foretaget en opformering 

af mutant-materiale (J. Sandfxr). 

Sandfær, Jens and Vagner Haahr: Barley stripe mosaic virus and 

the yield of old and new barley varieties. - Zeitschrift fur 

PflanzenzSchtung 74: 211-222, 1975. 

Sandfxr, Jens: The occurrence of spontaneous triploids in different 

barley varieties. - Hereditas 80: 149-152, 1975. 
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Foredrag^ 

Sandfer, Jens: The improvement of barley by means of induced nu

tations. - First Scientific Conference of the Iraqi Atomic 

Energy Commission, Baghdad, 7.-12. april 1975. 

fei-IlilsASSiSi Slaegtshybriden Triticale (hvede x rug) besid

der resistens mod en lang raekke af hvedens og rugens sygdonne. Den 

genetiske baggrund for resistensen er ukendt eller dårligt oplyst. 

Til belysning af resistens mod hvede- og rugmeldug blev en stor 

del af vort triticalesortiment, ialt 250 linier, inokuleret med 

fire forskallige hvedemeldugracer og en rugmeldugpopulation. Da 

45 af linierne tilsyneladende reagerede forskelligt over for hve

de-meldugracerne« udvalgtes 14 linier til undersøgelse af dette 

forhold. 

Efter kraftig og længerevarende inokulation end sædvanligt 

viste det sig, at de 14 linier reagerer forskelligt over for hve

demeldug, men ikke over for de afprøvede racer. For at søge en 

forklaring på, at nogle triticaler kan angribes af hvedens meldug, 

skønt rug hidtil er blevet anset for at være immun, blev ca. 7500 

rugkimplanter inokuleret med denne svamp. Der fandtes enkelte mod

tagelige planter. 

Kromosomal ustabilitet er karakteristisk for mange artshy-

brider. Dette nedsætter deres fertilitet og er et alvorligt pro

blem for de 56-kromosomige triticaler. Et tidligere fremstillet 

materiale, der søger at belyse forældresorternes indflydelse på 

kromosomstabiliteten, er under opgørelse (I. Linde-Laursen). 

£S5liIS2£i2D§2;i 

Linde-Laursen, Ib: Chromosome doubling of wheat x rye hybrids. -

In: "Triticale. Studies and breeding", Leningrad: 133-143, 

1975. 

Si_5§DD§i§§_§^_SS22S25iSb_S?t_i-§iSE!JS-YiSiSEl}YSéfi Monoso-

miske sæt giver de bedste muligheder for at lokalisere gener i al

mindelig hvede. I samarbejde med Instituut de Haaff, Wageningen, 

Holland, og Sveriges Utsadesforening, Svalov, Sverige, deltager 

vi i arbejdet med at fremstille et sådant sæt i Starke vinterhve

de. Dette vil være tilpasset de i Nordvesteuropa dyrkede norter. 

Den cytologiske analyse udføres på Risø. 
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En »eiotisk analyse af et antal monosomiske x telosomiske 

krydsningsplanter viste, at 6 af linierne stadig har de rigtige 

kromosomer, medens der i fire sandsynligvis er sket en kromosom-

ombytning (I. Linde-Laursen). 

Publikationer^ 

Linde-Laursen, Ib: The use of double-monotelodisomics to identify 

translocations in hexaploid wheat. - EWAC Newsletter 5 

(under trykning). 

£i_§Ŷ §2!H?§_b2§_Yi!§§A_!?l25§£®£!?§§£2¥®2É§_£J:§£.i D e r e r f°re~ 
taget identifikation af en svamp, der forårsager en ejendommelig 

og alvorlig sygdom hos bladskærerbier og murerbier i U.S.A., Spa

nien og Danmark. Samtidig påvistes en saprofytisk svamp tilhøren

de den samme slægt. Resultaterne er offentliggjort. 

Udvalgsarbejdet vedrørende pestsygdomme hos honningbier har 

igen i år krævet en betydelig arbejdsindsats. Dette udvalgsarbejde 

er nu afsluttet med en indstilling om, at den offentlige bekæmpel

se ændres. For at give de interesserede parter en indsigt i de 

foreslåede ændringer af bekendtgørelsen og i grundlaget for en 

mere rationel og moderne bekæmpelse af disse sygdomme har der væ

ret holdt foredrag og skrevet artikler. 

J.P. Skou har i årets løb desuden virket som konsulent ved 

et forskningsprojekt på Højbakkegaard, hvori indgår undersøgelser 

over, hvorledes overførsel af smitsomme sygdoimne ved inseminering 

af bidronninger undgås (J.P. Skou). 

Publikationer^ 

Holm, Sv. Nørgaard, J.P. Skou and Børge Petersen: Comments on 

"Apis rotundata Fabricius 1793 (Insecta, Hymenoptera): Pro

posed suppression of lectotype and designation of neotype 

in accord with Megachile rotundata auct." Z.N.(S.) 2042. -

Bull. zool. Nomencl. 35: 84-85, 1975. 

Skou, J.P.: Two new species of AscosnH:.--^ and notes on the coni-

dial state of Bettsia alvei. - Friesia 11: 78-90, 1975. 

Skou, J.P.t Sygdomme hos bidronningen og hendes, betydning for syg

domme i familien. - Tidsskrift for biavl 109s 181-185, 1975. 

Skou, J.P. og Sv. Nørgaard Holm: Intensiv bekæmpelse af bipest. -

Ibid. 109: 61-66, 1975. 
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Foredrag^ 

tJcou, J.P.: Orientering om indholdet af og forslag om ændring af 

bekendtgørelsen om den lovpligtige bisygdomsbekæmpelse. -

Sammenslutningen af danske erhvervsbiavlere, Tåstrup, 

14. marts 1975. 

Skou, J.P.: Yngelsygdomme hos honningbier. - Midtsjællands biav

lerforening, Ringsted, 3. april 1975. 

Skou, J.P.: Honningbiernes yngelsygdomme i relation til forslag 

om ændring af bekendtgørelse om honningbiernes sygdomme. -

Foreningen af danske bidronningavlere, Nyborg Strand, 

6. april 1975. 

Skou, J.P.: Honningbiernes og de vilde biers sygdomme. - Forelæs

ning ved Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles kursus i 

insektbestøvning af kulturplanter, 2. maj 1975. 

22sjnikrofloraz Der har i årets løb været foretaget en del litte

raturstudier og sonderinger, som har ført til, at det anses for 

værdifuldt at gøre sådanne undersøgelser til et egentligt projekt 

(J.P. Skou). 

£i_55£Hlii9§-£lJi2ESE§5S_BiSS£Sl:2552Q§Ei 1 1967/68 isoleredes 

et nyt hormon fra umodne ærter af Nitsch's gruppe i Frankrig og 

Marumo's gruppe i Japan. Hormonet tilhørte gruppen auxiner (stof

fer, som fremmer strækningsvækst, initierer roddannelse og er uund

værlige for celledelinger i vævskulturer). Stoffet blev identifi

ceret som 4-chlorindoleddikesyre metylester og er således et af 

de meget få naturlige stoffer, der indeholder organisk bundet 

chlor. 

Vi har eftervist, at aer teplanter i de umodne frø indbygger 
radioaktivt chlor i stoffer, som ikke kan adskilles fra 4-chlorin

doleddikesyre metylester ved tyndtlagschromatografi. Samtidig har 
36 

vi påvist, at andre arter (10 af 14) også indbygger Cl i orga
niske stoffer i de umodne frø. I alle arter ligner disse chlor-
holdige stoffer chromatografisk dem, dér findes i ærter, men i 
mange tilfælde er stofferne ikke identiske med de kendte 4-chlor-
indolforbindelser. 

Vi har sandsynligvis her en ny gruppe af plantehormoner. Vi 

vil forsøge at påvise og identificere chlorerede auxiner i umoden 
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byg (byg indbygger radioaktivt chlor i organisk stof). Vi frem

stiller derfor forskellige kemiske analoger til 4-chlorindoleddi-

kesyre, som vi vil bruge som referencer. Samtidig søger vi at 

blive klar over, om 4-chlorindoleddikesyre og dets forbindelser 

også findes i ærter på andre tidspunkter og steder end i det u-

modne frø (K.C. Engvild). 

Engvild, K.C: Natural chlorinated auxins labelled with radioac

tive chloride in immature seeds. - Physiol. Plant. 34: 

286-287, 1975. 

2i_Forædlin2s-_og_underyisnin2smaterialei Plantemateriale 

fra afdelingens forsøg af eventuel interesse for planteforædlings-

formål stilles til rådighed for danske planteforædlere via "Plan

teforædlings-nyt" . Desuden er der efter anmodning fra forskellige 

udenlandske institutioner og planteforædlere fremsendt materiale 

af forskellige bygmutanter m.v. og af Hordeum bulbosum. Yderli

gere er der udført fysisk og kemisk mutagen behandling af plante

materiale for forskellige planteforædlingsvirksomheder. 

Til brug i biologiundervisningen i gymnasier og seminarier 

er der i 1975 udleveret 1408 sæt plantemateriale, der viser arts-

forskelle i strålingsfølsomhed, forskellige mutanttyper i byg med 

klorofyldefekter og en- og to-gens Mendel-spaltninger. 

11. Stipendiat- og gæsteprojekter 

Si_yD§§£§29§i§fI_2YfE_itlåiiD9Sl_22_!sSS!i!S§ii§åS§liSSEf5i_2S£S: 

£i2D§£_t}2§_5X2.i Dette projekt udføres af professor D. von Wett-

stein og medarbejdere, Genetisk Institut, Københavns Universitet, 

samt Carlsberg Laboratoriets fysiologiske afdeling, og vil neden** 

for blive nærmere omtalt under punkterne a 1-2. 

5-ii_§̂ EÉiS":_23_lS§!PilS§ii§iŜ y5§E§§§_§2SEilSIliB?_5}HiSSiSE_!}2S 
b^g (D. von Wettstein, U. Lundqvist, P. von Wettstein-Knowles, 

B. Søgaard, K. Kristiansen, S. Møller, J. Dalgaard Michelsen). 

I en hyppigt debatteret afhandling har Abrahamson, Bender, 

Conger og Wolf (Nature vol. 245, 460-462, 1973) fremsat teorien 

om, at den stråleinducerede mutationsrate er proportional med 

den totale genom størrelse, i.e. artens DNA indhold. Dette er i 
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modsætning til den klassiske træfferteori, efter hvilken nan vil 

vente, at det enkelte gen i gennemsnit udviser same strålefølson-

hed, uanset om det sidder i en bakterie, en mus, et menneske el

ler en bygplante, samt at strålefølsomhed primært er afhængig af 

genets størrelse. Vi må endvidere forvente, at genernes størrelse 

gennemsnitlig er den samme hos bakterier og mennesker. Abrahamson 

et al. hævder, at den stråleinducerede fremad-mutationsfrekvens 
-9 er mindst hos bakterien E. coli, nemlig 1 x 10 pr. rad og locus, 

samt at den stiger med stigende DNA indhold pr. haploid genom. Så

ledes opgives for musen 1,7 x 10~ mutationer pr. rad og locus, 
—7 —6 

for mennesket 2,6 x 10 samt for byg 1 x 10 . Desværre viser en 

gennemgang af de i afhandlingen citerede arbejder, at værdierne 

ikke kan betragtes som tilforladelige. Vi har benyttet vore man

geårige data for induktion af eceriferum mutationer til at bestem

me mutationsraten for eceriferumgener pr. rad, pr. locus og ha

ploid genom. For glesioniserende stråler (y-stråler, røntgenstrå

ler) findes en gennemsnitlig værdi på 1,17 x 10 , d.v.s. meget 

nær E. coli's mutationsrate. For neutroner er værdien 0,53 x 10~ . 

Da de af Abrahamson fremsatte fejlagtige værdier desværre spiller 

en betydelig rolle i diskussionen om strålebeskyttelse, skal vi 

fremsætte resultaterne i detaljeret form: 

ECERIFERUM MUTATIONER 

Røntgenstråler, y -stråler 
Mutationer Aks afkom Rate 

x rad 

449 353 212 2,05 x 10~7 

- " - pr. locus 3,47 x 10 

Total 

59 loci 

locus c 

locus j 

Neutroner 

Total 

59 loci 

loci i 

locus w 

92 

92 

12 

i-i 

264 

264 

44 

1 

_ M _ 26,71 x 10"9 

2,23 x 10"9 

28 002 219 94,28 x 10-7 

_7 
- " - pr. locus 1,60 x 10 

— n _ 15,70 x 10"7 

0,36 x 10"7 

Ovenstående data for glesioniserende stråling udgør et gen

nemsnit for 20 M2 materialer i årene 1949 til 1972. Mutationsraten 

i de enkelte år varierer mellem 0,8 og 9,4 x 10 pr. aks afkom 

og rad. For neutroner udgør materialet 29 M, materialer i årene 

1952 til 1972, og raten varierer mellem 0,4 og 2,4 x 10 pr. aks 
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afkon og rad. Det fremgår, at de enkelte gener udviser forskellig 

mutationsfølsomhed. Saledes er Mutationsraten for locus cer-c ca. 

10 gange større end for locus cer-j, når der er tale OM glesioni-

serande stråler. Forskellen mellem cer-w og cer-i Med neutroner 

som mutagen er omtrent 40 gange. 

For at udtrykke disse mutationsrater pr. haploid genom og 

celle skal de divideres med 2, eftersom de bestrålede bygkerner 

er diploide. For at bestemme antallet af kimbane celler* som er 

blevet bestrålet i frøet, er der foretaget en spaltningsanalyse 

på 458 af de 1065 ved stråling og kemikalier inducerede cer-mu-

tationer: 

M2 ANALYSER FRA H2 DATA 

Mutationer 

n » 458 

Genotyper: 

AA Aa 

1854 1235 

1003 2005 

aa 

922 

1003 

H 
4011 fundet 

forventet 

Udelukkende afkom, hvor kun aa blev registreret 

n = 428 1854 1235 837 3926 fundet 

981,5 1963 981,5 forventet 

1381 691 2072 forventet 

Spaltningsfrekvenser: F - 922/4011 * 0,23 (ikke tilfor

ladelig) 

Mellem 872 og 1163 AA afkom ud af 1854 skyldes dannelsen 

af aks fra 2 eller 3 initial-celler. 

Estimeret celletal 1,5. 

Det fremgår af analysen, at der i materialet bør regnes med 

et initialcelletal på 1,5, hvilket leder til følgende gennemsnit

lige mutationsrater: 

Røntgenstråler 

Neutroner 

Røntgenstråler 

Mutationsrate 
pr. rad, pr. locus 

pr. aks afkom 

pr. haploid genom 

pr. celle (1,5) 

pr. aks afkom 

pr. haploid genom 

pr, celle (1,5) 

E. coli 

3,47 x 10~9 

1,74 x 10~9 

1,17 x 10"9 

1,60 x 10"7 

0,80 x 10"7 

0,53 x 10"' 

1 x 10"9 
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I diskussionen om stråleinducerede mutationer stilles altid 

spørgsmål, om de pågaldende mutationer udgøres af punktmutationer, 

i.e. andringer af enkelte basepar eller af deletioner. P. Sherman 

har for nylig ved analyser af aminosyresekvenser hos mutationer i 

cytokrom-c genet af ger vist, at det alt overvejende antal muta

tioner efter behandling med røntgen og <% -stråler udgøres af en

kelte base transitioner, transversioner eller faseskifte mutatio

ner og ikke af deletioner af flere eller mange basepar. Det er 

ikke for tiden muligt at udføre en sådan analyse hos byg, men der 

er to argumenter, som gør det sandsynligt, at vi hos eceriferum 

mutanter primert har at gøre med punktmutationer. 

1) Eceriferum generne kontrollerer syntesen og sekretionen 

af voks, og det har vist sig muligt at tilordne enkelte stofskif

tetrin til enkelte gener. Overfladevoksmolekyler regnes til se

kundere plantestoffer, d.v.s. at de ikke primert er nødvendige 

for plantens overlevelse. Det er således ikke sandsynligt, at vi 

selekterer for vitale mutanter og mister de letale mutationer i 

samme gener. 

2) Spaltninger er et følsomt måleinstrument til opdagelse 

af deletioner, da disse ofte gør pollenet mindre vitalt og resul

terer i et signifikant underskud for de recessive mutanter i af

kom. En efterprøvning af spaltninger for strålings- og kemikalie-

inducerede allelers spaltning gav følgende resultater (der indgår 

mellen 40 og 1036 individer i de enkelte afkomshold): 

Allel 

n 

NEUTRONER 

cer-i16 15 

-n26 4 
31 

-s 6 
-zd67 9 

-zk11716 

-sm86 5 

x2 

P 

For 3 

< 3, 
> *, 

10 

3 

4 
9 

12 

4 

>:1 s 

84 
05 

pall 

3, 
0, 

tnii 

,84 
,05 

ig 

< 
> 

X2 

P 

3 

1 

2 

1 

< 
> 

6, 
0, 
63 
,01 

x2 

P 
> 6,63 
< 0,01 

2 

1 

1 

2 

Overskud 
af 

recessiver 

2 

55 42 
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Allel 

n X 
P 

RØNTGENSTRÅLER 
1 cer-a 

-b2 

3 -c 

-d5 

-e8 

-f9 

-g10 

-r19 

37 
-P 
-t 2 2 

48 
-w 
113 -z 
81 -ze 

-Z378 

-zk91 

-zo352 

16 

9 

16 

8 

9 

7 

8 

7 

7 

4 

5 

9 
15 

3 

12 

2 

12 

133 

< 3,84 
> 0,05 

9 

16 

8 

8 

4 

5 

7 

4 

4 

4 

9 
11 
3 

8 

1 

6 

107 

KEMISKE MUTAGENER 

cer-j59 

-g35 

258 
-u 
-v49 

-x60 

-z 7 4 

227 
-za 
-zc65 

214 -zg 

-zi68 

, n 2 4 4 

-zn 
-zp313 

-zr528 

-n 2 1 1 

14 

2 

5 

4 
5 

10 

5 

4 
4 

15 

14 

13 

20 

18 

2 

121 

2 

3 

4 
2 

8 

4 

3 
3 

11 

11 

10 

14 

15 

1 

91 

For 3:1 spaltning 

3,84 < X2 

0,05 > P 
< 6,63 
> 0,01 

1 

1 

2 

1 

2 

1 

3 

14 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

11 

X > 6,63 Overskud 
P < 0,01 af 

recessiver 

1 

2 

2 

1 

2 

3 

12 

1 

1 

1 

1 

4 

2 

2 

4 

2 

1 

19 

3 

1 

1 
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Det fremgår af tabellerne, at hos samtlige undersøgte muta

tioner fandtes der spaltningstal, som er i god overensstemmelse 

med en formal 3:1 udspaltning. En signifikant del af de afvigende 

spaltninger skyldes de andre to markører, som indgik i de pågæl

dende trepunktstester. Der er således ingen indikation for, at 

vi har at gøre ir ed deletioner i større udstrækning. 

Undersøgelsen gav således klar besked om, at den relation 

mellem DNA mængde og genmutationshyppigheden, som fremsættes af 

Abrahamson og medarbejdere, ikke holder for eceriferum gener hos 

byg. Disse gener udviser de samme mutationshyppigheder pr. strå-

ledose som de lave, der er kendt for bakterien E. coli. 

Resultaterne har betydelig vægt, da de er baseret på flere 

gener og på et større primært materiale end det, som er benyttet 

til konklusioner om stråleinducerede mutationsfrekvenser hos 

Drosophila og mus. Der skal dog gøres opmærksom på, at stråle

inducerede mutationsfrekvenser ikke må betragtes som fikserede 

størrelser. De er nøje afhængige af niveauet af de tre reparatur-« 

syntese mekanismer for DNA, som opererer i cellerne, og som kan 

stimuleres ved mutagenbehandling. Det bør betragtes inden for 

mulighedernes grænse, at mutationsfrekvenserne kan løftes eller 

sænkes 10 til 100 gange ved at pille ved reparatursyntesen for 

DNA. 

Lundqvist, U. and Wettstein, D. von: Stock list for the eceriferum 

mutants. III. - Barley Genetics Newsletter 5: 88-90, 1975. 

Wettstein-Knowles, P. von: Tracking down p-diketone synthesis 

with the aid of the eceriferum mutants. - Proceedings of 

the Third International Barley Genetics Symposium, Munich, 

July 7-12, 1975 (under trykning). 

Netting, A.G. and Wettstein-Knowles, P. von: Biosynthesis of the 

p-diketones of barley spike epicuticular wax. - Arch. Bio-

chem. Biophys., 1975 (under trykning). 

Wettstein-Knowles, P. von: Biosynthetic relationships between 

P-diketones and esterified alkan-2-ols from epicuticular 

wax of barley mutants. - Molec. Gen. Genetics, 1975 (under 

trykning). 
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§_ii_Arbe2det_med_de_letale_klgroglastmutanter (D. von Wett-

stein, X.W. Henningsen, A. Kahn, S. Gough, CG. Kannangara, O. 

Machold, G. Soderholm, B. Carlsen, K. Kristiansen, S. Nøller). 

Den genetiske analyse af kloroplastmutanterne er videreført 

med 3000 diallele krydsninger på marken, især blandt viridis og 

temperaturfølsomme mutanter, samt mellem de københavnske kloro-

plastgener og de klassiske kloroplastgener på byggens kromosom

kort. 

Der eksisterer fire klorofyl-b frie, vitale mutanter. En er 

identificeret af dr. Highkin, U.S.A., og tre af dr. Sagromsky, 

Gatersleben, DDR. Disse blev krydset og fundet allele. Mutanterne 

er blevet analyseret for membranproteiner, og de tre mutantalle-

ler udviser samme ændringer 4 elektroforesemønstret, som består 

af en ændret sammensætning og stabilitet af de såkaldte kompleks 

II proteiner, til hvilke klorofyl-b normalt er bundet. 

Interallelisk komplementering er blevet opdaget i en serie 

på 5 alicler omfattende mutanterne viridoalbina-5, -9, -13, -16 

og albina-90. Det diallele krydsningsskema er endnu ikke fuld

stændigt, men følgende resultater er sikre: viridoalbina-5 kom

plementerer med viridoalbina-9 og viridoalbina-13, ligesom viri-

doalbina-9 og -13 komplementerer med viridoalbina-16. De hetero- * 

alleliske frøplanter er betydeligt grønnere end begge forældrene 

og udviser i modsætning til disse fotosyntese, d.v.s oxygenudvik

ling målelig ved oxygenelektroden. Kombinationen viridoalbina-9 

og albina-90 giver fuldstændig komplementering, således at de 

heteroallele planter ikke kan skelnes fra vildtypen. Kombinatio

nen af allelerne viridoalbina-5 og albina-90 giver mutantfenotype, 

d.v.s. er non-komplementerende. Når diallelen er fuldstændig, vil 

det være muligt at lave et første intragenisk komplementerings-

kort hos en højere plante. 

Et større materiale af forskellige mutanter for de fortsat

te fysiologisk-genetiske undersøgelser over kloroplastbiogenesen 

er blevet dyrket. 

Dobbeltmutanter indeholdende en mutantallel af et struktur

gen og en mutantallel af et regulatorgen for klorofylsyntese for

ventes at ophobe konstitutivt det porfyrin, som danner substratet 

for det af strukturgenet kontrollerede trin i biosyntesen. Dette 
12 35 

opfyldes af dobbeltmutantkombinationen tigrina-d og xantha-1 , 

hvilken konstitutivt ophober Mg-protoporfyrin og dennes monome-

thylester, ligesom koroMn^cionen af tigrina-o med xantha-f , 
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hvilken ophober konstitutivt protoporfyrin IX. Samtlige mulige 

kombinationer mellem de seks idenfiticerede strukturgener og de 

fire regulatorgener er blevet undersøgt med henblik på en konsti-
35 tutiv ophobning af porfyriner. I alle kombinationer med xantha-1 , 

som blokerer biosyntesevejen mellem Mg-protoporfyrin og protoklo-

rofyllid, fandtes den forventede ophobning af Mg-protoporfyriner. 

Mutanter, som er blokeret mellem protoporfyrin IX og Mg-protopor

fyrin kombineret med mutanter i regulatorgenerne tigrlna-b og 

tigrina-o, syntetiserer konstitutivt protoporfyrin IX, mer. ikke i 

de af os forventede mængder. I dobbeltmutanter indeholdende alle-

12 
len tigrina-d sammen med mutantalleler, hvilke blokerer omdan
nelsen af protoporfyrin IX til Mg-protoporfyrin IX, kunne en op
hobning af protoporfyrin ikke påvises. Disse resultater tyder på, 
at protoporfyrin IX udøver feed-back inhibering på et af de en
zymer, som konverterer glutaminsyre til delta-aminolevulinsyre, 
medens Mg-protoporfyriner eller protoklorofyllide ikke udøver 
denne metaboliske kontrol. 

Mutationen i genet tigrina-d giver således konstitutivt syn

tese af et af de enzymer, som danner delta aminolevulinsyre, men 

dette enzym inhiberes i dobbeltmutanter, i hvilke den ukontrolle-^ 

rede porfyrinsyntese leder til ophobning af porfyriner med feed

back inhiberende virkning. På den anden side ophober dobbeltmutan

ter indeholdende tigrina-b eller tlgrlna-o alleler noget proto

porfyrin IX, hvilket antyder, at den defekte regulering i disse 

mutanter vedrører feedback inhiberingsmekanismen snarere end re

pressionen. En fortsat analyse over de regulatoriske mekanismer 

for klorofylsyntese og tigrina genernes rolle deri forudsætter 

isoleringen og karakteriseringen af de to eller tre enzymer, som 

katalyserer syntesen af delta-aminolevulinsyre i klorofylbiosyn-

tesevejen. Udarbejdelse af relevante assaysystemer er påbegyndt. 

Det er nu helt klart, at glutaminsyres kulstofskelet in toto in

korporeres i delta-aminolevulinsyren, og at denne ikke dannes fra 

bernsteinsyre og glycin, som det er tilfældet ved syntese af haem. 
12 I den betinget letale mutant tigrina-d kunne flere nye 

strukturgenmutanter isoleres. Eftersom repression af protokloro-

fyllid syntesen ikke sker i mørket, kan man screene spektrofoto

metrisk for nye mutanter, som ophober protoklorofyllid forsta-
12 

dier. Homozygote tigrina-d frø behandledes med det meget virk
somme mutagen natriumazid og M^ generationen dyrkedes i kontinuer
ligt lys i Stockholm fytotronen. Screening af M, generationens 
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frøplanter ledte til isolering af tre nye Mg-protoporfyrinopho-

bende mutanter, som kan kendes ved det karakteristiske Mg-proto-

porfyrin in vivo spektrum af bladet. 

I en ny fase af projektet prøver vi at identificere de ge

ner, som er specifikt involveret i dannelsen af proteiner i thyla-

koidmembranen. Mutanter, som danner betydelige mængder af kloro

fyl og thylakoid membraner, analyseres for deres kapacitet til 

fiksering af CO- og udvikling af oxygen in vivo. Mutanter, som 

ikke kan fiksere C0?, er viridis-c
12, viridis-127, viridis-zb63 

69 
og viridis-zd . Ribulose-difosfat-carboxylase isoleres fra så
danne mutanter, og enzymets aktivitet bestemmes ligesom mutanter
nes fotosystem I og II aktiviteter. Dette tillader at separere 
mutationer, som griber ind i den fotosyntetiske elektrontrans
port fra mutationer, som kontrollerer dele af mørkeprocesserne 
ved CO- fiksering. De fotosyntetiske membraner isoleres og karak
teriseres for indhold af membranpolypeptider ved gelelektroforcse. 

Membranerne opløses i fenol-eddikesyre-urinstof (system 

Nielsen) eller i natrium-dodecyl-sulfat media (systemer Machold 

og Chua) og polypeptiderne separeres på egnede polyacrylamid 

geler. Yderligere information opnås ved anvendelse af helt eller , 

partielt pigment ekstraherede membraner. Man finder, at membra

nerne af kloroplasternc- forstadier (etioplaster) indeholder et 

sæt polypeptider, som er reduceret eller fraværende i funktionsdue-

lige kloroplastmembraner. Omvendt syntetiseres et antal membranpro

teiner kun i lyset, og disse karakteriserer den fungerende kloro-

plastmembran. Analysen af bygmutanter har givet følgende informa

tion for membranproteinerne: En polypeptid med en apparent mole

kylevægt på 100.000 dalton (kaldet kompleks I, når den er associe

ret med klorofyl) er en hovedkomponent i stroma thylakoider og 

har "antistacking" egenskaber. Den mangler næsten helt i mutanter 

af generne xantha-b, xantha-c og xantha-d. Konsekvensen er, at 

næsten samtlige thylakoider i disse mutanter aggregeres til gi-

gantgrana. Fotosystem I og II aktiviteter synes ikke afhængig af 

tilstedeværelsen af dette membranprotein. Mindst tre polypeptider 

med en apparent molekylevægt omtrent 25.000 daltons i natrium-do

decyl-sulfat systemer (kaldet kompleks II, når de er associerede 

med klorofyl) er hovedkomponenter af grana thylakoider og har 

"stacking" egenskaber. Mutant vlrldls-k er et eksempel på en 

mutant, som mangler en af disse peptider, hvilket resulterer i 

granamangel. Fotosystem I og II aktiviteter synes ikke at være 
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beroende på tilstedeværelsen af alle tre peptider. Mutant viri-

12 

dis-c savner fotosystem II aktivitet og mangler et membranpro

tein med en apparent molekylevægt på 46.000 dalton. Vx foreslår, 

at dette protein er nødvendigt for et fungerende fotosystem II 

reaktionscentrum i overensstemmelse med resultater af dr. Chua 

i Chlamydomonas. Fortsatte studier sigter til at benytte mutan

ter til at analysere komponenterne for konvertering af solenergi 

til kemisk energi ved den fotosyntetiske membran af en højere 

plante. 

Beale, S.I., S.P. Gough and S. Granick: Biosynthesis of ̂ -amino

levulinic acid from the intact carbon skeleton of glutamic 

acid in greening barley. - Proc. Mat. Acad. Sci. (US) 72: 

2719-2723, 1975. 

Brock, K. and C.G. Kannangara: Properties and morphology of bar

ley embryo acetyl CoA carboxylase. - Compt. Rend. Lab. 

Carlsberg (under trykning). 

Brodersen, P.: Factors affecting the photoconversion of proto-

chlorophyllide to chlorophyllide in etioplast membranes * 

isolated from barley. - Phytosynthetica (under trykning). 

Smillie, R.M., K.W. Henningsen, N.C. Nielsen and D. von Wettstein: 

Multiple effects of cations on morphology and activity of 

barley chloroplast membranes. - Plant Physiol, (under 

trykning). 

Wettstein, D. von: Genetic regulation of chloroplast biosynthesis. 

- In: Abstr. 12th Intern. Botanical Congr., Leningrad, USSR, 

Vol. II, p. 416, 1975. 

Wettstein, D. von: Genetic regulation of membrane synthesis in 

chloroplasts as studied with lethal gene mutants. - In: 

"Membranes and Diseases". Proc. Intern. Conf. Biological 

Membranes, Craus-sur-Sierre, Switzerland, 1975. Ed. by 

A. Leaf (under trykning). 

Wettstein, D, von and K. Kristiansen: Progress report II on 

diallelic tests between mapped chloroplast genes and chloro

plast genes in stock collection at Copenhagen. - Barley 

Genetics Newsletter 5: 90-91, 1975. 
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b;_l£kalisering_af_eceriferum_Xcer2_mutantgener. I foråret 

1975 blev følgende materialer udslet: 

1. F, generationen til lokalisering af nye cer mutanter. 

2. Fj generationen af trepunktstest på kromosom 3. 
3. F, generationen af trepunktstest på kromosom 7. 

ad 1. Materialet bestod af 10 cer mutanter, der i 1974 blev 

krydset til translokationstestersættet. Ved analysen blev 5 af de 

10 mutantgener lokaliseret, dog blev kun de 3 lokaliseret til ret

te kromosom, »edens 2 blev lokaliseret til 2 mulige kromosomer. 

For at kunne skelne mellem de to mulige kromosomer, vil der bli

ve lavet krydsninger mellem disse cer mutanter og forskellige 

markørgener på de aktuelle kromosomer. 

ad 2. Fj materialet vil ikke blive analyseret, men sået ud 

som F-, generation i 1976 for at få yderligere information. 

ad 3. Materialet benyttes til 5 forskellige trepunktstest, 

som sammen med de 11 trepunktstest, der blev analyseret i 1973 

og 74, forhåbentlig gør det muligt at opstille en entydig sekvens 

af de 10 gener, hvoraf de 5 er cer mutanter. De sasslede resulta

ter er ved at blive bearbejdet med henblik på publicering (B. Sø

gaard) . 

Søgaard, B.: The localization of eceriferum loci in barley. IV. 

Three point tests of genes on chromosome 7 in barley. -

Hereditas (under udarbejdelse). 

Søgaard, B.: The localization of eceriferum loci in barley. V. 

Three point tests of genes on chromosomes 1 and 3 in bar

ley. - Hereditas (under udarbejdelse). 

£i_9E£Y9DiD2_å!_§§!YiD£22Ei£i£iii£§£55Y§£eÆSE-i-te3_22_&Y§é§.i 
En undersøgelse af mulighederne for at opbygge et selvinkompati-

bilitetssystem i byg og hvede blev startet i 1973 af professor A. 

Lundqvist, Afdelingen for almen genetik. Den kgl. Veterinær- og 

Landbohøjskole (nu Lunds Universitet). Dette projekt er blevet 

videreført på afdelingen under ledelse af professor D. von Wett-

stein, Carlsberg laboratoriets fysiologiske afdeling og udføres 

af lic.agro. Jørgen Larsen. Projektet bliver fortsat financieret 

af Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd. 

Projektets formål er at få kendskab til mulige selvinkompati-

bllitetsgener (S-gener) i byg og hvede og eventuelt at udnytte 
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sådanne gener i forbindelse med fremstilling af hybridsorter. 

ISi£§§BS£iIilSi£_!5EC^SSiD2§Ii J d e n forløbne forsøgsperiode 

er det fortsat forsøgt at rekonstruere et aktivt S-gen system 

gennem krydsning af genetisk fjerntstående linier. 1 byg er der 

nu afprøvet ca. 28.000 forskellige genotyper (F, x F^). Ca. 200 

planter med fertilitetsforstyrrelser er blevet udvalgt og nogle 

af disse er blevet yderligere studeret i drivhus. Den hyppigste 

årsag til manglende kernesætning har været en form for pollenste

rilitet. I andre tilfælde har aneuploidi været den direkte årsag, 

og i enkelte tilfælde har en manglende åbning af støvdragerne 

bevirket dårlig kernesætning. Nogle lovende typer bliver for ti

den analyseret med hensyn til pollenslangernes vækst gennem grif

felvævet ved hjælp af fluorescensmikroskopi. Såfremt pollenslan

gerne bliver standset i deres vækst i griflen, er det en indika

tion på et gametofytisk inkompatibilitetssystem. Endnu er der in

gen direkte beviser på, at et aktivt S-gen system er blevet etab

leret . 

I krydsningsprogrammet med hvedearten Triticum monococcum er 

et F. x F. materiale også blevet afprøvet for selvsterilitet. Her 

har det ikke været muligt at selektere typer med fertilitetsfor

styrrelser, så det må konkluderes, at materialet ikke indeholder 

aktive S-gener. 

iD£§E5B§£åfi!s!S§_lSEY5?§DiD9££.i D e r forsøges også med overfør

sel af kromosomsegmenter fra vildbyggen Hordeum bulbosum til H. 

vulgare, idet H. bulbosum har et aktivt S-gen system. Den forsøg

te metodik indebærer en krydsning mellem H. vulgare og H. bulbosum 

efterfulgt af en bestråling for om muligt at skabe translokations-

kromosomer mellem de to arter. En bestrålingsdosis på ca. 500 rad 

er det maksimale, materialet kan overleve, og dette opnås med den 

yvage Co-kilde (ca. 11 curie) i afdelingens gammafelt. 

Også en naturlig rekombination mellem H. vulgare og H. bul

bosum forsøges gennemført. Et antal hybridplanter (2n = 14) fra 

monoploidfremstillingen er blevet krydset indbyrdes og tilbage

krydset til henholdsvis H. vulgare og H. bulbosum. Ca. 100 kryds-

ningskerner er blevet høstet, men kun 16 af disse har spiret og 

givet afkomsplanter. Fælles for disse afkorosplanter er, at de mor

fologisk ligner H. vulgare, så tilsyneladende er kromosommateria

let fra H. bulbosum blevet elimineret. Dog fremkom der afvigende 

plantetyper i marken, som nu analyseres yderligere. 
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Et antal triploide hybrider (H. vulgare (2x) x H. bulbosun 

(4x)) er dannet for eventuelt at kunne anvendes i rekombinations-

forsøgene. Samtlige planter har imidlertid været fuldstændigt 

sterile, og alle tilbagekrydsningsforsøg har endnu vcret nega

tive. 

Foredrage 

Larsen, Jørgen: Selfincompatibility studies in barley. - Gruppen 

for teoretisk og anvendt mutationsforskning, Lund, Sverige, 
7. februar 197 5. 
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Søren Hvid, stud.hort., Havebrugsafdelingen, Den kgl. Vete

rinær- og Landbohøjskole (projekt nr. 5). 

K.J. Kasha, professor, University of Guelph, Ontario, Ca

nada (projekt nr. 4). 

Knud Erik Bak Knudsen, stud.agro., Afdelingen for planter

nes ernæring, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole 

(projekt nr. 2) 

Jørgen Larsen, lic.agro., projekt under Statens Jordbrugs-

og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd (projekt nr. 11). 

D.H.B. Sparrow, professor, University of Adelaide, Austra

lien. 



- 50 -

D. von Wettstein, professor, og medarbejdere fra Genetisk 

Institut, Københavns Universitet og Carlsberg laborato

riets fysiologiske afdeling (projekt nr. 1 og 11). 

I 1975 har 15 elever fra laborant-, real- og andre skoler 

udført praktikanttjeneste på afdelingen. 

IV. UDENLANDSKE GÆSTER I 1975 

Dr. M.E. Probert, CSIRO, Townsville, Queensland, Australien 

Dr. H.L. Shands, DeKalb, Lafayette, Indiana, U.S.A. 

Dr. M. Denifi, INEP, Zemun, Jugoslavien 

Professor K.J. Kasha, University of Guelph, Ontario, Canada 

Dr. E. Villegas, CIMMYT, Mexico 

Dr. Bauer, CIMMYT, Mexico 

Professor Gunnar Ostergren, Lantbrukshogskolan, Uppsala, Sverige 

Professor Arne Lundqvist, Genetiska Institutionen, Lund, Sverige 

Dr. Herbert Cerutti, Zurich, Schweiz 

Stud.lie. Feroza Nisar, Pakistan, p.t. Norges Landbrugshøjskole, 

Ås, Norge 

Dr. Benjamin Miflin, Rothamsted Experiment Station, England 

Dr. Otto Meashold, Akademi der Wissenschaften, Gatersleben, DDR 

Professor T. Tsuchiya, Colorado State University, U.S.A. 

Professor R. Eslick, Montana State University, U.S.A. 

Dr. G. Morton Gillespie, CSIRO, Div. of Protein Chemistry, 

Australien 

Dr. William V. Rukant, Battelle Memorial Institute, U.S.A. 

Dr. Enrique Rodrique, CIMMYT, Mexico 

Dr. S.A. Wells, Canada Research Station, Alberta, Canada 

Professor Mikio Muramatsu, Okayama University, Japan 

Dr. Joshinori Fukuyama, Okayama University, Japan 

Dr. Jakev Konishi, Okayama University, Japan 

Professor Ryuhei Takahashi, Okayama University, Japan 

Dr. Ben Eisenberg, Plant Breeding Section, Stellenborch, Sydafrika 

Professor Charles Schaller, University of California, Davis, U.S.A. 

Dr. J. Martin McEwan, Crop Research Division, D.S.I.R., New Zealand 

Professor D.H.B. Sparrow, University of Adelaide, Australien 

Dr. C.W. Francis, Oak Ridge National Laboratory, U.S.A. 

Dr. C. Vasilescu, C.N.S.T., Bucharest, Rumænien 

Dr. Paul Varga, Res. Inst, for Agriculture, Fundulea, Rumænien 
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Dr. Rorian Zenovic, Res. Inst, of Soil Science, Bucharest, 

Rumænien 

Dr. Kamia Kant Pandey, D.S.I.R., Grassland Division, New Zealand 

Dr. Ising, Genetiska Institutionen, Lund, Sverige 

Dr. 0. Dolstra, S.V.P., Wageningen, Holland 

Professor Robert Nilan, Washington State University, U.S.A. 

Agr.lic. Hans Lonsjo, Lantbrukshogskolan, Uppsala, Sverige 

Dr. Kollar Bohumil, Nitra, Czechoslovakiet 

Fil.lie. S. Ellerstrom, Sveriges Utsådesforening, Svalov, Sverige 

Docent V. Stoy, Sveriges Utsådesforening, Svalov, Sverige 

Dr. J.E. Fridell, Sveriges Utsådesforening, Svalov, Sverige 

Dr. Gordon Kimber, University of Missouri, Columbia, U.S.A. 

Professor P. Oftedal sammen med tre lærere og 15 speciale- og 

licentiatstuderende fra Universitetet i Oslo og Landbrugs

højskolen i Ås, Norge 

V. REJSER OG STUDIEOPHOLD I 1975 

A.J. Andersen deltog i tiden 28.-29. april 1975 i møde i Nordiske 

Jordbrugsforskeres Forenings analysekomite i Kristianstad, 

Sverige. 

Hans Doll aflagde i tiden 3.-5. juli 1975 studiebesøg ved IAEA, 

Wien og Seibersdorf laboratoriet, Østrig. 

Hans Doll deltog i tiden 4.-5. september 1975 i expert-gruppe-møde 

til behandling af proteinprojekter inden for EF's landbrugs

program i Brussel, Belgien. 

Hans Doll og H.P. Jensen deltog i tiden 8.-12. september 1975 i 

Meeting of the Mutation Breeding Contact Group (EURATOM) 

og VI Annual Meeting of the European Society of Nuclear 

Methods in Agriculture (ESNA) i Cadarache, Frankrig. 

Hans Doll og Bertel Køie deltog i tiden 10.-12. maj 1975 i drøf

telser af forslag til: A pilot project on fundamental aspects 

of crop-protein, ved et ESNA-møde i Hannover, Vesttyskland. 

Hans Doll, John Ingversen og Bertel Køie deltog i tiden 4.-9. maj 

1975 i Third FAO/IAEA/GSF Research Co-ordination Meeting on 

Seed Protein i Hahnenklee, Vesttyskland. 

Hans Doll, Vagner Haahr, John Ingversen, C. John Jensen, Jens 

Jensen, J. Helms Jørgensen og Jens Sandfar deltog i tiden 

6.-12. juli 1975 i Third International Barley Genetics Sym

posium i Grunbach, Vesttyskland. 
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Gunnar Gissel Nielsen deltog den 18. august 1975 i The Second In

ternational Symposium on Organic Selenium and Tellurium 

Chemistry i Lund, Sverige. 

Vagner Haahr deltog i tiden 23.-28. februar 1975 i Samnordisk for-

skarkurs i Avkastningsforadling i Uppsala, Sverige. 

Vagner Haahr aflagde den 13. februar 1975 besøg på Fytotronen, 

S tockhoIra, Sver ige. 

C. John Jensen deltog i tiden 19. januar-l. februar 1975 i EP-møde 

vedrørende Next 5-year programme on Plant Tissue and Cell 

Culture, Grunbach, Vesttyskland. 

C. John Jensen deltog i tiden 7.-15. juni 1975 i Gordon Research 

Conference on Plant Cell and Tissue Culture i Andover, Nev 

Hampshire, U.S.A. 

H.P. Jensen og J.P. Skou deltog i tiden 11.-13. februar 1975 i 

møde i Nordiske Jordbrugsforskeres arbejdsgrupper for korn

arternes resistensbiologi, fodsyge og sædskifteproblemer i 

As, Norge. 

Jens Jensen deltog i tiden 4.-5. juli 1975 i International Com

mittee for Nomenclature and Symbolization of Barley Genes 

i Grunbach, Vesttyskland. 

J.H. Jørgensen deltog i tiden 13.-22. september 1975 i Third PAO/ 

IAEA/SIDA Research Coordination Meeting on Induced Nutations 

for Disease Resistance in Crop Plants i Ames, Iowa, U.S.A. 

Jens Sandfær deltog i tiden 6.-12. april 1975 i First Scientific 

Conference "Peaceful Uses of Atomic Energy for Scientific 

and Economic Development" i Baghdad, Iraq. 

J.P. Skou deltog i tiden 3.-4. november 1975 i et mykologisk sym

posium på Uppsala Universitet, Sverige. 

VI. SEMINARER OG MØDER 

Bodil Søgaard: Non-chromosomal inheritance in barley - 18. februar. 

Kurt Andersen: Om bygprogrammet ved CIMMYT - 4. marts. 

Henry Shands: Hybrid wheat - 5. marts. 

Jørgen Larsen: Self-incompatibility studies in barley - 18. marts. 

M. Denié: Endosperm protein synthesis in maize - 2. maj. 

K.J. Kasha: Recent research on haploid barley - 21. maj. 

B. Miflin: Lysine metabolism - 9. juni 
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Gordon Kimber: Recent developments in the evolution of wheat -

11. juni. 

D.H.B. Sparrow: Barley breeding and research in Australia - og 

D.H.B. Sparrow: Hybridization of wheat x barley (barley chromo

somes in wheat) - 5. august. 

K.K. Pandey: Mentor pollen: Possible role of wall-held pollen 

growth substances in overcoming incompatibility - og 

K.K. Pandey: Transformation of the egg cell in higher plants: 

Transfer of specific genes from irradiated pollen - 7. okt. 

R.A. Nilan: Azide mutagenesis in barley and bacteria - 14. oktober. 

Atef Handy: Problems and prospects of Egyptian agriculture -

2. december. 

Bertel Køie: Barley endosperm starch - 15. december. 


