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1. INDLEDNING 

På landbrugsafdelingen arbejdes med forskning, der skal skabe et 

bedre grundlag for forædlingen og dyrkningen af landbrugsplanter. 

En del af denne forskning sigter samtidig mod en bedre udnyttelse 

af ressourcer under hensyntagen til miljøet. 

Afdelingens forskning er dels grundforskning med en mere langsig

tet nytteeffekt og dels målrettet forskning med henblik på direkte 

anvendelse af resultaterne inden for planteforædling og plante

dyrkning . 

Planteforædling bygger på kendskab til variation i og nedarvning 

af betydningsfulde egenskaber. I planteforædlingsforskningen søger 

vi derfor at øge det generelle kendskab til kulturplanternes ge

netik her først og fremmest bygs. Afdelingens arbejde med byg er i 

øjeblikket koncentreret om undersøgelser af proteinkvalitet og 

sygdomsresistens, hvor vi undersøger disse egenskabers nedarv-

ningsforhold og deres fysiologiske funktioner i planterne. Som et 

resultat af disse undersøgelser kan planteforædlingen forsynes 

ikke blot med viden, men også med egnede metoder til udvælgelse af 

nyt og værdifuldt plantemateriale med disse egenskaber samt med 

nyt plantemateriale. 

Fremstilling af nye sorter af landbrugsplanter er en langvarig 

proces. Afdelingens arbejde på området vævskultur sigter bl.a. på 

at udarbejde metoder, der kan bidrage til, at sorter med nye og 

værdifulde egenskaber hurtigere kan komme i dyrkning. Foreløbig 

foregår dette arbejde især inden for byg. 

Plantedyrkeren vil ofte være interesseret i, at planterne besidder 

egenskaber, der kendes fra andre arter. De seneste års udvikling 

inden for molekylær biologi giver håb om, at flere egenskaber end 

hidtil kan overføres fra andre arter til vore kulturplanter. Vi 

har derfor besluttet at prioritere et forskningsprogram, der skal 
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sikre, at disse metoder udnyttes bedst muligt i afdelingens forsk

ning. Udnyttelsen af de gen-teknologiske metoder kræver, at 

planter kan regenereres fra gensplejsede enkeltceller. Da 

regeneration af planter fra enkeltceller endnu ikke er mulig i 

vore kornarter, arbejdes der med at opnå viden omkring rege

nerationsprocesser i cellekulturer. 

Sikring af høje og stabile udbytter i plantedyrkningen sker under 

anvendelse af store ressourcer. Derfor er det nødvendigt, at såvel 

naturgivne som udefra tilførte ressourcer udnyttes optimalt, og at 

denne udnyttelse sker med mindst mulig skadevirkning på miljøet. 

Afdelingens arbejde på dette omr'"^ har hidtil koncentreret sig om 

udnyttelsen af plantenæringsstoffer og sygdomsresistens i 

planterne. Sidstnævnte er medvirkende til at nedsætte behovet for 

anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler, hvorved såvel 

ressourcebesparelser som miljø tilgodeses. 

Reduceret anvendelse af kunstgødning ved forskellige former for 

dyrkning af bælgplanter, der udnytter luftens kvælstof, er under

søgt. Vi søger ligeledes at fastlægge strategier for afgrødevalg, 

der sikrer, at det kvælstof, der efterlades i jorden efter en 

bælgplanteafgrøde, udnyttes af de følgende afgrøder, således at 

risikoen for nitratforurening formindskes. 

Svampe, der danner vesikulær-arbuskulær mykorrhiza med de fleste 

planter giver en forbedret udnyttelse af jordens fosfor. Vi under

søger disse svampes betydning for fosforoptagelse og plantevækst 

og for den biologiske kvælstofbinding hos bælgplanter. 

Påbudet om, at udslip af svovlholdige luftarter fra kulfyrede 

kraft-varmeværker skal reduceres, vil medføre, at der i de kommen

de år vil blive produceret betydelige mængder afsvovlingspro

dukter, som skal udnyttes eller deponeres på miljømæssig be

tryggende måde. Der er derfor påbegyndt undersøgelser, der skal 

belyse forskellige afsvovlningsprodukters omdannelse i jord og op

tagelse i planter. 
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2. OVERSIGTSARTIKLER 

Følgende tre oversigtsartikler er skrevet for at uddybe nogle 

aktuelle emner fra afdelingens forskningsarbejde. 

2.1. Kvalstoffets omsætning i jorden 

Indledning 

Et af nøgleordene i den offentlige debat inden for de sidste år 

har været nitratforureningen. Men hvad ligger der egentlig bag 

denne forurening, hvad skyldes den, og kan den forhindres? Følgen

de artikel er et fagligt bidrag til en forståelse af problematik

ken. 

Plantetørstof indeholder 0,3-3,0% kvælstof (N). Kvælstof er næst 

efter kulstof, ilt og brint det grundstof, som findes i størst 

mængde i planterne. Kvælstofgødskning i en eller anden form er da 

også nødvendig for at opnå afgrøder af optimal størrelse. I Dan

mark tilføres i gennemsnit, ifølge forskellige kilder, hver ha 

landbrugsjord 200-265 kg N årligt. Heraf er de 115-130 kg i form 

af kunstgødning, 45-110 kg i form af staldgødning, resten hidrører 

fra atmosfæren og biologisk N-fiksering. 

Behovet for N-gødskning skyldes ikke, at jorden er fattig på kvæl

stof; dansk jord indeholder i pløjelaget kvælstof svarende til 

4-5.000 kg N pr. ha. Dette er 20-30 gange mere end "en afgrødes be

hov. Behovet for gødskning skyldes, at de 95% af dette jord-N 

findes i organisk bunden form i humus og er som sådan utilgængelig 

for de højere planter. 

Humus nedbrydes langsomt af jordens mikroorganismer. Herved 

frigøres - mineraliseres - det organisk bundne humus-N i uorganisk 

form som ammonium, der igen hurtigt iltes til nitrat af jordbakte

rier. To til 3% af humus-N frigøres årligt på denne måde (dvs. 
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100-150 kg). Dette svarer omtrent til en afgrødes behov, og man 

kunne så forestille sig, at N-gødskning skulle være unødvendig. 

Dette er dog ikke tilfaldet; samtidig med, at nogle af jordens mi

kroorganismer nedbryder humus, danner andre ny humus. Nydannelse 

af humus sker ud fra afgrøderester, rødder og stubbe m.v. Herunder 

indbygges uorganisk N i organisk form. 

Om der indbygges ligeså meget kvælstof, som der mineraliseres, af

hænger af dyrkningsforholdene og meget andet. I et naturligt plan

tesamfund vil der normalt være balance, således at der indbygges 

samme mængde, som der mineraliseres. På dyrkede jorder vil dette 

ikke altid være tilfældet. 

Ved ensidig korndyrkning, hvor jorden kun er plantedækket en del 

af året, vil N-frigørelsen i en årrække ofte være større end ind

bygningen, indtil der er nået et lavere humusniveau, hvor opbyg

ning og nedbrydning af humus balancerer. 

Humusogdetsdannelse 

Humus er et "kompleks" af mange forskellige kemiske forbindelser 

af delvis ukendt natur. De har en fælles egenskab, nemlig en vis 

grad af resistens over for mikrobiel, dvs. enzymatisk, nedbryd

ning. De er akkumuleret i jorden gennem mange år netop på grund af 

denne egenskab; det, mikroorganismerne ikke har kunnet få bugt 

med, er blevet tilbage. Kvælstof indgår i de fleste af de kemiske 

forbindelser, som tilsammen udgør humus; forholdet mellem kulstof 

og kvælstof i humus er ca. 10:1. 

På landbrugsafdelingen har vi studeret humusdannelsen ved hjælp af 

plantemateriale "mærket" med isotoperne kulstof-14 og kvælstof-15. 

Nedenstående figur viser nogle resultater fra en sådan 

undersøgelse. Figurens afsnit a viser første fase i humusdan

nelsen; den består i en opformering af mikroorganismer og dannelse 

af mikrobevæv på bekostning af det tilførte cellulose-kulstof. 

Herved indbygges det tilførte uorganiske ammonium-kvælstof i 

organisk form. Denne fase forløber hurtigt, allerede efter 10 



- 9 -

dages forløb er 35% af det tilførte cellulose-C forsvundet fra 

jorden som kuldioxid, samtidig med at 90% af det tilførte kvælstof 

er indbygget i organisk form. Men allerede efter 30 dages forløb 

begynder mængden af mærket N i organisk form at aftage, fordi let 

tilgængeligt kulstof nu er opbrugt. Nedbrydningen af mikrobevæv 

bliver nu større end nydannelsen med deraf følgende 

nettofrigørelse - mineralisering - af mærket N fra organisk form. 
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Omsætningen af kvælstof i jord under mikrobiel nedbrydning af ce l lu lose . Af
sni t a_ viser den første fase, der forløber i løbet af dage. Afsnit b_ viser den 
efterfølgende langsomme fase, der strckker sig over år. Tallene i parentes an
giver forholdet mellem market kulstof (C) og kvclstof (N). Jorden, en l e t 
lerjord, blev ved forsøgets start t i l f ø r t 0,2% kulstof-14 market kulstof i 
c e l l u l o s e , og 0,008* kvelstof-15 market kvalstof i ammoniumsulfat. (L.H. 
Sørensen, Soil Biology and Biochemistry, Vol. 13: 313-321 (1981)). 

Afsnit b i figuren viser anden fase i humusdannelsen. Denne fase 
forløber langsomt og strækker s i g over år; den består i en gradvis 
nedbrydning og omdannelse af de mere b iores i s tente dele af det 
mikrobevæv, der blev dannet i den første hektiske fase . Hvad der 
sker kemisk og biologisk under anden fase af humusdannelse, ved 
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man ikke meget om, udover at det er mikroorganismerne, der er den 

drivende kraft. Kulstof forsvinder bestandigt fra jordt i som 

kuldioxid, medens kvalstof bliver tilbage; i løbet af 4 år aftager 

forholdet mellem mærket C og mærket N fra 15:1 til 10:1, det 

"mærkede" humus har nu samme C/N forhold som jordens oprindelige 

humus. Efter 4 år fandtes ca. 40% af det tilførte mærkede N stadig 

i organisk form. Hvert års tilførsel til jorden af friske 

planterester bidrager til humusdannelsen, sådan som det er vist 

her. 

§y^§_29-d§ts_Mdbr^dning 

Humusstoffernes bioresistens er dog ikke absolut, som allerede 

nævnt mineraliseres 2-3% af en jords humus-N årligt. Den drivende 

kraft ved denne nedbrydning er højt specialiserede mikroorganis

mer, forskellige fra dem, der står for opbygningen. Når forholdet 

mellem kulstof og kvælstof i organisk materiale er 20:1 eller 

derunder, frigør mikroorganismerne mere kvælstof, end de indbygger 

i nyt stof. Da kulstof-kvælstofforholdet i humus er ca. 10:1, 

resulterer humusnedbrydningen altså i en stor nettofrigørelse af 

kvælstof i form af nitrat, som kan udnyttes af de højere planter. 

Findes sådanne planter ikke, vil nitratet kunne udvaskes af 

nedsivende regnvand og ende i vandløb eller grundvand. Fra et na

turligt plantesamfund, hvor humusopbygningen balancerer med humus

nedbrydningen, vil udvaskningen svare til den mængde kvælstof, der 

tilføres udefra, dvs. den mængde, der kommer fra den biologiske 

kvælstofbinding og med nedbøren, minus den mængde, der forsvinder 

som luftformigt kvælstof. 

Kunstgødning 

Den store anvendelse af kvælstofgødning i moderne landbrug øger 

mulighederne for nitratudvaskning, og kunstgødningen er under be

standig anklage. Ved anvendelse af de officielt anbefalede mængder 

kunstgødning, vil praktisk taget alt blive optaget af planterne. 

Ved høst vil der kun vare små mængder kunstgødnings-N tilbage i 

jorden, men der vil være store mængder rod- og stubmateriale, jo 

større afgrøder jo større restmængder. Det er via disse resters 
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kvælstofindhold, at det høje gødskningsniveau kan øge nitratud

vaskningen. Betingelserne for mikroorganismernes nedbrydningsakti-

vitet er nemlig gode i efterårsmånederne. Jordens høje varmefylde 

forhaler jordens afkøling og sikrer en relativt høj temperatur i 

lang tid, samtidig med at efterårsnedbøren sikrer rigelig fugtig

hed. Afgrøderesterne nedbrydes under disse forhold hurtigt med 

deraf følgende mineralisering og nitratdannelse. 

Problemets kerne er, at jordens mikroorganismer er aktive de 

fleste af årets måneder, så der også dannes nitrat på tidspunkter, 

hvor der ikke findes planter på jorden til at optage det. Og da 

nitrat ikke fastholdes i jorden, bevæger det sig sammen med det 

nedsivende regnvand ud i vandløb eller mod grundvandet. 

Organisk_gødning 

Anvendelsen af organisk gødning (staldgødning, kompost etc.) i 

stedet for N i kunstgødning er således næppe nogen løsning på ni-

tratudvaskningsproblemet. Skal man dække afgrødeplanternes N-behov 

ved organisk gødning, undgår man ikke samtidig at tilføre store 

mængder organisk bundet N, hvoraf en del vil blive mineraliseret 

på et tidspunkt, hvor der ingen afgrødeplanter findes til at 

optage dette. Udvaskningen kan derved blive større, end hvis man 

nøje havde tilført den nødvendige mængde N i form af kunstgødning 

på det rette tidspunkt. Den samme problematik gælder for N-gødsk

ning via bælgplantedyrkning. Bælgplanterne fikserer kvælstof via 

deres rodknolde og behøver ingen N-gødskning, men de efterlader et 

rod- og stubmateriale, som er meget kvælstofrigt og ofte let 

nedbrydeligt. Anvendelsen af underoptimale mængder N-gødning med 

deraf følgende reduktion af udbytteniveauet er heller ingen 

løsning. På langt sigt, 25-50 år, vil et lavt udbytteniveau 

reducere humusindholdet, men i de første mange år vil mængden af 

nitrat mineraliseret fra det allerede eksisterende humusindhold 

være upåvirket af afgrødestørrelsen. 

Den eneste farbare vej til reduktion af nitratudvaskningen synes 

at være at holde jorden plantedækket så stor en del af året som 
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muligt, således at der til stadighed findes planter, som kan opta

ge det frigjorte nitrat. Nitrat-N indbygges herved i organisk form 

og er ikke udsat for umiddelbar udvaskning. (Henning Sørensen). 

2.2. Resistens mod bvobladblet 

Indledning 
Svampesygdommen bygbladplet (Drechslera teres f. maculata) kan 
forårsage store udbyttetab. Ved angreb af bygbladplet er der ofte 
både t a l e om skade forårsaget af den indtrængende svamp og af 
toxiner, som svampen udvikler. På de modtagelige sor ter bevirker 
toxinerne, at bladene visner mere e l l e r mindre hur t ig t . Hos disse 
sorter udvikler skaden sig progressivt og forårsager nedgang i 
kernestørrelsen med deraf følgende nedgang i kerneudbyttet. 

Bygblade med angreb af bygbladplet. Bygsorter, der er modtagelige for angreb 
af svampen, får mindre e l l e r større mørkebrune p le t ter på bladene, medens byg
sorter, fx 'Melam' ( t i l høj re) , der både er modtagelige for angreb og følsomme 
over for svampens toxiner, desuden får en mere e l l e r mindre omfattende gul 
farvning af bladene, fordi klorofylet destrueres. 

Den bygsort, der for alvor fik planteforædlere og plantepatologer 
t i l at interessere sig for bygbladplet, var den modtagelige sor t 
•Welam'. Udbyttetabet hos f lere landmand skønnedes i 1981-1982 at 
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have været 20-40%. Der er sikkert flere årsager til, at betyd

ningen af bygbladplet indtil da var mere eller mindre overset: 

klimetiske forhold, moderat resistens hos de mest udbredte sorter, 

og at udbyttetabet først kunne vurderes, da effektive bekæmpel

sesmidler mod bygbladplet kom frem. Andre medvirkende årsager til, 

at angreb af bygbladplet er blevet mere alvorlige, er sandsynlig

vis overgangen til mindre effektive bejdsemidler og en mere 

effektiv bekæmpelse af andre bladsvampe, herunder meldug. 

På Risø blev vi i 1980 opmærksomme på, at sorten 'Welam' kunne 

blive alvorligt angrebet af bygbladplet. Årsagen til det voldsomme 

angreb var efter al sandsynlighed overførsel af smitte fra 

efterladt halm, som var dårligt nedbragt (fræsning). 

Denne iagttagelse blev senere udnyttet ved udviklingen af en smit-

temetode til vurdering af sortsforskelle i markforsøg. 

§§!?_ §9"_ §5i£ teki Ide 

Metoden er baseret på, at man råder over halm fra byg angrebet af 

bygbladplet. Da svampen er fysiologisk specialiseret, er det øn

skeligt, at halmen stammer fra flere sorter. 

Halmen opsamles og opbevares tørt, snittes i stykker af 4-6 cm's 

længde og udstrøs ved byggens fremspiring (ca. 50 g/m2). For at 

opnå en kraftig konidieproduktion bør der foretages en overbrus-

ni ng af halmen i tørre perioder. 

Angreb af andre bladsvampe, meldug m.fl, bør bekæmpes med midler, 

der ikke har nævneværdig indvirkning på bygbladplet. 

I en forsøgsrække på Risø i 1982-84 anvendtes metoden på et vår

bygmateriale af i alt 25 sorter. Nogle sorter blev udvalgt ud fra 

oplysninger om resistens mod bygbladplet, medens andre var tilfæl

digt valgt ud fra sortslisten. 
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I forsøgsrækken er angrebet af bygbladplet fulgt ved visuel bedøm

melse af skaden på bladene; der er anvendt en skala fra 0 til 10, 

hvor 0 er helt sund. 

Der har i alle 3 år varet god overensstemmelse mellem karaktererne 

for angreb og angrebets udvikling. I 1983 og 1984 har forsøget 

omfattet to afdelinger. Den ene afdeling var smittet med halmstyk

ker efter ovennævnte metode. Den "sunde" afdeling var i 1983 med 

meget lav spontan smitte, medens den i 1984 var beskyttet ved 

sprøjtning og helt uden angreb af bygbladplet. 

På figuren vises sammenhængen mellem nedgang i 1000-kornsvægt og 

karakteren for bygbladpletangreb. Det ses, at 'Welam' er stærkt 

modtagelig. Blandt de nyere, dyrkede sorter er 'Triumph', 'Odin' 

og 'Gunhild' meget modtagelige. De mindst modtagelige sorter er 

•Nordal', 'Arve' og 'Birka'. 
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Konklusion 

Det kan konkluderes, at man ved hjælp af smittemetoden med infice

ret halm kan etablere et tidligt og kraftigt angreb af bygbladplet 

med et sygdomsbillede og en skadevirkning, der har nar relation 

til praktiske forhold. Kendte forskelle i bygsorters resistens mod 

bygbladplet er blevet bekræftet ved denne metode. Det er desuden 

vist, at der forekommer væsentlige resistensforskelle blandt til

fældigt udvalgte sorter fra sortslisten. 

Der er gennem 3 år fundet en god overensstemmelse mellem karakte

rerne for angreb og de 25 sorters modtagelighed eller resistens. 

Der har været en tilsvarende god overensstemmelse mellem nedgang i 

1000-kornsvægt og karaktererne for angreb af bygbladplet. Smitte

metoden må betragtes som velegnet til såvel større som mindre om

fattende materialer. (Vagner Haahr og Jens Peder Skou). 

2.3. Hæloidl 1 sukkerroer 

Indledning 

Som noget nyt har der i 1984 kunnet ses blomstrende sukkerroeplan

ter i iandbrugsafdelingens drivhuse. Planterne anvendes til forsøg 

i forbindelse med et nyt projekt "Haploidi i sukkerroer". 

Der har i de senere år været en stigende interesse blandt de pri

vate forædlere for at udnytte nye bioteknologiske metoder i den 

praktiske planteforædling. Denne udvikling har også gjort sig 

gældende inden for sukkerroeforædlingen og har medvirket til, at 

projektet er blevet påbegyndt. 

Projektet gennemføres som et erhvervsforskerprojekt i samarbejde 

med Forsdlingsstationen "Maribo", De danske Sukkerfabrikker, og 

har således en uddannelsesmæssig værdi, samtidig med at det 

bidrager til at styrke samarbejdet mellem den praktiske forædling 

og Iandbrugsafdelingen på Risø. Projektet støtter sig stærkt til 

den grundlæggende forskning inden for celle- og vævskultur på 

afdelingen, men sigter helt konkret på, at resultaterne umid

delbart kan anvendes i foradlingen. 
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Vigtigindustriplante 

Til trods for, at sukkerroen {Beta vulgaris L.) med sine knap 200 

år er en af de yngste kulturplanter, er den en særdeles vigtig in

dustriplante ikke mindst på vore breddegrader. Af de over 9 mio. 

ha, der på verdensplan dyrkes med sukkerroer, ligger de ca. 7,5 

mio. ha i det tempererede Europa. På verdensplan er sukkerroen 

grundlag for over 40% af den samlede sukkerproduktion. 

I Danmark har sukkerroearealet i de senere år stabiliseret sig om

kring 75.000 ha, hvilket giver grundlag for en årlig sukkerproduk

tion på ca. 400.000 tons hvidt sukker. Af dette eksporteres godt 

halvdelen, fortrinsvis til Norge og Storbritannien. 

Haploidi_i_sukkerrger 

Hovedformålet med projektet er at udvikle en teknik til fremstil

ling af haploide sukkerroeplanter, altså planter med kun et genom 

og dermed samme antal kromosomer, som findes i pollen og ægceller. 

Den teknik, der søges udviklet, går ud på at stimulere ægcellen 

til at dele sig uden forudgående befrugtning og udvikle sig til en 

haploid kim. 

Anvendelse_af_haploider 

Et vigtigt led i moderne sukkerroeforædling er anvendelsen af ho-

mozygotiske linier, det vil sige linier af planter, der er gene

tisk ens og stabile. Disse linier er grundlaget for den såkaldte 

hybridforædling, hvis endelige resultat er triploide brugsfrø. 

I dag fremstilles homozygotiske linier af sukkerroeplanter ved 

selvbestøvning af planterne igennem 3-4 generationer. Dette er en 

meget tidskrævende proces, der typisk varer 7-8 år, idet roen er 

en to-årig plante. I alt tager det 18-20 år at udvikle en ny 

sukkerroesort. Ad denne vej kan der desværre ikke opnås fuldstæn

dig homozygoti. Allerede efter nogle få generationers selvbestøv

ning daler de fleste planters fertilitet nemlig så drastisk, at 

yderligere selvbefrugtninger ikke kan finde sted. 
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Disse vanskeligheder kan overvindes ved anvendelse af haploide 

sukkerroeplanter, som kan kromosomfordobles og dermed umiddelbart 

blive til 100% homozygotiske planter, der på normal vis kan indgå 

i forædlingsprogrammerne. Anvendelse af haploider vil derfor be

tyde, at forædiingsprogrammerne kan afkortes med 6-7 år. 

Et væsentligt krav til udviklingen af den nye teknik er, at ha

ploider vil kunne fremstilles med en relativ høj hyppighed ud fra 

mange forskellige genotyper. 

Kil<§er_til_h§|>lgidi 

Både pollenkorn og ægceller er teoretisk set gode udgangspunkter 

for dannelsen af haploide kim (embryoer). Hidtil har forsøg med 

produktion af haploide sukkerroeplanter ud fra pollenkorn dog ikke 

givet resultat. Det er derfor nærliggende at undersøge, om det er 

muligt at få ægcellen til at 

udvikle sig til en kim, uden 

at den først bliver befrug

tet. Udvikling af haploide 

kim fra ægcellen synes også 

at være mere lig den naturli

ge zygotiske kimdannelse. 

Strategi _ f or _ f or søjgsarbe jdet 

Forskellige metoder afprøves 

for at få ægcellen til at ud

vikle sig til en haploid kim. 

Den ubefrugtede ægcelle på

virkes fysisk, kemisk og ved 

bestøvning med bestrålet el

ler artsfremmed pollen. Det 

fælles idegrundlag bag disse 

metoder er, at der tilstræbes 

en stimulering af ægcellen for 

at opnå celledelinger samtidig 

med, at en befrugtning undaås. 

I tefrugM otgccte 

Haploid tmbryo 

I 

- Otstråltl polten 
— Artsfrtmmtd pofltn 
~—Fysisk/temåte påvirkninger 

Udvfcfing af haploid kim 
igangsat 

Embryo fjtrnM fra planttn 
og owrtarM til nsringMubstrat 

Hoplad kimpiontt 
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Projektet gennemføres ud fra den hypotese, at der som følge af den 

manglende befrugtning ikke vil udvikle sig en normal frøhvide. 

Dette resulterer i, at den spæde kim vil gå til grunde, da den 

ikke forsynes med de næringsstoffer, der er nødvendige for dens 

videre vækst og udvikling. 

For at imødegå dette er det nødvendigt at skære frøanlæggene ud 

under sterile forhold og dyrke dem i vævskultur på et kunstigt 

næringssubstrat. Næringssubstratet dækker frøanlæggenes behov for 

makro- og mikronæringsstoffer, og ved at variere tilførselen af 

plantehormoner er det muligt at få udviklet små planter, der 

senere plantes ud i potter. 

Hy_teknik_udyikles 

I forbindelse med projektets gennemførelse har det været nødven

digt at foretage en række indledende undersøgelser omkring for

hold, der er meget lidt eller slet ikke udforsket for sukkerroens 

vedkommende. 

Det drejer sig blandt andet om teknik til pollenindsamling, måling 

af pollenkvalitet, bestråling af pollen og forhold omkring dyrk

ning af sukkerroekim og -frøanlæg i vævskultur, herunder krav til 

næringsstoffer og plantevækstregulatorer. 

Inden for disse områder har projektet allerede givet værdifuld ny 

viden. Et eksempel herpå er to teknikker, der er udviklet til be

stemmelse af mængden af levende pollen i en pollenprøve. Den ene 

er en farvemetode, der specifikt farver de levende pollen; den 

anden teknik gør det muligt at spire sukkerroepollen på et 

kunstigt næringssubstrat. 

Metoderne kan anvendes til at bestemme individuelle forskelle i 

"sukkerroefamiliers" evne til at producere levedygtigt pollen og 

kan derfor blive et vigtigt redskab til at optimere produktionen 

af sukkerroebrugsfrø. 
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?§£§6§ktiyer 

Takket være dyrkningstekniske fremskridt og en intensiv foræd

lingsindsats har sukkerudbyttet pr. hektar udvist en konstant 

stigning ikke mindst i den sidste halve snes år. Projektet "Ha-

ploidi i sukkerroer" kan, ved at inddrage nye vævskulturteknikker, 

blive en værdifuld støtte i forædlingsarbejdet og dermed bidrage 

til at fastholde og yderligere forstærke denne udvikling. (Aksel 

Buchter-Larsen). 

3. PROJEKTBERETNINGER 

Afdelingens arbejdsområder i 1984 er grupperet i de følgende pro

jektberetninger. Der er lagt vægt på en fremstilling, som i korte 

træk giver en orientering om resultaterne af årets arbejde. 

3.1. Genetik og cytologi 

Et bedre kendskab til kromosomernes opbygning og struktur og 

genernes beliggenhed på kromosomerne er en af forudsætningerne for 

en mere planlagt udnyttelse af såvel den naturligt forekommende 

som den inducerede, arvelige variation i planteforædlingen. Med 

henblik herpå foretages undersøgelser af forskellige cytologisk 

observerbare strukturer i kromosomerne og disses nedarvning. 

Geners beliggenhed på kromosomerne og den arvelige variation 

undersøges. Endvidere benyttes forskellige biokemiske egenskaber 

til karakterisering og identifikation af sorter samt til belysning 

af slægtskabet mellem arter af byg. 

Båndmønstre 

Kromosomerne hos forskellige sorter og linier af dyrket b/g, nogle 

vildtvoksende arter og hybrider mellem dyrket byg og vildtvoksende 

arter er blevet karakteriseret og identificeret på grundlag af 

båndmønstre. I 20 translokationslinier af dyrket byg har brudpunk

ternes beliggenhed herved kunnet bestemmes. Tre af translokations-
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linierne var frtrti.—11 spontant. Hos tre 3tabile artshybrider 

•ellea dyrket byg og vilde bygarter påvistes elimination af et 

eller flere kroaosoær af den ene, den anden, eller begge 

foraldrearter forbundet æ d tilstedeverelsen af en ekstra hoaolog 

af et andet kroaosoa. Resultatet har betydning for en aulig 

genoverførsel fra vild til dyrket byg (afsnit 3.2.). 

yildtyoksende_bYgarter 

Vildtvoksende slagtninge til dyrket byg udgår en naturlig gen-re-

. serve, der søges anvendt i bygforadlingen. Der er foretaget en 

biokeaisk karakterisering af 32 vildtvoksende bygarter for at 

identificere de arter, der er naraest beslagtet æ d dyrket byg. På 

grundlag af elektroforese af proteiner fra 11 isoenzyaloci er der 

konstrueret et staatra for bygslagtens arter. To euroasiatiske 

arter. Bordeum bulbosum og ». aurinu«, kunne udpeges soa nart 

beslagtede æ d dyrket byg. 

SortsidentifikatioD 

Bygsorterne på den danske "Sortsliste 1983" er undersøgt for va

riation i 39 isoenzyaloci og 2 hordeinloci æ d det foraål at kunne 

vurdere, i hvilken udstrakning de biokemiske sortskendetegn er eg

nede til karakterisering og identifikation af bygsorter. Saatidig 

anvendelse af isoenzyaer og hordein kunne opdele de 66 sorter i 63 

grupper, æ n s isoenzyær alene kunne adskille sorterne i 61 grup

per og hordein alene i 23 grupper. 

3.2. Celle- og vævskultur 

Arbejdet æ d celle- og vavskultur sigter aod udvikling af teknik

ker, der kan anvendes direkte i planteforadlingen Desuden foreta

ges grundlagrende undersøgelser af celledifferentiering i celle

kulturer, idet en vigtig forudsatning for anvendelse af gentek

nologiske indgreb (gensplejsning) i foradling er, at planter kan 

regenereres fra enkelte celler. 
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Haploide planter bliver ved kronosomfordobling honozygotiske di-

ploider. Det betyder, at der hurtigt kan frembringes 100% rene li

nier, hvilket ikke er nuligt ved traditionelle forædlingsmetoder. 

De dermed forbundne fordele gør en udvikling af effektive teknik

ker til haploidproduktion særdeles vigtig. 

I et nyt projekt undersøges muligheden for at fremstille haploider 

i sukkerroer (se afsnit 2.3). Haploide embryoer søges induceret på 

noderplanten bl.a. ved bestøvning ned bestrålet pollen. På grund 

af den manglende befrugtning er endospermudviklingen ufuldstændig, 

og de haploide embryoer må derfor sikres overlevelse ved embryo-

kultur. 

5?D9Y?Elf?§?l_5§llS?_YiI§_9a_d^I^§t_byg 

Overførsel af genetisk materiale fra vilde bygarter til dyrket byg 

ved tilbagekrydsning er vanskelig. I et andet nyt projekt under

søges det derfor, om vævskultunitetoder hurtigere kan formidle en 

genoverførsel. 

Der induceres kallus fra hybridplanter mellem dyrket byg og vilde 

bygarter. I kallus kan der ske kromosomale ændringer bl.a. trans

lokationer, hvorved der kan overføres genetisk materiale fra det 

ene genom til det andet. Der er regenereret ca. 1500 planter fra 

kallus af hybrider med 10 forskellige vildtvoksende bygarter. 

Planterne bliver undersøgt for genoverførsel ved hjælp af morfolo

giske, cytologiske og biokemiske markører. 

£§9§S§£9tion_93_d^ffex«itieri!Hi 
Der arbejdes med analyse af differentieringsmønstre i bygembryoer 

for at få større forståelse af, hvilke faktorer, der har betydning 

for regenerationsevnen. Embryoudviklingen på planten og i in 

vitro kultur er undersøgt morfologisk og anatomisk. Regeneration 

af planter fra embryoer udviklet fra somatisk væv er undersøgt; 

regenerationsevnen var afhængig af det somatiske vævs genotype, 

vævstype, ploidiniveau og udviklingstrin. 
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I et nyt projekt karakteriseres de ændringer, som finder sted i in 

vitro kultur, når udifferentierede celler udvikles til differen

tierede cellegrupper. Celler fra gulerod er velegnet hertil, da de 

i in vitro kultur let kan bringes til at regenere planter. Derfor 

anvendes arter af gulerod som modelplanter, og i disse søges soma

tisk embryodannelse og cellefaseskift registreret ved hjælp af 

morfologiske, anatomiske og biokemiske teknikker. 

3.3. Protelnkvalltet 

Proteinet i byg har en relativ lav næringsværdi. Det skyldes, at 

ca. halvdelen af bygkernens ,. otein består af lagerproteinet hor-

dein, som har et meget lavt indhold af lysin og andre aminosyrer, 

der er nødvendige for dyr og mennesker. Sammensætningen, dannelsen 

og den genetiske styring af proteinet i byg undersøges for at se, 

om det er muligt at forbedre næringsværdien ved planteforædling. 

Vi har vist, at proteinkvaliteten kan forbedres væsentligt ved at 

sænke hordeinindholdet. Dette fører imidlertid samtidig til en 

betydelig nedgang i kerneudbyttet, som det hidtil ikke har været 

muligt at forhindre ved krydsning og selektion. Forbedringen i 

næringsværdi søges nu opnået ved at erstatte hordeinet helt eller 

delvis med lysinrige lagerproteiner, således at der ikke sker et 

fald i kernens samlede mængde lagerprotein. 

Byg har et lavt indhold af flere lysinrige proteiner, fx protein 

Z, B-amylase og to protease inhibitorer, der øjensynligt fungerer 

som lagerprotein ligesom hordein. Vi har startet en undersøgelse 

af, om mængden af protein Z kan øges ved den type genduplikation, 

som kan fremstilles ved krydsning af translokationslinier med 

brudpunkter i kromosomerne tæt på Z-genet. Sorten 'Pirkka' mangler 

den ene af de to protein Z varianter. I afkommet fra en krydsning 

med 'Pirkka' har vi undersøgt, om lavt indhold af protein Z påvir

ker udbyttet af kerner på samme måde som lavt hordeinindhold. Det 

var ikke muligt at få et entydigt svar, idet den store genetiske 

variation i udbytte slørede den mulige effekt af protein Z. 
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3.1. Sygdomsresistens 1 planter 

En effektiv resistens mod sygdomme i planterne er med til at sikre 

høje og stabile udbytter og samtidig reducere behovet for anven

delse af kemiske bekæmpelsesmidler. Derfor skal planteforædlingen 

løbende forsynes med metoder til udvælgelse for resistens og med 

resistent plantemateriale. Et øget kendskab til sygdomsresi

stensens arvelige og fysiologiske baggrund er vigtig for en 

rationel udnyttelse i planteforædlingen og for fastlæggelse af en 

optimal strategi for anvendelsen af resistente sorter i plante

dyrkningen. 

•*=l<?y3£§§i§£§D§_ i_*?¥3 
Meldugresistensgenet Mi-(41/145) i vinterbyg er lokaliseret til 

byggens kromosom 5 nær Nl-a locus. Et andet gen Ml-(La) ligger 

tilsyneladende på den lange arm af kromosom 6. Andre meldugresi

stensgener er lokaliseret mere præcist på kromosom 4 og 5. 

Vi har fundet, at selektion for partiel meldugresistens i byg kan 

foretages i små parceller med værn og med 1 til 2 bedømmelser ef

ter skridning. På kimplanter var infektionsfrekvens og latenspe-

riode sikrere selektionsparametre for partiel resistens end koni-

dieproduktionen. Under såvel mark- som laboratorieforhold har vi 

påvist en betydelig sortsvariation i partiel meldugresistens i 

vårbyg. 

Bestræbelserne på at finde nye resistenskilder mod meldug i byg 

gav beskedent resultat, idet der kun var to resistente blandt ca. 

800 bygprøver fra Ethiopien og 24 prøver af H. spontaneum. 

Nedarvning af virulens i meldugsvampen svarende til 9 af byggens 

resistensgener i Hi-a regionen plus Mi-at, -g, -h, -k, -(41/145) 
og -(La) er undersøgt. Der er ikke påvist alleli. De fleste af 

disse virulenser nedarves monogent og kun i enkelte tilfælde er 

der fundet kobling, f.eks. mellem virulensgenerne v-aio, -g og -k. 
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I et materiale, der skal bruges til fysiologiske studier, er der 

induceret 10 mutantgener for øget modtagelighed for meldug i 

'Sultan'. Af generne var 9 mutantgener i eller nær Ml-al2 locus og 

ét et recessivt supressorgen, der nedarves uafhængigt af Mi-al2. 

Vores forsøg på at selektere mutanter for øget virulens i meldug 

har været negative, dels fordi den spontane mutationshyppighed i 
—8 

meldug er lavere end forventet, <2xl0 , dels på grund af van
skeligheder med at undgå forurening med anden meldug. 

Vi har indarbejdet velfungerende metoder for afprøvning af stri

besyge- og bladpletresistens under markforhold og for stribesyge

resistens under laboratorieforhold. Afprøvning for bladpletresi

stens i laboratoriet fungerer endnu ikke tilfredsstillende. 

Omkring 100 byg-genotyper med god eller meget god resistens mod 

stribesyge er udvalgt i et større genbankmateriale. Der er påvist 

klar fysiologisk specialisering i stribesygesvampen og mindst fire 

race-specifikke resistenser i byg. Af disse er resistensen i 

'Zita' fundet at være monogent nedarvet. 

Under markforhold fandtes betydelige forskelle i resistens mod 

bygbladplet i såvel nordvest-europæiske sorter som i linier med 

kendt, monogent nedarvet resistens. 

3.5. Svinbiotisk kvalstofblndlnq 

Hovedformålet med projektet symbiotisk kvælstofbinding er at skaf

fe ny viden og at anvise veje for en bedre udnyttelse af symbio

tisk kvælstofbinding i planteavlen. 

5ånyttelse_af_kyælstgf 

Markforsøg med forskellig N-gødskning til ært i renbestand og i 

blanding med vårbyg viste, at tilførsel af 25 og 50 kg N/ha ved 

såning kun resulterede i en beskeden forøgelse af frøudbyttet i 

ært og i 1:1 blandingen af ært og byg. 



- 25 -

Samdyrkningsforsøg med ært og byg er gennemført med fire forskel

lige sorter af hver art. Det højeste udbytte opnåedes i en 1 ri

blanding af 'Stehgolt' ært og 'Golf vårbyg, hvor der uden N-gød

ning høstedes 63 hkg frø og kerner pr. ha med et indhold af 44% 

ærter og 16-17% protein i blandingen af frø og kerner. 

I eftervirkningsforsøg med ært og havre som forfrugt fandt vi, at 

der ved dyrkning af de efterårssåede afgrøder vinterhvede, -byg og 

-raps kan opnås en betydelig positiv effekt efter ært. 

Jfteautanter 

I mutagenbehandlet 'Finale' ært er der udvalgt tre mutanter, der 

ikke danner rodknolde, samt én mutant, som er i stand til at dan

ne mange rodknolde under et højt nitratindhold i voksemediet -

højt nitratindhold medfører normalt, at der hos ært kun dannes få 

rodknolde. Disse mutanter, hvis fysiologiske egenskaber skal nær

mere belyses, kan blive vigtige i forbindelse med fortsatte under

søgelser over det biokemiske grundlag for symbiotisk kvælstof

binding. 

?D§r9ll9lbruget_til_kyælstofbinding 

Kvælstofbinding er forbundet med betydelige energiomkostninger for 

planten. I forbindelse med et nøjere studium af energiforbruget 

til kvælstofbinding i ært og den variation, der forekommer mellem 

forskellige genotyper af såvel værtplante som knoldbakterie i så 

henseende, er der udviklet en dyrknings- og måleteknik, der gør 

det muligt at undersøge disse størrelser på voksende, intakte 

planter. 

3.6. Planteerrerlnq og mille 

Gødskning af planter er forbundet med problemer vedrørende energi, 

ressourcer og miljø; det gælder ikke mindst planternes kvælstof

forsyning (se 3.5.). Afdelingens arbejde på dette område omfatter 

desuden planternes forsyning med fosfor og sporstoffer, jordens 

humusindhold og indflydelsen af industrielt affald på plante

væksten . 



- 26 -

Posfor 

Udbyttet af ærter i karforsøg blev forøget ved tilførsel af fosfor 

(P), og i desinficeret jord også ved podning med vesikulær-arbus-

kulær mykorrhiza (VAM). Effekten af VAM aftog dog med stigende 

tilførsel af P. Et lignende forsøg udførtes i marken, og de fore

løbige resultater viser en god overensstemmelse mellem kar- og 

markforsøg. VAM's betydning hos porrer tiltrukket i væksthus før 

udplantning er undersøgt i samarbejde med to specialestuderende 

fra Institut for Sporeplanter, Københavns Universitet. En god 

VAM-etablering før udplantning forøgede udbyttet betydeligt både i 

desinficeret og ubehandlet jord med et lavt indhold af plante

tilgængeligt P . 

Selen 

Sprøjtning med 5 g selen (Se), eller gødskning med 10 g Se som se

lenat eller 100 g Se som selenit pr. ha til byg og græs er alle 

brugbare metoder til at hæve Se-indholdet i afgrøderne til de 

ønskede 0,05-0,1 ppm. Selenforbindelserne i bygkerne og græs var 

kun i ringe grad påvirket af, om selen blev tilført som selenit 

eller selenat. 

Humus 

Sammen med Askov forsøgsstation er der i årets løb udført undersø

gelser over mærket og naturligt kulstofs fordeling mellem parti

kel størrelsesfraktioner i jorden (ler, silt og sand). Til disse 

undersøgelser er der anvendt jorder med forskelligt lerindhold. 

Jordene har i 6 til 18 år har været inkuberet med kulstof-14 mær

kede substrater (henholdsvis glukose, hemicellulose og strå). Re

sultaterne bidrager til forståelsen af humusstoffernes dannelse og 

biostabilitet (afsnit 2.1). 

A£§y2Yl5i59§IÆ9!§ukter 

Sulfitindholdet i afsvovlningsprodukter formodes at have skadelig 

indflydelse på plantevæksten. En orienterende undersøgelse viste 

ingen virkning af sulfit, før tilførslen var så stor, at jordens 

ledningstal overskred grænsen for saltskade. 
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Engvild, K.C.: Pollen irradiation and possible gene transfer in Nicotiana spe
cies. - Theoretical and Applied Genetics (under trykning) 

Hejgaard, J., S. E. Bjørn, and G. Nielsen: Localization to chromosomes of struc
tural genes for the major protease inhibitors of barley grains. - Theor. 
Appl. Genet. 68: 127-130, 1984. 

Hejgaard, J., S. E. Bjørn and G. Nielsen: Rye chromosomes carrying structural 
genes for the major grain protease inhibitors. - Hereditas 101: 257-259, 
1984. 

Jensen, Jens: Coordinator's report - Chromosome 5. - Barley Genetics Newsletter 
14: 62-65, 1984. 

Jørgensen, R. B.: Evolutionary relationships in the Hordeum (barley) genus. An 
electrophoretic examination of proteins. - Licentiatafhandling, 69 sider. 
Risø og Institut for Systematisk Botanik, Københavns Universitet. 1984. 

Jørgensen, R. B.: Evolutionary relationships in the Hordeum (barley) genus. -
(Abstract). - Hereditas 101: 275, 1984. 

Linde-Laursen, I.: Nucleolus organizer polymorphism in barley, Hordeum vulgare L. 
- Hereditas 100: 33-43, 1984. 

Linde-Laursen, I. and J. Jensen: Separate location of parental chromosomes in 
squashed metaphases of hybrids between Hordeum vulgare L. and four polyploid, 
alien species. - Hereditas 100: 67-73, 1984. 

Linde-Laursen, I.: Giemsa C-banding of barley chromosomes. IV. Chromosomal con
stitution of autotetraploid barley. - Hereditas 100: 219-223, 1984. 

Linde-Laursen, Ib and Roland von Bothmer: Giemsa C-banded karyotypes of two sub
species of Hordeum brevisubulatum from China. - Plant Syst. Evol. 145: 
259-267, 1984. 

Linde-Laursen, I. and R. von Bothmer: Identification of the somatic chromosomes 
of Psathyrostachys fragilis (Poaceae). - Can. J. Genet. Cytol. 26: 430-435, 
1984. 

Linde-Laursen, I. and R. von Bothmer: Somatic cell cytology of the chromosome 
eliminating, intergeneric hybrid Hordeum vulgare x Psathyrostachys fragilis. 
- Can. J. Genet. Cytol. 26: 436-444, 1984. 

Linde-Laursen, I.: Breakpoints localized to chromosome arm or region in 26 trans
location lines of barley using Giemsa C-banding. - Barley Genetics Newsletter 
14: 12-13, 1984. 

Nielsen, Gunnar, Hanne Østergaard and Hanne Johansen: Cultivar Identification by 
means of isoenzymes. II. Genetic variation at four enzyme loci in diploid 
ryegrass. - Z. Pflanzenziichtg. 94: 74-86, 1985. 

Nielsen, Gunnar: The use of isoenzymes as probes to identify and label plant va
rieties and cultivars. - In: Isozymes: Current Topics in Biological and Medi
cal Research 12: 1-32 (Eds. M.C. Rattazzi, J.G. Scandalios, G.5. whitt), Alan 
R. Liss, Inc., New York, 1985. 

Vasti, S.M. and J. Jensen: Radiosensitivity of a recurrently irradiated barley 
population. - Environmental and Experimental Botany 24: 9-15, 1984. 
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Østergaard, Hanne, Gunnar Nielsen and Hanne Johansen: Genetic variation in cul-
tivars of diploid ryegrass, Lolium perenne and L. muitiflorum, at five enzyme 
systems. - Theor. Appl. Genet. 69: 409-421, 1985. 

Foredrag 

Jørgensen, R.B.: Kemotaxonomi. - Licentiatforelesning. Institut for Systematisk 
Botanik, Københavns Universitet, 30. marts 1984. 

Linde-Laursen, Ib: Båndfarvning af kromosomerne hos Hordeum. - Botaniska Insti
tutionen, Lunds Universitet, 20. marts 1984. 

Nielsen, Gunnar and Hanne Johansen: Identification of barley varieties by means 
of isoenzymes and hordein. (Poster). - The 11th Meeting of the Scandinavian 
Association of Geneticists, Asker, Norge, 3.-6. juni 1984. 

4.2. Celle- og vævskultur 

Publikationer 

Buchter-Larsen, A. and C. John Jensen: Development of a parthenogenetic pathway 
for the production of haploid sugar beet plants {Beta vulgaris L.). -
(Abstract). - Hereditas, suppl. 3 (under trykning) 

Buchter-Larsen, A., C. John Jensen and R. Rajagopal: Combined effects of abscisic 
acid and giberellic acid on the development of immature barley embryos in 
vitro. - (Abstract). - Hereoitas, suppl. 3 (under trykning) 

Eriksen, F. D.: Protoplastdannelse i grssser. (Undersøgelse af enzym og suspen
sionskulturmateriale med henblik oå protoplastdannelse via forbedret 
protoplast isoleringsteknik. - Specialerapport, 114 sider. Risø og Institut 
for Planteanatomi og Cytologi, Københavns Universitet. 1983. 

Eriksen, Folmer D. and C. John Jensen: An improved method for the isolation of 
barley protoplasts. - (Abstract). - Hereditas, suppl. 3 (under trykning) 

Eriksen, Folmer and Peter Olesen: A study of extraparietal material in Pennise-
tum americanvm (L.) K. Schum.: histochemistry and autofluorescence. 
(Abstract). - Hereditas, suppl. 3 (under trykning) 

Jensen, C.J.: Haploid plants through the egg. - (Abstract). - Hereditas, suppl. 3 
(under trykning) 

Jensen, C. John and Peter Olesen: Ovule cultures in barley. - (Abstract). - Here
ditas, suppl. 3 (under trykning) 

Jensen, C.John and E. ThSrn: Regeneration of plants in barley: Improving tech
niques to help in a direct utilization. - (Abstract). - Hereditas, suppl. 3 
(under trykning) 

Jensen, C.John and E. Thbrn: Embryo and ovule cultures in barley. Techniques and 
possible utilization. - In: Proc. International Symposium on Embryo and ovule 
and pollen cultures and genetic transformation. Mye College, University of 
London (Butterworth Publ. London) (under trykning) 

Sharma, A.K. and C. John Jensen: Plantlet regeneration from parts of cultured im
mature barley embryos. - (Abstract). - Hereditas, suppl. 3 (under trykning) 

ThSrn, E. and C. John Jensen: Haploid barley embryo induction and the influence 
of embryo size and development on plant production. - (Abstract). - Heredi
tas, suppl. 3 (under trykning) 

foredrag 

Buchter-Larsen, A.: Research in Plant Breeding and in vitro culture at the Risø 
National Laboratory. - Applied Genetics Laboratory, Agrigenetics Corporation, 
Boulder, Colorado, U.S.A., 28. marts 1984. 
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Buchter-Larsen, A.: In situ Induction of haploidy and in vitro culture of iMa
ture sugar beet embryos. - United States Department of Agriculture, East Lan
sing Agricultural Research Service, East Lansing, Michigan, U.S.A., 10. april 
1984, - samt pa Crop Science Department, University of Guelph, Ontario, 
Canada, 13. april 1984. 

Jensen, C. John: In vitro culture systems in barley and their possible use in ge
netic manipulation. - EF Workshop, Braunschweig, Vesttyskland, december 1984. 

4.3. Proteinfcvalitet 

Publikationer 

Balasaraswathi, R., B. Køie and H. Doll: The concentration and yield if hordein 
and some lysine-rich proteins as influenced by the lys gene of Hiproly 
barley. - Hereditas 100: 225-231, 1984. 

Doll, Hans: Nutritional aspects of cereal proteins and approaches to overcome 
their deficiencies. - Phil. Trans. R. Soc. London B. 304: 373-380, 1984. 

Giese, Henriette and Bente Andersen: The course of protein synthesis during 
grain filling in normal and high-lysine barley. - In: "Cereal Grain Protein 
Improvement", IAEA, Vienna: 217-266, 1984. 

Giese, Henriette and Jørn Hejgaard: Synthesis of salt-soluble proteins in barley. 
Pulse-labeling study of grain filling in liquid-cultured detached spikes. -
Planta 161: 172-177, 1984. 

Giese, Henriette and Estaban Hopp: Influence of nitrogen nutrition on the amount 
of hordein, protein Z and 3-amylase messenger RNA in developing endosperms of 
barley. - Carlsberg Res. Commun. 49: 365-383, 1984. 

Mather, Oiane E. and Henriette Giese: Protein and carbohydrate accumulation in 
normal and high-lysine barley mutants in spike culture. - Physiol. Plant. 60: 
75-80, 1984. 

4.4. SyqdomBrcaistuns i planter 

Publikationer 

Andersen, Jan Buch and Wei Ming Jiang: The response of four barley lines to pom 
dery mildew infection. (Abstract). - Nordisk Jordbrugsforskning 66(3): 
356-358, 1984. 

Bjerg, B., M. Heide, J. Chr. Nørgaard Knudsen and H. Sørensen: Inhibitory effects 
of convicine, viclne and dopa from Vicia faba on the in vitro growth rates of 
fungal pathogens. - Zeitschrift fur Pflanzenkrankheiten und Pflanzenschutz 
91: 483-487, 1984. 

Gjarum, H.B., J.P. Skou, B. Leijerstam, A. vlirngki, and S. Olafsson: Nordiske 
navn på plantesjukdommer. (Nordic Names of Plant Diseases). - Det kgl. danske 
Landhusholdningsselskab, pp. 547 • XXI, 1985. 

Jiang, w. M., J. Helms Jørgensen and J. Torp: Powdery mildew resistance in 268 
entries of Nordeum vulgare s.l. - Acta Agric. Scand. 34: 480-484, 1984. 

Jørgensen, j. Helms and J.P. Skou: Will the ml-o powdery mildew resistance genes 
in barley be durable? (Abstract). - Nordisk Jordbrugsforskning 66(3): 355, 
1984. 

Jørgensen, J. Helms: Durability of the ml-o powdery mildew resistance genes in 
barley. - Vortrffge for Pflanzenzuchtung 6: 22-31, 1984. 

Knudsen, J. Chr. Nørgaard: Selection for partial resistance to powdery mildew in 
barley. - Vortrage fur Pflanzenzuchtung 3: 32-43, 1984. 
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Knudsen, J. Chr. Nørgaard and J. Helas Jørgensen: Selection for partial resist
ance to powdery •ilde« in barley. (Abstract). - Nordisk Jordbrugsforskning 
66(3): 351-352, 198*. 

Skou, J. P., J. Helas Jørgensen, and Ulla Lilholt: Comparative studies on callose 
fornat ion in powdery allde« coapatible and incompatible barley. - Phytopa-
thol. Z. 109: 147-168, 1984. 

Skou, J. P. and Judith King: Ascosphaera osmopbila sp. nov. An Australian spore 
cyst fungus. - Australian J. Bot. 32: 225-231, 1984. 

Skou, J.P. and Vagner Haahr: An analysis of heredity of resistance against barley 
leaf stripe (Drechslera graminea). - Nordisk Jordbrugsforskning 66(2): 
205-207, 1984. 

Skou, J. P.: Passing, preparation-caused plasmoptysis in germinating powdery 
•ilde« conidia. - Trans. Br. aycol. Soc. 83: 517-518, 1984. 

Skou, J.P.: On the enhanced callose deposition in barley aith al-o powdery 
•ildea resistance genes. - Phytopathol. Z. (under trykning) 

Skou, J. P. and Vagner Haahr: Resistance differences in field experiaents aith 
barley net blotch. (Abstract). - Nordisk Jordbrugsforskning 66(3): 343-344, 
1984. 

Torp, J. and H.P. Jensen: Screening for spontaneous virulent mutants of Erysiphe 
graminis DC f.sp. horde i on barley lines aith resistance genes Hl-al, Hl-*6, 
Nl-al2, and Ml-g. - Phytopath. Z. (under trykning) 

Foredrag 

Jørgensen, J. Helms and u. M. Jiang: Screening of 304 barley entries for poadery 
mildea resistance. - EUCARPIA Cereal Section Meeting, Heihenstephan, 28. 
februar 1984. 

4.3. Symbiotisk kwlstofbindinq 

Publikationer 

Engvild, K. C. and G. Nielsen: Strain identification in Rhizobium by starch gel 
electrophoresis of isoenzyaes. - Plant and Soil (under trykning) 

Engvild, K.C.: Nitrogen fixation autants of pea. - OECD Workshop "An Analysis of 
the Plant Genes in the Leguae-KAizooium Symbiosis (under trykning) 

Engvild, K.C.: Non-nodulating and non-fixing autants of pea. - Mutation Breeding 
Newsletter (under trykning) 

Engvild, K.C. and G. Nielsen: Distinguishing Rhizobia by electrophoresis of iso
enzymes. - Advances in Nitrogen Fixation Research (Eds. C. Veeger and W.E. 
Newton), Nijhoff Publ. The Hague: 337, 1984. 

Jakobsen, I.: The role of phosphorus in nitrogen fixation by young pea plants 
{Pisum sativum). - Physiol. Plant, (under trykning). 

Jensen, E.S.: N-gødskning og podning aed Rhizobium i art. (Abstract). - Nordisk 
Jordbrugsforskning 66: 447, 1984. 

Jensen, E.S.: ^-gødskning og podning aed Rhizobium i art. - NJF-rapport nr. 15 
Artodling: (12)1-(12)10, 1984. 

Rosendahl, Lis: Rhizobium strain effects on yield and bleeding sap amino com
pounds in Pisum sativum. - Physiol. Plant. 60: 215-220, 1984. 

Skøt, Leif and Helge Egsgaard: Identification of ononitol and O-methyl-scylio-
inositol in pea root nodules. - Planta 161: 32-36, 1984. 

Foredrag 

Jensen, Erik Steen: Symbiotisk N -binding i det økologiske jordbrug. - Kursus om 
økologisk jordbrug for seminariernes biologilerere, Slagelse, 25. september 
1984, 
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Jensen, Erik Steen: Kvalstofforsyning ved biologisk N-binding. - Kursusinstitu
tionen Tune Landbrugsskole 2. oktober 1904. 

4.6. Planteerarinq og 1 1 ja 

Publikationer 

Christensen, S. T. and L. H. Sørensen: The distribution of native and labelled 
carbon aaong particle-size fractions isolated fro« long-tera incubation 
experiments. - Journal of Soil Science 36(2), 1965. 

Gissel-Nielsen, Gunnar: Ieproveaent of seleniua status of pasture crops. - Bio
logical Trace Eleaent Research 6: 281-288, 198*. 

Gissel-Nielsen, G.: Selen til gresaarksafgrøder. - Ugeskrift for Jordbrug 129 
(15): 428-431, 1984. 

Gissel-Nielsen, G., U.C. Gupta, N. Laaand, and T. Mesteraarck: Seleniua in soils 
and plants and its iaportance in livestock and huaan nutrition. - Advances in 
Agronoay 37:398-460, 1984. 

Gissel-Nielsen, G.: Selen i aark och grSda. - K. Skogs- o. Lantbr. Akad. Tidskr. 
123: 281-286, 1984. 

Gissel-Nielsen, G.: Seleniua in soils and plants. - Proc. 3rd Int. Syap. on In
dustrial Uses of Seleniua and Teluriua, Stockhola 1984 (iMder trykning) 

Jakobsen, I.: VA-aykorrhiza forbedrer udnyttelsen af fosfor i jord. - Tolveands-
bladet 5: 177-182, 1984. 

Jakobsen, I., 1984:. Mycorrhizal infectivity of soils eliainated by lo* doses of 
ionizing radiation. - Soil Biology and Biocheaistry 16(3): 281-282, 1984. 

Pedersen, O. S.: Udvikling af vesikulcr-arbuskuler aykorrhiza i vårbyg under al
mindelige dyrkningsforhold. - Hovedopgave, KVL, 1984. 

Siaa, P. and G. Gissel-Nielsen: Spraying of crops »Ith seleniua. Influence of 
oxidation-state and presence of a aicronutrient solution on the plant 
absorption of foliar applied seleniua. - Acta Agric. Scand (under trykning) 

Foredrag 

Gissel Nielsen, Gunnar: Se in the soil-plant systea. - 3rd Int. Syap. on Se in 
Biology and Medicine, Peking, Kina, 28. aaj 1984. 

Jakobsen, Iver: Mykorrhiza's betydning for plantevæksten. - Kursus oa økologisk 
jordbrug for seainarlernes biologilerere. Slagelse, 25. septeaber 1984. 

4.7. Generelle publikationer og foredrag 

Publikationer 

Andersen, Arnå J.: Bioteknologiens udnyttelse 1 planteproduktionen. - Tidsskrift 
for Landøkonoai 171(3): 127-132, 1984. 

Haahr, Vagner og Jens Sandfer: SAning af vinterbyg oa forlret. Orienterende for
søg pfl Risø. - ugeskrift for Jordbrug nr. 41: 1115-1117, 1984. 

Foredrag 

Knudsen, J. Chr. Nørgaard: Jordbrugsforskning. - Unge landaand pA Møn og Bogø, 
Stege, 24. oktober 1984. 

Gissel Nielsen, Gunnar: Foredrag oa landbrugsafdelingens arbejdsoartder. - Hads-
herred Tolvmandsforening, 16. marts 1984. 
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5. PERSONALE, STIPENDIATER, GfSTEFORSKERE OG STUDERENDE 

Afdelingens personale oafattede pr. 31. december 1984 i alt 51 personer inkl. 
deltidsansatte; personalenoraeringen blev i 1984 øget aed 4 stillinger fra Acce
leratorafdelingens bakteriologigruppe og var ved ftrets udgang pft i alt 40 årsvark 
(17 A- og 23 B-stillinger); 3 licentiatstuderende var aflønnet over Risøs sti-
pendiekonto, og der var ansat 4 A- og 1 B-aedarbejder pft eksternt finansierede 
projekter. I ftrets løb har 5 laborantelever haft 4 måneders praktik pfl afdelin
gen. I den følgende opstilling er de enkelte medarbejdere og gasteforskere m.v. 
placeret i alfabetisk rakke følge inden for de forskellige grupper, som angiver 
opgaver og forskningsoarftder. 

Ledelse og administration 

Andersen, Arnå J., afdelingsleder, dr.agro. 
Broch Pedersen, Gerda, assistent (til 30/4-84) 
Doll, Hans, souschef, lic.agro. 
Haahr, Vagner, driftsleder, lic.agro. 
Jensen, Vivi, assistent 
Krontoft, Kirsten, kontornedhjclper (fra 9/9-84) 
Petersen, Lis, assistent 
Sandfar, Jens, afdelingsleder, dr.agro. (til 30/4-84) 

Hark- eg drivhuspersonale 

Andersen, Knud Ove, forsøgsmedhjalper 
Andersen, Lene, aedhjclper (fra 21/5-20/12-84) 
Andersen, Lis Brandt, medhjelper (fra 2/4-31/8-84) 
Gade, Poul, gartner 
Henriksen, Ebbe, forsøgsformand 
Karlsen, Aage, forsøgsassistent 
Nielsen, Vagn Aage, gartner 
Pedersen, Jens Ole, forsøgsmedhjalper 
Poulsen, Aksel, forsøgsassistent 
Schlander, Ulla, medhjelper (fra 1/11-84) 
Schliemann, Thor, medhjelper (fra 2/4-31/8-84) 
Skovsgaard Christensen, Bent, forsøgsassistent 
Vestesen, Hans, forsøgsassistent 

5.1. Genetik og cytologi 

Ibsen, Elly, laborant 
Jensen, Jens, lic.agro. 
Johansen, Hanne Bay, laboratorietekniker 
Linde-Laursen, Ib, lic.agro. 

Nielsen, Gunnar, lic.agro. 

3.2. Celle- og vøvskultur 

Andersen, Bente, laborant 

Buchter-Larsen, Aksel, erhvervsforsker, cand.agro. 
Cass, David, gasteforsker, professor (fra 25/8-26/9-84) 
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Oyrgaard Jensen, Lone, laboratorietekniker 
Eriksen, Folmer O., stud.lie.sclent. (fra 1/3-84) 
Hansen, Ina, laboratorietekniker (fra 1/9-84) 
Holm-Jensen, Anne Grethe, laboratorietekniker 
Jensen, C. John, B.Sc. 
Jørgensen, Rikke Bagger, lic.scient. 
Sharma, A.K., dr., DANIDA-stipendiat (til 30/4-84) 

3.3. Proteinkvalitet 

Doll, Hans, lic.agro. 
runding, Karen, laborant (til 30/6-84) 
Knopp, Eva, dansk statsstipendiat (til 1/9-84) 
Køie, Bertel, lic.techn. 

5.4, Sygdomsresistens i planter 

Andersen, Jan Buch, agronom (til 24/6-84) 
Dalsgaard, Hans Henrik, stud.agro. (fra 12/6-31/12-84) 
Djurdjevic, Stanko, teknisk medarbejder 
Jensen, Hans Peter, agronom 
Jiang, Wei Ming, stud.lic.agro. 
Jørgensen, Jørgen Helms, lic.agro. 
Knudsen, Jens C.N., lic.agro. 
Kølster, Per, agronom (fra 24/9-31/12-84) 
Lilholt, Ulla, laboratorietekniker 
Skou, Jens Peder, dr.agro. 

3.3. Symbiotisk kvmlstofblnding 

Andersen, Arnå J., dr.agro. 
Brink Jensen, Merete, laboratorietekniker 
Engvild, Kjeld, mag.scient. 
Haahr, Vagner, lic.agro. 
Jensen, Erik Steen, stud.lic.agro. 
Lynghøft, Beth P., laborant (fra 1/9-84) 
Rosendahl, Lis, cand.scient. (fra 1/3-84) 
Sandfer, Jens, dr.agro. 
Sillesen, Anerikke, laborant 
Thomsen, Jørgen D., ingeniør 

5.6. Planteernørlng og miljø 

Gissel Nielsen, Gunnar, dr.agro. 
Jakobsen, Iver, stud.lic.scient. 
Larsen, Hanne Egerup, laborant 
Meltofte, Liselotte, laboratorietekniker 
Olsen, Anette, laborant 
Pedersen, Ole Sparre, stud.agro. (til 30/6-84) 
Sasa, Mikako, stud.scient. (fra 1/3-30/9-84) 
Sørensen, Henning, dr.agro. 
Zahka, Gloria, stud.scient. (fra 1/3-30/9-84) 
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6 . AFKLINGEIIS ORGANISATION 06 SMMMEJDSKEUTIONER 

Der er i beretningsåret genneaført nogle andringer i landbrugsaf-

delingens interne organisation og i de foraelle saaarbejdsrela-

tioner til den øvrige danske planteavlsforskning. Afdelingens 

leder siden dens oprettelse i 1957, dr.agro. Jens Sandfar, bevil

ligedes efter ansøgning førtidspensionering pr. 1. aaj 1984, og 

fra sanne dato udnavntes afdelingens hidtidige souschef Arnå An

dersen til afdelingsleder. Son ny souschef er udpeget sektions

leder Hans Doll, og forsøgsleder Vagner Haahr er udnavnt til leder 

af afdelingens drifts- og forsøgssektion. 

Afdelingens hidtidige faglige tilknytning til Den kgl. Veterinar-

og Landbohøjskole (KVL) via lederens ansattelse soa forstander på 

KVL er blevet afløst af et kontaktudvalg, soa skal bidrage til at 

fastholde og udbygge det gensidigt udbytterige saaarbejde, der 

hidtil har varet praktiseret aellea de 2 institutioner. 

Ned ophøret af afdelingslederens ansattelse ved KVL blev den for

aelle kontakt til Landbrugets Saaråd for Forskning og Forsøg (San

rådet) afbrudt. Risø har derfor anaodet Sanrådet on at optage 

landbrugsafdelingen soa nedlen på tilsvarende vilkår, son galder 

for KVL. Sanrådet har iaødekoøaet anaodningen, således at afdelin

gen i frentiden kan deltage i rådets nøder. 

Afdelingens medarbejdere har deltaget i nøder i EF-, IAEA- og nor

disk regie til koordinering af forskellige forsknin »onråder og 

deltaget i og bidraget ned indlag ved en rakke nøder i ind- og 

udland. 

Medarbejdere på afdelingen har deltaget i arbejdet i blandt andet 

arbejdsgrupper under Nordiske Jordbrugsforskeres Forening, Sannor

disk Planteforadling, arbejdsplanudvalg ved Statens Planteavlsfor

søg, Landbrugsministeriets flanteforadlingsudvalg. Statens Jord

brugs- og Veterinarvidenskabelige Forskningsråd og udvalg nedsat 
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af dette råd. Mi1jevarnscentret ved KVL, Dansk Genbai.knavn og 

Mineralstofudvalget under Akademiet for de tekniske Videnskaber, 

ligesom flere medarbejdere har fungeret som censorer, medlemmer af 

bedømmelsesudvalg og referees. 

Der er i beretningsåret modtaget ekstern støtte til forsøgsarbej

det fra Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forsknings

råd, Energiministeriets forskningsprogram (EFP-84), Nordisk Mini

sterråd, Den Internationale Atomenergiorganisation IAEA og A/S De 

danske Sukkerfabrikkers foradlingsstation "Maribo". 

Plantemateriale fra afdelingens forsøg af eventuel interesse for 

planteforadlingsformål stilles til rådighed for danske piantefor

ædl ere via "Planteforædlings-nyt". Desuden er der efter anmodning 

fra forskellige danske og udenlandske institutioner og plantefor

ædlere fremsendt materiale af forskellige bygmutanter m.v. Yderli

gere er der udført fysisk og kemisk mutagen behandling af plante

materiale for planteforadlingsvirksomheder. 

Til brug i biologiundervisningen i HF, gymnasier og seminarier er 

der i 1984 udleveret 2523 sat plantemateriale fordelt på 376 for

sendelser. Materialet viser artsforskelle i strålingsfølsomhed, 

forskellige mutanttyper i byg med klorofyldefekter og en- og 

to-gen Mendel spaltninger. 

Tryk: Graftok Scntc« Ctnir. RM. 
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