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Är det svamparna eller bakterierna som bestämmer i jorden? 

I jorden finns massor av små svampar och bakterier som bryter ner löv och grenar. De har en 
viktig funktion inte bara genom att bryta ner och därigenom göra näring tillgänglig för 
växterna igen, utan också genom att binda mycket kol. Förmågan att binda kol är något som 
varit mycket på tapeten i klimatsammanhang. En anledning till att mikroorganismer, det vill 
säga svampar och bakterier, inte är inräknade i klimatmodeller är att vi vet väldigt lite om 
dem. Vi vet varken vilken grupp som är viktigast för nedbrytningen eller hur vi genom vårt 
dagliga liv påverkar dem. 

 Jag ville bidra med en liten pusselbit till detta stora mysterium och undersöka hur svamparna 
och bakterierna samverkar med varandra. Till exempel om en ökning av den ena gruppen 
leder till en minskning eller en ökning av den andra. För att ta reda på det använde jag helt 
vanlig jord, från en fotbollsplan, med en naturlig sammansättning bakterier och svampar och 
sedan tillsatte jag två olika antibiotikum. Båda antibiotikumen var konstruerade så att de 
skulle vara giftiga för svamp men inte för bakterier. Jag kunde då se hur bakterierna reagerade 
på att svampen försvann, om bakterierna då ökade eller minskade som följd. 

 För att kunna se vad som hände i jorden tillsatte jag radioaktivt märkta byggstenar, specifika 
för svamp respektive bakterier. Svamparna och bakterierna fick tillväxa under en kort stund 
och då använde de sig av de radioaktivt märkta byggstenarna och byggde in dem när de 
tillväxte. Därefter tvätta jag bort allt utom de rena bakterierna och svamparna och undersökte 
hur mycket radioaktivtet de hade inkorporerat, vilket motsvara tillväxten under den tiden som 
gått efter tillsatsen.  

Den ena antibiotikan fungerade inte alls, det var inte giftigt för svampen, utan för bakterierna 
istället. Efter att den direkta giftiga effekten avtagit verkade bakterierna äta upp antibiotikan 
för de började växa ännu mer. Den andra antibiotikan var giftig för svampen precis som jag 
trodde och bakterierna minskade bara vid de högsta koncentrationerna; allt är som känt giftigt, 
dosen är det avgörande. 

Tidigare har andra undersökt hur svamp reagerar när bakterier minskas, och sett att svampen 
verkar öka propotionellt. Jag såg liknande antydningar i mitt försök: när svampen minskade 
ökade tillväxten av bakteriern. Så för att svara på frågan vem som bestämmer i jorden verkar 
svaret vara att både svamp och bakterier bestämmer.  
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Abstract 

Soil bacteria and fungi have a substantial impact on decomposition and regeneration of nutrients and 
thereby to the sustainability of all life. Their particular contribution to decomposition is of 
importance, but little is known about their interaction. The toxicity of two fungicides, benomyl and 
cycloheximide, on fungal and bacterial community in natural soil were investigated to determine if 
either of the fungicides could be used to study fungal influence on bacteria. Growth rate 
measurements were used to directly determine the effects of the antibiotics on the microorganisms. 
Growth was measured one hour, 1, 3, 7, and 14 days after addition of fungicide. The soil was 
pretreated with straw and alfalfa to create a gradient in fungal and bacterial establishment and thus 
enhance the resolution; to parts of the soil additional straw was also added at the start of the 
experiment to promote fungal growth. Benomyl showed no toxic effect on fungi, but was a powerful 
inhibitor of the non-target group bacteria. This was followed by an increase in bacterial growth rates, 
suggesting a substrate effect.  In conclusion benomyl was a highly unsuitable choice for investigation 
of fungal influence on bacterial growth. Fungal growth rate was inhibited by cycloheximide, while the 
non-target group bacteria were inhibited only at the highest concentrations used in the experiments. 
After some days bacteria showed an increase in growth at low concentrations followed by a decrease 
at higher. When excluding the highest concentrations of cycloheximide leading to direct inhibition of 
both bacteria and fungi, the decrease in fungal growth could be correlated with the increase in 
bacterial growth suggesting competitive interactions between fungi and bacteria.  
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