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Overfladeråd
Træ nedbrudt af
Overfladeråd

Overfladeråd, som også kaldes Gråmuld eller Soft-rot, er en speciel nedbrydningstype forårsaget af en rœkke mikrosvampe tilhørende gruppen af Ascomyceter og
Fungi imperfecti.
Overfladeråddannende svampe er karakteriseret ved frugtlegemer af mikroskopisk
størrelse. Af de vigtigste arter kan nœvnes Chaetomiumarter og Pyrenomycetes,
som reprœsenterer Ascomyceter. Ascomyceter er en gruppe svampe, der har det
tilfœlles, at det sporedannende lag i frugtlegemet består af sporesœkke (asci). Som
eksempel for gruppen Fungi imperfecti, kan nœvnes Trichodermaarter.
Forekomst

Overfladeråd opstår i trœ, som er udsat for stor fugtighed. Det forekommer typisk i
trœ med jordkontakt, f.eks. master, pœle, køletårne og udendørs eksponeret trœ,
hvor angrebet ofte opstår på trœets overflade som et naturligt led i nedbrydningsprocessen.
Både løv- og nåletrœ kan angribes, men løvtrœ - specielt høstved - foretrœkkes.
Angrebet er som regel begrœnset til trœets yderzoner. I uhensigtsmœssige konstruktioner, hvor vandet kan trœnge ind, kan overfladeråd udvikles i dybden.

Karakteristika

Overfladeråd er i sin typiske form karakteriseret ved en i dybden skarpt afgrœnset,
gråbrunlig langsomt forløbende ødelœggelse af trœoverfladen.
Hovedsageligt nedbrydes trœets cellulose. Angrebet sker i trœets cellevœg, hvor
der dannes huller af en karakteristisk form. Dette resulterer i en speciel
nedbrydningstype.
Trœet bliver først gråligt, senere mørkt med en mør overflade og meget fine sprœkkeklodser, som også kan vœre uregelmœssige og mere dybtgående. Det skal
fremhœves, at nedbrydningen ikke sker i et sådant omfang, at der skal regnes med
en reduktion af styrke i bœrende konstruktioner. Trœvœrket nedbrydes meget langsomt.

Vœkstbetingelser

Overfladeråddannende svampearter har en større tolerance med hensyn til vœkst-

betingelser end de kendte trœnedbrydende svampe, som hører til gruppen af
Basidiomyceter. De krœver en mindre mœngde af ilt, hvorfor de kan trives under
meget våde betingelser. Yderligere er de modstandsdygtige over for udtørring, og
kan vokse ved pH-vœrdier helt op til 8, hvor Basidiomyceter er hœmmet.
Mange kendte fungicider, samt kernetrœets naturlige giftstoffer, hœmmer ikke Overfladeråddannelse. Derfor kan kernetrœ nedbrydes af Overfladeråddannende svampe. Det optimale temperaturområde ligger mellem 30° og 45°C, og
vœksten standser først ved 60°C.
Vœksthastighed

De Overfladeråddannende svampe hører til gruppen af mikrosvampe, som er kendetegnet ved en hurtig frugtlegeme- og sporedannelse. Dette sikrer en effektiv
udbredelse af svampene, som dog udmunder i en langsomt forløbende nedbrydning.
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