
Undersøgelser over kartoffel virus X. I. 
Ved Frode Hansen og Sv. E. Hansen. 

447. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur. 

I beretningen gøres rede for en række undersøgelser udført i 
insektfrit væksthus ved statens forsøgsstation ved Studsgaard. Formålet 
var at konstatere forekomst af virus X i de her i landet dyrkede 
kartoffelsorter og at fastlægge en metode for sortering af kartoffel
planter og kartoffelknolde i X-frie og X-smittede. Arbejdet er planlagt 
og beretningen udarbejdet af forstander Frode Hansen og assistent 
Sv. E. Hansen. 

Forst.anderne vel) Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur .. 

Indledning. 

Endnu da dr. agro. Henning P. Hansen (8,9) udførte sine 
undersøgelser over kartoffelviroser og disses symptomer i de 
her i landet almindelig dyrkede kartoffelsorter, måtte bladrulle
syge og rynkesyge anses for at være de for praksis mest skadelige 
viroser. Betydningen af disse reduceredes imidlertid, efterhån
den som kontrollen med kartoffelfremavlen nåede et sådant 
omfang, at Danmarks kartoffelavlere har kunnet forsynes med 
læggekartofler, der praktisk taget er fri for bladrullesyge og 
rynkesyge. 

For den tredie af de her i landet almindeligt udbredte viroser, 
simpel mosaik, der forårsages af k a r t o f f e l v i r u s X, og som 
vi hidtil ikke har ofret væsentlig opmærksomhed, har man ved 
udenlandske undersøgelser (1,2,3,4,5,6,11,13) konstateret en 
udbyttenedgang, der varierer mellem O og 45 pct. ved 100 pet. 
smitte, afhængig af kartoffelsort, lokalitet og X-liniernes styrke. 
Der regnes ofte med ca. 10 pct. udbyttenedgang ved 100 pct. 
smitte med så svage X-linier, at de ingen symptomer giver på 
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planterne. Man har endvidere påvist, at de fleste sorter inde
holder dette virus i el slørre eller mindre antal planter. 

Virus X spredes ikke af insekter, men overføres udelukkende 
ved kontakt, og da man stadig har ældre sorter, der består af en 
blanding af X-smittede og X-frie planter, synes spredningen ikke 
at foregå særlig livligt, hvilket også bekræftes af engelske under
søgelser (Roberts (12)). For sorter, der består af en sådan blan
ding af X-smittede og X-frie planter, skulle en sortering være 
mulig, og i udlandet er man adskillige steder begyndt at udnytte 
denne mulighed. (1,2,11,16). 

Det må antages, at vi også her i landet har en betydelig 
skadevirkning af dette virus, men da svage linier af virus X, og 
i mange sorter også de stærkere, kun giver svage eller slet ingen 
symptomer på den voksende plante, lader den sig ikke som 
bladrullesyge og rynkesyge bekæmpe ved udvalg i forbindelse 
med markinspektion. Det er nødvendigt at gøre brug af labora
torieundersøgelser, og resultater af sådanne skal forelægges i det 
følgende. 

Udbredelse af virus X. 

Først undersøgtes et større antal sorter for indhold af virus 
X ved saftpodning til egnede indikatorplanter .' De undersøgte 
sorter stammede fra sortimentet på KartoffeIfondens kontrol
og forædlingsgård, Viumgaard ved Ulfborg, for enkelte sorters 
vedkommende fra fremavlspartier . I de fleste tilfælde blev der 
undersøgt 32 knolde af hver sort, af enkelte kun 16. For hver 
sort blev saften fra spirerne udpresset samlet og podet ~il indika
torplanterne. Denne del af undersøgelsen giver således ikke 
oplysning om, hvor mange af knoldene fra en given sort, der 
indeholdt virus X, men kun om det fandtes i den pågældende 
sort eller ikke. 

I følgende sorter fandtes virus X: Ackersegen, Akebia, Alma, 
Alpha, Arran Banner, Arran Pilot, Bintje, Brønderslev, Deodara, 
DianelIa, Di Vernon, Duke of York, Early Rose, Erdgold, Erika, 
Flava, FHimingssUirke, Jubel, Magnum Bonum, Majestic, Pri
mula, Richters Imperator, Robusta, Royal Kidney, Sharpes Ex
press, Svaløf Birgitta, Tylstrup Odin, Up to date, Voran, Webbs 
tidlige og Æggeblomme. 
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I de to sorter King Edward VII og Juli fandtes ikke virus X. 
Den første er markimmun overfor dette virus, og den sidste 
fører altid virus A, sammen med hvilket virus X forårsager 
krøllemosaik, der er ret synlig i marken og derfor oftest bliver 
luget væk. Ved andre lej ligheder er virus X dog i flere tilfælde 
fundet i planter af Juli. 

Et mindre antal sorter undersøgtes nærmere, idet blad
prøver fra enkeltplanter i sortsforsøg, kontrol- og fremavls
marker blev udtaget og undersøgt for indhold af virus X ved 
saftpodning til indikatorplanter i væksthus. Af hver sort under
søgtes 25-100 planter. 

I følgende sorter var alle undersøgte planter X-inficerede: 
Alpha, Arran Banner, DianelIa, Primula, Tylstrup Odin, Tylstrup 
34106 og Up to date. - Sorterne Bintje, Juli, Robusta, Tylstrup 
38089, Tylstrup 38125 og Voran indeholdt fra 3 til 75 pet. infi
cerede planter, Voran færrest og Tylstrup 38089 flest. 

I de sidstnævnte sorter vil det således være muligt at fore
tage en sortering i X-frie og X-smittede planter. 

Indikatorplanter for virus X. 

Samtidig med de i det foregående nævnte undersøgelser har 
det været en opgave at undersøge forskellige plantearters værdi 
som indikatorplanter for kartoffelvira, specielt virus X og virus 
Y. Her skal kun undersøgelserne over forskellige plantearters 
værdi som indikatGrplanter for virus X omtales. 

55 plantearter, hovedsagelig solanaceaer, blev saftpodet med 
virus X, og eventuelle symptomer beskrevet og sammenlignet. 
Mange af disse arter viste mere eller mindre tydelige sympto
mer, blandt andre de klassiske X-indikatorplanter: Datura sp., 
Nicotiana sp., Capsicum sp., med flere, men ingen af disse fand
tes under disse forhold at være så egnede som en ostindisk art 
af Amaranthus-familien: Gomphrena globosa L. Denne plantes 
værdi som indikatorplante for virus X er tidligere omtalt af 
Wilkinson, (17) og Wilkinson & Blodgetf, (18). 

Gomphrena globosa trives godt i små urtepotter i vækst
hus, har en passende størrelse til formålet og reagerer hurtigt 
og på en karakteristisk måde efter saftpodning med virus X. 
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Fremgangsmåden ved saftpodning er følgende: Udpresset saft fra 
blade af de planter eller fra spirer af de knolde, der skal under
søges, gnides let hen over Gomphrena-blade, der i forvejen er pud
ret med finkornet carborundumpudder, hvorefter bladene afskyl
Ies med vand. Har vedkommende inokulat indeholdt virus X, 
fremkommer på de podede blade 2-5 dage senere små, grå, 
karakteristiske nekrose r, der i løbet af endnu nogle dage omgives 
med en rødbrun ring. Hermed standser infektionen, idet der ingen 
systemisk infektion sker, det vil sige, smitstoffet breder sig ikke 
ud i hele planten, men begrænses til pletterne, hvori det indtil ca. 
l Y2 måned senere kan påvises ved reinokulation til friske Gom
phrena-blade. I bladet udenfor pletterne eller i upodede blade 
på samme plante har virus'et ikke kunnet påvises. Dette forhold 
har stor betydning, idet det åbner mulighed for at foretage flere 
saftpodninger efter hverandre på samme plante, efterhånden som 
denne vokser og udvikler nye blade. Symptomerne efter hver 
ny saftpodning svækkes ikke af forudgående podninger. Da der 
på hver plante udvikles 8 a 10 blade, før blomstringen begynder, 
vil lige så mange saftprøver kunne podes til en enkelt plante, 
og betydelig flere hvis sideskud også anvendes. Fornøden sikker
hed opnås ved at inokulere hver saftprøve på et enkelt blad af 
hver af 2 eller 3 planter. 

X-linier af forskellig styrke giver samme symptomer på 
Gomphrena, og ikke som på tobak eller pigæble stærke eller 
svage symptomer efter saftpodning med henholdsvis stærke 
eller svage X-linier. Den afvigende X-linie, der tidligere er be
nævnt virus B, giver ligeledes de sanune symptomer, medens 
andre her i landet almindelig forekommende kartoffelvira: A, Y, 
E og bladrullevirus ingen symptomer giver ved inokulation til 
Gomphrena. Et par andre vira, iøvrigt kartofler uvedkommende, 
er forsøgt overført til Gomphrena ved saftpodning : Nicotiana 
virus 1, (tobaksmosaik ), Cucumis virus 1, (agurkmosaik) , og 
Beta virus 4, (bedens virusgulsot ). Tohaksmosaik-virus frem
kaldte på de podede blade ret store, uregelmæssige. grå nekroser, 
og senere systemisk infektion: Gullige, klorotiske blade. Også 
agurkmosaik lod sig overføre, hvilket er i overensstemmelse 
med Wilkinson, (17). Bedens virusgulsol, der er meget van
skelig at overføre ved saftpodning, gav ingen symptomer på 
Gomphrena. 
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Gomphrena er som nævnt en tropisk art, og kræver i over
ensstemmelse hermed ret stærk belysning for at vokse. Allerede 
i oktober er dagslyset og/eller daglængden aftaget så meget på 
vore breddegrader, at væksten praktisk taget standser, selvom de 
øvrige vækstfaktorer er optimale. Foreløbige forsøg tyder på, at 
planterne kan holdes i fortsat vækst også i vintermånederne 
ved tilskud af kunstigt lys. Der anvendtes en 200 watt glødelampe 
pr. 2 m2 bordflade, 60 cm over bordet. Lamperne brændte kl. 
8-23, undtagen enkelte solskinsdage, da de slukkedes 2-4 timer 
omkring middag. Ved denne belysning blev væksten lige så god 
og symptomerne efter saftpodning med virus X lige så tydelige 
som om sommeren. 

Det er en almindelig erfaring, at symptomerne på f. eks. 
pigæble eller tobak efter saftpodning med virus X bliver 
tydeligere om vinteren end om sommeren. X-linier, der om som
meren giver mosaik uden nekroser på disse arter, kan om vinteren 
give så stærke nekroser, at planterne dør nogen tid efter pod
ningen. Svage X-linier giver kun meget svage symptomer på disse 
arter i sommermånederne. Erfaringerne med Gomphrena viser, at 
denne reagerer lige tydeligt på alle årstider, og overfor alle 
X-linier, stærke som svage. 

Fremgangsmåde ved rutineundersøgelser. 
Som det fremgår af det foregående, egner Gomphrena globosa 

sig fortrinligt til rutinemæssig påvisning af virus X. Sådanne 
undersøgelser for virus X kan foregå om sommeren ved at ud
tage bladprøver fra planter i marken og inokulere disse til 
Gomphrena i væksthus, eller om vinteren ved at benytte knolde 
til undersøgelsen. Imidlertid er virus koncentrationen i smittede 
knolde så lav, at en påvisning af virus er vanskelig, medens den 
i spirer er af samme størrelsesorden som i blade. Skal vinter
halvåret udnyttes til sortering i X-frie og X-smittede knolde, må 
man derfor bringe disse til spiring og benytte spirerne til under
søgelsen. Den første opgave bliver da at afbryde hvileperioden, 
der for nogle sorter strækker sig over en stor del af vinteren 
{Emilsson, (7), Stapp & Bartels, (15)). Dette lader sig gøre ved 
følgende af Kopetz & Steineck, (10), beskrevne fremgangsmåde: 
Af hver knold udbores med 13 mm propbor en ca. 1 cm lang prop 



141 

indeholdende et øje; proppen omgives med et lag trækulspulver 
og plantes i en skål med fugtigt sand med øjet lige over sandover
fladen. Skålen afskærmes mod lys og vandfordampning og hen
sættes ved ca. 25 Q C. Når spiren har nået en længde på 15-20 
mm, afbrækkes den, og den heraf udpressede saft inokuleres til 
carborundumpudrede Gomphrena-blade. Symptomerne aflæses 
3-5 dage efter inokulationen, og undersøgelse af et hold knolde 
tager 10-15 dage, afhængig af vedkommende sorts spire
hastighed. 

Indtil videre har vi ikke haft lejlighed til direkte sammen
ligning med serumanalyse, men indikatorplante-metoden for
bedres betydeligt, både hvad sikkerhed og hurtighed angår, ved 
at anvende Gomphrena globosa som indikatorplante. Ved kvali
tative undersøgelser vil der dog fortsat være anvendelse for 
tobak, pigæble med flere. 

Summal'Y' 
In an insect-proof greenhouse at the Danish State Experi

mental Station, Studsgaard 33 of the potato varities grown in Den
mark were examincd as to their content of potato virus X by sap -
inoculation lo indicalor plants. 32 plants of eaeh variety were 
cxamined. 

At least one plant of each of thc folIowing 31 varieties were 
infected by virus X; »Ackersegen«, »Akebia«, »Alma«, »Alpha«, »Arran 
Banner«, »Arran Pilot«, »Bint,je«, »Brønderslev«, »Deodara«,' »Dia
nella«, »Di Vernon«, »Duke of York«, »Early Rose«, »Erdgold«, 
»Erika«, »Flava«, »Fliimingsstarke«, »Jubel«, »Magnum Bonum«, 
»Majcstic«, »Primula«, »Riehters Imperator«, »Robusta«, »Royal Kid
ncy«, »Sharpes Express«, »Svaløf Birgitta«, »Tylstrup Odin«, »Up to 
datc«, »Voran«, »Webbs tidlige«, and »Æggcblomme«. 

In the two varieties »King Edward VII« and »Juli« no virus X 
was found. On lalcr examinations, however, plants of »Juli« have been 
fouud to he infeeted by virus X. 

A few varieties were subject to a closer examination. Amoug 
these varieties the folIowing were thoroughly infeeted by virus X: 
»Alpha«, »Arran Banner«, »DianeUa«, »Primula«, »Tylstrup Odiu«, 
»Tylstrup 34106«, and »Up to dale«. 

For the varieties »Bintje«, »Juli«, »Robusta«, »Tylstrup 38089«, 
»Tylstrup 38125«, and »Voran«, the percentage of plants infeeted 
by virus X was from 3 to 75. 25 to 100 planls of eaeh variety were 
examined. 
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Comparing various kinds af plants wilh respect to their values 
as indicalor plants fOl" virus X, GomphrenQ globosa L. provcd to be 
the most suitable ane. 2 to 5 days af ter sap-inocuIation by virus X 
small, grey, eharacteristic necrotic spots, which are gradually sur
rounded by reddish brown rings, appeared. The infection is not 
systemic, and each plant may be used as many times as thel'e will be 
leaves an it, i. c, generalJy 8 to lO, A sufficient security may be 
abtained by using one Ic af af 2 or 3 different plants for cach ino
eulatian. Unlikc Dalum and Nicotiana Gomphrena shows equally 
marked symptoms the whale year. It will, however, be necessary lo 
add artificial light during the winter months same hom"s each duy. 
A 2QO w. bulh/2 sq.m. in a distance af 60 cm from the table will he 
sufficient. 

On Gomphrena different X-strains, including virus B, bring about 
the same symptoms, whereas other potato-viruses, ('omrnon in this 
country, sue h as A, Y, E and Ieaf-roE virus do not give any symptoms 
an inoculation to this plants. Is was possibie to transmit Nic. virus 1 
and Cuc. virus 1 to Gomphrena, whereas Beta virus 4 ('ould not be 
transmitted. 

Finally a method af testing polato tubers for virus X during the 
winler season is described. 
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