
Serologiske undersøgelser af kartoffel virus x. 
Serologi cal investigations of polato virus x. 

Af H. Rønde Kristensen og Mogens Christensen. 

Igennem mange år har serologiske reaktioner været anvendt 
i diagnostisk øjemed indenfor lægevidenskaben, hvorimod sero
logien først i de senere år har fået større anvendelse ved diag
nosen af plantevira. 

De første undersøgelser på dette område blev i 1927 udført 
af M. Dvorak, og i 1928-29 og 1931 beviste Purdy Beale, at 
virusinficerede planter indeholdt et specifikt antigen (antistof
danner ). Arbejde på dette område siden da har vist, at adskillige 
plantevira er særdeles effektive antigener, og i dag spiller frem
stilling af antiserum og anvendelsen af dette en betydelig rolle 
indenfor plantevirusforskningen i mange lande. 

Men det er ikke alene rent videnskabelige interesser. der 
knytter sig til disse serologiske reaktioner, idet disse i nogle til
fælde også kan udnyttes i rent praktisk øjemed. Igennem flere 
år' er der således i Holland udført et stort afprøvningsarbejde af 
kartofler for virus x, og et lignende arbej de er nu sat i gang her
hjemme. 

I vinteren 1951-52 påbegyndtes de serologiske undersøgel
ser ved Statens plantepatologiske Forsøg, og disse har det første 
år hovedsagelig drejet sig om arbejde i forbindelse med kartof
fel virus x. 

Nedenfor skal i sammentrængt form gøres rede for en del 
af dette arbej de. 

Fremstilling og undersøgelse af antiserum. 
Ved fremstilling af antiserum gælder det naturligvis først 

og fremmest om at skaffe antigen i fornøden mængde, og ved 
produktionen af virus x-antiserum har det altså drejet sig om at 
fremskaffe tilstrækkelige kvanta af virus x. 

Dette virus optræder i talrige linier, hvoraf nogle er vel
definerede, medens andre ikke har været undersøgt nærmere. 
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Ved antiserumfremstillingen har flere x-linier været anvendt, 
og sammenlignende undersøgelser har været udført med de her
ved fremstillede antisera. Ved Statens plantepatologiske Forsøg 
anvendes følgende fremstillingsmåde for x-anUserum. 

Virus x opformeres i Nicotiana tabacum »White Burley«, 
idet den største forsigtighed iagttages lned hensyn Ul uønsket 
infektion med tobaksmosaiksygeviruset. (Nicotiana glutinosa, der 
også er en god værtplante for virus x, er mindre anvendelig, når 
det drejer sig om op formering af virus til renfremstilling, idet 
det har vist sig vanskeligt at fjerne de normale planteproteiner, 
der findes i denne plante, fra virusproteinet) . 

Når symptOlnerne i tobaksplanterne har nået en passende 
udvikling (bladene bør ikke være for gamle), høstes bladene og 
fryses i mindst 12 timer (-7- 12--7- 150 C). Frysningen bevirker, at 
saften bliver betydelig lettere at udpresse og tillige ødelægges en 
del af de normale planteproteiner, så disse herved bliver lettere 
at fjerne. Saften presses ud af bladene og klares ved opvarmning 
i ca. 10 minutter til 53-55° C. 

Det herved frelnkomne bundfald af normale planteproteiner 
og andre plantebestanddele fjernes ved centrifugering. 

Viruset i den ovenflydende vædske fældes med en mættet 
ammoniumsulfat-opløsning og ved centrifugering opsamles bund
faldet, der nu indeholder viruset. Dette opløses ved tilsætning af 
en passende mængde destilleret vand, hvorefter virusopløsnin
gen underkastes dialyse i 20--24 timer. Derpå gentages fældnin
gen med ammoniumsulfat, centrifugering, dialyse o. s. fr., indtil 
virusopløsningen er helt eller omtrent klar. - Ved tilsætning af 
få dråber klorofonn holder et sådant viruspræparat sig tilsyne
ladende uforandret i længere tid (2-3 måneder), forudsat det 
opbevares ved temperatur omkring 2-5° C. 

Før en virusopløsning er blevet anvendt til injektion, er der 
i de fleste tilfælde foretaget en undersøgelse af opløsningens 
viruskoncentration. Denne undersøgelse har været baseret på 
kvælstof-, fosfor- og pentoseanalyser. 

De opløsninger, der har været anvendt til injektioner, har 
i alle tilfælde indeholdt mindst l mg virus/ml. 

Flere dyrearter kan anvendes som antistofproducenter, men 
kaniner anses dog i de fleste tilfælde for mest hensigtsmæssige 
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og har da også været anvendt ved antiserumfremstillingen ved 
Statens plantepatologiske Forsøg. 

I de fleste tilfælde er viruset injiceret i den ydre blodåre i 
kaninens ene øre, medens åreladning, d. v. s. tapning af blod inde
holdende antistoffer, er foretaget fra det andet øre. 

Hver kanin er i reglen injiceret mindst 4 gange med en dags 
mellemrum' (3 gange pr. uge), og hver gang er ca. 1 ml injiceret. 

Sædvanligvis er første blodtapning foretaget 10 dage efter sid
ste injektion, og hver kanin er tappet 4-5 gange i alt med 1-2 
dages mellemrum. Efter henstand natten over i køleskab er 
serumet hældt fra blodkagen, og derefter centrifugeret for at 
fjerne de sidste blodlegemer. I adskillige tilfælde er hæmolyse 
indtrådt, hvilket har bevirket rødfarvning af serumet. Dette har 
dog i intet tilfælde haft indvirkning på den serologiske aktivitet. 

De fremstillede antisera har været opbevaret i fryseskab 
ved -+-12--+-15° C. 

Der har været anvendt tre forskellige typer af kaniner, nem
lig franske vædderkaniner, hvide landkaniner og chinchilla
kaniner. 

Rent arbejdsmæssigt er førstnævnte type absolut at fore
trække, idet både injektion og åreladning af denne foregår sær
deles let. Blodtapningen fra den franske vædderkanin går langt 
hurtigere end tapningen fra de to andre kanintyper, og total
mængden af blod og serum, der kan tappes fra vædderkaninen, er 
også betydelig større end fra de andre typer. - Serummængden, 
der kan opnås fra åreladning, varierer iøvrigt ikke alene med 
kanin race, men afhænger også af andre forhold. Den største 
mængde serum, der er opnået efter en tapning, er 45 ml og den 
laveste l ml. Og der har været enkelte tilfælde, hvor det har væ
ret komplet umuligt at tappe blod fra en kanin, selvom denne 
ikke tidligere har afgivet blod. 

Før antiserumets anvendelse fortyndes det med en 0,9 pct. 
opløsning af NaCI. 

Tilsættes det fortyndede antiserum 2 dråber kloroform pr. 
50 ml, holder det sig ved opbevaring i køleskab (2-5° C) ufor
andret i flere måneder. Kloroformen har tilsyneladende ingen 
indflydelse på den serologiske aktivitet. 

Flere x-linier har været anvendt til injektion, og da de her-
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ved fremstillede antisera fra hver enkelt blodtapning har været 
opbevaret særskilt, har en indbyrdes sammenligning af disse 
været mulig. 

I alt har 51 x-antisera været undersøgt, og de har alle virket 
tilfredsstillende, selvom antistof-koncentrationen og dermed styr
ken af antiserumet har varieret en del. De fleste antisera har ved 
agglutinations prøver virket ved fortyndinger helt ned til 1: 320. 
I et enkelt tilfælde er der opnået synlig reaktion ved fortyndingen 
1: 1024. Nogle få antisera tålte kun fortyndinger ned til 1: 40. 

Der har praktisk taget ikke været nogen forskel i den sero
logiske aktivitet i serum fra første og sidste tapning. Derimod 
har de forskellige kanintyper efter første serie af injektioner givet 
antisera af varierende styrke, idet chinchillal{aninerne har givet 
noget kraftigere antisera end vædder kaninerne og landkaninerne. 

Ved senere injektioner, med påfølgende åreladninger, af de 
tidligere een gang benyttede kaniner, har vædderkaninerne dog 
givet lige så kraftigt antiserum som chinchillakaninerne. 

Principper for den serologiske undersøgelsesteknik. 
Serumdiagnostikken beror på, at et antiserum reagerer på 

en ganske specifik måde med dets homologe antigen (det vil her 
sige et tilsvarende eller beslægtet virus, som det, der har været 
anvendt ved frenlstillingen af antiserumet). Antistof og antigen 
kan kombineres i varierende proportioner, hvilket forklarer de 
varierende salnmensætninger af de fremkomne agglutinater og 
precipitater. 

Selve den serologiske reaktion - altså reaktionen mellem 
antistof og antigen - kan konstateres på flere forskellige måder, 
og man skelner her mellem flere metoder, dog først og fremmest 
agglutinations-, precipitations- og cornplementbindingsmetoden. 

Ved Statens plantepatologiske Forsøg er det i langt overvej
ende grad agglutinationsmetoden, der hidtil har været anvendt, 
hvorfor der i det følgende kun skal gøres rede for undersøgelser 
baseret på denne metode. Til adskillige andre vira (end virus x) 
har precipitationsmetoden vist sig mere anvendelig, og ved ad
skillige virus x-undersøgelser vil det utvivlsomt også være en for-
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del at anvende precipitationsprøver, især hvor det drejer sig om 
undersøgelser af kvantitativ art. 

De mest indlysende fordele ved agglutinationsmetoden er 
dens hurtighed samt den ringe mængde apparatur, der kræves 
til dens udførelse. 

Med en saftpresser udpresses en dråbe saft fra plantemate
dalet, der skal undersøges (ved Statens plantepatologiske For
søg anvendes en særlig konstrueret saftpresse, med hvilken der 
presses en dråbe direkte ud på et obj ektglas). Til saften tilsættes 
en dråbe antiserum, passende fortyndet med en NaCI-opløsning. 
Derefter foretages omrøring med glasspatel, og har den under
søgte plante indeholdt det tilsvarende virus, som det der har 
været anvendt ved antiserumfremstillingen (altså i nærværende 
tilfælde virus x), foregår en særlig sammenklumpning (agglutina
tion) i blandingen af plantesaft og antiserum, d. v. s. blandingen 
bliver kornet. I de fleste tilfælde indtræffer denne reaktion i 
løbet af få sekunder, men undertiden går der dog op til 5 minut
ter. I alle tilfælde er det en meget hurtig og let udført prøve. 

For let at kunne iagttage reaktionen, bør objektglasset be
lyses nedenfra på passende måde. Ved rutinemæssig undersøgelse 
af et større antal prøver vil det være en fordel, at lo personer 
arbejder sammen. Den ene presser saft ud på objektglasset, og 
den anden tilsætter antiserurl1 og registrerer resultatet. 

Koncentrationen af antigen og antistof er af stor betydning 
for en vellykket serologisk prøve. 

Jo mere koncentreret, man anvender de to reagenter, des hur
tigere foregår reaktionen, men dette gælder dog kun, hvor det 
rette forhold mellem antigen og antistof forefindes. Er dette ikke 
tilfældet, hemmes reaktionen, ja kan i tilfælde af for høj kon
centration af en af reagenterne helt udeblive. Dette er i særlig 
grad tilfældet, hvor der anvendes for stærke antigenkoncentra
tioner (viruskoncentrationer ), hvorimod det er sjældent, at høje 
koncentrationer af antistof helt hindrer reaktionen. Dette for
hold vil i praksis betyde, at man ikke bør fortynde antiserumet 
alt for meget, og ved de udførte rutineprøver er antiserum, der 
i virkeligheden havde et agglutinationstiter på l: 320, oftest an
vendt i fortyndingen 1: 20. 

Hvis viruskoncentrationen i saften fra planten, der skal 
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undersøges, er meget lav, foregår reaktionen langsomt, hvad enten 
man anvender svagt eller kraftigt antiserum, og det vil derfor 
være klogt at lade objektglassene med de negative prøver henstå 
op til 15 minutter, før man regner prøven for absolut negativ. -
Ved de udførte undersøgelser er saft fra nlange planter, der viste 
negativ serologisk reaktion, inokuleret til Gomphrena globosa, 
der er den mest velegnede indikatorplante for virus x, og i langt 
de fleste tilfælde har der været god overensstemmelse mellem de 
serologiske prøver og infektionsforsøgene. 

Virus x-undersøge1ser udført på serologisk basis. 

Hovedformålet med de hidtil udførte serologiske under
søgelser ved Statens plantepatologiske Forsøg har været at finde 
frem til de bedst anvendelige diagnosemetoder for kartoffel 
virus x, for derigennem at skaffe basis for udførelse af pålide
lige rutineafprøvninger af kartofler til brug i elitefremavlen. 

Ved undersøgelserne har man søgt at finde de bedste tids
punkter for afprøvningen - altså nled andre ord på hvilket af 
kartoflens udviklingstrin, man lettest og sikrest kan foretage 
x-undersøgelse ad serologisk vej. 

Endvidere er der foretaget serologiske prøver på ekstrakter 
fra inficerede knoldes og planters forskellige dele. 

Ligeledes har man foretaget orienterende undersøgelser ved
rørende den serologiske aktivitet hos forskelligt x-inficeret plan
temateriale opbevaret ved forskellige temperaturer. 

Desuden er nogle mindre undersøgelser foretaget, hvor for
skellige x-linier har været opformeret i forskellige plantearter 
og derpå undersøgt ved agglutinationsmetoden. 

Flere x-liniers infektivitet er undersøgt ved inokulation til 
tre forskellige indikatorplanter. 

Endelig er prøver fra 26 forskellige kartoffelsorter undersøgt 
for indhold af virus x, både ved agglutinationsreaktionen og ved 
inf ektionsforsøg. 

De samme sorters spiringsforhold saInt evne til at udvise 
mosaiksymptomer er også undersøgt. 
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T i d s p u n k t e r n e f o r a f p r ø v n i il g e n o g p l a n t e
a l d e r e n s i n d f l Y d e l s e. 

Ved hjælp af et propbor - 10 mm i indvendig diameter 
- har der på forskellige tidspunkter vinteren igennem været ud
taget propstiklinger fra et parti repræsenterende et større antal 
kartoffelsorter. (lait 3 hold propstildinger udtaget med 1 måneds 
mellemrum) . 

Disse propstiklinger har været anbragt i sand og her bragt 
til spiring ved 20-22° C og høj fugtighed. Agglutinationsprøver 
har været foretaget både med saft fra spirer og saft fra frem
komne blade. Knoldene, hvorfra propstiklingerne har været taget, 
blev lagt på friland i foråret 1952, og i løbet af vækstsæsonen 
1952 har der fra hver plante været udtaget bladprøver ~ gange. 
Saften fra disse prøver har været undersøgt ved agglutinations
metoden. 

Resultaterne af disse undersøgelser tyder på, at agglutina
tionsInetoden med temmelig stor sikkerhed kan anvendes, både 
hvor det drejer sig om propstiklinger i vintermånederne og plan
ter på friland i sOlnmermånederne. 

H vor propstiklinger anvendes, er reaktionen noget tydeligere 
og kraftigere, når Iuan venter med undersøgelserne, til der kom
mer blade på propstiklingerne. Spirerne har i de fleste tilfælde 
givet en svagere reaktion. 

Undersøgelserne har endvidere vist, at agglutinations
metoden ikke kan anvendes overfor gamle kartoffelplanter. Ved 
en afprøvning den 19. august af 11 x-frie kartoffelplanter af sor
ten Bintje gav de 10 planter tilsyneladende positiv reaktion ved 
agglutinationsmetoden, mens kun 1 gav negativ reaktion. 

Alle 11 planter gav negativ reaktion ved inokulation til 
Gomphrena globosa. 

De 10 planter, der gav »falsk« agglutination, havde alle saft, 
der ved iltning meget hurtigt blev brunfarvet, hvorimod den ene, 
der reagerede negativt, havde saft, der bevarede den grønne farve. 
Måske lian dette tages som udtryk for, at kartoffelplanter (i 
hvert fald Bintje), hvis saft hurtigt brunfarves, er for gamle til 
at undersøges ved agglutinationsmetoden. 
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x -u n d e r s ø g e l s e a f f o r s k e l l i g e p l a n t e d e l e. 

10 x-inficerede kartoffel knolde (Up to date) har været 
undersøgt, medens knoldene befandt sig i hvileperioden. Fra hver 
knold er fem prøver udtaget, nemlig partier fra henholdsvis 
1) navleende, 2) tapende, 3) indre del af knolden og 4) ydre del 
af knolden samt 5) »sovende« øje. Af samtlige 10 X 5 prøver blev 
der lavet ekstrakter, som blev undersøgt for virus x, dels ved 
infektions forsøg og dels ved agglutinationsmetoden. Af de 50 
prøver gav 48 positiv reaktion ved infektionsforsøgene. Derimod 
viste det sig umuligt at foretage sikre agglutinationsprøver på 
ekstrakterne fra knoldene, hvilket hovedsageligt må tilskrives 
det store stivelsesindhold i disse. 

Enkelte undersøgelser, foretaget med blade fra forskellige 
steder på kartoffelplanter, har givel ret interessante resultater. 

12 udviklede blade på en kartoffelplante (Alpha) i fuld 
vækst samt 13 stængeldele (internodier) blev undersøgt den 21. 
januar; samtidig blev de endnu ikke udviklede topblade under
søgt. De 13 stængeldele samt 9 af de udviklede blade gav alle 
positiv reaktion, medens topblade og blad nr. 4, 7 og 8 fra neden 
gav negativ reaktion. 

Omtrent samtidig blev alle blade fra 10 Up to date-planter 
undersøgt. Her gav alle udviklede blade på samtlige planter posi
tiv reaktion. De uudviklede topblade på 7 planter gav ligeledes 
positiv reaktion, medens topbladene på tre planter reagerede 
negativt. 

Senere har også blomster og rødder fra inficerede kartoffel
planter været undersøgt ved agglutinationsmetoden og med posi
tivt resultat. 

Ovennævnte undersøgelser synes at pege på, at man ved ud
tagelsen af bladprøver til serologiske undersøgelser bør vælge de 
øverste veludviklede blade på ikke for gamle planter. 

Undersøgelse af x-inficeret nlateriale 
o p b e var e t p å f o r s k e l l i g m å d e. 

En bestemt linie af virus x fra fire forskellige værtplanter 
har været opbevaret under forskellige betingelser. 

Følgende værtplanter anvendtes: Nicotiana tabacum, N. glu
tinosa, N. rustica og kartoffel. 
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Fra disse planter har dels blade og dels udpresset saft været 
opbevaret ved følgende temperaturer: 

l) +12-+15° C 
2) 2- 5° C 
3) 18-20° C 

Efter ca. 3 og 6 måneders forløb har de forskellige prøver 
været undersøgt dels ved infektions forsøg og dels ved agglutina
tionsmetoden. 

Adskillige af de opbevarede prøver gav »falsk« agglutina
tionsreaktion, men ingen reaktion ved inokulation til Gomphrena 
globosa. 

Forsøgene viser, at man for bladenes vedkommende kun kan 
udføre sikre agglutinationsprøver på materiale opbevaret i fros
sen tilstand. 

Derimod synes det, som om virus x i udpresset saft kan be
vare den serologiske aktivitet i lneget lang tid, når saften op
bevares i køleskab (2-5° C). 

Den 15. januar 1952 blev saft udpresset fra virus x-inficerede 
Nicotiana tabacum. Saften, der blev fortyndet med dest. vand 
(1 : 5) og derpå hensat i køleskab, er i løbet af 1952 prøvet ad
skillige gange for agglutinationsreaktion og hver gang med posi
tivt resultat. 

Ved sidste afprøvning den 16. december gav saften stadig 
tydelig reaktion. Normal serum blev anvendt som kontrol. 

Serologisk undersøgelse af forskellige 

x - l i n i e r (e l l e r v i r u s x - k o ro p l e k s e r), o P f o r

meret i 4 plantearter. 

Koncentrationen af et bestemt virus kan variere meget fra 
planteart til planteart, og dette gælder også for kartoffel virus x. 

Orienterende undersøgelser synes dog at pege på, at ikke 
alene værtsplanten, men også virus linien har indflydelse på kon
centrationen, således at nogle x-linier optræder i høje koncen
trationer i nogle plantearter, medens andre x-linier i de tilsva
rende planter kun findes i lav koncentration. 

Ved agglutinationsprøver foretaget med saften fra 17 x-linier, 
der hver især var opformeret i Nicotiana tabacum, Nicotiana 

34 
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glutinosa, Petunia hybrida og Datura stramonium, varierede 
reaktionen temmelig meget. 

For nogle liniers vedkommende gav den inficerede datura
saft den kraftigste reaktion, i nogle tilfælde reagerede saften fra 
tobaksarterne kraftigst og i andre tilfælde Petunia-saften. 

Skal man dømme efter disse undersøgelser, skulle x-koncen
trationen dog i de fleste tilfælde være højst i inficerede Petunia, 
af nogenlunde samme størrelsesorden i de to anvendte tobaks
arter og mindst i Datura stramonium. 

Imidlertid bør sådanne resultater naturligvis tages med alt 
muligt forbehold, da undersøgelserne kun er baseret på agglu
tinationsreaktioner, og disse er som tidligere nævnt ikke vel
egnede til nøjagtige kvantitative undersøgelser. Men nogle finger
peg og en vis orientering kan disse undersøgelser dog lnuligvis 
give. 

Ligesom koncentrationerne af de forskellige x-linier varierer 
i ovennævnte planter, varierer den også i de forskellige kartoffel
sorter, hvilket forklarer at nogle agglutinationsprøver med saft 
fra kartoffelplanter giver meget kraftig reaktion, medens andre 
giver ret svag. 

Det har iøvrigt vist sig, at saften fra adskillige x-inficerede 
kartoffelsorter reagerer fuldt så kraftigt som x-inficeret tobaks
saft, men det modsatte forekommer dog også. 

Nogle x-liniers ineffektivitet undersøgt ved 
i n o k u l a t i o n t i I t r e i n d i k a t o r p l a n t e r. 
Ved agglutinationsprøverne er det ret begrænset, hvor meget 

saften fra de inficerede planter kan fortyndes uden at miste evnen 
til agglutination med antiserum (i de fleste tilfælde højst 1: 32). 

Dette indebærer den praktiske fordel, at man ikke behøver 
at være særlig kritisk ved rengøring af saftpresser m. m. 

Hvis virus x-diagnosen derimod skal stilles ved hjælp af 
inefektionsforsøg til indikatorplanter, er omhyggelig rengøring 
mellem de enkelte prøver af såvel hænder som redskaber stærkt 
påkrævet. 

Dette illustreres tydeligt af resultaterne fra nogle infektions
forsøg, hvor 10 x-linier i forskellige fortyndinger blev inokuleret 
til Gomphrena globosa, Nicotiana glutinosa og Nicotiana taba-
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cum. Samtlige linier var ved største fortynding (1: 100.000) i 
stand til at inficere både Gomphrena globosa og Nicotiana taba
eUID. 

Ved samme fortynding opnåedes infektion i Nieotiana glu
tinosa for 7 x-liniers vedkommende. 

V i r u s x - u n d e r s ø g e l s e a f 2 6 k a r t o f f e l s o r t er. 

For at undersøge agglutinationsreaktionens pålidelighed og 
anvendelsesmulighed som rutineprøve for virus x, samt for at 
få et indtryk af nogle vigtige kartoffelsorters indhold af dette 
virus, har 10 knolde fra hver af 26 kartoffelsorter været under
søgt. Hertil kommer 10 knolde fra et parti Bintje, der har været 
regnet for x-frie, således at i alt 27 prøver omfattende i alt 270 
knolde har været lned i undersøgelserne. Langt det lueste af 
dette materiale er modtaget fra statens forsøgsstation i Tylstrup. 

Fra hver af knoldene er der i vinter- og forårsmånederne 
1952 udtaget 3 propstiklinger. lste hold propstiklinger blev ud
taget 14. og 15. januar, andet hold 14. februar og tredie hold 
17. marts. 

Spirerne eller de slnå blade fra disse propstiklinger har alle 
været undersøgt for virus x ved agglutinationsmetoden. End
videre har alle prøver fra første hold propstikIinger været under
søgt ved inokulation til Gomphrena globosa. Ved undersøgelsen 
af andet hold propstiklinger har alle prøver, der ved første af
prøvning reagerede negativt, også været undersøgt ved inokulation 
til Gomphrena globosa. Tredie hold propstiklinger har kun været 
undersøgt ved agglutinationsmetoden. 

De 270 knolde, fra hvilke propstiklingerne har været udtaget, 
blev den 21. april 1952 lagt i mark ved Statens plantepatologiske 
Forsøg, og fra de fremkomne planter har der to gange i løbet af 
vækstperioden, nemlig den 18. juni og 7. august, været udtaget 
bladprøver, der ved agglutinationsmetoden er undersøgt for ind
hold af virus x. Ved prøveudtagningen fra planterne i marken 
har der fra hver plante kun været udtaget eet veludviklet blad 
fra en enkelt stængel. 

I løbet af vækstsæsonen har hver enkelt plante endvidere 
været undersøgt for mosaiksYlnptomer i alt fire gange. 
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I tabel l er hovedresultaterne fra foranstående undersøgelser 
anført. I nogle tilfælde er ikke alle propstiklinger spirede, og der
for ikke undersøgt, og ligeledes er heller ikke alle knolde, der 
blev lagt på friland, spirede. Da det således ikke i alle tilfælde 
har været muligt at udføre 5 undersøgelser af hver knold 
(plante), og da resultaterne i de tilfælde, hvor dette har været 
muligt, ikke altid har været identiske, er der i tabel 2 opført 
de antal prøver, der direkte kan sammenlignes, og hvor mange af 
disse, der viser overensstemmende resultater. 

Ser man på tallene i tabel 2, altså på de resultater der direkte 
kan salllmenlignes, vil det freJngå, at der af 261 undersøgte prop
stiklingsprøver var fuld overensstemmelse mellem agglutina
tions- og inokulationsmetoden for de 251 prøvers vedkommende 
(96,2 pct.). Ved direkte sammenligning af resultaterne fra den 
serologiske undersøgelse af de 3 hold propstiklinger var der over
ensstemmelse i 218 af 234 tilfælde (93,1 pct.). Sammenlignes de 
to undersøgelser fra planterne i marken vil man få overensstem
melse for 228 af 254 prøver (89,8 pct.). Og sammenligner man 
alle 5 serologiske undersøgelser får man fuld overensstemmelse i 
180 af 221 tilfælde (81,4 pct.). 

Årsagen til den større eller mindre variation i resultaterne 
fra de forskellige afprøvninger af de samme planteindivider må 
i nogle tilfælde antages at skyldes partiel infektion af knold og 
plante. 

Der må også regnes med den mulighed, at sidste bladprøve
udtagning (den 7. august) fra planterne i lnarken er foretaget 
for sent for nogle sorters (f. eks. Bintje og Juli) vedkommende, 
således at man ved undersøgelsen af disse har fået »falsk« agglu
tination. 

Af tabel 1 vil det fremgå, hvor umuligt det vil være at bort
luge x-inficerede planter ved markinspektionerne, idet de fleste 
angrebne planter ikke viser synlige symptomer. Kun 38 (14,8 
pct.) af 257 planter med positivagglutinationsreaktion udviste 
mosaiksymptomer . 

Trods de forskellige mangler ved agglutinationsmetoden vil 
den, når den bliver anvendt rigtigt, utvivlsomt være af stor 
værdi for en hurtig afprøvning for kartoffel virus x. 

Propstiklingsmetoden vil med fordel kunne anvendes, hvor 
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lnan i vintertiden ønsker at foretage en foreløbig undersøgelse 
af et større materiale. Men disse undersøgelser bør så vidt muligt 
suppleres med en undersøgelse af planterne i marken, idet man 
her til hver prøve bør udtage det øverste veludviklede blad fra 
hver stængel på den plante, man vil undersøge. En passende tid 
for denne undersøgelse vil antagelig være kort før kartoflernes 
blomstring. 

Re s u m e. 
I foranstående beretning er der gjort rede for serologisk 

arbejde udført ved Statens plantepatologiske Forsøg i 1951-1952. 
Først beskrives fremstillingen af antiserum og undersøgel

sen af dette. 
Dernæst nævnes principperne for den serologiske reaktion, 

idet agglutinations reaktionen får særlig omtale, da det langt over
vejende er denne reaktion, der har været anvendt. - Til nøj
agtige kvantitative undersøgelser bør precipitationsmetoden dog 
foretrækkes. 

Betydningen af den rette koncentration af antigen og antistof 
fremhæves. Særlig farlig for undersøgelsens pålidelighed er høje 
virus koncentrationer Ci relation til antiserumkoncentrationen). 
Derfor er de fleste anvendte antisera ikke fortyndet mere end 
1 :20, uagtet agglutinationstiteret har været mindst 1 :320. 

I det følgende omtales forskellige x-undersøgelser hovedsage
lig udført ad serologisk vej. 

Spirer og blade fra propstiklinger har været undersøgt i det 
tidlige forår, mens blade fra kartoffelplanter på friland har væ
ret undersøgt om sommeren. Blade giver gennenlgående noget 
kraftigere reaktion end spirer. 

Saft fra gamle kartoffelplanter kan give »falsk« agglutina
tion, selvom planterne er x-frie. 

Ekstrakter fra forskellige dele af x-inficerede knolde reagerer 
positivt ved infektionsforsøg, men kan ikke undersøges ved ag
glutinationsmetoden på grund af det store stivelsesindhold. 

De øverste uudviklede blade på x-inficerede planter giver un
dertiden negative agglutinationsreaktioner. 



Tabel 1. Kartoffelvirus x-undersøgelser. 
Opgørelse af negativt reagerende prøver ved de forskellige afprøvninger samt opgørelse 

af planter med mosaiksymptomer. 

Sorter 
(V arieties ) 

Ackersegen ...................... . 
Akebia ...................... , .. . 
Alma ........................... . 
Alpha .......................... . 
Arran Banner ................... . 

Bintje, x-frie .................... . 
Brønderslev ..................... . 

Antal negativt reagerende prøver (x-frie). 
(Number of samples showing negative reaction). 

Propstiklinger under
søgt ved: 

(Plugs tested by the:) 

I 

Propstiklingsprøver 
undersøgt ved 

agglutinationsmetoden. 
(Plugs tested by thc 

agglutinationmethod) . 

Bladprøver fra 
planter i mar
ken undersøgt 
ved agglutina
tionsmetoden. 
(Samples from 
plants in the 

field testcd by 
the agglutina

II tionmethod). 

Mosaiksymptomer 
hos planter med 

positiv x-reaktion. 
(Mosaicsymptoms in 

plants showing 
positive x-reaction 

by the agglutination
method) 

----~---------------I 

Inokula- 11. hold 
Agglutina

tions
metoden. 

(Agglutina-

tion til (1st. 
2. hOI~r· hold F· hold 2. hold Antal un-~ II pt:~~~r 
(2nd. ! (3rd. l (1st. (2nd. dersøgte med symp-

series) I series) I series) series) planter. tomer. 
I (Tested (Plants 
I· I plants) with 

~~ .. Ii I symptoms) 

Gomphrena ') 
(Inocula- senes 

tion-
method) II tionmethod) 

0/10 0/10 O/lO 0/10 I 0/9 II 0/10 O/lO II 10 O 
2/9 2/10 2/9 0/10 I 2/9 II 2/10 2/10 10 O 
0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 I 0/9 0/9 10 O 
0/9 0/7 0/9 0/7 0/8 I 0/9 0/10 10 O 
0/10 O/IO --0/10 ------oj9I---oji"O' ~ 0/10 10 O 
4/10 4/10 4/10 4/10 I 3/10 I 1/9 O/IO 10 1 Bintje ........................... I 

~~-- ---
_~~~ ______ l~j~O_~ __ U~ ~j~ l~~i~ I ij~ II ~jio __ !jt_i __ . __ .l~ ____ I __ ~ ___ . 



Deodara ......................... 

il 
O/IO O/IO O/IO O/IO 0/9 0/9 0/9 I 9 

I 
O 

DianelIa ......................... 0/10 0/10 0/10 0/10 0/10 0/9 0/10 10 7 
Di Vernon ....................... 1/10 1/10 1/10 0/9 0/10 0/10 2/10 10 O 
Duke of york ..................... 0/10 0/10 0/10 0/10 1/10 0/10 0/10 10 O 
Erstling .......................... 0/10 I O/IO O/IO 0/10 1/10 0/10 1/10 10 O 
Flava ............................ 0/9 0/10 0/10 0/9 0/10 0/9 1/10 10 O 
Juli ...... , ...................... 10/10 10/10 10/10 10/10 9/9 6/10 3/10 8 8 
Majestic ......................... O/IO 0/10 0/10 O/IO 0/9 0/10 0/10 10 2 
Primula ......................... 0/8 0/8 --0[8 0/10 0/10 0/9 0/9 9 O 
Reichskanzler .................... 8/10 6/10 8/10 10/10 9/9 2/7 5/8 6 O 
Richters Imperator ................ 2/10 1/10 2/10 1/6 1/9 1/10 1/9 9 O 
Robusta ......................... 1/9 1/9 1/9 2/10 O/IO 0/9 1/9 9 1 

0/10 0/10 
---1------- .. _---

Svaløf Birgitta .................... O/IO 0/10 1/10 2/10 1/10 10 8 
Tidlig Rosen ...................... O/IO 0/10 O/IO 0/10 O/IO 0/10 0/10 10 O 
Tylstrup Odin .................... 0/9 0/9 0/9 0/9 0/9 0/10 0110 10 3 
Up to date ................... , ... O/IO l 0/10 0/10 0/9 0/10 O/IO 0/10 10 O 
Voran ........................... 3/10 I 3/10 4(9 ~ 3/9 5/10 6/10 10 O 
Webbs .......................... I O/IO 

I 
0/10 I 

O/lO I 0/10 0/9 

II 

0/10 O/lO II 10 O 
Æggeblomme ..................... 

I 
O/IO 0/10 O/IO O/IO 1/9 1/9 0/9 9 2 

Nævner angiver antal undersøgte prøver; tæller angiver antal negativt reagerende prøver. 
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Tabel 2. Kartoffel virus x-undersøgelser. 
Opgørelse af antal overensstemmende resultater hos prøver, der kan sammenlignes. 

(Number of tests showing aeeordanee). 

Soder 
(Varieties). 

Serologisk af- Serologisk af- To serologiske 
prøvning og prøvning af 3 afprøvninger fra 

inokulations- hold propstik- planter i marken 
prøver linger. (Two serolo-

(SeroIogieal- (Serologieal gical tests 
and inoeula- tests of 3 ! from plants 
Hon-tests). series of pIugs). i in the fieid). 

Alle 5 serolo
giske afprøv

ninger 
(The five sero

logieal test
ings). 

l sammen- over- II sammen-II over- II sammen- I over- sammen- I over-
llignelige ens- lignelige ens- I lignelige ens- lignelige ens-
'I prøver. stem- prøver. stem-I' prøver. stem- prøver. stem-

(Compar- melse. (Compar- melse. (Compar- melse. (Compar- melse. 

I 

ab le (Aeeor- able (Aeeor- able (Aceor- able (Accor-
tests). danee).! tests). da~ce)'11 tests) .. dance). ~sts). dance). 

~~~~~~~~~:: : : : : 1~ l~ 1\1 : I : II ~g ~~ l: : 
Alma. . . . . . . . . . . 10 10 10 1 10 9 g l' g 9 
Alpha. . . . . . . . . . . 7 7 I 4 4 g 9 4 4 

Arran Banner-.-. -.. 11--II-00--I--IU9 190 ,.---S9 -----W-
g 

- -lOs il-g-
g 

~-95-
Bintje .......... . 
Bintje, x-fri. . . . . . S S S il' S 9 1 7 1 
Brønderslev. . . . . 10 S S 6 S 6 6 3 
Deodara........ 10 10 9 I 9 9 9 i~-g----9'--
DianelIa . . . . . . . . 10 10. 10 10 9 9 9 9 
Di Vernon..... . . 10 S " 9 'I S 10 S 9 6 

~:s~l~n~~~~r~ .... ~: ~1~0 ~1~0 il ~OsO_~-s~ ~~9-_1S~ ~-~~7 --:7'--"· 
Flava........... I 
Juli. .. ... . . . . . . . 10 10 l, 9 S 10 5 g 2 
Majestie. .. .. . . . . 10 10 I 9 I g 10 10 9 9 
Primula. . . . . . . . . S 8 S 8 ~----9 f----7 - -7'-
Reiehskanzler. . . . lOS 9 8 7 5 6 1 
Richters Imperator 10 9 I 6 6 9 9 5 5 
Robusta.. ... . . . . 10 10 9 S 9 S 8 6 
Svaløf Birgitta. . . 10 10 10 9 10 9 --l-O~- S 
Tidlig Rosen. .. . . 10 10 10 10 10 10 10 10 
Tylstrup Odin. . . 9 9 7 7 10 10 7 7 

~i1~::~> °l i~ ;~ II-t- i :~ 1-1 -t-t 
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Saft udpresset fra blomster og rødder på x-inficerede planter 
har givet positiv reaktion. 

Opbevaringsforsøg tyder på, at x-inficeret plantemateriale 
bevarer den serologiske aktivitet uændret i længere tid, forudsat 
at materialet fryses. 

Endvidere er det ved opbevaringsforsøg påvist, at udpresset 
saft fra x-inficerede tobaksplanter har bevaret den serologiske 
aktivitet efter næsten l års henstand i køleskab (2-5° C). 

Udførte undersøgelser tyder på virus x-koncentrationens af
hængighed af både x-linie og værtplante. Virus x-koncentratio
nen i Petunia synes at være stor for flere liniers vedkommende. 

Mens saften fra de fleste x-inficerede planter højst tåler for
tyndinger til l :32 for at kunne reagere ved agglutinationsmeto
den, bevarer den samme saft i de fleste tilfælde infektiviteten 
ved fortyndinger helt ned til 1:100,000. 

Sluttelig er Olntalt x-undersøgelse af 27 kartoffelprøver, re
præsenterende 26 sorter. Hver prøve bestod af 10 knolde. Fra 
de 270 knolde har der været taget propstiklinger 3 gange, og 
knoldene er herefter lagt i forsøgsmark. Fra hver plante er der 
to gange udtaget bladprøver. 

De tre hold propstiklinger og de to hold bladprøver er under
søgt for virus x ved agglutinationsmetoden. Undersøgelserne er 
suppleret med infektionsforsøg. Planterne i marken er under
søgt for mosaiksymptomer 4 gange. - Resultaterne fra disse 
undersøgelser er opført i tabel l og 2. 

Det konkluderes, at agglutinationsmetoden trods dens mang
ler vil være en værdifuld og hurtig afprøvningsmetode for kar
toffel virus x. 

SummaI'Y. 

In the present report are described serological investigations of 
potato virus x carried out in 1951-1952 at »The Danish State Experi
mental and Research Station for Plant Diseases and Pests«. 

The production of virus x-antiserum is described together with 
the principles of lhe serologi cal reactions. 

So far the agglutination method has been used in nearly all cases 
during the investigation period, although it is admitted, that the pre
cipitation method should be preferred where quantitative tests are to 
be carried out. 

The importance of the relative concentration of antigenjantibody 
for a succesfull test is pointed out. EspeciaIly high concentrations of 
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antigen (virus) are likely to inhibit the serologi cal reaction, whereas 
it is rather seldom that antibody-excess produces inhibition. As a 
consequence most of the antiserum used has been diluted to 1 :20 only, 
even though the agglutinationtiter has been at least 1 :320. 

Sprouts and leaves from tuber plugs have been tested during the 
winther months and in early spring, while leaves from potato plants 
in the field have been tested during the summer. In most cases sap 
from leaves gives betler agglutination reaction than sap from sprouts. 

Sap from oId potato leaves is likely to give »faIse« agglutination, 
whether the plants are healthy Ol' not. 

Extracts made from different sections of x-infected tubers give 
positive re action by inoculation to Gomphrena globosa. However, it 
has been impossible to test the same extracts serologically, presumably 
because of the high contents of starch. 

Sap from flowers and roots taken from x-infected plants has 
given positive agglutinaton reaclion. On the other hand il has been 
found, that the undeveIoped top-Ieaves from x-infected plant s some
times give negative reaction. It is therefore recommended to selecl 
well-developed leaves from not too oId plants, when serologi cal tests 
are carried out. 

Virus x-infecled pIantmateriaI ean keep the serologi cal activity 
for several months, prowided it is frozen. 

Expressed sap from x-infected tobaco leaves was still seroIogically 
active after nearly one year kept in refrigerator at + 2-5 o C. 

The virus concentration in the plants depends not only on the 
host plants but also on the x-strain prcsent. 

The sap from most x-infccled plants ean not stand diIution more 
than 1 :32 without Joosing the ability to react by the agglutination 
method, whereas the same sap ean stand dilutions down to 1 :100,000 
without loosing the infcctivity. 

270 tubers represcnting 26 varieties have been testcd three times 
cach, whcn sap of sprouts or leaves from pIugs have been used. The 
tubers were later on planted out in the fieId, and twice in the growing 
season leaves samples from these plants have been tested for the 
presence of virus x. The results are given in table 1 and 2. 

The differences betwecn the results from lhe five testings of somc 
of the individuals are thought to be due to partial infcction, and as far 
as some early potato varieties (Juli and Bintje) arc concerned to the 
too late time for the last testing. 

It is concluded that the agglutination method despite its draw
backs will be of importance as a valuable and quick method for potato 
virus x testing. 
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