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1. Indledning. 

Det er i nærværende afhandling søgt at skabe et samlet, kritisk 
overblik over det nuværende kendskab til virus-gulsot, hovedsage
lig på basis af den righoldige litteratur fra de sidste 3 år (1950, 
1951 og 1952), der er medtaget nogenlunde komplet i litteratur
listen. I denne er dog også medtaget noget af litteraturen fra før 
1950 samt enkelte afhandlinger fra 1953. 

Virus-gulsot hos bederoer menes at have eksisteret ret længe 
i Vesteuropa, men blev først nærmere beskrevet af Quanier i 1934. 
Han udtalte samtidig formodning om, at det var en virussygdom, 
bl. a. på grund af de ydre og indre symptomers lighed med blad
rullesyge hos kartofler. I 1936 påviste Roland og van Schreven, at 
sygdommen kunne overføres med bladlus, dels den grønne fer
skenlus (Myzus persicae), dels den sorte bedelus (Aphis fabae). 
Hermed var det yderligere sandsynliggjort, at det drejer sig om en 
virussygdom. 

2.Geografisk udbredelse af virus-gulsot. 

Virus-gulsot er den vigtigste virussygdom hos bederoer i en 
række europæiske lande, hvor den særlig er optrådt i Vesteuropa: 
Belgien, Frankrig, Holland, Danmark, England, Sverige. Om den 
lokalt mere eller mindre stærke optræden i disse lande se f. eks. 
henholdsvis Ernould 1951, Grente 1950, Hijner 1951, Hansen 1950, 
Hull 1951 b, Bjorling 1951. 

I Tyskland blev de første svage angreb iagttaget i 1935 i 
Westphalen, men de blev snart stærkere, og sygdommen optræder 
nu almindeligt i Rhinegnene, Westphalen, Main og visse syd
ligere Rhindale (Heiling & Steudel 1950, Heinze 1950, Schlosser 
1952). Fra Vesttyskland har den bredt sig gradvis mod øst og er 
nu også iagttaget bl. a. i Mecklenburg, Sachsen og Thiiringen 
(Klinkowski & Sedlag 1953). 

Sygdommen har endvidere bredt sig til Schweitz (GyseI1950), 
Czechoslovakiet (Drachovska-Simanova 1950), Østrig (Wenzl1951), 
samt Yugoslavien, hvor den menes at have eksisteret længe (Nico
tic 1951); der er dog fremsat den anskuelse, at den fornylig fra 
Vest indtrængende virus-gulsot ikke er identisk med den virose, 
der tidligere har eksisteret i Yugoslavien (Schlosser 1952). Også 
til Nord-Italien (ved Po's øvre løb), Spanien (i Kastilien) og Tyr-
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kiet skal sygdommen nu være trængt frem (Schlosser 1952). I 
. sidstnævnte land blev en undersøgelse af forekomsten af bede
viroser foretaget i 1950, uden at virus-gulsot kunne påvises, medens 
bedemosaik var almindelig (Goffart 1950); men i 1952 fandtes 
(ifIg. SchlOsser) lokale angreb i forbindelse med frøavl. I dette 
tilfælde kan p.er derfor være grund til at tro, at sygdommen ikke 
blot er bemærket for første gang efter tidligere at have eksisteret 
upåagtet, men at den virkelig er optrådt der fornylig. Det kan 
næppe siges at gælde alle meddelelser om sygdommens iagttagelse 
på formodet nye steder. 

Under henvisning til sygdommens hastige fremtrængen fra 
vest mod øst, og til forekomsten ved Themsmundingen af højtole
rante strandbeder, der fandtes inficeret med usædvanligt mange 
forskellige typer af bedeviroser, mener Schlosser (1952) at kunne 
slutte, at virus-gulsotens hjemstavn er de sydøstlige kyster af Eng
land, hvorfra spredningen til roedyrkningsområderne i England 
og på Fastlandet er sket i forbindelse med den stærke udvikling 
af den engelske bederoedyrkning fra omkring midten af 1920-
erne. Det må dog heroverfor fremføres, at der allerede fra om
kring århundredskiftet foreligger beskrivelser af sygdomsbilleder 
hos bederoer på fastlandet, der ganske svarer til virus-gulsot; fra 
Danmark har J. Lind givet en sådan beskrivelse allerede i 1914 
(Gram 1942). 

Indtil for få år siden kendtes virus-gulsot ikke uden for 
Europa, men er nu også, foruden i Lilleasien, iagttaget i U. S. A. 
(Hull, iflg. Watson 1951) i adskillige stater (Coons 1952), såvelsom 
i Australien (Stubbs 1949). 

3. Skadevirkning af virus-gulsot. 

De udbyttetab der forvoldes af virus-gulsot, varierer alt efter 
hvor tidligt i vækstperioden roerne bliver smittet, men ligger gerne 
et sted imellem en og to trediedele af det normale udbytte, både i 
frøafgrøder og rodafgrøder. Hos sukkerroer medfører sygdommen 
en nedgang på 0,5 - ca. 2 pct. i sukkerindhold. 

I England regner man med, at tabet i samlet sukkerudbytte 
andrager 4 -5 pet. for hver uge fra symptomernes fremkomst og 
til midten af oktober, således at planter, der angribes i: 
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Slutningen af juni. . . . . . . . . .. mister ca. 6R pet. af normalt sukkerudbytte 
» » juli. . . . . . . . . . . » » 50 pct.»» » 
» 

» 
» august. ....... . 
» september .... . 

» » 32 pet. » 

» » 9 pct. » 
» 

» 
» 

» 

Baseret på disse tal og på optællinger af smitteprocenter 
markerne skulle tabene, forårsaget af virus-gulsot i England, 
have andraget ca. 120.000 tons sukker i 1946, 139.000 tons i 
1947, 388.000 tons i 1948 og 915.000 tons i 1949. Foruden selve 
tabene i sukker medfører infektionen større mængder af skadeligt 
kvælstof og andre urenheder i sukkersaften (Hull 1950). 

Fra nogle andre lande nævnes flg. tal for udbyttetab : 

Belgien: 10-25 pct. af sukkerhøsten (Ernould 1951a). 
Holland: 25-30 pet. af sukkerudbyttet ved tidlig og udbredt 

smitte. (Harfsuijker 1949). Det for sukkerfabrikationen skadelige 
N-Indhold i rødderne forøges med 10-25 pet. (Hijner 1951). 

Sverige: Nedgangen i sukkerudbyttet ved smitte 15. juni 
35 pet. og ved smitte 15. juli 29 pet. Også her omtales det høje 
indhold af skadeligt kvælstof (Bjorling 1949). 

Tyskland: Der regnes med et maksimalt tab på 50-60 pct. 
af roeudbyttet og op til 2 pct. af sukkerindholdet, ialt 60-70 pct. 
af sukkerudbyttet. Udbyttet af top nedsættes ikke så stærkt som 
rodudbyttet, men proteinindholdet i bladene nedsættes med 30-
50 pct. af det normale (Heiling 1953). 

Der kan dog også fra Tyskland nævnes andre og mindre tal 
for udbyttetab, ca. 20-40 pct. af rod, ca. 15 pct. af top og ca. 
0,7 pet. i sukkerindhold. Medens udbyttetabene er størst ved tidlig 
infektion er nedgangen i rodens sukkerindhold omtrent lige stor, 
hvadenten infektionen er sket tidligt eller sent (Schlosser 1951). 

Czechoslovakiet: Udbyttetabet anslås her kun til 16 pct. i 
rodvægt og 0,6 pct. i sukkerindhold for virus-gulsot, hvorimod 
skade forvoldt af bedemosaik i modsætning til forholdene i andre 
lande her vurderes væsentligt højere (28 pct.) (Drachovska-Sima
nova 1950). 

I Danmark blev der i årene 1946-48 foretaget en ret detaljeret 
kortlægning af angrebsstyrkerne i forskellige dele af landet og 
tillige udregnedes de gennemsnitlige smitteprocenter for større og 
mindre områder, inden for hvilke angrebene var af ret ensartet 
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størrelsesorden (Hansen 1950). På basis heraf kan let udregnes 
de gennemsnitlige smitteprocenter for hovedlandsdelene. Man får 
da flg. tal: 

Jylland Øerne 

1946 2.3 pet. 24.6 pct. 
1947 17.3 pct. 28.4 pet. 
1948 12.8 pct. 21.3 pet. 

Sammenstilles disse tal med roearealernes størrelse i disse 
år (Statistisk Aarbog) , vil man finde, at angrebene af virus
gulsot har svaret til 100 pet. smitte på flg. arealer. 

i 1946: ca. 20.000 ha foderroer og 11.000 ha fabriksroer, ialt ca. 31.000 ha 
i 1947: » 33.000» » » 12.000» » »» 45.000» 
i 1948: » 28.000» » » 10.000» » »» 38.000» 

I de tre år begyndte angrebene at være almindeligt udbredte 
fra begyndelsen af august og havde nået fuld styrke omkring 
1. september. I henhold til den engelske skala (jvf. ovenfor) må 
der derfor regnes med at mindst l/a af afgrøden er tabt fra de 
nævnte arealer. Skadevirkningen af virus-gulsot på roeafgrøderne 
i Danmark i de tre år har derfor svaret til hele den normale roe
høst på 10.000-15.000 ha årligt, hvilket er 5-10 pct. af den 
samlede værdi, mest for øerne og dermed også for fabriksroerne 
(10 pet. af sukkerhøsten). 

De tre år var ret normale, og skadevirkningen var langt 
større i sådanne år som 1945 og 1952, hvor smitten var langt 
stærkere. 

I bedefrøavlen kan der regnes med tab i frøudbyttet af stør
relsesordenen 30-70 pet. Foranstaltninger, der tilvejebringer en 
sundere bestand af frøroer, medfører tilsvarende forøgelser i frø
udbyttet (Hul! 1950, Hansen 1950, Virusgulsotudv. 1952). 

Ikke blot udbyttet af frø, men også frøenes størrelse og spire
evne nedsættes af sygdommen, og des stærkere jo tidligere plan
terne er smittet. N år symptomerne er synlige allerede første år 
inden planteroernes nedkuling, dør mange af dem snart efter ud
plantningen om foråret, de øvrige trives dårligt og visner for tidligt, 
selv hvor dyrkningsforholdene i øvrigt er gode. Planter, der 
smittes sent det første år, så symptomerne ikke når at vise sig før 
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nedkulingen, reagerer på noget lignende måde, omend knap så 
voldsomt. Infektion i planternes andet år virker langt mindre 
skadeligt, men medfører dog nødmodning 1-2 uger for tidligt 
(SchlOsser 1951). 

4. Sygdommens symptomer. 
Sygdommens symptomer skyldes stærk kulhydratophobning 

i bladene. Normalt bevarer de yngre blade og hjertebladene deres 
grønne farve, medens de ældre blade bliver gule, fortykkede og 
skøre, så de med en knasende lyd knækker i mange stykker, hvis 
de krølles sammen i hånden. Disse symptomm· forstærkes ved 
stærk belysning og andre forhold, der fremmer kulsyreassimila
tionen, medens de svækkes eller helt maskeres ved beskygning. 
I tilknytning til de ydre symptomer sker der en nekrotisering af 
karstrengenes sivæv (Quanjer 1934). 

Det har nu vist sig, at en kunstig forøgelse af bladenes kul
hydratindhold ved sprøjtning med en 10 pct. sukker opløsning 
virker på samme måde som stærk belysning: Gulfarvningen og 
de øvrige symptomer hos angrebne planter forstærkes, medens 
der ikke hos tilsvarende sunde planter sker synlige forandringer 
på grund af behandlingen (Watson & Watson 1951). Gulsot-virus 
er således nok årsag til gulsotsymptomerne, men formår ikke at 
frembringe disse i blade med et lavt kulhydratindhold, hvilket 
forklarer, at de yngste blade ikke bliver gule. 

Sygdommen medfører ikke dannelse af andre arter af kul
hydrater end dem, der også findes i sunde planter, men derimod 
en kvantitativ forøgelse af både stivelse, sakkarose og ikke mindst 
monosaccharider. Medens man før har ment, at det særlig var 
stivelsesindholdet der blev forøget, er det nu påvist, at langt den 
overvejende del af det forøgede kulhydratindhold i syge planters 
blade består af reducerende sukkerarter, nemlig glukose og fruk
tose i omtrent lige mængder. Endvidere er det fundet, at den 
mængde kulhydrater, der transporteres bort fra bladene i mørke 
om natten, er lige stor fra syge som fra sunde blade, ja endog 
større fra unge, syge blade end fra unge, sunde blade (Watson & 
Watson 1951). 

Mange har ment (jvf. Hijner 1951), at virus-gulsotens symp
tomer kan afledes af en af virus forårsaget forstyrrelse af sirørenes 
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funktion, hvorved assimilaterne ophobes i blade. Bladcellerne 
svulmer op som følge af det forøgede osmotiske tryk, kloropla
sterne degenererer, cellevæggene fortykkes og derved bliver bla
dene tykke, skøre og orangegule, medens sirørene ofte nekrotiseres 
og fyldes med gummi. Men efter påvisningen af, at der transporte
res lige så meget kulhydrat fra syge som fra sunde blade mener 
Watson & Wafson (1951) at have modbevist teorien om den 
hæmmede stof transport og blokering af sirørene som årsag til 
symptomerne, uden at det dog samtidig forklares, hvorledes kul
hydratophobningen da kommer i stand. 

Den af Watson & Watson fremsatte påstand synes at måtte 
bero på en fejlslutning ud fra det foreliggende materiale. Den af 
dem påviste stærke stigning i syge blades indhold af monosaccha
rider må nødvendigvis medføre et abnormt højt osmotisk tryk og 
dermed forstærket diffusion til sivævene. Hvis disse, som påstået, 
fungerer normalt, må der ventes en stærk forøgelse af stoftrans
porten fra bladene. Det er også netop, hvad der sker i unge, syge 
blade, men i ældre, syge blade er stof transporten ikke større end 
i tilsvarende sunde blade til trods for, at det osmotiske tryk netop 
i de ældre, syge blade er særdeles højt. Set i forhold til den af det 
høje osmotiske tryk betingede mulighed for diffussion, er stof
transporten i de ældre, syge blade altså betydeligt nedsat. Der er 
således intet i det foreliggende talmateriale, der gør det urimeligt 
at antage, at sivævene ved det høj e osmotiske tryk hurtigt over
belastes og kommer bagefter med bortledningen af den daglige 
produktion af kulhydrat, når denne ved god belysning eller kun
stig tilførsel af sukker har en vis størrelse. Dermed har en »ond 
cirkel« taget sin begyndelse med stadigt tiltagende osmotisk tryk 
og stadig fremadskridende svækkelse af sivævene, der kan gå så 
vidt, at de nekrotiseres. 

Udviklingen af de egentlige gulsotsymptomer tager sædvanlig 
ca. 4 uger, om end perioden dog kan variere betydeligt (Hul! 
1951, Hijner 1951). Men undertiden optræder der. allerede 1-2 
uger efter infektionen begyndende sygdomstegn i form af hævet 
nervatur og nervelysning (Watson 1951, Hijner 1951). De på
gældende væv lige over nerverne kan dø snart efter, hvorved der 
opstår et netlignende, ligesom »ætset« mønster. »Ætsningen« kan 
senere udvikle sig til generel nekrotisering af de pågældende blade, 
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men kan udeblive på senere udviklede blade, der så kun får 
gulningssymptomer. Ætsningen kan da siges at være et forbigående 
fænomen, men den kan i andre tilfælde vise sig også på de senere 
udviklede blade, og må da siges at være et vedvarende symptom. 

Ætsningssymptomet er ikke så afhængig som de egentlige 
gulsotsymptomer af et højt kulhydratindhold i bladene, hvad enten 
dette er fremkaldt ved tilstrækkelig belysning eller ved kunstig 
tilførsel af sukker (Watson 1951). Derimod er det påvist, at æts
ning oftere viser sig efter infektion med en stor dosis af virus, 
medens det efter en lille begyndelsesdosis af virus oftest udebliver. 
De egentlige gulsotsymptomer falder derimod iflg. Watson 1951, 
ens ud, hvadenten begyndelsesdosis af virus er stor eller lille; 
men Hijner 1951 er ikke enig heri. Ætsningen kan imidlertid også 
være knyttet til bestemte virustyper (Clinch & Loughnane 1949), 
hvilket senere skal omtales. 

5. Smittemåder . 

Der kan fortsat i praksis ses ganske bort fra muligheden for 
mekanisk smitte med virusholdig saft, men sådan smitte lader sig 
dog foretage efter tilvejebringelse af særligt gunstige betingelser: 
Forsøgsplanterne holdes i mørke 2-4 døgn forud for saftpod
ningen, hvortil der må anvendes et abrasiv, såsom carborundum, 
og der må benyttes et smittemateriale af høj virulens. Hvis infek
tionen lykkes, fremkommer der på de podede blade nekrotiske 
pletter, men kun ca. 10-30 pct. af de således podede planter 
plejer at få systemisk infektion (Kassanis 1949). 

Alle de virustyper (se S. 310), der fremkalder virus-gulsot hos 
bederoer, kan overføres med bladlus og er persistente. Smitte
evnen for bladlusene stiger, jo længere de suger på smittekilden 
indtil et maximum nås efter ca. et døgns sugning. Og chancen 
for smitte af en sund plante stiger også med varigheden af sug
ningen på denne. Den korteste tid, hvorpå smitte kan overføres, 
er ca. 1/2 times sugning på viruskilden og den sunde plante til
sammen (Watson 1946). Smitteevnen ebber ud efter ca. 3 døgns 
sugning på sunde planter og på kortere tid, hvis de sultes, iflg. 
Wafson's angivelse. Iflg. senere angivelser fra anden side skal 
vingede forskenlus, der sultes, kunne bevare smitteevnen, til de 
dør af sult efter 7 døgns forløb (Bjorling 1951); og ved fortsat 
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sugning på immune Capsicum-arter har nogle ferskenlus-indivi
der vist sig smitsomme endnu efter 15 døgns forløb (Hijner 1951). 

En række forskellige bladlus arter kan tjene som vectorer. I 
en samle afhandling om virusvecforer har Heinze (1951) opregnet 
flg. 8 arter: Doralis fabae (Scop.), Brachycolus atriplicis (L.), Neo
myzus circumflexus (Buckt.), Aulacorthum pelargonii (Kalt.), Aula
corthum pseudosolani (Theobald), Macrosiphon solanifolii (Ashm.), 
Myzodes ascalonicus (Doncaster) og Myzodes persicae (Sulz.). Til 
denne liste må føjes Hyperomyzus staphyleae (Koch.), der sammen 
med Myzus (Myzodes) persicae og Aulacorthum solani er fundet 
overvintrende i bederoekuler i England. Myzus ascalonicus, der 
som nævnt også er vector for virus-gulsot, er ikke fundet i bede
roekuler, men er derimod almindelig i kålroekuler (Broadbent & 
alt. 1949). 

De arter, der findes overvintrende i roekuler, har naturligvis 
deres særlige interesse i forbindelse med en direkte virusspredning 
fra kuler om foråret, der skal omtales senere. Men hovedinteres
sen i forbindelse med sommerspredningen af virus-gulsot har 
samlet sig om Aphis (Dora lis) fabae og Myzus (Myzodes) persicae. 
De er nemlig begge virksomme smittespredere (hvilket også er 
påvist i Danmark, Hansen 1947, 1950), og samtidig forekommer 
de i tilstrækkeligt betydelige antal i roernarkerne. Særligt Aphis 
fabae optræder ofte i uhyre mængder, men Myzus persicae anses 
alligevel de fleste steder for at være af størst betydning, dels fordi 
den i sig selv er mere effektiv til at overføre smitten, dels fordi 
den bevæger sig mere livligt omkring end den kolonidannende 
bedelus, dels fordi der i reglen er nøjere sammenhæng mellem 
virusspredningen og antallet af ferskenlus end med antallet af 
andre bladlus, deriblandt bedelusen, og endelig fordi den kan 
overvintre på værtplanter, der er modtagelige for dette virus. Nævnte 
sammenhæng mellem antal ferskenlus og virusspredningen er i 
England fundet så stærk, at ferskenlusen der betragtes som prak
tisk talt eneansvarlig for spredningen af virus-gulsot om somme
ren (Watson, Hull & alt. 1951). I Tyskland har derimod Steudel 
(1949) fremsat den opfattelse, at bedelusen er mere betydnings
fuld end ferskenlusen, idet han støtter sig til en sammenligning 
mellem bladlusarternes relative talrighed og angrebsstyrken af 
virus-gulsot i roernarkerne i 1947 og 1948. Det er dog tvivlsomt, 
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om Sleudels talmateriale tillader en sådan slutning, men den engel
ske opfattelse synes på den anden side at være lidt for kategorisk 
til at passe under alle forhold. 

Af vingede og uvingede bladlus former anses i England de 
vingede for at være de mest effektive virusspredere (Kennedy 
1950), selvom deres tilstedeværelse er mindre iøjnefaldende end 
de uvingede, idet man mener, at det er bladlusenes tilbøjelighed 
til at vandre omkring, der er afgørende, fremfor deres antal. Selv 
bladlus arter, der ikke yngler på en bestemt afgrøde, kan meget 
vel bidrage væsentligt til virusspredning i denne, idet vingede 
migranter også besøger og suger på planter, som de ikke kolonise
rer. Fra Imperial Valley i Kalifornien haves et klart eksempel 
herpå, idet spredningen af »cantaloup mosaic« foretages af M. 
persicae der vel kan suge, men ikke yngler på cantaloup (melon) 
(Dickson & alt. 1949). Det hævdes generelt fra engelsk side, at 
den virusspredende evne af en given bladlusart bestemmes, for
uden naturligvis af selve evnen til at overføre det pågældende virus, 
af antallet og bevægeligheden af dens vingede former, hvorimod 
dens muligheder som direkte skadedyr for afgrøden er mindre 
vigtig (Kennedy 1950). Imidlertid må forholdet mellem vingede og 
uvingede formers deltagelse i virusspredningen formentlig også 
veksle efter lokale forhold, særligt klimaet. I Sverige sker hoved
parten af den lokale spredning af virus-gulsot med uvingede fer
skenlus, omend vingede individer kan føres med vinden over 
større afstande (Bjårling 1952). 

For at kunne følge bladlusenes bevægelser og smittesprednin
gen i marken har man forsøgt radioaktiv mærkning af dem ved 
at behandle deres oprindelige værtplanter med radioaktive iso
toper (Rothamsted, rep. 1951, Bjårling & alt. 1951). 

Frøsmitte for virus-gulsot er konstateret for en irsk type af 
sygdommen (Clinch, Loughnane & McKay 1948, Clinch & Lough
nane 1949). Den pågældende virustype overføres til op mod halv
delen af afkomsplanterne. Meddelelsen herom blev først modtaget 
med stærk skepsis, særligt i England og Holland (Watson, Hull & 
Harlsuijker 1949), idet der ikke ved talrige forsøg i disse lande 
var påvist et eneste tilfælde af frøsmitte. Heller ikke den danske 
type af virus-gulsot har- kunnet overføres gennem frø af syge 
planter (Hansen 1950). Imidlertid er de irske angivelser siden 
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blevet fuldt ud bekræftet (Watson 1951, Ernould 1950), men kun 
for den bestemte irske virustype, der også i anden henseende 
adskiller sig fra andre typer af virus-gulsot, bl. a. derved, at den 
overføres betydeligt vanskeligere med bladlus end andre kendte 
typer af virus-gulsot (Watson 1951), se i øvrigt senere. Det frø
bårne irske gulsot-virus blev først fundet i en bestemt sukkerroe
familie, nr. 41, men det har vist sig, at frøsmitten også finder 
sted, hvor »virus-41 « er overført til andre sorter af sukkerroe, 
således Kleinwanzleben E og linier af Hilleshog (Watson 1951). 

Der har ikke udover skudpodning (Roland 1936) kunnet 
konstateres andre smittemåder end de ovenfor nævnte, hverken 
jordsmitte eller smitte ved parasitiske svampe (Hansen 1950). 

Man kan derfor sammenfattende udtale, at virus-gulsot spre
des med bladlus, og under praktiske forhold ikke på anden måde; 
dog findes der en type af virus, der tillige overføres gennem frø 
af syge planter, og skønt den hidtil i naturen kun er truffet i Irland, 
kan det ikke udelukkes, at den eller en lignende virustype før 
eller siden også vil optræde andetsteds. Saftsmitte kan foretages, 
men meget vanskeligt, og forekommer ikke under naturlige for
hold. 

6. Gulsot~virus in vitro. 

Tålsomheden over for forskellige behandlinger har ikke kun
net bestemmes direkte, idet dette virus som nævnt ikke let smitter 
mekanisk. Man har imidlertid kunnet fremstille specifikt anti
serum mod gulsot-virus (Kleczkowski & Watson 1944) og derefter 
bestemt visse forhold hos virus-antigenet. Dette tåler opvarmning 
til 50°C i 10 minutter, men ikke til 55°C; ved stuetemperatur kan 
det opbevares i udpresset saft i indtil 3 døgn (i afskårne blade i 
6 døgn eller mere). Det kan udfældes med ammoniumsulfat og 
genopløses i vand, men denne behandling medfører ingen særlig 
rensning for medfølgende stoffer i saften, og heller ingen særlig 
koncentrationsforøgelse. 

Til klaring af plantesafter, der indeholder gulsot-virus, an
befales fra hollandsk side rystning af saften med kloroform 
(Hijner 1951). 

Klaret saft af planter med virus-gulsot er blevet undersøgt i 
elektronmikroskop. Der er derved fundet langstrakte (stavfor-
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mede) partikler af varierende længde og en tykkelse på 10-15 my. 
Lignende partikler er påvist i de specifikke bundfald, der dannes 
ved blanding af sådan saft med tilsvarende antiserum (Leyon, 
1951). Disse stavformede partikler findes ikke i saft fra sunde 
roeplanter, der derimod indeholder store mængder af kuglefor
mede partikler (Bawden & Nixon 1951). Den for virus-gulsot 
specifikke serologiske reaktion synes ved sin karakter: tæt bund
fald, at tyde på i overvejende grad at være en reaktion med kugle
formede partikler i langt højere koncentration end de ret spar
somme stavformede partikler. Stavene kan i øvrigt fjernes ved 
frysning af saften, hvorimod dennes specifikke serologiske aktivi
tet ikke ændres ved frysning. Nixon & Watson (1951) har af disse 
grunde fremsat den formodning, at saft fra roeplanter med virus
gulsot indeholder i det mindste to slags specifikke partikler; den 
ene er de stavformede, der ses med elektronmikroskopets hjælp, 
den anden slags er af en i og for sig ukendt størrelse og form, men 
dog formentlig sfærisk og forekommende i langt højere koncen
tration end de stavformede. Det må dog her tilføjes, at den sero
logiske reaktion, selvom den er specifik for virus-antigenet, kan 
tænkes påvirket af de kugleformede partikler, der også forefindes 
i rigelig mængde i sund roesaft, f. eks. ved at være adsorberet til 
disse, analogt med serologisk agglutination af plastiderne i saft 
fra virussyge planter. 

7. Gulsot-virus in vivo. 

Den højeste viruskoncentration, eller rettere virus-antigen
koncentration, i 1. års roer er fundet i blade med de stærkeste 
gulsotsymptomer ; koncentrationen er størst i fuldt belyste planter, 
og i disse er den større i de ældre, gule end i de unge blade; i gule 
blade, der er sprøjtet med en sukkeropløsning, findes mest virus
antigen. Hos beskyggede planter er der derimod fundet lidt mere 
antigen i unge end i sådanne gamle blade, der på grund af lys
mangelen var uden symptomer (Watson 1951). Hos bedefrøplan
ter, der var smittet året forud, er fundet mest antigen i unge orga
ner: Blade, stængler i højde med bladene og i siderødder. Gendron 
& Limasset (1950), der fandt sidstnævnte forhold hos frøplanter, 
har siden (1951) kunnet bekræfte Walsons angivelse for 1. års 
roeplanter, og henviser til sammenhængen med den forskellige 
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transportretning for reservenæringsstofIerne i 1. års og 2. års roe
planter. 

Bevægelsen af virus fra podede blade til andre dele af plan
terne kan foregå meget hurtigt, undertiden på kun to timer 
(Bjorling 1951). Bevægelse af virus fra inficerede hjerteblade til 
de ydre blade foregår langsommere end omvendt (Hijner 1951). 

Virus bevæger sig således lettere med end mod strømmen af 
reservenæringsstofIer, et forhold, der i øvrigt længe har været 
kendt for andre virusarters vedkommende. 

8. Forskellige virustyper • 

Forskellige virustyper som årsag til virus-gulsot hos bederoer 
er allerede berørt ovenfor. Clinch & Loughnane (1949) påviste i 
Irland to almindelige typer af virus-gulsot, den ene type uden, 
den anden med »ætsning«, der for denne type er vedvarende. De 
to typer betegnedes som henholdsvis »mild strain« og »severe 
strain« af gulsot-virus. Endvidere fandt de samme forfattere den 
s. 307 omtalte frøbårne type, »Virus 41« der fremkalder lignende 
symptomer som »mild strain«. 

Hverken »strain 41« eller »mild strain« beskytter imod senere 
infektion med »severe strain« (Clinch & Loughnane 1949). Det 
har siden vist sig, at »strain 41« og »mild strain« ikke reagerer 
med engelsk virus-gulsot antiserum, hvilket derimod har givet 
reaktion med prøver af gulsot-virus fra Holland og Sverige. Skønt 
de irske typer, »mild strain« og »strain 41«, frembringer næsten 
helt ens symptomer, når de inficerede planter vokser i det fri, 
kan de to typer dog skelnes under væksthusforhold, hvor »strain 
41« giver svagere symptomer end »mild strain« og tillige derved, 
at førstnævnte type er vanskeligere at overføre med bladlus end 
sidstnævnte, nemlig i forholdet henholdsvis til 10 pct. og til 80 pet. 
af prøveplanterne (Watson 1951). 

Også i England er der isoleret forskellige typer af gulsot
virus, således en type, der ligner irsk »mild strain« og ikke frem
bringer ætsning, en anden type, der ligner irsk »severe strain« 
ved at frembringe vedvarende ætsning, og en tredie type, der vel 
medfører ætsning, men kun som et forbigående symptom (jvf. s. 
307). Infektion med sidstnævnte type har vist sig at kunne beskytte 
planter mod senere infektion med den foregående type. Det er 
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dermed konstateret, at een type af gulsot-virus kan beskytte imod 
en anden type (Watson 1951); men alle typer står ikke hverandre 
så nær, idet, som allerede nævnt, irsk »mild strain« og »strain 41« 
ikke beskytter mod irsk »severe strain«. 

I Kalifornien er der fundet et virus hos bederoer, der er be
skrevet under navnet »yellow-net virus« (Sylvester 1948). Det 
ligner gulsot-virus deri, at det ikke overføres ved saftpodning, 
men med bladlus (M. persicae og flere) og at det er persistent, samt 
delvis ved symptomerne, især på de ældste blade. Symptomatisk 
adskiller det sig ved at frembringe en klar gulfarvning af bladenes 
nervenet, særligt i de yngste blade, hvoraf navnet. En anden for
skel skulle være, at »yellow-net virus« bærende bladlus under en 
sulteperiode ikke mister smitteevnen så hurtigt som bladlus, der 
fører gulsot-virus, og at bladlusene i det hele taget bevarer smitte
evnen længere, måske livsvarigt, ialtfald i 11 dage (Sylvester 1950). 
Der må dog, som omtalt ovenfor, nu regnes med længere varighed 
af gulsot-virus i vectoren end før antaget, hvorfor denne forskel 
måske ikke er så betydningsfuld. Det angives endelig, at »yellow
net virus« ikke angriber spinat. 

En tilsvarende sygdom er i Europa først fundet i Belgien 
(Roland 1948), hvor den kaldes »la jaunisse des nervures«, der 
formodes at være identisk med »yellow-net«. Siden er tilsvarende 
sygdomsbilleder iagttaget i Midttyskland (Klinkowski & Schmelzer 
1951) og i England (Hul!, iflg. Watson 1951). 

Det engelske »yellow-net virus« overføres ikke så let med 
M. persicae som gulsot-virus, kræver længere sugetid til optagelse 
af viru's og menes at forblive aktivt i vectoren i længere tid end 
gulsot-virus, hvilket forhold stemmer med det kaliforniske virus. 
Variationer i belysningen af de inficerede planter har kun ringe 
indflydelse på »yellow-net« symptomerne; jvf. ætsningssymptomet 
ved virus-gulsot (se s. 305). Ioverføringsforsøg hænder det, at nogle 
planter ikke får »yellow-net«, men derimod symptomer~ der ikke 
kan skelnes fra sådanne, der skyldes milde linier af gulsot-virus. 
Det pågældende virus, »yellow-net mild strain«, synes at være 
ensartet og stabilt. Hidtil er yellow-net aldrig isoleret fri for »yel
low-net mild strain«, som anses for at være en komponent af et 
))yellow-net« virus-kompleks hvori begge komponenter som følge 
af deres egenskaber må henføres til gulsot-virustyperne. Der er 
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faktisk en ikke ringe lighed mellem den egentlige »yellow-net« 
komponent og ætsningskomponenten i gulsot-virus: Hverken »yel
low-net mild strain« eller »yellow-net complex« virus har givet 
positiv reaktion med engelsk virus-gulsot antiserum (Watson 
1951). Men der er i mange stater i U. S. A. påvist almindelig 
virus-gulsot, der reagerer med antisera fra Holland og Frankrig 
(Coons 1952). 

Der findes altså en række af mere eller mindre forskellige 
virustyper, der kan forårsage virus-gulsot eller nært lignende syg
domsbilleder. Man kan sammenfattende sige, at kun enkelte af 
disse typer har vist indbyrdes serologisk eller immunologisk 
slægtskab. Men det må tilføjes, at dette ingenlunde udelukker, at 
et virkeligt, d. v. s. genetisk slægtskab eksisterer. Ganske tilsva
rende mangel på evne til indbyrdes immunisering mellem for
skellige linier af samme virus har f. eks. længe været kendt for 
»curly-top« virus hos sukkerroe (Carsner 1926, Giddings 1941); 
det indbyrdes forhold mellem det argentinske og det nordameri
kanske »curly-top« virus er endnu fjernere, idet der ikke blot 
savnes præmunitet, men de to virusstammer overføres heller ikke 
med de samme cikade-arter, og alligevel anses de for at være 
linier af samme virus (Bennet 1946). 

Virus-gulsot er hidtil blevet betragtet som en sygdom, der 
frembragtes af en enkelt virus art, som er rubriceret under beteg
nelserne Beta Virus 4 (Smith) eller Corium betae (Holmes). Hvor
vidt de forskellige typer af virus i denne gruppe skal opfattes som 
arter eller blot som linier af samme art må fremtidige under
søgelser afgøre. 

9. Værtplanter og smittekilder. 
Angrebne levende planter af bederoe og spinat kan tjene som 

smittekilder for virus-gulsot. Visse andre arter, der tilhører samme 
familie som disse, Chenopodiaceae, eller den beslægtede familie 
Amaranthaceae, kan angribes, men er eenårige og spiller derfor 
ingen rolle for virus'ets overvintring. Derudover er nævnt arter 
af Polygonaceae (Hijner 1951) og af Aizoaceae (Leyon 1951) som 
værtplanter for virus-gulsot. 

Bortset fra den irske frøbårne virustype (jvf. s. 307 og 310) 
sker overvintringen af gulsot-virus, så vidt det vides, praktisk taget 
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udelukkende i levende, overvintrende planter af bederoer eller 
spinat. Navnlig er marker med disse planter, der er overvintret 
med henblik på frøavl, i de fleste lande potentielle smittekilder af 
første rang. I praksis viser dette sig klart ved en stærk sammen
hæng mellem forekomsten af angreb af virus-gulsot og frøavlens 
geografiske fordeling, og deri, at angrebenes intensitet aftager med 
afstanden fra de enkelte frømarker. Det sidste kan dog ofte være 
tilsløret, fordi sygdommen under gunstige forhold spredes meget 
hurtigt over store strækninger. 

Disse forhold er indgående undersøgt og beskrevet i Danmark 
(Hansen 1950), og m. H. t. forholdene i nyere tid i andre lande, 
hvor bedefrøavlen ligesom her i landet er den vigtigste potentielle 
smittekilde, kan der henvises til Ernould 1950 a (Belgien), Hull 
1951 (England), Limassel & alt. 1949 (Frankrig), Bjorling 1949 
(Sverige) og Steudel 1952 (Tyskland). I England virker bedefrø
markerne ikke alene som smittekilder for virus, men også som 
overvintringssteder for ferskenlus, og man anser det gennem bede
frøavlen forøgede antal ferskenlus for en vigtig medvirkende årsag til 
de stærkere virusangreb i frøavlsdistrikterne (Watson & Healy 1953). 

Foruden bedefrømarker kan bederoekuler virke som smitte
kilder (også under danske forhold: Hansen 1950, Hcie 1952) 
omend bedefrømarkerne har en langt større potentiel, og de fleste 
steder også effektiv, kapacitet som smittekilder. Men kulerne til
lægges i Holland en særlig betydning (Harlsuijker 1949, Hijner 
1951) eftersom man der forlængst har bestræbt sig for at koncen
trere bedefrøavlen i en enkelt provins. I England har man i de 
seneste år gjort sig store anstrengelser for at nedsætte antallet af 
smittekilder, som rimeligt er, begyndende med sanering af frøaf
grøderne (jvf. s. 322 og 326). Det forventes dog, at der efter frøafgrø
dernes neutralisering som smittekilder fortsat vil eksistere en ikke 
uvæsentlig smittefare fra roekulerne, hvor der foruden syge roer 
kan overvintre flere forskellige bladlusarter (se s. 306), der er i 
stand til at sprede smitten direkte fra kulerne om foråret til roe
markerne (Hu1l1951). 

10. Veetorers økologi. 
Overvintringen af bladlus kan ske ved æg på særlige vinter

værtplanter: Ferskenlusen har sine vinter æg på fersken og be-

21 
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slægtede træer og bedelusen har sine på Benved (Euonymus) og 
Kalkved (Viburnum). Medens bedelusen normalt ikke synes at 
overvintre på anden måde end ved æg (holocyclisk), kan fersken
lusen desuden overvintre ved fortsat parthenogenetisk formering 
(anholocyclisk) på planter i stuer, væksthuse, kartoffellagre og i 
roekuler. Og i et mildt vinterklima kan den på tilsvarende måde 
opretholde livet på mark- og haveplanter i det fri. 

At ferskenlusen kan overvintre i roekuler blev iagttaget i 
Holland allerede i 1941 (iflg. Hijner 1951) og er nærmere studeret 
i England (Broadbent & alt. 1949). Også i Danmark kan der i 
visse år forefindes ferskenlus i betydeligt antal i kulerne (Heie 
1952). Overvintring på frilandsplanter af kål m. m., i milde 
vintre spiller flere steder en betydelig rolle. I England er fersken
lusen fundet overvintrende på frøbederoer i det fri, og det angives, 
at den om sommeren er langt talrigere på sukkerroer i distrikter 
med bedefrøavl end i tilsvarende distrikter uden bedefrøavl 
(Watson & alt. 1951). Det menes, som allerede nævntside313,at 
de stærkere angreb af virus-gulsot i de engelske frøavlsdistrikter 
for en stor del skyldes den talrigere bestand af ferskenlus i disse 
distrikter (Watson & Healy, 1953). I Tyskland er frilandsover
vintring af ferskenlus ikke ualmindelig i Rhinlandet. Afgørende 
klimafaktorer, foruden minimumstemperaturerne, er varigheden 
og tidligheden af vinterfrostperioden. Ferskenlus på friland har 
overlevet -12,9°C i januar. I eftervinteren er tørt vejr gunstigere 
end fugtigt. N aftefrost under -5 ° C standser bestandens formering 
i det tidlige forår. Ved Elsdorf er frilandsovervintring påvist i 3 
af de 5 år fra 1946 til 1951 (Steudel 1952 c). I Danmark er det 
ikke endnu lykkedes direkte at iagttage overvintrende ferskenlus 
på friland, men det er dog også her konstateret, at lusene kan tåle 
ophold på frilandplanter i lange perioder med ret streng frost 
(Heie 1952). Tidligere undersøgelser her i landet har vist, at fer
skenlusen, alt andet lige, optræder talrigst om sommeren i nær
heden af overvintringssteder som byer, landsbyer og huse samt, 
efter milde vintre, tillige overalt langs kysterne, hvor der er strand
enge (Hansen 1941). Strandenge må derfor mistænkes for at 
kunne fungere som overvintringssteder for ferskenlusen, med
mindre strandengens virkning kan forklares på anden måde. 
Overvintring af lusene er den mest sandsynlige forklaring, idet 
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der sådanne steder er et rigt udvalg af perennerende planter, sine 
steder beskyttet af tang o. 1., og det må i øvrigt formodes, at mikro
klimaet er særlig mildt nærmest kystlinien. Det er siden påvist i 
England, at Myzus ascalonicus, som i det ydre meget ligner M. persi
cae, fortrinsvis overvintrer på engplanter og om sommeren er tal
rigst nærved engstrækninger (Doncasler & Kassanis 1946). Denne 
art overfører gulsot-virus ligesom M. persicae, men ikke kartoffel
virus Y. Da udbredelsen af det sidstnævnte virus, ligesom blad
lusantallet er fundet at være størst nærmest kyster med strandenge 
overalt i Danmark synes den formodede overvintring af M. persi
cae på strandenge ikke at kunne bero på forveksling med M. asca
lonius. 

Bladlusbestandens talmæssige udvikling om sommeren er, 
foruden af overvintringen, i høj grad afhængig af de lokale klima
forhold (Hansen 1941), men er selv bestemmende for kardinal
tidspunkterne for virus-gulsotens spredning i løbet af sommeren. 
Udviklingens forløb er i hovedsagen det samme i Danmark som 
i de omliggende lande, men er dog noget tidligere i sydligere lande, 
f. eks. i Frankrig ca. en månedstid førend her (Grente 1950). I 
Danmark ses de første angreb af virus-gulsot sjældent før omkring 
midten af juli, omkring 1. august kan der iagttages svære angreb i 
nærheden af smittekilderne, og i løbet af august måned udvikler 
angrebene sig til fuld styrke og bliver ofte vidtudbredte, men op
hører med at tiltage i styrke fra ca. 1. september. Da inkubations
tiden er ca. 3-4 uger, fremgår det heraf, at infektioner i nogen
lunde rigeligt omfang begynder omkring midten af juni, men 
stiger derefter i mere eller mindre hastigt tempo, indtil et maximum 
af infektion nås i de sidste dage af juli for derefter at ophøre. 
Denne udvikling af sygdommen svarer netop til de tidspunkter, 
der normalt gælder for udviklingen af bladlusbestanden i sommer
tiden - ialtfald på steder, hvor bladlusene optræder talrigt som 
følge af gunstige livsbetingelser (se senere). 

N år bladlusene forsvinder ved udgangen af juli, ofte ganske 
pludseligt, kan det være som følge af svampesygdomme eller 
angreb af dyriske fjender, f. eks. svævefluer, men kan i øvrigt 
også skyldes det forhold, at hovedparten af yngelen bliver vingede 
individer, der forlader den pågældende afgrøde, når bestandens 
talrighed bliver tilstrækkelig stor (Doncaster & Gregory, 1948). 

21* 
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Der plejer efter en stor bestand i juli kun at være ganske få eller 
slet ingen bladlus at finde i august måned, men bestanden kan 
derefter tiltage igen og nå et nyt maximum i løbet af efteråret. 
Selvom bestanden ikke siden kommer op på de høje tal som i 
juli måned, vil der dog kunne foregå en betydelig smittespredning 
i løbet af efteråret. 

Det er påvist, at bladlusbestandens talmæssige udvikling for
løber noget anderledes, når bladlusene om sommeren kun er få
tallige, end når der er mange. I sidste tilfælde nås som nævnt et 
højt maximumsantal ret tidligt, her i sidste halvdel af juli, hvor
efter bladlusene forsvinder næsten totalt på forbløffende kort tid, 
men når der kun har været få bladlus om sommeren, fortsætter 
antallet at stige ret jævnt, så at efterårsbestanden faktisk bliver 
talrigere end sommerbestanden (Hansen 1950). Tiden for den 
lokale virusspredning vil variere i overensstemmelse hermed. På 
steder med kun få bladlus i sommertiden, d. v. s. på de gode 
kartoffelavlssteder, må der derfor regnes med stærkere virusspred
ning om efteråret end om sommeren. Kartofler, hvis vækst er af
sluttet, bliver ikke påvirket heraf, men i roernarker og andre sildige 
afgrøder vil virusspredning foregå i stigende grad sådanne steder. 

Den sene smittespredning får ikke større indflydelse på ud
byttet af foder- og fabriksroer, og symptomerne vil næppe nå at 
vise sig ret meget før optagning, især da lysstyrken aftager om 
efteråret. Men for de i samme år udlagt e frøroer, der skal vokse 
igen næste år, bliver smittespredningen om efteråret en sag, der 
fortjener opmærksomhed, og som senere atter skal berøres (se 318). 

På deres sommerværtplanter foretrækker både fersken- og 
bedelusen at holde sig til de helt unge eller de helt gamle blade, 
medens de undgår de udvoksne, mellemste blade af sukkerroe
planter. Dette gælder særligt for Myzus persicae, i mindre grad 
Aphis fabae. Det formodes, at det bladområde, hvorpå en blad
lusart suger, er et mål for artens tilpasning til den pågældende 
værtplante. M. persicae breder sig over et videre bladområde på 
kartoffel end på sukkerroe og anses for at være bedre tilpasset 
til førstnævnte plante (Kennedy & alt. 1950). Overensstemmende 
med den nævnte fordeling på unge og gamle blade af sukkerroer 
er det fundet, at bladlus kun formerer sig godt på unge og på 
gamle sukkerroeplanter, men ikke på planter af middel alder 
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(Watson & alt. 1951). Dette forhold har utvivlsomt forbindelse 
med virkningen af forskellige såtider m. m. (se s. 320). 

Det er endvidere påvist (Kennedy 1951), at bladlusene vokser 
og yngler betydeligt hurtigere på virussyge end på sunde sukker
roeplanter, hvorfor overbefolkning og dermed følgende udvikling 
og emigration af vingede former begynder tidligere på de syge 
end på de sunde planter. Dette forhold er naturligvis direkte 
fremmende for virusspredningen. 

11. Sygdommens optræden. 

Den geografiske udbredelse af angrebet af virus-gulsot på 
foder- og fabriksroer afhænger først og fremmest af fordelingen 
af de vigtigste smittekilder. Der er her i Danmark en nøje sammen
hæng mellem bedefrøavlens fordeling og forekomsten af angrebene 
af virus-gulsot (Hansen 1950). Men virus-gulsotens fordeling af
hænger tillige af den talmæssige forekomst af smittespredende 
bladlus, særligt ferskenlusen. Det kan under visse forhold være 
vanskeligt at adskille de to faktorer, nemlig hvor bladlusene op
træder mere talrigt i roernarkerne i egne med bedefrøavl, end hvor 
der ikke drives bedefrøavl. Som tidligere nævnt er dette tilfældet 
i England (Watson & alt. 1951). 

Da virus-gulsot væsentligst spredes med ferskenlusen, ligesom 
de vigtigste virussygdomme hos kartoffel, skulle man i og for sig 
mene, at de egne, der er kendt som særligt gode avlssteder for 
læggekartofler, samtidig ville være steder med minimal spredning 
af virus-gulsot. Der er da også undertiden en vis sammenhæng, 
således i Danmark i 1946; men i 1947 og 1948 var denne sammen
hæng ikke til stede, så at det måtte fastslås, at der ikke altid kan 
påregnes mindre spredning af virus-gulsot i områder, der egner 
sig bedst til fremavl af sunde læggekartofler (Hansen 1950). Dette 
er siden bekræftet, idet der i virus-gulsot-udvalgets beretning 1951 
udtales, at forsøgene» ... udpeger ikke nogen enkelt provins som 
værende bedst til fremavl af planteroer«. Men af den tilsvarende 
beretning for 1952 fremgår det dog klart, at der påny har været 
en vis sammenhæng, idet planteroer, der var avlet i Jylland, gav 
overlegent frøudbytte. 

En af grundene, formentlig den vigtigste, til at gode fremavls
steder for læggekartofler ikke altid er egnede også til fremavl af 
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planteroer må søges i den stærkere sildige efterårssmitte på disse 
steder, et forhold, der allerede er omtalt i forbindelse med blad
lusenes økologi (s. 316). Men også andre forhold kan bevirke en 
udviskning af sammenhængen. Selvom ferskenlusen er den vig
tigste smittespreder for de pågældende kartoffel- og bederoeviroser, 
deltager også forskellige andre bladlusarter i spredningen. Samme 
virkning vil det have, når ferskenlusen i et mildt vinterklima kan 
overvintre i bedefrømarker, der er sået på blivestedet (Watson & 
alt. 1951), såvelsom i kuler med bederoer, særlig hvor disse er 
nedkulet med top, som tilfældet er med planteroer til frøavl 
(Broadbent & alt. 1949). 

Det må i denne sammenhæng påpeges, at bedefrøavlen som 
sådan kan indebære faremomenter for avl af virusfri lægge
kartofler selv på steder, hvor sommerens klimaforhold er gunstige 
for kartoffelavlen. 

t 2. Immunitet og resistens hos slægten Beta mod virus-gulsot. 

Der har ikke kunnet udpeges nogen sort eller art af bederoer 
med specifik immunitet mod virus-gulsot, således som det kendes 
fra en del andre planteviroser. Det må endog betvivles, at immune 
sorter i det hele taget vil kunne findes (se f. eks. Ernoald 1951 c, 
Hall 1951). Ingen immunitet er fundet ved undersøgelse af en 
række forskellige arter af slægten Beta: B. patellaris, B. procambens, 
B. macrocarpum, B. lomatagona, B. Trigyne, og ikke heller i 150 
undersøgte geografiske stammer af B. vulgaris maritima fra Europa, 
Afrika og Asien eller i nogen af de dyrkede sorter af B. vulgaris 
(Ernould 1951 c). 

N ogle sorter er dog mere tolerante end andre, hvilket ytrer 
sig ved mildere symptomer og lavere angrebsprocenter (Ernould 
1951 c, Bjorling 1951, Hu1l1951, Hijner 1951 og flere). SchlOsser 
(1952) angiver, at der på S.-ø. Englands kyster findes former af 
vildroer (strandbeder = B. vulgaris maritima), der er højtolerante 
overfor gulsot-virus såvelsom over for en række andre virustyper, 
medens strandbeder fra middelhavskysterne, der skal være de 
dyrkede bedeformers ophav, næsten helt mangler sådanne tole
ransgener. Dette, i forbindelse med virus-gulsotens opdukken og 
udbredelseshistorie i de europæiske roedyrkende lande i nyeste 
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tid, tydes derhen, at virus-gulsotens hjemsted skulle være Eng
lands kyster (jvf. s. 300) og at dens spredning er startet parallelt med 
bederoeavlens udvikling i England. De pågældende strandbede
formers tolerance menes at være opstået ved naturligt udvalg 
gennem meget lange tidsrum. Inden for de dyrkede bederoeformer 
kan der spores en sådan udvikling af tolerance ved naturligt masse
udvalg på steder med stærk smitte (Bjorling 1951). 

Ved danske undersøgelser (Hansen 1950) fandtes sukker
roer gennemgående mest angrebne, runkelroer mindst og foder
sukkerroer intermediært, men det indbyrdes forhold mellem de 
tre sorter varierede fra stamme til stamme, samt tillige fra lokalitet 
til lokalitet, og formodedes at kunne forskyde sig også fra årgang 
til årgang. Det kan derfor ikke overraske, når der fra Tyskland 
(Heiling 1953) anføres den omvendte orden for modtageligheden 
af de tre sorter bederoer, med runkelroer som mere modtagelige 
end sukkerroer, medens fodersukkerroer indtog en mellemstilling. 
Sagen må formentlig forklares derved, at de samme arveligt be
grundede egenskaber under visse forhold begunstiger smitte, me n 
under andre forhold kan virke modsat (Hansen 1950). Nogle for
skere er af den opfattelse, at de fundne forskelle i modtagelighed 
skyldes egenskaber som toppens bladfylde, der i lighed med 
plantebestandens tæthed (se s. 321) påvirker mikroklimaet og der
igennem betingelserne for bladlusenes trivsel (Heiling 1953). Der 
er dog ingen fast korrelation mellem toppens størrelse og modtage
ligheden; Blencowe & Tinsley (1951) fandt således i et år mere 
infektion i en stortoppet stamme end i en småtoppet. men i det 
følgende år var det omvendte tilfældet. 

13. Dyrkningsiorholds indilydeise på angrebsstyrken. 

a) Gødskning med kvælstofgødning har i danske forsøg 
(Hansen 1950) i nogen grad enten formindsket smitten eller dog 
tilsløret symptomerne, men hverken N, K eller P påvirkede 
angrebsgraden så meget, at der kunne tillægges gødskningen nogen 
særlig betydning. Samme opfattelse er mim nået til i andre lande 
(f. eks. Blencowe & Tinsley 1951, Hu1l1951). I Tyskland (Heiling 
1953) har man fundet, at N-gødskning efter symptomernes frem
komst ikke hæver udbyttet, men tværtimod forøger indholdet af 
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det for sukkerfabrikationen skadelige kvælstof. Derimod skal 
passende N-gødskning til unge planter i nogen grad kunne virke 
forebyggende ved at fremme udviklingen af en tæt bestand. Det 
tilrådes derfor at give al N -gødning før såningen, men ikke i 
større mængde end fremmende for væksten. Fra samme side an
føres, at medens kalium ikke selv har specifik virkning over for 
angreb af virusgulsot, modvirkes sygdommen af kloridholdig K
gødning, der holder roebladene saftspændte og i tørt vejr hæmmer 
deres visning. Svovlsur kali har ingen sådan virkning. Det hævdes, 
at kloridionen virker modsat på kartofler og derved fremmer an
greb af bladrullesyge. 

Det er iagttaget i Belgien, at virus-gulsotens symptomer bliver 
mere eller mindre maskeret hos planter på humusjorder (Ernould 
1951). 

b) S å ti d e n. Sen forårssåning af roerne medfører stærkt for
øget smitte med virus-gulsot til trods for den kortere vækstperiode, 
medens tidligst mulig såning om foråret er en af de sikrest vir
kende forholdsregler til lokal nedsættelse af angrebets intensitet. 
Dette er fastslået ved forsøg såvel i Danmark (Hansen 1950) som 
i mange andre lande (se f. eks. for England Hull1951, Blencowe 
& Tinsley 1951, for Tyskland Steudel & Heiling 1952, for Holland 
Hijner 1951). Såtidsvirkningen er formentlig en følge af, at blad
lusene, især ferskenlusen, kun dårligt trives og yngler på roe
planter af middel alder, medens helt unge eller helt gamle planter 
er langt bedre næringsplanter (jvf. s. 316). Da bladlusene først op
træder i nogenlunde stort antal på et senere tidspunkt, her i landet 
efter midten af juni, udsættes de tidligst såede roernarker ikke for 
smitte, før de har nået et stadium i udviklingen, hvor de er lidet 
tiltrækkende for bladlusene. 

Ved såning med mellemrum sommeren igennem fås først 
stærkt stigende smitte, indtil der nås et maximum i tiden mellem 
midten af juni og midten af juli, hvorefter smittespredningen 
hurtigt aftager, men den kan påny stige senere hen. Ved udlæg af 
roer til frøavl i eftersommeren vil der oftest ske mindst smitte 
ved såning i de sidste dage af juli, således at de nye planter kom
mer til at befinde sig i de mest modtagelige stadier af deres ud
vikling i første halvdel af august, hvor der næsten ingen bladlus 
forekommer. Planter, der sås senere, vil være i mere modtagelige 
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stadier, når bladlusene bliver talrigere i løbet af efteråret og kan 
derfor, som det da også er fremgået af forsøg, blive stærkere 
smittet (Hansen 1950). 

c) Plantebestandens tæthed. Tæt plantebestand i roe
marken modvirker ligesom rettidig såning angreb af virus-gulsot 
og er ligesom såtiden et forhold af almen karakter, der allerede 
gennem en årrække har været kendt fra forsøg i mange lande. 
Der er fremsat to opfattelser af fænomenet: den ene går ud på, at 
bladlus ikke opsøger eller trives i en tæt plantebestand på grund 
af de der herskende mikroklimatiske forhold. Den anden op
fattelse, der er fremsat fra engelsk side (Blencowe & Tinsley 1951), 
er dEm simple, at det samme antal infektioner pr. areal enhed i en 
tynd bestand automatisk vil medføre højere smitteprocent end i en 
tæt bestand. Naturligvis har dette simple talforhold en vis andel 
i virkningen af en tættere plantebestand, men mon det dog ikke 
vil være overdrevet at frakende bladlusenes biologiske reaktioner 
enhver andel i resultatet? 

d) Skjoldkulturer. Virkningen afplantebestandens tæthed 
har utvivlsomt nogen tilknytning til virkningen af skj old k ultu
rer, hvorved forstås fremmede plantearter, der dyrkes i blanding 
med afgrøden og ved sin tilstedeværelse forhindrer virussmitte i 
denne. En sådan virkning blev først iagttaget og undersøgt i Danmark 
(Hansen 1947, 1950) og er siden bekræftet såvel her (Sv. E. Han
sen 1951) som i udlandet (Hllll 1951, Bjorling 1949, Limasset & 
alt. 1949, Bonnemaison 1950 o. fl.). 

Roeplanter kan således, uanset såtiden, beskyttes i meget be
tydelig grad imod virus-gulsot ved forårsudlæg i dæksæd af byg, 
hør, gul sennep o. L til frøavl på blivestedet. Tiltrækning af plante
roer til frøavl kan foregå på ganske tilsvarende måde ved såning 
af roerne i en skjoldkultur, men af hensyn til, at roerne skal være 
større, når de skal nedkules og udplantes, end når de skal over
vintre på såstedet, må skjoldkulturen holdes mere åben. God be
skyttelse af planteroer kan opnås ved tidlig forårssåning i afveks
lende rækker med byg på almindelig roerækkeafstand og ingen 
eller kun ringe udtynding af roerne (Hansen 1950). 

I Frankrig har man både i bederoefrøavlen og ved avl af 
læggekartofler særligt interesseret sig for hamp og majs som skjold
kultur og fundet god virkning deraf (Bonnemaison 1950). Derfra 
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angives følgende retningslinier: Skjoldkulturen skal anbringes 
vinkelret på den fremherskende vindretning; den må være til
strækkelig tidligt udviklet til at holde bladlusene borte på den tid, 
da smittespredningen tager sin begyndelse, og den må have tæt 
bladfylde gennem hele den periode, hvori den skal virke. 

I England har man i betydeligt omfang i praksis gennem de 
sidste år benyttet sig af skjoldkulturer, vel særligt bygdæksæd ved 
bedefrøavl; man regner der med, at smitteprocenten nedsættes til 
1/10 i sammenligning med udlæg irenbestand (Hull1951). 

En skjoldkultur som bygdæksæd synes næsten fuldstændig 
at forhindre smitte, sålænge den endnu er grøn, og den modner 
og høstes på en tid, hvor sommerspredning af virus er overstået. 
Men efter dæksædens fjernelse er der påny smittemulighed i for
hold til det antal bladlus, der udvikles i løbet af efteråret. De bedste 
resultater er derfor opnået ved efter dæksædens fjernelse ved høst
tid at foretage supplerende sprøjtning mod bladlusenes efterårs
hold (Hull 1951). De bedste sprøjtevirkninger er opnået ved de 
sildigste sprøjtninger, der forebygger den fortsatte smitte spredning 
i de milde engelske vintre (Hull1951). 

e) Direkte bekæmpelse a fbiadi us har ikke tidligere 
haft større indvirkning på spredning af virus-gulsot, men med 
fremkomsten af de nye systemiske midler med varig virkning er 
der sket en vigtig landvinding på dette felt. Af systemiske insek
ticider kan nævnes selensalte og organiske fosforforbindelser som 
E-605 (Bladan) og Parathion. Selensalte og E-605 har imidlertid 
ikke vist sig tilstrækkeligt virksomme over for virus-gulsotens 
spredning (se f. eks. Ripper & alt. 1949, Hansen 1950). Dog kan 
E-605 undertiden have en betydelig virkning (Hull & Gates 1953). 
Parathion virker ikke dræbende på bladlus ret længe, men synes 
dog at besidde en egenskab, der hæmmer lusenes overføringsevne 
for virus-gulsot; selve suge akten synes hæmmet (Roland 1951). 
Der er fundet en betydelig virkning af bis-(bis-dimethylamino
fosfor)-anhydrid, der kom i handelen i 1949 under navnet Pe
stox 3, og som angives at gøre planterne giftige for bladlus i en 
periode på ca. 4 uger (Ripper & alt. 1949). Et tilsvarende middel 
kaldes Systox. Også i Danmark er der foretaget sprøjteforsøg med 
disse midler (Virusgulsot-udvalget 1950-52, Heie 1952). 
Sprøjtning af frøroer i det første år med Pestox 3 eller Systox har 
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herved vist sig både at forøge frø udbyttet og at nedsætte procenten 
af virusangrebne planter det følgende år. Ved sprøjtning af frø
roer i deres andet år er der ligeledes opnået et forøget frøudbytte, 
men her drejer det sig nok mest om en forhindring af den direkte 
skade forvoldt ved bladlusenes sugning. Det samme er formentlig 
tilfældet med det ikke ubetydelige merudbytte, der er opnået ved 
sprøjtning af foder- og fabriksroer med Pestox 3 i bladlusåret 
1952; i et sådant år er virkningen på virus-gulsoten problematisk, 
hvorimod den direkte sugeskade kan begrænses. Tilsvarende 
sprøjtninger af rodafgrøder i England og Holland reducerede gul
sotprocenten lidt, men dog ikke så meget, at det havde målelig 
indflydelse på udbyttet (Hull 1951, Hyner 1951). I Belgien er 
målt et merudbytte på 12 pet. sukker for 4 gange sprøjtning med 
Pestox (Ernould 1951 b). I Vesttyskland er der fundet god virk
ning over for bladlus af 2-3 gange sprøjtning med Systox, det 
fremhæves, at Systox ikke begrænser den primære invasion af 
vingede bladlus, men derimod dannelsen af kolonier og den senere 
udvikling af vingede lus derfra. Derfor var virkningen af Systox 
bedst, hvor invasionen forud var hæmmet ved tidlig såning, tæt 
plantebestand og i øvrigt gunstige vækstvilkår (Sfeudel 1952 b). 

Direkte bekæmpelse af bladlus i roekuler, der skal henligge 
om foråret, ved rygning e. 1. er ikke fundet tilfredsstillende (Hull 
1951, Hijner 1951). Derimod kan overvintring af bladlus i kulerne 
modvirkes ved tæt aftopning af roerne (Broadbenl & alt. 1949). 
Det er mul~gt, at sprøjtning af foderroerne med systemiske insek
ticider nogen tid inden optagning og nedkuling kan vise sig virk
som, og ligeså en forhindring af roernes spiring i kulen med 
væksthæmmende stoffer (Hyner 1951). Det er ligeledes muligt, 
at udarbejdelsen af en teknik til behandling af roekulerne med 
et elektrisk kortbølgefelt, der er i stand til at dræbe bladlus på 
få sekunder (Hansen 1950), kan blive den letteste og mest prak
tiske løsning af problemet bladlus i roekuler (eller mere alment: 
Insekter på utilgængelige steder). 

14. Isolation fra smittekilder. 

De virksomste foranstaltninger til at bryde virusets årlige 
kredsløb er isolation mellem 1. års roerne og overvintrede, smitte
farlige roer i frømarker og roekuler, hvilket kan opnås ved af-
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stand i rum, tid og ved skjoldkulturer. Virkningen af isolation kan 
så støttes med andre forholdsregler og med direkte bekæmpelse 
af smittespredende bladlus, således som allerede berørt i forbin
delse med skjoldkulturer. 

Isolation ved afstand i tid kan ved frøavl tænkes gennemført 
ved i et stort område et år kun at dyrke stiklinger og det næste år 
kun foretage frøavl. En sådan fremgangsmåde er af flere nævnt 
som en mulighed (Smilh 1947, Grenle 1950, Sv. E. Hansen 1953). 
Isolation ved afstand i tid kan også ske, hvis frøavlen bliver gen
nemført i løbet af een vækstperiode efter vernalisering af udlægs
frøet (Heinze 1950), men dette vil i det lange løb kunne få uheldige 
virkninger, hvis det sker ved kuldebehandling ; bl. a. vil der ske 
et naturligt udvalg til fremme af stokløbertilbøjeligheden, som det 
har kostet meget forædlingsarbejde at modvirke. Isolation ved af
stand i tid fra roer, der overvintrer i kuler, kan ske simpelthen 
ved at fjerne alle kulerne inden for et større område inden det 
følgende forår. Man har erfaringer for, at dette er en virksom for
anstaltning i egne, hvor der ikke drives bedefrøavl (Hyner 1951, 
HuIl1951). 

Isolation ved rumlig afstand mellem 1. årsmarker på den 
ene side og frømarker og roekuler på den anden side har betydeligt 
nedsættende virkning på angreb af virus-gulsot, som allerede 
nævnt under smittekilder. Angrebsstyrken af virus-gulsot i roe
markerne aftager i et logaritmisk forhold med afstanden fra smitte
kilden, således at der ofte kan noteres en betydelig virkning af 
blot nogle få hundrede meters afstand (se f. eks. fra Danmark 
Hansen 1950, Virusgulsotudvalget 1950-52); derudover spre
des smitten i et langsommere aftagende tempo, men kan dog 
række over meget lange afstande (Gregory & Read 1949, Hansen 
1950). N år det derfor drejer sig om ved afstandsisolation at for
hindre smitte af frøudlæg, må der regnes med meget større af
stande fra smittekilder, først og fremmest bedefrømarker. Bereg
ninger (Hansen 1950) har vist, at hvis der er mere end eensmittefar
lig frømark pr. 10 km2, kan egnen siges at være mættet med smitte
kilder, idet det kun betyder meget lidt for afstanden imellem ethvert 
punkt i egnen og den enkelte frø mark, om der er flere end een 
frømark pr. 10 km2• Først når antallet bringes ned under dette 
tal, vil en yderligere nedbringelse af antallet bevirke en væsentlig 
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stigning i den gennemsnitlige afstand mellem alle punkter i egnen 
og nærmeste frømark og først derved kan der ventes en betydelig 
nedgang i angrebsstyrken for egnen som helhed (Hansen 1950). 
Begrænsning af antallet af smittekilder ved koncentrering af frø
avlen til nogle få store marker i steder for til mange små er blevet 
anbefalet (f. eks. v. d. Planck 1949), men for fuldtud at opnå den 
tilsigtede virkning må frøavlen altså koncentreres så stærkt, at 
der bliver mindre end een frømark pr. 10 km2• 

Selvom roekuler som potentielle smittekilder har mindre 
kapacitet end frømarkerne, gør tilsvarende forhold sig naturligvis 
gældende vedrørende deres fordeling inden for et område. Man 
har i England foretaget optællinger af antallet af roekuler i april
maj og der fandtes 0,7 pr. kvadratrnile, d. v. s. ca. 3 pr. 10 km2 ; 

man konstaterede derfor under henvisning til ovenfor nævnte be
regninger, at antallet skal nedbringes til mindre end 1/3 af det 
fundne, før der kan ventes nedgang i den virusspredning, der 
stammer fra roekulerne (Hull 1951). Der er forsøg i gang både i 
England og Holland med total fjernelse af roekulerne inden for 
større områder uden bedefrøavl, og det menes, at have medført 
en mærkbar nedgang i angreb af virus-gulsot på sådanne steder 
(Hijner 1951). 

Isolering af bedefrøavlen til bladlusfattige egne er først for
søgt i Holland og her praktiseret allerede på et tidligt tidspunkt i 
virus-gulsotens kendte historie, idet det meste af bedefrøavlen 
samledes i provinsen Groningen, hvor der er færrest bladlus og 
gode forhold for fremavl af læggekartofler. Det er dog tvivlsomt, 
om der overalt i sukkerroeegne i Holland er mindre end 1 frø
mark pr. 10 km2, hvilket er en forudsætning for, at frøavlen som 
sådan kan anses for at være i væsentlig grad degraderet som den 
vigtigste smittekilde. Men man anser dog nu alligevel roekulerne 
for at være den vigtigste smittekilde for roeafgrøderne i Holland; 
hvorvidt det er fuldt berettiget som forholdene ligger, er vel nok 
tvivlsomt, dels fordi der faktisk stadig hist og her forekommer 
spredte bedefrømarker i rodfrugtdistrikterne, dels fordi der drives 
megen bedefrøavl umiddelbart syd for den belgisk-hollandske 
grænse. 

I flere andre lande har man i praksis gennemført kontrolleret 
avl af planteroer i bladlus fattige områder, der ved lange afstande 
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er isoleret fra frømarker og andre bederoer af enhver slags. I 
Irland har det været praktiseret siden 1947 og med udmærket re
sultat, ialtfald i de første år. Men erfaringerne har dog vist, at 
man ikke kan regne med at kunne benytte samme isolerede egn 
til planteroeavl gennem en årrække, uden at sygdommen begynder 
at vise sig også der, hvorefter den hurtigt tiltager i intensitet, idet 
»glemte« roeplanter kan overvintre på marken under irske klima
forhold i stort antal. Man vil derfor nu kombinere den rumlige 
afstandsisolation med isolation ved afstand i tid ved at benytte et 
antal indbyrdes adskilte og hver for sig vel isolerede, bladlus
fattige lokaliteter til stiklingeavlen, der så kun foretages på samme 
lokalitet hvert 5. år. Hvert af de isolerede avlssteder vil derved få 
4 roefri år før hver stiklingeafgrøde (McKay & alt. 1951). 

I Tyskland har man forsøgt at foretage avlen af planteroer 
til brug i Rhinlandet under isolation i Ejfelbjærgene. Det med
førte straks stærkt formindskede angreb af virus-gulsot i roe
distrikterne, men sygdommen trængte ret hurtigt ind i fremavls
distrikterne, og så var man lige vidt (Steudel 1950). 

I England-Skotland er man ligesom i Irland gået ind for en 
kontrolleret avl af planteroer i stor stil. I 1950-51 blev mere end 
halvdelen af planteroerne dyrket i virus- og bladlusfri områder 
i Nordengland og Skotland og derfra transporteret til de sædvan
lige frøavlssteder; resten blev dyrket lokalt under dæksæd og 
sprøjtning. Resultaterne af denne organisering har hidtil kun 
været gode (Hull 1951). Men der, såvelsom i Tyskland, må man 
formentlig før eller senere følge det irske eksempel med at lade 
planteroeavlen cirkulere år for år mellem en række isolerede avls
steder. 

Erfaringerne fra de nævnte lande har således vist, at man kan 
overvinde de rent praktiske vanskeligheder, der er forbundet med 
at avle planteroerne i særlige egne og foretage selve frøavlen i 
andre egne. 

Det kan endvidere konstateres, at sygdommens styrke bliver 
brudt, når den smittekilde, der har højest potentiel kapacitet, 
dermed bliver elimineret. Samtidig får andre smittekilder, særligt 
roekulerne; mindre kapacitet, idet den lokale angrebsstyrke i eet 
år er påviseligt påvirket af angrebstyrken på stedet det foregående 
år (Hansen 1950, se også Hull1951). 
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15. Bekæmpelsen af virus-gulsot hos bederoer. 

U dfra det i det foregående beskrevne' kendskab til sygdom
men og de forhold, der påvirker dens optræden, kan man udlede 
og sammenfatte de forholdsregler, der hver for sig kan bidrage 
til en effektiv bekæmpelse af virus-gulsot. De vigtigste forholds
regler kan sammenfattes i de nedenfor anførte fire eller fem 
punkter. Det må fremhæves, at disse er komplementære, således 
at forstå, at opfyldelsen af enkelte punkter ikke overflødiggør de 
øvrige forholdsregler. Når man f. eks. har fundet en lovende virk
ning af visse bestemte sprøjtemidler, kan man ikke slå sig til 
tåls med, at man alene dermed har udsigt til at blive herre over 
sygdommen; det ville forudsætte, at virkningen var total også 
over for de bladlus, der kommer tilflyvende; de måtte dræbes 
inden de fik lejlighed til at suge på nogen plante (j fr. s. 307 og s. 323). 

De anførte forholdsregler gælder såvel ved dyrkning af foder
og fabriksroer som ved dyrkning af frøroer, men må naturligvis 
tilpasses dyrkningens formål. Det er imidlertid vigtigst, også for 
beskyttelse af roeafgrøderne, at gennemføre foranstaltningerne 
mod sygdommen inden for frøavlen, og her gælder det særligt om 
at forhindre smitte af planterne i udlægsåret. Erfaringerne har vist, 
at isolation af planteroerne ved rumlig afstand må kombineres 
med afstand i tid, f. eks. derved, at planteroeavlen bringes til at 
cirkulere gennem en årrække mellem en række udvalgte, isolerede 
avlssteder, en slags »sædskifte« eller rettere vekseldrift. 

De vigtigste forholdsregler såvel for den enkelte dyrker som 
for en organiseret bekæmpelse er følgende: 

1) Isolation afen nyafgrøde fra mulige smittekilder. 
a) ved størst mulig afstand i rum og i tid fra andre 

levende bederoer, særligt overvintrede roer i frømarker 
og i roekuler. 

b) ved skjoldkulturer, hvor dyrkningens formål til
lader det, således isolering af 1. års roer, der udlægges 
til frøavl, og af overvintrede »glemte« roer på kule
pladser o. l. 

2) Rettidig såning, d. v. s. for rodafgrøder tidligst muligt om 
foråret, for frøafgrøder enten samtidig med rodafgrøderne om for
året eller i dagene nærmest ved 1. august. 
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3) Tæt og jævn plantebestand: så tæt række- og planteaf
stand, som det af andre grunde er tilrådeligt. 

4) Direkte bekæmpelse af bladlus i roerne, hvor dette kan 
praktiseres på effektiv og økonomisk forsvarlig måde. 
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