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658. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur

Nærværende beretning omhandler forsøg og undersøgelser vedrørende æble-
mosaik.
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I. Indledning
Blandt de talrige virussygdomme, der angriber æbletræet, ind-
tager æble-mosaik en fremskudt plads, hvilket især skyldes syg-
dommens store udbredelse.
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Der er da også — især i de senere år — udført en lang række
undersøgelser vedrørende denne sygdom, og det er herigennem
vist, at æble-mosaik i mange tilfælde kan være årsag til betydelige
udbyttetab hos æbletræer, samt at det forårsagende virus antage-
lig også er årsag til visse virussygdomme hos stenfrugttræer.

Her i landet påbegyndte man i 1948 ved Statens plantepatolo-
giske Forsøg undersøgelser vedrørende æble-mosaik, og disse
undersøgelser er siden da blevet betydelig udvidet.

I nærværende beretning skal dels gives en omtale af diverse
undersøgelser af æble-mosaik foretaget i udlandet, og dels skal
der redegøres for de undersøgelser, der hidtil er udført på dette
område i Danmark.

II. Synonymer
Apple-mosaic Apfel-mosaik
Mosaic chlorosis Jonathan-mosaik
Infectious variegation Mosaique du pommier
Mottle leaf Mosaico del Melo
Aucuba-mosaic Pyrus virus 2

III. Historie og geografisk udbredelse
Ifølge amerikanske litteraturstudier (BRADFORD og JOLEY, 1933)
er det sandsynligt, at den franske planteskoleejer Noisette alle-
rede i 1825 påviste, at æble-mosaik kunne overføres ved podning.
I alle tilfælde ved man med sikkerhed, at franskmanden Vibert i
1835 overførte æble-mosaik på denne måde.

Den første beskrivelse af mosaik (Aucuba-mosaik) hos æble
blev i 1839 givet af Noisette (BRADFORD og JOLEY, 1933).

I U.S.A. har sygdommen været iagttaget i staten New York
siden 1896, og de første egentlige overføringsforsøg med det for-
mål at påvise virusnaturen har også været udført i U.S.A.

Blodgett overførte således i 1923 æble-mosaik ved podning
(ORTON og WOOD, 1924), og tilsvarende positive resultater opnåe-
des af Bradley og Joley (1933) ved forsøg, der påbegyndtes i
1928.

I Bulgarien blev heldige overføringsforsøg gennemført i perio-
den 1930-34 (CHRISTOFF, 1934).
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Siden er talrige overføringsforsøg udført i en lang række lande,
og alle disse undersøgelser viser tydeligt, at æble-mosaik er en
infektiøs sygdom.

Første gang æble-mosaik beskrives i Danmark er i 1940 (GRAM

og WEBER, 1940), og det nævnes, at en lignende sygdom enkelte
gange er iagttaget her i landet; i 1929 er mosaiksymptomer såle-
des iagttaget i Beauty of Bath.

Den infektiøse natur af den danske æble-mosaik blev påvist ved
undersøgelser udført ved Statens plantepatologiske Forsøg i
1948-49.

Æble-mosaik er hidtil fundet i følgende lande: Australien, Bel-
gien, Brasilien, Bulgarien, Canada, Czekoslovakiet, Danmark,
England, Finland, Frankrig, Holland, Indien, Italien, Jugoslavien,
Kenya, Letland, New Zealand, Norge, Polen, Rumænien, Rusland,
Schweiz, Spanien, Sverige, Sydafrika, Tyskland, Ungarn, U.S.A.
og Østrig.

IV. Symptomer og sygdomsforløb
Symptomerne på æble-mosaik er overordentlig variable og er
afhængige af flere forhold, såsom viruslinien (formen), æble-
sorten og vækstbetingelserne.

I nogle tilfælde ses kun ganske enkelte små (undertiden næ-
sten prikformede) hvidlige-gullige pletter på de angrebne blade,
mens der i andre tilfælde forekommer store gulhvide eller hvide
pletter eller afsnit på bladene, der i alvorlige tilfælde kan blive
totalt affarvede (klorotiske).

I løbet af vækstsæsonen opstår der ofte nekrotiserede partier i
de klorotiske bladområder, og stærkt nekrotiserede blade er til-
bøjelige til at falde af lang tid før normalt løvfald.

Andre symptomer på æble-mosaik omfatter nervelysning (ner-
vemosaik) eller fremkomsten af brede lyse bånd langs med blad-
nerverne (båndmosaik), og endelig er der i sjældnere tilfælde på
angrebne træer iagttaget zig-zag-f ormede gulhvide linier (linie-
mosaik) eller ringformede mønstre (ringmosaik).

Alle disse varierende symptomer blev oprindelig sammenfattet
under begrebet æble-mosaik, men senere undersøgelser har vist,
at denne stærke symptomvariation dels skyldes forekomst af for-
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skellige virus-linier, og dels de forskellige æblesorters varierende
reaktion over for infektion.

I 1948 påbegyndte man ved East Malling forsøgsstation i Eng-
land at adskille og typebestemme forskellige linier af æble-
mosaik-viruset (POSNETTE og CROPLEY, 1952), og dette arbejde er
siden blevet intensiveret (POSNETTE og CROPLEY, 1956). - Som et
resultat af disse undersøgelser har man opstillet følgende 6 linier
af æble-mosaik:

a) Kraftig mosaik (Severe mosaic)
Tidligt på sommeren fremkommer på angrebne træer (hos sorten
Bramley) store klorotiske områder på bladene - først lyst gule og
senere hvide. Ligeledes er fremkomsten af båndmosaik alminde-
lig, især hos de yngre blade på de nye skud. På de ældre blade
udvikles store nekrotiske partier, og sådanne blade falder tidligt
af træerne.

b) Båndmosaik (Vein-banding)
I sorterne Bramley, Cox's Orange og Lord Lambourne frem-
kalder denne linie alle symptom-typer, men nervebåndene er her
de mest iøjnefaldende. Disse bånd viser sig både langs de primære
og sekundære, og ofte tillige langs de tertiære bladnerver, hvorved
der opstår et gult netværk på de påvirkede blade. Også her kan
nekrose forekomme, men denne er relativ svag, og tidligt bladfald
er sjældent.

c) Svag mosaik (Mild mosaic)
De dominerende symptomer består af relativt få pletter på de
påvirkede blade; disse pletter er oftest små, og nekrose forekom-
mer aldrig og nervebånd kun sjældent. Muligvis er denne linie
den mest udbredte, men da symptomerne er lidet iøjnefaldende,
og kun få blade på et angrebet træ viser sådanne, overses disse
ofte.

d) Nervemosaik (Vein clearing)
Denne viruslinie er hidtil kun fundet på æblegrundstammen
M. II, der i tilfælde af angreb udviser en fin lysning af bladner-
verne; tillige bliver bladene noget misformede.

Ved overføring til forskellige æble-grundstammer samt til
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æblesorten Lord Lam-bourne fremkaldtes ingen symptomer i
disse.

e) Liniemosaik (Line pattern)
Oprindelig blev denne linie af æble-mosaik-viruset fundet i æble-
sorten Laxton's Superb, på hvis blade svage, gule, bølgede linier
forekom.

Ved smitteoverføring (podning) fremkaldtes tilsvarende symp-
tomer hos en lang række grundstamme-typer.

f) Ringmosaik (Ring spot)
Hos grundstammen M. XII samt hos Lord Lambourne er svage,
klorotiske, ringformede pletter iagttaget på de først fremkomne
blade om foråret, mens senere fremkomne blade på de samme
skud var uden symptomer.

Foreløbige undersøgelser tyder på, at en stor part af M. XII-
grundstammerne er inficeret med dette virus.

Som før nævnt er de fremkaldte symptomer på de forskellige
former af æble-mosaik i høj grad også afhængig af, hvilken sort
eller grundstamme der inficeres.

Fra Bulgarien (CHRISTOFF, 1934) nævnes, at symptomerne især
er tydelige på æble-frøplanter. Ifølge en beretning fra Long Ash-
ton (LucKWiLL, 1949) ser det ud til, at visse æblesorter (f.eks.
Lord Derby) kan optræde som symptomløse smittebærere; dette
synes derimod ikke at være tilfældet med de almindelig anvendte
æble-grundstammer (PRENTICE, 1950).

I 1955 berettes definitivt fra Long Ashton (LUCKWILL, 1955)
om latent forekomst af æble-mosaik-virus i sorterne Ellison's
Orange, Rival, Tydeman's late Cox, Grenadier, Sweet Goppin og
Ashton Brown Jersey, og fra East Mailing (POSNETTE og CROPLEY,

1956) omtales latent infektion hos enkelte træer i yderligere føl-
gende sorter: Grawley Beauty, Edward VII, Egremont Russet,
Laxton's Fortune, Jonathan, Laxton's Superb, Millers Seedling,
Orleans Reinette og Cox's Orange.

Særligt bemærkelsesværdigt er det, at latent infektion er fore-
kommet hos sorterne Jonathan og Cox's Orange, der normalt ud-
viser kraftige symptomer over for infektion med de fleste linier
af æble-mosaik-viruset.
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Senere undersøgelser (bl.a. danske) har i hivert fald vist, at
Jonathan må betragtes som en af de bedste indikatorplanter til
påvisning af det omtalte virus.

Fra Tyskland (BAUMANN, 1958) rapporteres, at mens der hos
æble-grundstammerne M. I, M. II, M. IV, M. VII, M. IX og M. XVI
ikke findes symptomløse smittebærere af æble-mosaik-viruset, kan
sådanne forekomme blandt de nyere grundstamme-typer. Således
kan M.M. 102 og M.M. 111 inficeres med de svagere linier af det
pågældende virus, uden at symptomer fremkaldes.

Danske undersøgelser (se senere!) bekræfter i høj grad symp-
tomudvisningens afhængighed af viruslinie og æblesort.

Med hensyn til vækstbetingelsernes indflydelse på symptom-
fremkomst og -intensitet foreligger ingen konkrete undersøgelser,
men derimod adskillige iagttagelser.

Fra England (LUCKWILL, 1949) erklæres, at æble-mosaik op-
træder mest ondartet i tørre år, og fra tysk side (BAUMANN, 1958)
nævnes, at stærk solbestråling fremmer nekrotiseringen af de
klorotiske områder i bladene på angrebne træer.

Den forskel, der er på æble-mosaik's optræden i de forskellige
TancJe verden over, kan antagelig heller ikte^ao^elukkrernie skyldes
anvendelse af forskellige æblesorter og forekomsten af forskellige
virus-linier, men skyldes sikkert også i nogen grad de klimatiske
forskelle fra land til land.

Langt de fleste undersøgelser vedrørende mosaikangrebne æble-
træers reaktion over for infektion har drejet sig om de ydre
symptomer, mens kun enkelte anatomiske undersøgelser er fore-
taget.

Canadisk arbejde på dette område (HOCKEY, 1943) viser, at
kloroplasterne i stærkt klorotiske områder på angrebne blade
forekommer som en hyalin granulær masse.

I svagt angrebet bladvæv er kloroplasterne lysere end i normalt
væv, og sammentrykkede celler er hyppigt fundet i svampepa-
renkymet hos inficerede blade. Palisade-cellerne i sygt væv er
stort set af samme form og størrelse som de tilsvarende celler i
sundt bladvæv.

I det foregående er kun omtalt symptomer i de mosaikangrebne
træers blade, og i næsten alle beretninger om sygdommen omtales
kun bladsymptomerne.
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Stort set kan man vist også erklære, at kun bladene udviser
ydre tegn på angreb, men ifølge danske undersøgelser (se senere!)
ser det ud til, at grene og frugter i enkelte tilfælde reagerer
visuelt på virusinfektionen.

V. Økonomisk betydning
En af de første beretninger, der omtaler æble-mosaik som et
alvorligt onde, hidrører fra Sydafrika (Louw, 1944), hvor syg-
dommen ifølge en kortlægning i 2 distrikter fandtes mere eller
mindre udbredt i næsten alle plantager; i disse var praktisk taget
alle træer af sorten Golden Delicious angrebet.

Stærk nekrotisering af alvorligt angrebne træer bevirker, at
disse midt på sommeren er næsten bladløse. I gamle plantager
i Sydafrika er de stærkt angrebne træer overordentlig svækkede
og giver kun små afgrøder af ringe kvalitet.

I England havde man indtil 1948 ikke regnet æble-mosaik for
særlig skadelig, men i nævnte år, da mosaik-angrebene var led-
saget af en kraftig og tidlig afløvning af de inficerede træer, blev
man nødsaget til at ændre denne antagelse, og anstillede forsøg
på East Malling forsøgsstation (POSNETTE og CROPLEY, 1956),
hvor ældre træer blev inokuleret med æble-mosaik-virus, viser
tydeligt, at store udbyttereduktioner kan fremkaldes af mosaik-
angreb - i hvert fald i nogle sorter.

Hos sorten Allington var der således tale om 40 pct. udbytte-
reduktion, mens reduktionen hos Cox's Orange var 30 pct.

På New Zealand er æble-mosaik måske mere udbredt end i no-
get andet land. I en beretning fra 1955 (ATKINSON, 1955) omtales,
at sygdommen er fundet i 43 æblesorter, og hos de stærkt dyrkede
sorter Jonathan og Golden Delicious var det umuligt at finde
virusfri træer; hos mange andre sorter var angrebsprocenten 90.

Særlig hos sorten Jonathan er der ofte tale om en betydelig
svækkelse af væksten hos angrebne træer.

Fra Tyskland (MALLACH, 1956) berettes om udbyttemålinger
over en 9-års periode fra henholdsvis mosaik-angrebne og sunde
træer af sorten Belle de Boskoop; de angrebne træer gav ca. 55
pct. mindre i vægtudbytte end de sunde, og samtidig var frugt-
kvaliteten forringet.
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Fig. 3. Sorbus aucuparia inficeret med æble-mosaik-virus (linie 1).
Foto M. H. D.

Fig. 4. Amelanchier laevis inficeret med æble-mosaik-virus (linie 1).
Foto M. H. D.



I en norsk beretning (RAMSFJELL, 1957) hedder det, at mosaik-
angrebne æbletræer er mere disponerede over for ydre påvirknin-
ger - f.eks. sprøjteskade - end sunde træer, og fra Australien
(HARVEY, 1958) rapporteres, at frugterne på angrebne træer på
grund af tidligt bladfald er stærkt udsatte for solskoldning.

Årsagen til et ofte dårligt resultat, hvor gamle æblesorter om-
podes med nye, skyldes i mange tilfælde - iflg. engelske under-
søgelser (CAMPBELL og WILLIAMS, 1958) - infektion med æble-
mosaik-virus.

Medens det er ret indlysende, at de alvorlige linier af mosaik-
viruset, der fremkalder kraftige bladsymptomer, også øver ind-
flydelse på frugtbæringen, er det mere forbavsende, at det samme
kan være tilfældet med de svage linier, der kun fremkalder lidet
iøjnefaldende eller slet ingen symtomer i de fleste æblesorter.

En sådan svag viruslinie reducerede imidlertid frugtudbyttet
hos sorten Cox's Orange (POSNETTE og CROPLEY, 1959) med over
30 pct.

Løbende danske forsøg viser foreløbig også, at æble-mosaik kan
have betydelig virkning på inficerede træers vækst.

VI. Værtplanteområde
Siden fremkomsten af de første beretninger og rapporter om
æble-mosaik er sygdommen fundet i talrige sorter, der har udvist
mere eller mindre kraftige symptomer.

I tabel 1 er anført sorter, hvor spontant forekommende mosaik-
angreb er registreret. Tabellen er baseret på beretninger fra føl-
gende lande: Bulgarien, Canada, England, Holland, Indien, Italien,
New Zealand, Norge, Sverige, Sydafrika, Tyskland, U.S.A. og
Østrig.

De æblesorter, hos hvilke mosaik-angreb er registreret her i
landet, er anført i tabel 3 (se afsnit X, 1).
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Tabel 1. Æblesorter og grundstammer hos hvilke man i udlandet har
registreret mosaik-angreb

Alexander
Arlington Pippin
Altländer Pfannkuchen
Baldwin
Belle de Boskoop
Blenheim
Bohnapfel
Bough Sweet
Cleopatra
Cortland
Coulon
Cox's Orange
Cox's Pomona
Delicious
Dougherty
Eva
Fameuse
Fettapfel
Finkenwerder Herbstprinz
Freiherr von Berlepsch
Gascoynes Scarlet
Glockenapfel
Gloria Mundi
Golden Delicious
Golden Russet
Grahams Royal Jubilee
Granny Smith
Gravenstein
Green George
Greening
Grüner Stettiner
Hammerstein
Holsteiner Cox
Homestead
Hopa Crab
Horneburger Pfannkuchen
Ingrid Marie
James Grieve
Jefferson

Jonathan
King David
Lady Sudeley
Landsberger
Laxton's Superb
Lord Derby
Lord Lambourne
Mclntosh
Mclntosh red
Mein Liebling
Nordhausen
Northern Spy
Ohenimuri
Oldenburg-hybrid
Ontario
Perzikrode Zomerappel
Ranier
Red Astrachan
Red Delicious
Ribston
Rosenapfel
Roter Trierer
Russet
Säftstaholm
Schurapfel
Siberian Crab
Smith Cider
Spitzenburg
Starking
Tompkins King
Tolman Sweet
Torstein
Transparente de Croncels
Wealthy
White Winter Pearmain
Winter Gold Pearmain
Wolf River
M. I
M. IX
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Ved infektionsforsøg udført i mange lande er æble-mosaik-viruset
overført eksperimentelt til talrige æblesorter, hvoraf nogle er
identiske med de sorter, der er fundet spontant inficerede, og som
er nævnt i tabel 1.

I tabel 2 er anført sorter og grundstammer, der ved udenlandske
forsøg har været eksperimentelt inficerede med en eller flere
linier af æble-mosaik-viruset.

Udenlandske infektionsforsøg omfattende særlig mange sorter
og grundstammer har bl.a. været udført i England (POSNETTE og
CROPLEY, 1952 og 1956 samt LUCKWILL 1954, og i Tyskland (KEG-

LER, 1959 og HAMDORF, 1961).

Tabel 2. Æblesorter og grundstammer eksperimentelt inficeret med
æble-mosaik-virus

Allington Pippin2

Antonowka
Ashton Brown Jersey1

Beauty of Bath
Bellefleur Record
Blenheim

Brettacher Sämling
Champagnerenette2

Court Royal
Coulon
Cox's Orange
üülmener Rosenapfel
Early Victoria
Echter Glockenapfel
Elisabethapfel2

Ellison's Orange1

Finkenwerder Herbstprinz
Foxwhelp
Gascoynes Scarlet
Geheimerat Oldenburg
Gloucester Cross
Golden Delicious2

Graasten
Grahams Royal Jubilee
Grenadier1

Goldpearmain
Hereford Cross
Herrenhut

Hormead Pearmain
Horneburger Pfannkuchen
Ingrid Marie
Jacob Fischer
Jacob Lebel
James Grieve

Jonathan 2 —
Komsomolez2

Krügers Dickstiel
Lady
Lady Sudeley
Lanes Prince Albert
Laxton's Epicure
Laxton's Fortune1

Lord Lambourne2

Melba
Millers Seedling
Newton Pippin
Newton Wonder
October Pippin
Plymouth Cross2

Rebristoje2

Renet Bergamotnij
Rival1

Roter Martini
Set. Cecilia1

Sunset
Sweet Alford2

Sweet Coppin1
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Tardive Forester
Taunton Cross2

Tompkins King
Transparente Blanche
Tydeman's Early Worcester
Tydeman's Late Cox1

Tydeman's Late Orange
Weisser Astrachan
White Pearmain
Winston
Worcester Pearmain
Yarlington Mill
Yellow Newtown
Zabergäurenette
M.I

M. II
M. IV
M. VIP
M. 1X2
M. XI
M. XII
M. XVI
M. XXV2

MM. 102
MM. 1042
MM. 1052

MM. 106
MM. 109
MM. I l l
Crab C2

1. Kan inficeres med visse linier uden at udvise symptomer
2. Udviser gennemgående meget kraftige mosaiksymptomer

Udover æblesorter og æble-grundstammer har flere andre træ-
agtige planter vist sig modtagelige for æble-mosaik-virus. Ved
tyske forsøg (KEGLER, 1959) har man således overført viruset til
18 Malusarter, af hvilke Malus floribunda, M. ioensis og M. lanci-
folia reagerede med de kraftigste symptomer.

Det pågældende virus er endvidere i amerikanske forsøg (THO-
MAS, 1937) overført til Cotoneaster harroviana, Eriobotrya japon-
ica, Photinia arbutifolia, Rosa sp. og Sorbus pallescens.

I 1950-51 overførtes ved andre amerikanske forsøg (KIRK-

PATRICK, 1950) æble-mosaik-virus fra æble til fersken-frøplanter,
der det følgende år udviste en svag liniemosaik. Fra de inficerede
fersken blev det pågældende virus tilbageført til æble.

Ved fortsatte amerikanske overføringsforsøg (GILMER, 1956)
med æble-mosaik-virus er dette overført til blomme, hvor bånd-
mosaik fremkaldtes. Omvendt har man med podemateriale fra
båndmosaik-angrebne blommetræer fremkaldt æble-mosaik i
æble. — Disse resultater sandsynliggør, at æble-mosaik-virus er
identisk eller nært beslægtet med de virusformer, der frem-
kalder bånd- eller liniemosaik i blomme og i andre Prunusarter.
Dette bekræftes yderligere af engelske forsøg (POSNETTE og EL-

LENBERGER, 1957), hvor 3 virusisolater fra æble og 2 isolater fra
blomme blev overført til fersken og æble, og her frembragte prak-
tisk taget identiske symptomer.
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Ved senere engelske undersøgelser (CROPLEY et al., 1960) er
æble-mosaik-viruset overført (ved podning) til jordbær, hvor de
fremkaldte symptomer mindede stærkt om dem, der fremkaldtes
af det jordbårne Arabis-mosaik-virus. Tilsvarende symptomer
fremkom ved overføring til jorbær med virus fra blommetræer
angrebet af båndmosaik.

Flere linier af æble-mosaik-virus er endvidere overført til
Chaenomeles lagenaria (GILMER, 1958), og endelig har man ved
danske forsøg (se senere!) overført viruset til andre træagtige
planter.

En særlig æble-mosaik-type (Tulare-mosaik), der hidtil kun er
fundet i Californien, og som utvivlsomt er ubeslægtet med de
almindeligt forekommende former af æble-mosaik, er i ameri-
kanske forsøg (YARWOOD, 1954, 1955 og 1957 samt GILMER, 1958),
overført ved mekanisk saftsmitte til adskillige urteagtige såvel
som træagtige planter (bl.a. agurk, tobak, peber, bønne, Sorbus
aucuparia, Cydonia oblonga m.fl.).

VIL Smitteoverføring og spredning
Som allerede nævnt tidligere er den første overføring af æble-
mosaik ved podning muligvis foretaget i Frankrig allerede i 1825.

I 1923 overførtes sygdommen ved podning i amerikanske for-
søg, og siden er æble-mosaik overført ved mange forskellige pode-
metoder ved undersøgelser foretaget i en lang række lande (se
bl.a. BRADFORD og JOLEY, 1933; CHRISTOFF, 1934; HOCKEY, 1943;

T. WALLACE et al., 1944; ATKINSON og CHAMBERLAIN, 1949; BÖME-

CKE, 1952; POSNETTE og CROPLEY, 1952; RAMSFJELL, 1957 og BHAR-

GAVA og BIST, 1961).
Resultaterne fra de talrige overføringsforsøg viser, at æble-

mosaik-viruset let overføres ved alle former for podning, såsom
barkpodning, kopulation, okulation etc., og som infektionsmate-
riale er det i mange tilfælde tilstrækkeligt at anvende et lille bark-
stykke fra inficerede træer og indsætte dette som ved almindelig
okulation - under barken på træet, der ønskes inficeret (»chip
buddings« metoden).
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Ved okulation med sygt materiale er der i øvrigt flere gange
konstateret virusoverføring, uagtet okulationen ikke lykkedes; det
ser endog ud til, at overføring kan foregå selv i tilfælde, hvor der
ikke sker nogen sammenvoksning (KEGLER, 1959).

Inkubationstiden (tiden fra inokulationen til symptomfremvis-
ning) varierer i betydelig grad, og afhænger utvivlsomt både af
viruslinie, æblesort, overføringstidspunktet og vækstbetingelserne.

Fra U.S.A. berettes om inkubationstider ned til 53 døgn (THO-
MAS, 1937); ved new zealandske forsøg, hvor man okulerede sunde
æble-vildstammer med »øjne« fra mosaikangrebne træer, frem-
kom mosaiksymptomer i frøstammerne i løbet af 42 døgn.

Ved nyere tyske overføringsforsøg (KEGLER, 1959), der blev
gennemført ved podning i maj, har inkubationstiderne for flere
sorters vedkommende været meget korte - for Elisabethapfel og
Komsomolez således kun 21 døgn. Derimod var inkubationstiden
for James Grieve og Diilmener Rosenapfel 49 døgn og for Belle
fleur Record 98 døgn.

Hvor man foretager smitteoverføring ved okulation i juli-au-
gust, må man dog nok for det meste regne med, at symptomerne
på den inokulerede plante først viser sig det følgende år, og i
nogle tilfælde kan flere år hengå, før symptomerne fremkommer.

Virusbevægelsen i den inficerede plante foregår ofte meget lang-
somt, og fordelingen af smitstoffet er undertiden meget uregel-
mæssig; d.v.s., at partielt inficerede æbletræer er ret almindelige.

Ved engelske undersøgelser (LUCKWILL, 1954) af ældre æble-
træer, der i mindst 8 år havde været inficeret, viste det sig, at
infektionen endnu ikke var fuldkommen systemisk.

Selv blandt knopperne (»øjnene«) på en enkelt kvist har man
i flere tilfælde konstateret betydelige forskelle med hensyn til
virusinfektion (HAMDORF, 1961). Eksempelvis kan nævnes resul-
tater fra undersøgelserne af okulationskviste fra sorterne
Bramley og Ingrid Marie. En kvist af førstnævnte sort havde i alt
8 knopper; af disse var knopperne nr. 4 og 6 fra basis virusfri,
mens de øvrige var inficerede.

Hos en kvist af Ingrid Marie med i alt 23 knopper var knop-
perne nr, 7, 8, 18, 20 og 21 virusfri, mens alle de andre indeholdt
æble-mosaik-viruset.

Som tidligere nævnt kan adskillige sorter optræde som symp-
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tomløse smittebærere for æble-mosaik-viruset, d.v.s., at de aldrig
viser ydre symptomer på infektionen.

Men selv hos sorter, der normalt viser symptomer, når de infi-
ceres, er det mest almindeligt, at symptomerne kun fremkommer
på nogle af træets blade. Dette betyder imidlertid ikke, at kun de
knopper, der sidder nær de symptom-udvisende blade, er infice-
ret; i virkeligheden må man regne med, at de fleste knopper -
uanset symptomudvisningen - på et mosaikangrebet træ er infi-
ceret, selv om der, som nævnt ovenfor, kan være undtagelser.

Fra U.S.A. erklæres (THOMAS, 1937), at æble-mosaik-viruset til-
syneladende bevæger sig langsommere nedad end opad. Denne
antagelse er imidlertid i strid med senere udførte undersøgelser.

I en beretning fra Sydafrika (Louw, 1944) nævnes, at den første
virusbevægelse fra inokulationsstedet sandsynligvis foregår nedad
mod rødderne, og ifølge norske podningsforsøg (RAMSFJELL,

1950), hvor sygt materiale blev podet på sundt underlag, fremkom
symptomerne i dette langt hurtigere end i sundt materiale, der
blev toppodet på sygt underlag.

Mens det er en velfunderet kendsgerning, at æble-mosaik-
viruset kan nyprfør^s ved podning, P r spørgsrnålpf nm qnHre over-
føringsmåder langt fra afklaret.

Insektoverføring har været forsøgt adskillige gange. Allerede
i 1923 (BLODGETT, 1938) forsøgte man i U.S.A. at overføre æble-
mosaik-virus ved hjælp af forskellige insekter - først og fremmest
bladlus og cikader, men i alle tilfælde med negativt resultat.

Engelske forsøg (HARRIS, 1947) på at overføre det pågældende
virus ved hjælp af bladlusene Aphis pomi og Anuraphis roseus,
lykkedes heller ikke.

Æble-mosaik-viruset blev heller ikke overført i bulgarske for-
søg (CHRISTOFF, 1958) med bladlusen Yezabura mali eller i new-
zealandske forsøg, hvor bladlusene Myzus persicae, Macrosiphum
euphorbia og Eriosoma lanigerum blev anvendt.

Ved danske forsøg med bladlus (se senere!) lykkedes overfø-
ring heller ikke.

Derimod skulle det ifølge beretning fra Letland (PETERSONS,

1961) være lykkedes at overføre æble-mosaik-viruset ved hjælp
af bladlusen Aphis pomi og bladloppen Psylla mali.

Overføring ved mekanisk saftinokulation er forsøgt i flere til-
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fælde (se bl.a. HOCKEY, 1943; POSNETTE og CROPLEY, 1956 og
KEGLER, 1959), men i alle tilfælde med negativt resultat forsåvidt
angår almindelig æble-mosaik-virus.

Fra Tyskland erklæres (BÖMECKE, 1952), at æble-mosaik kan
overføres fra syge til sunde nabotræer, ved at grenene på disse
gnider mod hverandre. - Noget bevis for denne påstand synes
imidlertid ikke at være ført.

En form af æble-mosaik (Tulare-mosaik), der kun er fundet
i Californien, og som formentlig er ubeslægtet med almindelig
æble-mosaik, kan derimod overføres ved mekanisk saftsmitte, når
særlige laboratoriemæssige metoder tages i anvendelse.

Herved er det pågældende virus overført til adskillige urteagtige
såvel som træagtige planter (se under værtområde).

Flere iagttagelser tyder på, at naturlig spredning af aim. æble-
mosaik kan forekomme i plantagen.

Ved amerikanske undersøgelser (BLODGETT, 1938) registrerede
man i 1927 antallet af mosaikangrebne træer i et antal plantager,
og disse blev så regelmæssigt gennemgået i de følgende år. I løbet
af en 5-års periode steg antallet af angrebne træer med 51,4 pct.
og angrebsprocenten steg yderligere de følgende 5 år.

Disse resultater konkluderes i den amerikanske forsøgsberet-
ning derhen, at en naturlig spredning har fundet sted, og man
regner med den mulighed, at smitteoverføring er sket ved udfø-
relse af beskæringsarbejde.

Denne smittemulighed nævnes også i en canadisk beretning
(Anon., 1950).

I en engelsk beretning (POSNETTE og CROPLEY, 1956) omtales
ligeledes, at der i plantager, som har været under observation i 5
år, tilsyneladende er sket en spredning fra syge træer til nabo-
træer, men kun i sjældne tilfælde. Nærmere undersøgelser i engel-
ske plantager tyder imidlertid ikke på, at der foregår nogen næv-
neværdig spredning, og muligvis kan alle iagttagelser, der tyder i
den retning, forklares ved, at inficerede træer i nogle tilfælde
først har vist symptomer lang tid efter udplantningen i plan-
tagen og derved fremtræder som »nye angrebstilfælde«, eller også
er der måske foregået en naturlig rodpodning mellem syge og
sunde træer, hvorved sidstnævnte er smittet. At en sådan over-
føringsmåde er mulig er bl.a. vist ved new-zealandske undersøgel-
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ser (HUNTER et al., 1958), hvor man 18 måneder efter udplant-
ningen af en række 1-årige æble-vildstammer inokulerede hvert-
andet træ med æble-mosaik-virus. - Efter yderligere 4 måneders
forløb forekom symptomer på 5 af de upodede træer, og ved ud-
gravning af rødderne, viste det sig, at der i alle disse tilfælde var
tale om naturlig rodpodning med de syge nabotræer.

På frøplantebede med æble-vildstammer er der enkelte gange i
udlandet såvel som herhjemme iagttaget få planter med mosaik-
symptomer, hvilket kunne tyde på, at frøsmitte forekommer.

Foreløbige resultater fra danske undersøgelser, hvor frø fra
stærkt mosaikangrebne træer er anvendt, tyder imidlertid ikke på
frømitte, og forekommer denne, er det sikkert kun i ganske
enkelte tilfælde.

VIII. Diagnose
Æble-mosaik kan, forsåvidt bladsymptomer fremkommer, påvises
på grundlag af disse - i hvert fald af den trænede iagttager.

Som det fremgår af afsnit IV forekommer der imidlertid meget
^vagt reagerende virusiinief, der i mangeH:ilfæMe^optfæder latent,
ligesom også adskillige sorter udviser en betydelig tolerance selv
over for virus-linier, der i andre sorter reagerer kraftigt.

Der vil således være adskillige tilfælde, hvor diagnosen ikke kan
stilles på symptombasis - simpelthen på grund af manglende
symptomer.

I sådanne tilfælde kan æble-mosaik-viruset påvises ved infek-
tionsforsøg, hvor man overfører (ved podning) materiale fra plan-
ten, der skal undersøges, til indikatorplanter (testplanter), der
ved infektion med det pågældende virus reagerer på iøjnefaldende
måde.

Ved engelske forsøg (POSNETTE og CROPLEY, 1952), hvor man
undersøgte forskellige grundstammers modtagelighed over for
infektion med to linier af æble-mosaik-viruset, var M. VII og M. IX
de bedste indikatorer for begge virus-linier, mens M. II var den
ringeste.

Senere har man i England (POSNETTE og CROPLEY, 1956) under-
søgt 18 grundstammers reaktion over for infektion med tre
mosaik-linier - en svag, en middelkraftig og en kraftig.
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Resultaterne fra disse forsøg viser, at de pågældende grund-
stammer varierer betydeligt med hensyn til deres egnethed som
indikatorer. Mens M. XXV reagerer tydeligt over for alle tre virus-
linier, er f.eks. M. XVI og M.M. 111 dårlige indikatorer. Ved de
her refererede engelske forsøg har man samtidig undersøgt 12
æblesorters følsomhed over for de samme tre virus-linier, og her
har Lord Lambourne vist sig som den mest velegnede indikator.

Ved det 2. europæiske frugttrævirus-symposium i Holland 1955
blev Lord Lambourne da også opført som standard-indikator for
æble-mosaik-virus.

Flere undersøgelser siden da (bl.a. danske) har imidlertid vist,
at sorten Jonathan må betegnes som en fuldt så god indikator
for det pågældende virus, idet denne sort tilsyneladende reagerer
over for linier, der ikke fremkalder symptomer hos Lord Lam-
bourne (se senere!). Følgelig blev Jonathan ved det 4. europæiske
frugttrævirus symposium i Danmark 1960 optaget på den euro-
pæiske liste over standard-indikatorer for diverse frugttrævira.

Selve testningen for mosaik-virus kan foregå ved, at man på en
virusfri æble-grundstamme (f.eks. vildstamme) indsætter en
knop fra den plante, der skal undersøges, og oven over denne ind-
sætter en knop af indikatorsorten (f.eks. Lord Lambourne). Så-
fremt infektorknoppen har indeholdt æble-mosaik-virus, vil tyde-
lige symptomer i reglen fremkomme i bladene på tilvæksten fra
indikatorknoppen - oftest året efter okulationen er udført.

IX. Termoterapeutiske undersøgelser
Varmebehandlinger af virusinficeret plantemateriale har ret
tidligt været heldigt gennemført forsåvidt andre frugttræviroser
angår; dette gælder således fersken-gulsot.

Det er derfor naturligt, at man ligeledes har søgt at anvende
termoterapeutiske behandlinger over for æble-mosaik-viruset.

Ved amerikanske forsøg (THOMAS, 1937), der blev udført i 1935,
blev virusangrebne podekviste udsat for 55°C lufttemperatur i
15 og 30 minutter.

Af 3 overlevende planter forblev 1 plante det første år uden
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mosaiksymptomer, men sådanne fremkom det andet år efter
behandlingen.

I 1953 påbegyndte man på East Malling forsøgsstation i Eng-
land varmebehandlinger af unge mosaikangrebne æbletræer. Disse
blev placeret i varmeskabe ved en temperatur på 37°C, hvorfra de
blev taget ud i hold efter henholdsvis 15, 27 og 35 døgns forløb.

Selve de behandlede planter og afkom fra disse blev holdt under
observation de første 2 år efter behandlingen, ligesom testninger
til indikatorplanter blev foretaget.

Resultaterne fra disse engelske forsøg sandsynliggør, at mosaik-
angrebne æbletræer kan helbredes ved 27 døgns henstand ved
37°C.

Ifølge tyske forsøg (KEGLER, 1959) er æble-mosaik-viruset ble-
vet inaktiveret i inficerede skud af æblesorten Lady Sudeley, der
blev anbragt ved 70°C (varm luft) i 10 minutter.

X. Forekomst og undersøgelser i Danmark
I Danmark har man - som nævnt i indledningen - siden 1948
arbejdet med æble-mosaik. Dette arbejde har omfattet registrerin-
ger af forekomne angreb i diverse sorter, undersøgelser vedr.
smitteoverføring og symptomatologi, sorts- og grundstamme-mod-
tagelighedsforsøg, undersøgelse af forskellige virus-linier samt
arts-modtagelighedsforsøg. Endvidere er der i samarbejde med
Statens forsøgsstationer Blangstedgaard og Rønhave iværksat for-
søg til belysning af æble-mosaiks indflydelse på vækst og udbytte
hos forskellige æblesorter. Sidstnævnte forsøg er dog endnu langt-
fra afsluttet.

1. FOREKOMST (ANGREBNE SORTER)

Den første æblesort, hos hvilken mosaik-angreb er iagttaget her-
hjemme - i hvert fald fra plantepatologisk side - synes at være
Beauty of Bath, hvor mosaik-symptomer blev iagttaget i 1929.

I 1947 aflagde man fra Statens plantepatologiske Forsøg besøg
i adskillige frugtplantager, hvor træerne blev undersøgt for mo-
saiksymptomer, og samme år udsendtes spørgeskemaer vedrøren-
de æble-mosaik til havebrugskonsulenterne.

819



Dette arbejde resulterede i oplysninger om mosaikangreb på
Belle de Boskoop, Cox's Pomona, Golden Noble, Graasten, Ingrid
Marie, Jonathan og Wealthy.

Adskillige af de fundne angreb forekom på gamle træer, og hvis
man går ud fra, at spontan spredning ikke finder sted, men at syg-
dommen er kommet med de unge planteskoletræer ud i plantagen,
har æble-mosaik forekommet her i landet mange år tilbage.

Hvor stærkt sygdommen er udbredt i de enkelte plantager er
vanskeligt at vurdere på grund af de ofte svage eller manglende
symptomer, men udførte »testninger« tyder på, at æble-mosaik-
viruset har en betydelig udbredelse og er langt almindeligere end
tidligere antaget.

Udover de registreringer af angreb, der er foretaget fra have-
brugskonsulenternes og plantepatologernes side, har man gennem
sundhedskontrollen i planteskolerne fået glimrende oplysninger
om mosaikangreb hos de enkelte æblesorter.

I tabel 3 er anført de æblesorter og grundstammer, hos hvilke
man hidtil her i landet har fundet mosaik-angreb.

Til de hyppigst angrebne sorter gennem årene hører Belle de
Boskoop og de forskellige varianter af denne sort samt Ingrid
Marie, Golden Delicious, Jonathan og James Grieve.

Antallet af mosaik-angrebne træer i planteskolerne er imidlertid
gået stærkt tilbage i de år, sundhedskontrollen har været gennem-
ført.

Tabel 3. Æblesorter og grundstammer hos hvilke man i Danmark har
registreret mosaik-angreb

Ananas, rød Cherry Cox
Baldwin Cleopatra
Ballara Close
Beauty of Bat h Cortland
Belle de Boskoop Coulon
Belle de Boskoop, glat Cox's Orange
Belle de Boskoop, rød Cox's Orange, rød
Berners Rosenæble Cox's Pomona
Blangstedgaard 75 Crimson Cox
Blenheim Delicious Vance
Bodil Neergaard Dronning Louise
Boiken Dumelow
Bramley Filippa
Casseler Reinette Gloire van Holland
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Golden Delicious Peder strap
Golden Noble Pigeon, ildrød
Graasten, gul Red Delicious
Graasten, rød Ribston Pippin
Guldborg Signe Tillisch
Guld Pearmain Skovfoged
Husmoder Spartan
Høve Reinet Stark Delicious
Idared Stark Earliest
Ingrid Marie Sturmers Pippin
Ingrid Marie, rød Sønderskov
James Grieve Transparente Blanche
James Grieve, rød Tyrrestrup
Jonathan Tønnes
Kidds Orange Tønnes, rød
Laxton's Superb Wealthy
Linda Åkerø
Lobo Alnarp 2
Lord Lambourne M. IV
Lundbytorp M. IX
Marieæble M. XIV
Melba, rød M. XVI
Mio Vildstammer
Opalescent

2. SMITTEOVERFØRING OG SYMPTOMER
Den 29. april 1948 blev et sundt æbletræ af sorten Filippa om-
podet (barkpodet) med sunde podekviste af sorterne Bodil Neer-
gaard, Cox's Orange, Ildrød Pigeon, Ingrid Marie, Graasten, Jona-
than og Laxton's Superb. Samtidig blev der indpodet et lignende
antal kviste fra et mosaikangrebet træ. - Det følgende år fremkom
mosaiksymptomer i bladene på alle de indpodede sortér med und-
tagelse af Graasten (der ved senere undersøgelser har vist sig at
være meget tolerant over for adskillige virus-linier).

Samtidig fremkom mosaik-symptomer i underlaget, d.v.s. i selve
Filippa-træet.

Siden disse første danske smitteforsøg med æble-mosaik blev
udført, er sygdommen talrige gange overført ved hjemlige forsøg,
hvor forskellige former for podning (barkpodning, kopulation og
okulation) har været anvendt.

I 1951 blev der anstillet forsøg på at overføre æble-mosaik med
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den røde og den grønne æblebladlus, men selv efter 10 års forløb
er ingen symptomer fremkommet på forsøgstræerne.

Fra ferskenfrø-planter, inficeret med æble-mosaik-virus, er me-
kanisk saftinokulation foretaget til agurkplanter, hvor lokale
klorotiske læsioner fremkom på de inokulerede kimblade - i nogle
tilfælde efterfulgt af systemisk spætning i de egentlige løvblade.

Hvorvidt det virkelig er æble-mosaik-viruset, der har været
overført i ovennævnte tilfælde, eller om de nævnte symptomer i
agurkplanterne har været fremkaldt af et af de latent forekom-
mende æble-vira, er ikke klarlagt.

Bladvæv, udtaget fra de »syge« områder på mosaikangrebne
æbleblade, har været indpodet på stammerne af sunde æbletræer
(som ved okulation), men det er ikke lykkedes at overføre viruset
på denne måde.

Egentlige undersøgelser vedrørende inkubationstiden for æble-
mosaik-viruset er ikke foretaget herhjemme, men hvor okulation
af æble-vildstaimmer med »øjne« fra syge træer blev foretaget
sidst i juli, fremkom mosaiksymptomer på flere af vildstammer-
ne allerede efter 47 døgns forløb.

Danske undersøgelser bekræfter i høj grad de udenlandske, der
viser symptomernes afhængighed af bl.a. sorten.

I tabel 4 er anført 13 æblesorters reaktion over for infektion
med samme isolat (linie 1) af æble-mosaik-virus.

De pågældende træer blev som etårige inokuleret med mosaik-
viruset i august 1958, og de følgende 3 vækstsæsoner er symp-
tomerne registreret.

Mens Jonathan og Lord Lambourne har reageret særdeles kraf-
tigt, har Gortland kun vist meget svage symptomer; det samme
har været tilfældet med James Grieve og Mclntosh.

Udover kraftige bladsymptomer har mosaik-angrebne Jonathan
og Lord Lambourne også vist barksymptomer, der i vinteren efter
bladsymptomernes fremkomst viste sig som en gulrød (hos Jona-
than) eller stærkt rød spætning (hos Lord Lambourne) på de
unge skud.

Endvidere er der på frugterne hos inficerede Lord Lambourne
i anden vækstsæson efter inokulation med æble-mosaik-virus
(linie 1) iagttaget en gulrød spætning, der har været særlig frem-
herskende på frugternes solside.
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Tabel 4. Symptomer hos forskellige æblesorter inficeret med æble-
mosaik-virus (linie 1)

Sort Symptombeskrivelse

Belle de Boskoop Meget kraftig hvidgul mosaik. Nekrose og bladfald alminde-
lig i første vækstsæson efter inokulationen.

Blangstedgaard 156 Gulmosaik - ikke særlig fremtrædende.
Bodil Neergaard Gulmosaik - ikke særlig fremtrædende.

Bramley's Seedling

Kraftig hvidgul mosaik. Nekrose og bladfald almindelig før-
ste vækstsæson efter inokulationen. Enkelte træer dør efter
ca. 2 mdr.'s vækst i første vækstsæson. Overlevende træer
viser i de følgende år svagere symptomer.

Cortland
Enkelte citrongule runde pletter på blade er iagttaget, men
forekommer ikke i hver vækstsæson.

Cox's Orange Gulmosaik - ikke særlig fremtrædende.
Golden Delicious Gulmosaik.

Graasten
Gulmosaik er iagttaget første år efter inokulationen. Ofte er
træerne symptomløse i anden vækstsæson. Ældre inficerede
træer er næsten altid symptomløse.

Ingrid Marie

James Grieve

Gulmosaik - ikke særlig fremtrædende.
Meget svag gulmosaik. Aftagende fra andet år efter inokula-
tionen.
Særdeles kraftig gulmosaik og nekrose på de fleste blade -

^topnekrose også almindelig. Mellem 1. og 2.
Jonathan efter smitteoverføringen ses hos nyinficerede småtræer gul-

rød spætning på barken af unge skud.

Lord Lambourne

Særdeles kraftig gulmosaik og nekrose på de fleste blade.
Hos Lord Lambourne findes ofte mellem 1. og 2. vækst-
sæson efter smitteoverføringen en ildrød spætning på barken
af unge skud.

Mclntosh Meget svag gulmosaik.

Hos »sunde« træer af sorten Golden Delicious forekommer hyp-
pigt (måske altid) svage, lysegrønne kantede-runde pletter (en-
kelte ringformede) på bladene, og lignende symptomer er iagttaget
hos Graasten.

Hidtil udførte overføringsforsøg med materiale fra sådanne
træer har imidlertid givet negativt resultat, hvilket måske skyldes,
at fænomenet er genetisk betinget.

Æble-mosaik-symptomerne varierer ikke alene med æblesorten,
men inden for samme sort er der ofte betydelige symptom-varia-
tioner fra år til år.

To mosaikangrebne træer af sorterne Cox's Orange og Ingrid
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Marie blev plantet i 1952, og symptomerne er herefter blevet regi-
streret over en 10-års periode.

Af tabel 5, hvor denne symptomregistrering er anført, ses, at
symptomerne i løbet af registreringsperioden bliver svagere og
svagere for tilsidst helt at udeblive for Ingrid Maries vedkom-
mende. Dette kan måske skyldes, at de pågældende træer var
plantet nær kraftigt voksende ferskentræer, der fra 1956 har
skygget for de to æbletræer.

Tabel 5. Symptomvariation indenfor en 10.-års periode hos to mosaik-
angrebne æblesorter

Sort

[ngrid Marie
Cox's Orange

Symptomregistreringer

1952
4 /8

1953

+++

" / 6
1954

30 / 8

1955+xx
16 / 7

1956

+XX

1/7
1957

x
8 /7

1958

i
1959

7

1B/e
1960

+

1 3 /6
1961

T
— = ingen symptomer
+ = svage symptomer
+ + == middelkraftige symptomer
+ + + = kraftige symptomer

Inokulationsmateriale, der gentagne gange har været taget fra
de to æbletræer, har ikke mistet i infektivitet i årenes løb, uanset
nedgangen i symptomintensitet.

Hos mosaikangrebne æbletræer er det ret almindeligt, at kun
nogle af grenene bærer blade med symptomer. - Dette forhold er
nærmere belyst i et forsøg, hvor 20 tre-års Lord Lambourne-træer
i august 1958 blev inokuleret (ved »chip budding«) med æble-
mosaik-virus (linie 1). Allerede i maj 1959 fremkom de første
bladsymptomer, men ikke på alle grene; heller ikke ved registre-
ringen sidst i juli samme år forekom bladsymptomer på alle grene,
hvilket imidlertid var tilfældet i juli måned det følgende år
(1960).

I tabel 6 er de omtalte symptomregistreringer angivet, og det
fremgår af disse, at kun 7 af de 20 træer viste bladsymptomer
på alle grene det første år efter inokulationen. Endvidere fremgår
af tabellen, at et enkelt træ (nr. 1) slet ikke viste symptomer det
første år, men først 2 år efter inokulationen.
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Fig. 5. Crataegus oxyacantha infieeret med æble-mosaik-virus (linie 4).
Foto M. H. D.



Tabel 6. Symptomudvikling hos æblesorten Lord Lambourne inokuleret
med æble-mosaik-virus (linie 1) 27/8 1958

Lord Lambourne podet på M. II

Træ nr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Antal grene med symp-
tomudvisende blade

13/5

1959
0/8
1/9
2/8
7/8
4/10
3/7
0/5
3/8
1/5
3/6

27 /?

1959
0/8
6/9
3/8
8/8
4/10
5/7
5/5
4/8
1/5
2/6

6 /7

I960
alle

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Lord Lambourne podet på
vildstamme

Træ nr.

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Antal grene med symp-
tomudvisende blade

13/5

1959
7/12
6/8
5/5
5/6
4/5
6/6
5/7
5/7
6/6
1/9

27/7

1959
12/12
8/8
3/4*
3/6
5/5
6/6
6/7
7/7
5/6
1/9

6 /7

1960
alle

»
»
»
»
»
»
»
»
»

Nævner = antal undersøgte grene. Tæller = antal grene med mosaiksymptomer
på blade. * Siden 1ste registrering er redskabsbeskadiget gren fjernet.

I det hele taget tyder de registrerede resultater på en højst
uregelmæssig virusbevægelse i de smittede træer.

For at undersøge, hvorvidt grenene med de symptomløse blade
virkelig var virusfrie, blev 3 okulationsøjne den 28. juli 1959
udtaget fra hver gren på 3 af nævnte forsøgstræer (nr. 2, 8
og 9).

Okulationsøjnene blev udtaget på 3 forskellige steder på hver
gren, og derefter okuleret på stammerne af enårige mosaikfrie
Lord Lambourne.

Resultaterne fra denne undersøgelse, der fremgår af tabel 7,
viser god overensstemmelse mellem symptomudvisning og virus-
infektion på de tre undersøgte træers forskellige grene.

I et enkelt tilfælde (gren nr. 9 på træ nr. 2) har dog kun 1 af
de 3 okulationsøjne indeholdt æble-mosaik-virus.

Ved en anden undersøgelse blev 7 okulationsøjne fra en kvist
udtaget fra bladhjørner, hvor de 4 blade viste symptomer og de
3 andre blade var symptomløse; alle 7 knopper indeholdt imidler-
tid æble-mosaik-virus.

Ovennævnte smitteforsøg illustrerer tydeligt æble-mosaik-viru-
sets uregelmæssige fordeling og langsomme bevægelse i inficerede
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Tabel 7. Undersøgelse (testning) af Lord Lambourne-træer med partiel
symptomudvisning

Undersøgte træer Undersøgelsesresultat 1960

træ nr. gren nr.
sympt.

27/7 1959 øje 1 øje 2 øje 3

d = Indikator-plante død
—• == ingen symptomer
+ = svage symptomer
-f + == middelkraftige symptomer
+ + + = kraftige symptomer

æbletræer. Ligeledes fremgår det tydeligt, at symptomudviklingen
er overordentlig variabel og afhængig af adskillige forhold.

3. SORTS- OG GRUNDSTAMMEMODTAGELIGHEDSFORSØG
I august 1954 påbegyndtes undersøgelse af 10 æblesorters og 8
æble-grundstammers modtagelighed og følsomhed over for infek-
tion med æble-mosaik-viruset (linie 1).

Som grundstamme ved sortsundersøgelserne anvendtes M. II,
der blev okuleret med 2 knopper, nemlig en infektor-knop, og en
knop fra sorten, der skulle undersøges.

Ved undersøgelsen af hver sort anvendtes 3 smittede træer og
3 usmittede (kontroltræer).

Infektor-knopperne døde i mange tilfælde inden knopbrydnin-
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Tabel 8. Sortsmodtagelighedsfors~g med æble-mosaik-vims (linie 1) 1954-61 
- - 

U1 
Symptomregistreringer 

W i infektor grundst. 1 sorter 
* Æblesorter / "18 1 l9/i 1 18/a / lo/< I j 18i8 / 19i8 'v7 I 7 ~ i o  / ah 1 2 ~ i o  I .i5 / 1 'l7 1 I 141. 1 '1. 1 l " ~ i o  

1955 1956 1955 1956 1955 1 1955 1956 1957 1957 1958 1958 1958 1959 1959 1 1959 , 1959 / 1960 1 1961 1 1961 
+ l -  

Jonathan 

+ f++  - - ++ 
Lord Lam- 
bourne 

James Grieve - 

Cortland 

Bodil 

Graasten 
l 

- = ingen symptomer + = svage symptomer + + = middelkraftige symptomer + + + = kraftige symptomer d = Indikator-plante d0d 



gen, men alligevel er de pågældende sorter i de fleste tilfælde
blevet inficeret, og det samme gælder M. Il-grundstammerne.

I tabel 8 er symptomregistreringer fra en 7-års periode anført,
og af disse fremgår det ikke alene, at der er betydelige sæson-
prægede variationer i symptomudvisningen, men tillige at betyde-
lige individuelle forskelle kan forekomme indenfor den enkelte
sort.

Men først og fremmest er der stor forskel mellem de enkelte
sorters reaktion over for infektion.

Mens Cortland og Graasten viser meget svage eller i de fleste
tilfælde (og år) ingen symptomer, er Jonathan, Lord Lambourne
og Golden Delicious overordentlig følsomme over for angreb.

Samtlige 'kontrolplanter (usmittede) i forsøget blev ved test-
ning undersøgt for virusinfektion, og det viste sig her, at James
Grieve indeholdt en latent forekommende linie af æble-mosaik-
virus, som imidlertid reagerede ved overføringen til indikator-
planterne (Lord Lambourne).

Resultaterne af grundstamme-undersøgelsen er anført i tabel
9, og det ses her, at alle grundstammer var modtagelige og lige-
ledes viste tydelige symptomer på infektionen. Svagest reagerede
M. XIII, mens f.eks. M. XVI, der i udenlandske forsøg kun har vist
svage symptomer, her reagerede med kraftige symptomer.

Tabel 9. Grundstamrae-raodtagelighedsforsøg med æble-mosaik-virus
(linie 1) 1954-58

Grund-
stamme-

type

Antal planter

inok. infic.

Symptomregistreringer
23/

16

1955
26/

/e
1956

18/7
1957 1958

Bemærk-
ninger

M. I..

M. II . . .
M. I V . . .
M. VII . .
M. IX. . .
M. XII . .
M. XIII .

M. XVI .

nekrose
iagttaget

ingen nekro-
se iagttaget
nekrose
iagttaget

— = ingen symptomer
symptomer + + H

+ = svage symptomer
= kraftige symptomer

+ + = middelkraftige
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4. UNDERSØGELSE AF FORSKELLIGE VIRUSLINIER
De hidtil omtalte danske forsøg og undersøgelser har tydeligt
illustreret mosaik-symptomernes afhængighed af æblesorten samt
symptomvariationerne fra år til år m.v. Imidlertid afhænger
symptomudviklingen ifølge udenlandske forsøg i høj grad også
af, hvilken linie (form) af æble-mosaik-viruset der forekommer
i den angrebne plante.

Disse forhold har været belyst ved danske undersøgelser, som
blev påbegyndt i 1958.

Undersøgelserne omfattede 12 æblesorter å 15 1-års træer - alle
tiltrukket på vildstamme.

Inden for hver sort forblev 3 træer usmittede (kontroltræer),
mens de øvrige 12 træer blev opdelt i 4 grupper å 3 træer. Disse
4 grupper blev inokulerede med hver sin linie af æble-mosaik-
viruset.

Linie 1 hidrører fra virusangrebet Cox's Orange, der i en år-
række har været anvendt ved virusforsøgene på Statens plante-
patologiske Forsøg.

Linie 2 hidrører fra et virusangrebet træ af sorten Golden
Delicious fra Lolland.

Linie 3 og 4 kommer fra testningsarealet på Statens forsøgs-
station ved Hornum og hidrører fra henholdsvis Rød Melba og
Transparente Blanche.

Af de i alt 180 forsøgstræer døde et kontroltræ af sorten Blang-
stedgaard 156 i vinteren 1958-59, mens et træ af samme sort,
inokuleret med linie 2, døde i foråret 1959.

Endvidere døde et Bramley-træ inokuleret med linie 3 i vin-
teren 1959-60. D.v.s. at hele forsøget har været gennemført med
i alt 177 træer.

I tabel 10 er givet en oversigt over mosaiksymptomernes distri-
buering i de smittede træer året efter inokulationen, d.v.s. i 1959.

Oversigten er baseret på undersøgelse af i alt 18 312 blade for-
delt på i alt 178 træer, og i tabellen er for hver sort og hver
viruslinie angivet procenten af symptom-udvisende blade.

De opnåede resultater viser som tidligere en overordentlig stor
forskel mellem sorterne med hensyn til symptomudvisningen.

Blandt træerne inficeret med linie 1 ligger Lord Lambourne i
spidsen med symptomer på 56 pct. af bladene, mens Cortland kun
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Tabel 10. Distribuering af symptomer hos mosaikangrebne æbletræer
året efter smitteoverføringen (inokulation, august 1958)

Æblesorter
Pct. blade med symptomer 15/6 1959

linie 1 linie 2 linie 3 linie 4 kontrol
Cox's Orange
Bramley's Seedling .
Jonathan
Ingrid Marie
Lord Lambourne...
James Grieve
Cortland
Bodil Neergaard....
Golden Delicious . ..
Graasten
Mclntosh
Blangstedgaard 156.

26
29
34
25
56
26

2
13
15
0
0

14

11
16
35
44
42
17
2
5

30
18
0
4

0
1
6
0
0
1
0
0

18
0
0
0.4

0
0
0
0
o
o
o
o

11
o
o
o

Alle sorter. 18.9 17.9 2.o 1.8 0.8

har 2 pct. blade med symptomer og Graasten og Mclntosh er
symptomløse.

Ser man på de enkelte sorter, vil det fremgå, at der ligeledes er
betydelige forskelle på antallet af symptomudvisende blade hos
træer inficeret med forskellige mosaik-linier.

Hos Bramley inficeret med linie 1 har 29 pct. af bladene således
mosaiksymptomer, mens de tilsvarende procenter for linierne 2,
3 og 4 er henholdsvis 16, 1 og 0.

Det vil endvidere af tabel 10 fremgå, at symptomer er fundet
i kontroltræerne inden for sorten Golden Delicious. Dette skyldes
imidlertid, at man her har registreret symptomer på en mosaik-
form, der tilsyneladende altid forekommer i denne sort, og som
muligvis er genetisk betinget og ikke af infektiøs natur (se afsnit
X, 2).

Mens tabel 10 angiver mængden af symptomudvisende blade på
de smittede træer, illustrerer tabel 11 symptomintensiteten (an-
grebsgraden) inden for de enkelte sorter året efter inokulationen.

De eneste to sorter, der her viser symptomer ved infektion med
alle 4 linier, er Jonathan og Golden Delicious, og da førstnævnte
reagerer betydeligt kraftigere over for linie 1 end Golden Deli-
cious, må Jonathan antagelig betragtes som den bedste indikator.

Som tidligere nævnt forekom »falske« symptomer blandt kon-
troltræerne inden for sorten Golden Delicious, men disse sympto-
mer var svage og blev kun iagttaget på to registreringsdatoer.
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Tabel 11. Symptomintensiteten has mosaikangrebne æblesorter året efter smitteoverforingen (inokulation, august 1958) 

1 Æblemosaik linie 1 I Æblemosaik linie 2 I Æblemosaik linie 3 / Æblemosaik linie 4 
Sort 

l .. Cox's Orange. - + + 
Bramley's Seedl. - + 

.. . . . .  Jonathan f + + S  
. . .  Ingrid Marie - f 

L. Lambourne.. + + + 
. James Grieve.. - + 

Cortland . . . . . . .  - 
Bodil Neergaard - + 
Golden Delicious - + 
Graasten . . . . . . .  - - 

.. . . . .  McIntosh - - 
Blangstedg. 156. - l  - 

symptomer 
=Ii .1. 1 1 I 'li l8ia 

nptom 
L 
++ + ++ +++ 

++-t + + + +++ + - 
+ 

symptomer 
1 e ~ 5 ~  I I I 

I I I / I  

symptomer 
l6 /5 I  26151 018  1% 
- -  - - 
-- - - 
+ +  + + - +  + t - -  - + - -  - - 

- = ingen symptomer + = svage symptomer t + = middelkraftige symptomer + + + = kraftige symptomer 



Tabel 12 giver en detailleret oversigt over symptomregistrerin-
ger foretaget hos alle træer i ovennævnte forsøg i 1959, 1960 og
1961.

I samme tabel er anført resultaterne fra forsøg på tilbageover-
føring af virus fra samtlige forsøgstræer til indikatorsorten Lord
Lambourne.

Cox's Orange har gennemgående reageret kraftigt over for linie
1 og 2; dog har et enkelt træ inokuleret med linie 2 slet ikke ud-
vist symptomer, (uagtet tilbageføring til indikatorplanter har vist,
at træet var inficeret.

Over for linie 3 og 4 har Cox's Orange slet ikke reageret.
Bramley's Seedling har reageret kraftigt over for linie 1 og 2,

men er forblevet symptomløse efter inokulation med linie 3 og 4,
uagtet tilbageføring til indikatorplanter har vist, at de symptom-
løse træer indeholdt de pågældende viruslinier.

Jonathan reagerede særdeles kraftigt over for linie 1 gennem
alle 3 forsøgsår og ligeledes med temmelig kraftige symptomer
over for linie 2 (bortset fra, at et træ først udviste symptomer i
2. vækstsæson efter inokulationen).

Linie 3 og 4 fremkaldte svagere, men dog tydelige symptomer
i alle de inokulerede træer og i alle tre forsøgsår.

Ingrid Marie har reageret ret kraftigt over for linie 1 og kraftigt
over for linie 2, mens linie 3 ikke har fremkaldt symptomer og
linie 4 kun svage symptomer.

Lord Lambourne har reageret kraftigt over for infektion med
linie 1 og 2; linie 3 har ikke fremkaldt symptomer og linie 4 prak-
tisk taget heller ikke( kun svage symptomer i eet træ på en enkelt
registreringsdato).

James Grieve har reageret kraftigt over for linie 1 og ret kraf-
tigt over for linie 2, men på de fleste registreringsdatoer kun svagt
over for linie 3 og slet ikke over for linie 4. Tilbageoverføringen
af virus fra denne sort viste, at samtlige træer var inficerede.

Cortland har reageret meget svagt over for både linie 1 og 2 og
kun vist symptomer i første vækstsæson efter inokulationen; over
for linie 3 og 4 har denne sort slet ikke reageret, uanset infektion
er påvist ved tilbageoverføring til indikatorplanter.

Bodil Neergaard har reageret over for linie 1, idet et træ de
første 2 år efter inokulationen viste kraftige symptomer, men
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Tabel 12. Forskellige &lesorters reaktion over for infektion nied 4 linier af =ble-mosaik-virus 

Linie l Linie 2 1 Linie 3 1 Linie 4 
Æble- symptomer tilbagefart symptomer tilbagefart symptomer tilbagefz 
sorter 1 til Lord 1 1 til Lord 1 -1 til Lord 1 1960 1 1961 Lambourne, 1959 / 1960 1 1961 ~ambourne195911960il961 Lambourne 

Cox's X 

- 

Rramley's+++++$f+S x ++ ++++++ x - d d  - - - 
Seedling + + + + + + + l  x + ++ ++ x - - 

X 

X - - X 

f+++++ + 1 x + -t+++++ x - - - - - X X 

Jonathan ++++f++++ x ++ ++ / x X + + +  x 
+ + + + C + + + +  x +++ ++ ++ x 

1 
+++++-k+++ X +++ ++ ++ X 

-PP-P--- -- 
Ingrid f++ - + x +++f++ ++ x - - 

- - Marie ++ ++ x ++ +++ + X ++ +-t+ + x ++++++ - + X 

LordLam- ++++++ - x +++++++++ X 
bourne +++S+++++ 

+++++f +++ 
James +++++-k ++ x ++ I 

Grieve ++++f++++ x + + 
f++++++++ x - 

Cortland - - - 7 - 
++ - - X + - -  - x 

Bodil ++-t+++ - 
Neergaard + ++ - + + x 

+ ++ +f x + + X X - 

- - -  
- - -  
- - -  
- 

- 
- 
- 

- 

- 

-- 
- - -  

L 

- 
- 



l 
Blangsted- + + - x d d d I  - - - X 

gaard 156 + + + - X - l - ! -  x - + - l  x 

- =  ingen symptomer + = svage symptomer + $- = middelkraftige symptomer + 4- + = kraftige symptomer 
x = positiv tilbageforing d = dod 

Linie 4 Linie 1 
Æble- 

Linie 2 

Symptomer tilbagefort Symptomer til!~gefsif I Symptomer tilbagefort Symptomer tilbagef~rt 

Linie 3 

sorter til Lord - - til Lord 1 ti1 Lord 1 / til Lord 
1 1959 1 1960 1 19~~Larnbourne  1959 1960 l l961 Lambourne 1959 l960 1 1961 l~amboume19~91960~1961~amboume 

-----p- 

Golden [ + 1 1 1 ; i x /+$-t+++ +-t ( x 
Delicious 1 - x +++I+++/ +i X 

+ + + + + + l  ++ 1 x I + + + + + +  ++ x 



forblev symptomløst det tredie år. De to andre træer i samme
serie hos denne sort udviste svage symptomer det første år og
middelkraftige det andet år; det tredie år viste kun et af træerne,
inficeret med linie 1, symptomer.

Over for linie 2 reagerede Bodil Neergaard gennemgående med
svage symptomer, og også her var to træer symptomløse det tredie
år. Linie 3 og 4 fremkaldte praktisk taget ingen symptomer hos
Bodil Neergaard (kun enkelte ganske svage symptomer ved enkel-
te registreringer).

Golden Delicious har reageret over for alle 4 viruslinier.
Linie 1 har dog i 2 træer kun fremkaldt svage og ikke særlig

konstante symptomer, mens det tredie træ i denne serie reagerede
kraftigt.

Linie 2 har i alle tilfælde fremkaldt kraftige symptomer i
Golden Delicious, mens symptomfremvisning og intensitet hos
træerne inficeret med linie 3 og 4 har været noget varierende fra
træ til træ og fra den ene vækstsæson til den anden.

Graasten har som helhed reageret meget svagt og uregelmæssigt
over for infektion med linie 1 og 2. Linie 3 har kun fremkaldt
svage symptomer i et enkelt træ, og træer inokulerede med linie
4 udviste slet ikke symptomer.

Mclntosh reagerede overhovedet ikke over for inokulationen
med nogen af de fire viruslinier, uagtet der, i hvert fald for de tre
liniers vedkommende, var tale om infektion.

Blangstedgaard 156 reagerede svagt over for linie 1 og 2, men -
bortset fra enkelte svage symptomer ved een registrering i eet
træ - ikke over for infektion med linie 3 og 4.

Af tabel 12 vil det fremgå, at tilbageoverføring af de forskellige
viruslinier fra de inokulerede træer ikke er lykkedes i alle tilfælde.

Således er linie 3 ikke tilbageført fra de inokulerede træer hos
sorterne Cox's Orange, Ingrid Marie, Lord Lambourne og Mc-
lntosh, mens linie 4 ikke er tilbageført fra Cox's Orange.

Og da podningen både ved inokulationen af de pågældende
sorter samt ved tilbageoverføringen til indikatorsorten Lord Lam-
bourne i langt de fleste tilfælde er heldigt gennemført (»slået
an«), er de negative resultater af tilbageoverføringen vanskelige
at forklare.

Det ville måske være nærliggende at antage, at de nævnte sor-
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ter simpelthen ikke har været inficeret på grund af immunitet
over for de pågældende viruslinier.

Herimod taler imidlertid, at Lord Lambourne hører til de
sorter, hvor linie 3 i det egentlige forsøg ikke fremkaldte symp-
tomer, og hvorfor tilbageoverføring heller ikke lykkedes. Alligevel
har Lord Lambourne udvist symptomer ved inokulation med linie
3 fra adskillige andre sorter.

En mere rimelig forklaring på de negative resultater fra til-
bageoverføringen er antagelig, at linie 3 (samt i et enkelt tilfælde
linie 4) bevæger sig meget langsomt i visse sorter, således at det
inokulationsmateriale, der er udtaget og anvendt ved tilbageover-
føringerne, ikke har været virusinficeret.

Tilbageoverføringerne fra de symptomløse træer i det her
omtalte forsøg vil derfor blive gentaget.

Sammenfattende kan resultaterne fra undersøgelserne af de
forskellige virus-linier og æblesorter konkluderes på følgende
måde:

Antallet af symptomudvisende blade hos inficerede træer varie-
rer meget og afhænger af både æblesort og viruslinie.

Symptom-intensiteten ((angrebsgraden) hos angrebne træer
varierer ofte stærkt fra år til år og afhænger ligeledes af æblesort
og vi ru s linie.

Ligeledes synes virusbevægelsen i et inokuleret træ at afhænge
af sort og viruslinie, ligesom rent individuelle forskelle synes at
forekomme mellem træerne inden for samme sort.

Undersøgelserne viser, at symptomløse smittebærere kan fore-
komme inden for flere sorter forsåvidt nogle af viruslinierne an-
går, og at sorten Mclntosh øjensynlig kan optræde som symptom-
løs smittebærer af alle de 4 linier.

Jonathan må anses for langt den bedste indikator for æble-
mosaik-virus, idet denne sort gennem alle tre forsøgsår har rea-
geret med tydelige (og i mange tilfælde særdeles kraftige) symp-
tomer ved infektion med alle 4 viruslinier.

5. ARTS-MODTAGELIGHEDSFORSØG
De første forsøg, der ved Statens plantepatologiske Forsøg er ud-
ført for at overføre æble-mosaik-virus til planter uden for Malus-
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slægten, blev påbegyndt i 1954, da 5 røn (Sorbus aucuparia) blev
jnokuleret (ved okulation) med æfole-mosaik-virus (linie 1).

Det følgende år fremkom symptomer på 1 af de inokulerede
planter og i 1956 på yderligere 3 planter.

Ved forsøg udført i 1956 lykkedes tilbageoverføring af viruset
fra røn til æble.

Symptomerne på de inficerede røn bestod af en kraftig gulspæt-
ning på bladene efterfulgt af udpræget nekrotisering.

Forsøget med røn blev i 1958-59 gentaget med samme resultat.
1 1956 blev Amelanchier laevis inokuleret (ved okulation) med

æble-mosaik-virus (linie 1), og året efter fremkom på bladene af
4 planter en kraftig gulgrøn mosaikspætning ledsaget af nekro-
tiske pletter. Tilbageoverføring til æble blev gennemført i 1959-60.

2 planter af Crataegus oxyacantha blev i 1958 inokuleret med
æble-mosaik-virus (linie 2), og 2 planter af samme art blev sam-
tidig inokuleret med linie 4. I 1959 fremkom på bladene af begge
planter inokuleret med linie 2 gule klorotiske ringe samt gullig
spætning, mens der hos en af planterne inokuleret med linie 4
fremkom en tydelig nervelysning. For begge liniers vedkommende
er heldig tilbageoverføring til æble foretaget i 1959-60.

12 ferskenfrøplanter blev i 1958 inokuleret med æble-mosaik-
virus (linie 1), og året efter fremkom på bladene af 5 planter
zig-zag-formede gullige linier; samtidig var de pågældende blade
lidt smallere end sunde ferskenblade; også her er heldig tilbage-
overføring til æble foretaget i 1959-60.

Udover ovennævnte smitteoverføringer til diverse plantearter,
hvorfra æble-mosaik-viruset igen er tilbageført til æble, er virus-
symptomer ved inokulation med æble-mosaik-virus fremkaldt i
10 plantearter, hvorfra tilbageoverføring af viruset til æble imid-
lertid endnu ikke er gennemført.

Det drejer sig i alle tilfælde om forsøg udført i årene 1958-60,
og bortset fra Cotoneaster bullata og Sorbus aucuparia, der blev
inokuleret med henholdsvis linie 2 og 3, er alle de øvrige plante-
arter inokuleret med linie 1 af æble-mosaik-viruset.

Nedenfor skal rent summarisk redegøres for symptomudvisnin-
gen på bladene hos de inokulerede planter.
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Acer campestre : Hvidgrå spætning
Betula pendula : Talrige små hvide pletter
Cotoneaster bullata : Gul spætning
Crataegus monogyna : Gule klorotiske pletter samt gullig

; spætning
Primus avium (F 12/1) : Grøn-gullig spætning samt ringformede

klorotiske pletter
Ligustrum ovalifolium : Talrige grøn-gule ringformede pletter
Py rus communis : Gullig-grønne ringformede pletter

(Beurré Hardy)
Rosa multiflora : Citrongul spætning
Sorbus aucuparia : Grønlige ringformede pletter
Quercus borealis : Gulspætning

Ifølge resultaterne fra ovennævnte arts-modtagelighedsforsøg,
der ikke må betragtes som afsluttede, kan der foreløbig drages
følgende konklusioner:

Æble-mosaik-virus kan inficere Amelanchier laeuis, Crataegus
oxyacantha, Prunus persica og Sorbus aucuparia. Samtidig må det
formodes, at de i disse planter fremkaldte symptomer er forår-
saget af æble-mosaik-viruset, selv om man ikke kan se fuldkom-
men bort fra, at et eventuelt latent forekommende æblevirus, der
måske er overført sammen med mosaik-viruset, er skyld i de frem-
kaldte symptomer.

Hos plantearterne Acer campestre, Betula pendula, Cotoneaster
bullata, Crataegus monogyna, Prunus avium (F 12/1), Pyrus
communis (Beurré Hardy), Rosa multiflora, Sorbus intermedia
og Quercus borealis er viruslignende symptomer fremkaldt efter
inokulation med æble-mosaik-viruset, men hidtil er det ikke lyk-
kedes at tilbageoverføre mosaik-viruset fra disse planter til æble.
Det er derfor i disse sidstnævnte tilfælde mere sandsynligt, at et
latent æble-virus har forårsaget de nævnte symptomer. Hvorvidt
dette virkelig er tilfældet må fremtidige undersøgelser afgøre.
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XI. Kontrolforanstaltninger

Når forskellige foranstaltninger til imødegåelse af virussygdomme
skal vurderes, bør man naturligvis først og fremmest se på over-
førings- og spredningsmulighederne.

Forsåvidt æble-mosaik angår behøver man sandsynligvis stort
set kun at regne med smitteoverføring gennem vegetative forme-
ringsmetoder, d.v.s. ved anvendelse af virusinficerede grundstam-
mer eller ved brug af podemateriale fra virusinficerede æbletræer.

Hovedvægten ved bekæmpelsen af æble-mosaik bør derfor læg-
ges på sundhedskontrollen og fremavlen, og på disse områder er
man nået relativt langt i Danmark.

I 1948 oprettede man Fællesudvalget for fremavl og sundheds-
kontrol med havebrugsplanter, og dette organ har siden 1953 ud-
ført sundhedskontrol med langt den største part af planteskole-
produktionen (herunder æbletræer); og fra 1958, da sundheds-
kontrollen i planteskolerne blev lovfæstet og gjort obligatorisk for
alle, der i erhvervsmæssigt øjemed producerer planteskoleplanter,
har praktisk taget alle æbletræer inden udplantningen i plantager
og haver været sundhedskontrolleret.

Ved kontrollen efterses bl.a. æbletræerne for mosaiksympto-
mer, og alle, der udviser selv de svageste tegn på angreb, bliver
omgående kasseret og destrueret.

Takket være denne sundhedskontrol er de linier af æblemosaik,
der udviser symptomer i de inspicerede træer, efterhånden trængt
stærkt tilbage, men nogen fuldkommen sikkerhed for, at de efter-
sete træer virkelig er fri for æble-mosaik, kan naturligvis ikke
opnås ved disse vækst-inspektioner.

Som det fremgår af nærværende beretning forekommer der
linier af æble-mosaik-virus, der i adskillige sorter aldrig viser
symptomer. Endvidere kan inkubationstiden i flere tilfælde være
så lang, at symptomerne først fremkommer efter, at plantesko-
lerne har afhændet træerne. Der vil derfor nemt forekomme til-
fælde, hvor inspicerede og godkendte træer i virkeligheden er infi-
ceret med æble-mosaik-virus.

For at komme denne usikkerhed til livs, søger man fra oven-
nævnte Fællesudvalgs side at gennemføre et fremavlsarbejde, der
tager sigte på omhyggelig udvælgelse af modertræer, fri for virus-
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symptomer, og efterfølgende testning af disse for at sikre sig mod
latent forekommende linier af æble-mosaik-virus,

Hele dette arbejde udføres ved et nært samarbejde mellem
Fællesudvalget og Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur
(hidtil i overvejende grad statens forsøgsstation ved Hornum samt
Statens plantepatologiske Forsøg).

Ved testningen for æble-mosaik-virus har man hidtil anvendt
Lord Lambourne som indikatorplante, bl.a. fordi denne æblesort
tillige reagerer over for flere andre æble-vira. Imidlertid er det
muligt, at man på baggrund af de resultater, der er opnået ved de
danske undersøgelser af æble-mosaik-virus, burde anvende Jona-
than som indikatorplante - i hvert fald i de tilfælde, hvor man
kun ønsker at »teste« for æble^mosaik-virus.

Dersom man inden for fremavlsarbejdet med æbletræer træffer
sorter, der er totalt inficeret med æble-mosaik-virus, er der mulig-
hed for at skaffe virusfrit udgangsmateriale til en ny opformering
af sådanne sorter gennem termoterapeutiske behandlinger. Ar-
bejde på dette område er ligeledes igang inden for statens forsøgs-
virksomhed.

XII. SAMMENDRAG
Æble-mosaik er rapporteret fra talrige lande og forekommer an-
tagelig overalt, hvor æbler dyrkes.

Smitteoverføringen foregår først og fremmest ved podning,
hvilket sandsynligvis blev demonstreret første gang i 1825 af
franskmanden Noisette. - Mekanisk saftsmitte foregår næppe
for de almindelige former af æblemosaik, og de fleste forsøg på
insektoverføring har givet negativt resultat. Frøsmitte kan måske
forekomme i sjældne tilfælde, men er ikke endelig påvist. Derimod
har new-zealandske forsøg vist, at overføring kan ske ved natur-
lig rodpodning mellem nabotræer.

I de første afsnit af nærværende beretning redegøres for de vig-
tigere udenlandske undersøgelser af æble-mosaik, mens der i af-
snit X er gjort rede for danske undersøgelser, der siden 1948 har
været udført ved Statens plantepatologiske Forsøg.

Æble-mosaik blev herhjemme fundet i 1929 i sorten Beauty
of Bath og de første smitteforsøg i Danmark blev i 1948-49 udført
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ved Statens plantepatologiske Forsøg, hvor sygdommen overførtes
ved podning.

Indtil nu er æble-mosaik i Danmark registreret i 70 æblesorter
og i 8 æble-grundstammer (tabel 3).

Hyppigst er sygdommen fundet i Belle de Boskoop, Ingrid
Marie, Golden Delicious, Jonathan og James Grieve.

Siden de første overføringsforsøg blev udført i 1948 har man
herhjemme udført en lang række undersøgelser vedrørende æble-
mosaik, såsom undersøgelser af virusbevægelsen og symptom-
intensiteten i inficerede planter, de forskellige æblesorters og
grundstammers modtagelighed og følsomhed over for angreb samt
forskellige virusliniers indflydelse på nogle vigtige æblesorter.
Endelig er en række forskellige plantearters modtagelighed over
for æble-mosaik-viruset undersøgt.

Resultaterne fra dette arbejde viser, at æble-mosaik-viruset
i mange tilfælde bevæger sig relativt langsomt i inficerede træer,
og at virusfordelingen ofte er meget uregelmæssig, således at
partiel infektion ofte forekommer; ikke alene kan virusfri
grene forekomme på et nylig inficeret træ, men selv på inficerede
grene og skud kan virusfri knopper forekomme (tabel 6 og 7).

Symptomudviklingen afhænger i øvrigt i høj grad af, hvilken
æblesort der inficeres, ligesom betydelige årsvariationer fore-
kommer (tabel 4.og 8), og endvidere har viruslinien en betydelig
indflydelse på symptomudvikling og intensitet (tabel 10, 11 og
12).

Endelig tyder de opnåede resultater på, at betydelige individu-
elle forskelle forekommer mellem træerne inden for samme sort.

Blandt de undersøgte viruslinier har linierne 1 og 2 fremkaldt
de kraftigste symptomer, mens linierne 3 og 4 i reglen har frem-
kaldt svage symptomer eller slet ingen.

Jonathan har reageret sikkert over for alle viruslinier og må
anses for den mest velegnede indikator over for æble-mosaik-
viruset. Derimod har Mclntosh praktisk taget optrådt som symp-
tomløs smittebærer i alle tilfælde af infektion, ligesom flere andre
sorter har reageret meget svagt og i adskillige tilfælde er forblevet
uden symptomer ved infektion med flere viruslinier.

Udførte arts-modtagelighedsforsøg viser, at Sorbus aucuparia,
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Ametanchier laeuis, Crataegus oxyacantha og Prunus persica (fer-
skenfrøplanter) kan inficeres med æble-mosaik-virus.

Endvidere er viruslignende symptomer fremkaldt i 10 andre
plantearter ved inokulation med smittemateriale fra mosaik-an-
grebne æbletræer. Tilbageoverføring er dog endnu ikke lykkedes
i disse sidstnævnte tilfælde.

Sluttelig i beretningen omtales foranstaltninger til imødegåelse
af æble-mosaik - først og fremmest sundhedskontrollen samt et
fremavlsarbejde, hvor sunde modertræer søges fremskaffet gen-
nem omhyggelig udvælgelse på symptombasis og efterfølgende
testninger for latent virusinfektion.

XIII. SUMMARY

Apple mosaic. I
Apple mosaic has been reported from many countries and is likely to
be found all over the world where apples are grown.

Transmission of the causal virus is first and foremost effected by
various grafting and budding methods, which apparently already was
demonstrated in 1825 by Noisette.

Mechanical sap transmission is hardly possible for the common types
or strains of apple mosaic virus, and most experiments on insect trans-
mission have yielded negative results.

Seed transmission is perhaps possible in rare cases but has not yet
been proved definitely.

Natural spread by root grafting between diseased and healthy trees
has however been demonstrated by workers in New Zealand.

In the first chapters of this report the more important experiments
carried out abroad are described, while in cheaper X, Danish investi-
gations concerning apple mosaic are reported.

In Denmark mosaic symptoms on apple was observed in 1929 in the
variety Beauty of Bath and the first transmission experiment was
carried out in 1948-49, when the disease was transmitted by grafting
to several varieties. — Up to the present apple mosaic has been found
in 70 apple varieties and 8 apple rootstocks (table 3) in Denmark.

Since 1948 numerous trials and investigations concerning apple
mosaic have been performed by The Government Plant Pathology
Institute comprising the virus movement and symptom intensity in
infected plants, the susceptibility and sensitivity of various apple
varieties and rootstocks, and the influence of different virus strains on
the more important apple varieties.

Besides numerous transmissions from apple to apple the apple mosaic
virus has also been transmitted to some other plant species.

The main results from all these experiments indicate that the virus
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movement and distribution often is rather slow and irregular, and that
both partial infection and partial symptom expression are common
(table 6 and 7).

The symptom development is rather dependent of the apple variety
and considerable fluctuations in symptoms may occur from one year
to another (table 4 and 8).

Furthermore the virus strain involved has a great influence on the
development and intensity of symptoms (table 10, 11 and 12).

The results also indicate that individual differences in sensitivity
exist between the trees within the same variety.

Among the different strains, applied in this work, nos 1 and 2 have
produced the most severe symptoms while 3 and 4 in most cases have
caused rather mild symptoms or no symptoms at all.

The variety Jonathan has reacted with distinct symptoms towards
infection with all four virus strains and might for this reason be
regarded as the most suitable indicator for apple mosaic virus.

On the contrary the variety Mein tosh can act as carrier of all
four strains, and several other varieties have also shown great
tolerance when infected with some af the strains.

Apple mosaic virus has been transmitted into Amelanchier laevis,
Crataegus oxyacantha and Prunus persica (peach seedlings) and from
all these plants the virus has been recovered (re-transmitted to apple).

Furthermore virus like symptoms were produced in 10 other plant
species after inoculation with material from mosaic-infected apple
trees. Recovery of the apple mosaic virus has however not yet been
obtained in these cases.

Finally in this report (chapter XI) control measures are mentioned
consisting of a rigoristic health control in all Danish nurseries (carried
out since 1953 and compulsory since 1958), combined with an effort
to select healthy mother trees on basis of visual symptoms and follow-
ed by regular testing.

Tables 1-12
Table 1 (page 9). List of varieties in which apple mosaic has been recorded

from foreign countries.
Table 2 (page 10). Apple varieties and rootstocks experimentally infected with

apple mosaic virus (information from foreign sources).
Table 3 (page 19). List of varieties in which apple mosaic has been recorded

in Denmark.
Table: -4 see page 43
Table 5 (page 23). Symptom variation in two mosaic-infected apple varietes

registered over a 10 years period.
Table 6 (page 24). Development of mosaic symptoms in the apple variety

Lord Lambourne inoculated 29/8 1958 (Number of branches with leaves
showing symptoms at different dates.)

8 4 3
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Table 7 (page 25). Testing of Lord Lambourne trees with partial symptoms
expression (gren = branch; øje = bud).

Tabel 8 (page 26). Variety trial with strain 1 of apple mosaic virus (grundst.
= rootstock).

Table 9 (page 27). Rootstock trial with strain 1 of apple mosaic virus.
Table 10 (page 29). Distribution of mosaic symptoms in various apple varieties

the year after inoculation with different virus strains (percentage of leaves
showing symptoms).

Table 11 (page 30). Symptoms on infected trees the year after inoculation with
4 different strains of apple mosaic virus.

Table 12 (page 32). Symptoms expression caused in twelve apple varieties by
4 different strains of apple mosaic virus (tilbageført = re-transmitted).

Table 4. Symptoms in various apple varieties infected with apple mosaic virus
(strain 1).

Variety

Belle de Boskoop

Blangstedgaard 156
Bodil Neergaard

Bramley's Seedling

Cortland

Symptoms description
Very severe white-yellow mosaic. Necrosis and premature
leaf fall common in the two first seasons after inoculation.
Yellow mosaic - not very conspicuous.
Yellow mosaic - not very conspicuous.
Severe white-yellow mosaic. Necrosis and premature leaf
fall common the first season, after two months growth in the
first season. Surviving trees show milder symptoms the
following years.
Few lemon-yellow circular leaf spots have sometimes been
observed, but do not occur every season.

Cox's Orange
Golden Delicious

Yellow mosaic - not very conspicuous.
Yellow mosaic.

Graasten

Ingrid Marie

James Grieve

Jonathan

Yellow mosaic has been observed the first season after
inoculation, but in the second season the infected trees are
often without symptoms and so are in most cases older trees.
Yellow mosaic - not very conspicuous

Lord Lambourne

Mclntosh

Very weak yellow mosaic. Symptoms diminishing from the
second year after inoculation
Very severe yellow mosaic and necrosis developing on
numerous leaves. On newly infected small trees yellow-red
mottle occurs in the bark of young shoots.
Very severe yellow mosaic and necrosis occur on most
leaves. On newly infected small trees brilliant red mottle
appears on the bark of young shoots.
Very weak yellow mosaic.
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