
Undersøgelser vedrørende nellike-viroser
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711. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur

Nærværende beretning indeholder resultater fra undersøgelser vedr. nellike-viroser gennemført i 1963-64.
Arbejdet er udført ved virologisk afdeling på Statens plantepatologiske Forsøg.
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I. Rutineundersøgelser
I samarbejde med Fællesudvalget for Fremavl
og Sundhedskontrol med Havebrugsplanter
(FSH) startedes i foråret 1963 en omfattende
testning af nelliker fra forskellige tiltræknings-
gartnerier. Materialet, der blev indsamlet af
FSH's inspektører, stammede enten fra nellike-
planter udvalgt på symptombasis, varmebe-
handlede nellikeplanter eller nellikeplanter til-
trukket fra meristemer.

Formålet med undersøgelsen var først og
fremmest at få frasorteret alle planter inficeret
med nellike-ringmosaik-virus (fig. 11). Samtidig
var der mulighed for at finde frem til sunde
nellikeplanter.

Undersøgelsen af nellikeprøverne er udført
ved inokulation til afplukkede blade af Cheno-
podium amaranticolor og Gomphrena globosa.
Det første halve år blev saftinokulation an-
vendt, men grundet forekomsten af uønskede
symptomer i kontrolprøverne blev tørinokula-
tionsmetoden sidenhen taget i brug.

De indsendte nellikeskud blev lagt i plastic-
poser og derpå nedfrosset til -^20° C. Efter
tidligere danske forsøg har det vist sig, at
inficerede nellikeprøver kan opbevares i fryse-
box 3 til 4 måneder, uden at virulensen
svækkes, hvilket medfører store fordele ved
arbejdets tilrettelæggelse. Efter registrering og
optøning af prøverne blev saften fra disse in-
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okuleret på indikatorblade, der i forvejen var
pudret med carborundumpulver (fig. 1). Ved
Inokulationen blev saften ved hjælp af et styk-
ke skumnylon (fig. 2 og 3) forsigtigt overført
til indikatorbladene, og efter afskylning blev
disse placeret i plasticbakker (fig. 6 og 7),
foret med fugtigt skumnylon og filterpapir.
Dækket med glasplader blev bakkerne derpå
anbragt under kunstig belysning (1000 lux) ved
22-24° C (fig. 8). Passende fugtighed i bak-
kerne blev opretholdt ved regelmæssig vanding
med sprøjteflaske.

Pincetter og pressetænger blev i desinfek-
tionsøjemed mellem hver prøve skyllet i rin-
dende vand, dyppet i 3 pct. trinatriumfosfat-op-
løsning og derefter afskyllet med vand.

Tørinokulation er udført direkte med op-
tøede nellikeskud, uden at disse er fjernet fra
plasticemballagen. Ved inokulation af den en-
kelte prøve har man blot afklippet et hjørne
af den omgivende plasticpose, hvorefter nellike-
skuddet er gnedet hen over indikatorbladene
(fig. 4 og 5). Da et således optøet skud er blødt
og fugtigt, er selve inokulationsarbejdet let at
udføre, uden at der fremkommer mekanisk ska-
de på bladene, og da der ikke anvendes presse-
tang, har metoden den store fordel, at prøverne
ikke berøres med fingrene. Muligheden for
uønsket smitteoverføring er herved nedsat til
et minimum.

Indikatorbladene er symptomregistreret efter
4, 8 og 12 døgns forløb, hvorefter de er kas-
seret. Ved den første registrering kan ring-
mosaiksymptomerne iagttages i Gomphrena
globosa (fig. 10) og til tider i Chenopodium

Tabel 1. Resultater fra nellikeundersøgelser
31/3 1963 til 31/3 1964

Avler Antal prøver »virus- Med ringmosaik
nr. i alt »virusfrie« frie« antal prøver pct.

pct.

1 1072 34 3 11 1
2 2863 234 8 830 29
3 2303 403 17 6 0,3
4 3096 610 20 411 13

I alt 9334 1281 14 1258 13

*) »Virusfrie«: uden spætning- og ringmosaik-virus.

amaranticolor, og efter 8 døgn er de første
spætningsymptomer synlige i Chenopodium
amaranticolor (fig. 9).

De følgende resultater, der ses i tabel 1, stam-
mer fra nellikeundersøgelser, udført i perioden
31/s-1963 til 31/a-1964, hvor der i alt blev
undersøgt 9334 planter.

I 14 pct. af samtlige undersøgte prøver har
virus ikke kunnet påvises. Af 212 prøver, der
ved 1. undersøgelse ikke fremkaldte symptomer
i indikatorbladene, var der imidlertid kun 52
pct., der stadig var »virusfrie« efter yder-
ligere 2 undersøgelser.

10 eller flere »virusfrie« prøver blev fundet
i følgende sorter efter 1. undersøgelse: Arthur
Sim, Cardinal Sim, Carry Sim, Clear Yellow
Sim, Crowley Sim, Flamingo Sim, G. J. Sim,
Harvest Moon, Inka Sim, Joker, Laddie Sim,
Light Pink Dusty Sim, New Pink Sim, New
Red Sim, New White Sim, Orchid Beauty,
Pink Dusty Sim, Pink Mamie Sim, Pink Sen-
sation Sim, Red Sim, Red Sim CC, Red Gaiety
Sim, Shocking Sim, Sidney Littlefield, Sky-
line Sim, Sunset Sim, Tangerine Sim, White
Sim CC, White Cardinal Sim, White Sidney
Littlefield.

Virusinfektion blev påvist i 77 af i alt 86
forskellige sorter og selektioner. De 9 »virus-
frie« sorter omfattede dog kun 30 prøver
(0,3 pct.) af de i alt 9334 undersøgte.

Nellike-ringmosaik-virus blev påvist i 13 pct.
af samtlige undersøgte prøver. De kraftigste
angreb blev påvist i følgende sorter, hvor pct.
prøver inficeret med nellike-ringmosaik-virus
er angivet i parentes: Clear Yellow Sim (14),
Elegance (33), G. J. Sim (22), Laddie Sim (28),
New Red Sim (35), Pink Dusty Sim (14), Pink
Mamie Sim (22), Red Gaiety Sim (48), Shock-
ing Sim (35), Sidney Littlefield (39) og White
Sim CC (35).

II. Diagnostiske undersøgelser i relation
til rutinearbejdet

a, Indikator blade fra forskellige plantearter
Infektionsforsøg med nellike-ringmosaik og
nellike-spætning er udført til afplukkede blade
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af 30 forskellige plantearter. 10 af disse plante-
arter har reageret over for en eller begge
ovennævnte nellikeviroser. Resultaterne fra un-
dersøgelserne med de bedst egnede indikator-
blade fremgår af tabel 2.

valgt klon nr. 125), Lathy rus odoratus, Nico-
tiana clevelandii, Nicotiana debneyi, Nicotiana
glutinosa, Nicotiana tabacum »Samsun«, Pe-
largonium tomentosum, Pelargonium zonale,
Phaseolus vulgaris (karakterblade af sorterne

Tabel 2. Symptomer på de bedst egnede indikatorblade

Symptomer på indikatorbladene efter antal døgn
smittet med

Indikator-
blade

Chenopodium
amaranticol.

Chenopodium
quinoa

Chenopodium
album
Gomphrena
globosa

Nellike-nngmosaik-virus
læsioner

1-4 brune
1-4 »

> 20 brune
> 20 brune

hvide
10-19 brune

1-4 »
> 20 »

1
2-3

1

2

2-3

1-2
2

mm
»

»

»

»

»
»

døgn

4-5
6-7

3-4

6

4

2-3
4

Nellike-spætning-virus

10-19
> 2 0

10-19
> 20

10-19

5-9

læsioner

klorot. 1

brune« ~
gule
brune
brune
hvide
klorot.
ringpl.
klorot.

1

1

1

1

mm

»

»

»

»

døgn

4-6

8

3

5

9

8

Chenopodium amaranticolor- og Gomphrena
globosa-b\diåz må stadig anses som de bedste
indikatorblade til påvisning og adskillelse af
nellike-ringmosaik og nellike-spætning.

Blade af Blitum virgatum har reageret over
for nellike-ringmosaik med lokale klorotiske
pletter efter 3 døgn og over for nellike-spæt-
ning med lokale brune pletter efter 5 døgn.

Ved inokulation med nellike-ringmosaik-virus
til Cucumis sativus- og Tetragonia expansa-
blade har disse reageret med henholdsvis få
klorotiske og få hvide pletter, mens kimblade
af Phaseolus vulgaris (Saxa) ved inokulation
med nellike-spætning-virus i løbet af 8 døgn
har reageret med røde pletter.

Blade af følgende plantearter har ikke rea-
geret over for nellike-ringmosaik og nellike-
spætning:

Antirrhinum majus, kartoffelblade fra X-frie
»A 6« (Solanum demissum x Aquilla), Beta
vulgaris »Gul Dæno«, Cacalia coccinea, Cal-
listephus chinensis, Capsicum annuum, Cucu-
mis sativus (karakterblade), Datura inoxia,
Datura stramonium, Dianthus barbatus (ud-

»Saxa« og »Prince«), Petunia hybrida nana,
Spinacia oleracea og Vigna chinensis.

b. Indikatorblade fra sunde og inficerede
planter
For at undersøge, om der var forskel på symp-
tomfremkomsten i afplukkede blade høstet
fra henholdsvis helt sunde og partielt infice-
rede planter, inokuleredes Chenopodium amar-
anticolor- og Gomphrena globosa-planter med
nellike-ringmosaik-virus og nellike-spætning-
virus. Efter at de inokulerede planter havde
udviklet nye, symptomløse blade, blev disse
plukket tillige med blade fra sunde planter og
inokuleret med nellike-ringmosaik-virus og nel-
like-spætning-virus .

Ved opgørelsen viste det sig, at der ikke
var nogen forskel på fremkomsten af sympto-
mer i blade høstet fra henholdsvis helt sunde
og partielt inficerede planter.

c. Indikatorblade fra forskellige kloner
Blade fra 50 kloner af Chenopodium amaranti-
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color blev inokuleret med henholdsvis virus-
holdig nellikesaft (spætning), sund nellikesaft
samt vand + carborunduiÉ for at undersøge,
om der var nogen individforskel mellem in-
dikatorplanterne.

Inokulationen blev foretaget til den ene halv-
del af hvert indikatorblad, mens den anden
halvdel forblev ubehandlet som kontrol.

I intet tilfælde fremkom symptomer i kon-
trolprøverne, ligesom der heller ikke fremkom
symptomer i de bladhalvdele, der var inokule-
ret med sund saft og vand + carborundum;
kun i de bladhalvdele, der blev inokuleret med
virusholdig plantesaft, fremkom symptomer.

Blade fra 49 af de 50 undersøgte planter
(98 pct.) inokuleret med inficeret saft udvik-
lede kraftige symptomer. Af de i alt 150 in-
okulerede blade reagerede 135 (90 pct.).

Resultaterne viser, at der ikke er nogen in-
dividforskel mellem Chenopodium amaranti-
co/or-planter med hensyn til symptomfrem-
komst.

d. Carborundumpulver s indflydelse på blad-
symptomerne
Infektionsforsøg med de forskellige nellikevira
er blevet udført til afplukkede blade henholds-
vis med og uden tilsætning af carborundumpul-
ver. Samtidig er forskellige finhedsgrader af
pulveret blevet undersøgt.

Anvendelse af carborundumpulver nr. 400
og 500 har øget antallet af lokale læsioner i
blade af Chenopodium amaranticolor inficeret
med nellike-spætning-virus. Carborundumpul-
ver nr. 500 har ligeledes øget antallet af lokale
læsioner i blade af Gomphrena globosa infice-
ret med nellike-ringmosaik-virus.

e. Tørinokulation med friske nellikeskud
Friske nellikeskud, overskåret på langs, blev
direkte gnedet hen over afplukkede indikator-
blade, der først var pudret med carborundum-
pulver. Infektormaterialet var inficeret med nel-
like-spætning-virus og nellike-ringmosaik-virus.
Symptomaflæsningen blev vanskeliggjort på
grund af mekanisk skade af indikatorbladene.

Undersøgelsen viste, at tørinokulationsmetoden
med friske skud ikke er så sikker som almin-
delig saftinokulation.

/. Tørinokulation med frosne, optøede
nellikeskud

Nellikeskud, inficeret med nellike-spætning-
virus og nellike-ringmosaik-virus, blev nedfros-
set ved -=-20° C i et par døgn. Efter at skud-
dene igen var tøet op, blev de gnedet direkte
hen over blade af Chenopodium amaranticolor
og Gomphrena globosa, der var pudret med
carborundumpulver. Undersøgelsen viste, at
tørinokulationsmetoden med frosne, optøede
skud var lige så sikker som almindelig saft-
inokulation.

Yderligere undersøgelser af de to inokula-
tionsmetoder er blevet udført med 35 indkom-
ne nellikeprøver. Resultaterne fremgår af
tabel 3.

Tabel 3. Sammenligning mellem saft- og tør-
inokulation til afplukkede blade

Inokulations- Antal prøver Antal blade Antal
metode + -f- + -f- læsioner

sympt. sympt. sympt. sympt. i alt

Saft 26 9 74 27 204
Tør 26 9 72 27 227

g. Temperaturens indflydelse på blad-
symptomerne
Afplukkede blade, inokuleret med nellike-spæt-
ning-virus og nellike-ringmosaik-virus, blev pla-
ceret ved 19° C og 23° C, for at undersøge
temperaturens indflydelse på bladsymptomerne.

Chenopodium amaranticolor- og Gomphrena
globosa-blade inokuleret med nellike-ringmo-
saik-virus viste ingen forskel i bladsymptomer-
ne ved de 2 temperaturer. I blade inokuleret med
nellike-spætning-virus fremkom symptomerne 2
dage tidligere ved 23° C end ved 19° C; lige-
ledes var symptom-intensiteten størst ved den
højeste temperatur. Ved forsøgets afslutning,
11 døgn efter inokulationen, forekom der ved
den lave temperatur lige mange klorotiske,
brune og gule pletter i bladene, mens der ved
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den høje temperatur kun udvikledes brune og
gule pletter.

h. Smittespredning og falske symptomer ved
saftinokulation og tørinokulation
Undersøgelsens sikkerhed blev daglig kontrol-
leret med 3 kontrolprøver, hvoraf den 1. blev
udført, før inokulationsarbejdet begyndte, den
2. efter at halvdelen af prøverne var inokuleret
og den 3. efter den sidste inokulation.

Kontrolprøverne omfattede dels ubehandlede
blade, dels blade inokuleret med vand og car-
borundum, og endvidere blade inokuleret med
sund nellikesaft fra Dianthus caryophyllus-ixø-
planter. Den sunde nellikesaft, der hver dag
blev anvendt til 1., 2. og 3. kontrolprøve, stam-
mede altid fra samme frøplante.

Under undersøgelserne viste det sig, at der
fremkom uønskede symptomer i kontrolprø-
verne. Meget kunne tyde på, at de fleste af
disse symptomer skyldtes overslæbning af smit-
stof fra syge prøver ved inokulationsarbejdet,
idet symptomerne ofte kunne videreføres til an-
dre blade. Antallet af læsioner steg således kraf-
tigt ved 2. og 3. kontrol, hvor der var en vis
mulighed for overslæbning.

Enkelte falske (viruslignende) symptomer er
desuden fremkommet i ubehandlede blade ved
1. og 3. kontrolprøve. Resultaterne fremgår af
tabel 4.

Tabel 4. Symptomer ved saftinokulationsmetoden

Antal læsioner pr. 100 blade
Kontrol- inokuleret med

prøve ubehandlet vand og sund
carborundum nellikesaft

1. 1 2 4
2. 0 60 124
3. 3 68 118

På grund af disse uønskede symptomer blev
testningsarbejdet som tidligere beskrevet frem-
over udført ved tørinokulationsmetoden. Kon-
trolprøver blev ligeledes udført her, men kun
med ubehandlede blade og blade inokuleret
med sund nellikesaft. Resultaterne fra disse
prøver fremgår af tabel 5.

Tabel 5. Symptomer ved tørinokulationsmetoden

Antal læsioner pr. 100 blade
Kontrolprøve inokuleret med

ubehandlet sund nellikesaft
1. 0 0

Antallet af uønskede læsioner er langt lavere
ved tørinokulationsmetoden end ved den al-
mindelige saftinokulation. Falske symptomer
i ubehandlede blade forekom slet ikke.

i. Falske symptomer forårsaget af carborun-
dum, skumnylon og trinatriumfosfat
For at undersøge, om anvendelsen af carborun-
dumpulver og gnidning med skumnylon kunne
fremkalde falske symptomer, blev blade af Che-
nopodium amaranticolor og Gomphrena glo-
bosa behandlet efter følgende forsøgsplan:

Indikatorbladene ubehandlet
Indikatorbladene -=- carborundum + vand gne-

det med skumnylon
Indikatorbladene + carborundum nr. 400 +

vand gnedet med skumnylon
Indikatorbladene + carborundum nr. 500 +

vand gnedet med skumnylon.

Der fremkom ingen falske symptomer i no-
gen af indikatorbladene fra de ovennævnte for-
søgsled.

Ved inokulationsarbejdet blev pincetter og
pressetænger dyppet i en opløsning af ca. 3
pct. trinatriumfosfat. For at undersøge, om
dette kemikalie kunne fremkalde falske symp-
tomer i indikatorbladene, blev der foretaget
inokulationer til blade af Chenopodium amar-
anticolor og Gomphrena globosa, henholdsvis
med og uden trinatriumfosfat-opløsning. Blade-
ne var i forvejen tilført carborundumpulver,
og Inokulationen blev foretaget med et stykke
skumnylon.

I de 2 X 30 blade, der blev undersøgt, frem-
kom ingen falske symptomer.

k. Smittespredning via pr essetang
For at undersøge, om nellike^ringmosaik-virus
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blev overført ved anvendelse af pressetang fra
en prøve til en anden, blev 10 sunde og 10 in-
ficerede nellikeprøver skiftevis udpresset og
inokuleret til blade af Gomphrena globosa.
Almindelig saftinokulation blev anvendt, og
pressetangen blev mellem hver prøve skyllet i
rindende vand, dyppet i 3 pct. trinatriumfosfat-
opløsning og derefter afskyllet.

Der fremkom ingen symptomer i kontrol-
prøverne, mens der udvikledes kraftige ring-
mosaik-symptomer i Gomphrena globosa-bla.de-
ne, inokuleret med virusholdig saft. Nellike-
ringmosaik-virus blev således ikke overført via
pressetangen.

Tilsvarende forsøg blev udført med nellike-
spætning-virus til blade af Chenopodium
åmaranticolor. Der blev samtidig gjort forsøg
med forskellige afskylningsmetoder af presse-
tangen samt udpresning og afskylning med en
specielt indrettet maskine.

Uanset afskylningsmetoden viste det sig, at
der blev overført smitstof fra de inficerede til
de sunde prøver ved den skiftevise inokulation.
Bortset fra de første kontrolprøver, inden ud-
presningen af de inficerede prøver var påbe-
gyndt, fremkom der symptomer i 19 af 23 prø-
ver inokuleret med sund saft. Overføring af
smitstof aftog med kraftigere afskylning samt
ved udpresning og afskylning med maskine.

/. Smittespredning ved oversprøjtning

For at opretholde en passende fugtighed i pla-
sticbakkerne blev de afplukkede blade over-
sprøjtet med vand ca. hver 3. dag.

Eventuel spredning af nellike-ringmosaik-virus
og nellike-spætning-virus ved denne oversprøjt-
ning blev undersøgt ved at anbringe inokule-
rede blade af Chenopodium åmaranticolor (in-
fektorer) mellem blade gnedet med vand og
carborundum (indikatorer).

Alle infektorblade viste typiske virussympto-
mer, mens samtlige indikatorblade forblev
symptomløse. Der forekom således ingen spred-
ning af smitstof fra inficerede til sunde blade
ved oversprøjtningen.

III. Resumé
I. Undersøgelsens formål var først og frem-
mest at få kasseret alle nellikeplanter inficeret
med nellike-ringmosaik-virus. Nellikeplanter,
i hvilke der ikke har kunnet påvises virus, bli-
ver videredyrket og formeret under isolerede
forhold. Disse planter bliver undersøgt kon-
tinuerligt.

Undersøgelsen af nellikeprøverne blev fore-
taget først ved saftinokulation og senere ved
tørinokulation til afplukkede indikatorblade af
Chenopodium åmaranticolor og Gomphrena
globosa. Prøverne blev inden inokulationen
frosset ned til -=-20° C, og symptomaflæsnin-
gen blev foretaget sidste gang 12 døgn efter in-
okulationen.

I 14 pct. af 9334 undersøgte nellikeprøver
kunne der ikke påvises virus ved 1. undersøgel-
se. Ved yderligere undersøgelser af disse »vi-
rusfrie« prøver viste det sig, at der kun var
52 pct., der stadig var »virusfrie«. Virusinfek-
tion blev påvist i 77 af i alt 86 forskellige
sorter og selektioner. Nellike-ringmosaik-virus
blev påvist i 13 pct. af samtlige undersøgte
prøver.

II. a. Chenopodium åmaranticolor- og Gom-
phrena globosa-b\a.de må stadig anses som de
bedst egnede indikatorblade til påvisning og
adskillelse af nellike-ringmosaik og nellike-
spætning.

b. Symptomerne i indikatorbladene var ens,
uanset om disse var høstet fra totalt sunde eller
partielt inficerede planter.

c. Infektionsforsøg med Chenopodium amaran-
ticolor-bla.de fra 50 forskellige planter viste, at
der ikke var nogen individforskel med hensyn
til symptomfremkomst.

d. Anvendelse af carborundumpulver ved in-
okulationen har øget antallet af læsioner i
indikatorbladene.

e-f. Tørinokulation med friske nellikeskud har
ikke givet tilfredsstillende resultat, mens tør-
inokulation med frosne, optøede skud har givet
samme resultat som almindelig saftinokulation.
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g. Temperaturen i bladprøve-rummet har ind-
flydelse på inkubationstiden, antallet af læsio-
ner samt farven af disse.

h. Enkelte falske symptomer samt en o ver-
slæbning af smitstof er forekommet ved almin-
delig saftinokulation. Ved tørinokulation er der
kun forekommet en minimal overslæbning af
smitstof.

i. Der er ikke fremkommet falske symptomer i
indikatorbladene ved anvendelse af carborun-
dumpulver, skumnylon og trinatriumfosfat-op-
løsning.

k. Nellike-ringmosaik-virus er ikke blevet over-
ført med pressetang, mens nellike-spætning-vi-
rus blev overført i 19 af 23 undersøgte prøver.

/. Der forekom ingen smittespredning ved over-
sprøjtning af bladene.

IV. Summary

Carnation virus testing

1. Purpose, performance and results of the testing

In co-operation with »The National Committee for
the Propagation and Sanitary Inspection of Horti-
cultural Plants", an extensive testing of carnations
from different propagation nurseries was started in
spring 1963. The leaf samples, which were collected
by inspectors, came from either selected (on basis
of symptoms) plants, heat treated plants or plants
propagated from meristem.

The purpose of the testing was first of all to
discard all carnation plants infected with ring-
spot virus. Plants in which virus infection could
not be detected were grown and propagated under
isolated conditions. These plants are tested con-
stantly.

The testing of the carnation samples was primary
performed by sap inoculation using press tongs and
later by dry inoculation to detached leaves of
Chenopodium amaranticolor and Gomphrena glo-
bosa. First the samples were frozen at minus 20°
C and then the final registration of the symptoms
was carried out 12 days after the inoculation.

In 14 per cent of 9334 tested carnation samples,
virusinfection could not be detected by the first
testing. By retesting of the apparently »virusfree«
samples, only 52 per cent of these reacted negative-
ly.

Virus infection was established in 77 of 86 dif-
ferent varieties and selections.

Carnation ringspot virus was established in 13
per cent of all the tested samples.

//. Diagnosis (Experiments on inoculation of
detached leaves)

a. Leaves of Chenopodium amaranticolor and
Gomphrena globosa still proved to be the best
suitable indicator material when diagnosing
and separating carnation ringspot and mottle
viruses.

b. Local lesions appeared in the indicator leaves
whether these were taken from healthy plants
or symptomless leaves of plants inoculated
with different carnation viruses.

c. Experiments with infection of leaves from 50
different plants of Chenopodium amaranticolor
showed no individual difference as far as the
appearance of symptoms are concerned.

d. Use of carborundum powder has increased the
number of lesions in the indicator leaves.

e-f. Dry inoculation with fresh carnation shoots
gave not reliable results, while dry inocula-
tion with frozen, thawed shoots gave the same
results as those obtained by the common sap
inoculation.

g. The room temperature has some influence on
the incubation period, number of lesions and
the colour of these.

h. Unwanted contamination is avoided by use of
the dry inoculation method.

i. False lesions did not appear in the indicator
leaves either by use of carborundum powder
or a solution of sodiumorthophosphate. The
latter are used by the disinfection of the press-
tongs.

k. Carnation ringspot virus has not been trans-
mitted by the press-tongs, while carnation
mottle was transmitted in 19 of 23 investigated
samples.

1. No transmission of inoculum occurred by
spraying the detached leaves.
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Indikatorblade

Inokulationsmetoder og virus-symptomer

Fig. 1: Blade af Chenopodium amaranticolor og Gom-
phrena globosa drysses med carborundumpulver.

Foto: M.H.D.
Fig. 4: Tørinokulation. Plantematerialet presses ned
i hjørnet af plasticposen. Foto: M.H.D.

Fig. 2: Saftinokulation. Plantesaft udpresses med
pressetang. F o t o : M.H.D.

Fig. 3: Saft-inokulation. Inokulation af plantesaften
ved hjælp af en skumnylonsvamp. Foto: M.H.D.

Fig. 5: Tørinokulation. Inokulation direkte med
plantematerialet. Foto: M.H.D.

Fig. 6: Afskylning af plantesaft og carborundum-
pulver. Foto: M.H.D.
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Fig. 7: De inokulerede blade placeres i plasticbakke.
Foto: M.H.D.

Fig. 10: Nellike-ringmosaik-virus. Lokale symptomer
efter 4 døgn i Gomphrena globosa. F O t o : M . H . D

Fig. 8: De glasdækkede bakker placeret under kunst-
lyS ' Foto: M.H.D.

Fig. 11: Nellike-ringmosaik-virus. Systemisk infektion
i Dianthus caryophyllus (th.). F o t o : M.H.D.

Fig. 9: Nellike-spætning-virus. Lokale symptomer efter
10 døgn i Chenopodium amaranticolor. Foto: M.H.D.
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