
Undersøgelser og forsøg vedrørende jordbårne vira 

I. Rattle-virus 

Ved H. Rønde Kristensen og B. Engsbro 

767. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Nærværende beretning omhandler undersøgelser og forsøg, der siden 1959 har været udført her i landet ved
rørende rattle-virus. Endvidere er danske undersøgelser, der i årene 1949-59 er udført med rustpletter i kar
toffelknolde kort omtalt, ligesom en summarisk rede3ørelse af udenlandsk arbejde på disse områder er givet. 
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I. Indledning 
Blandt de plantepatogene vira spiller de jord
bårne en betydelig rolle, hvilket talrige under
søgelser, især fra de senere år, tydeligt viser. 

Ved Statens plantepatologiske Forsøg har 
man i en længere årrække arbejdet med rust
pletter i kartoffelknolde. En væsentlig part af 
disse rustplet-forekomster skyldes rattle-virus, 
hvilket ikke var erkendt, da disse undersØgelser 
blev påbegyndt. Efter påvisningen af rattle
virus som mulig årsag til rustpletter, er omfat
tende underSØgelser vedr. dette virus udfØrt, 
såsom diagnostisk arbejde, overfØringsforsøg, 
arts- og sortsmodtagelighedsforsØg, kortlægning 
af rattle-virusets udbredelse i Danmark, be
kæmpeisesforsØg m.v. 

Verden over forekommer et betydeligt antal 
vira, der tilhører denne kategori, og i 1962 er 
der i Tidsskrift for Planteavl (19) givet en kor
tere omtale af 15 af de da kendte jordbårne 
vira. 

Her i landet er hidtil påvist fØlgende 5 jord
bårne vira: tobak-mosaik-virus, tobak-nekrose
virus, arabis-mosaik-virus, hindbær-ringplet
virus og rattle-virus. 

353 



De udførte undersØgelser og forsØg er for 
en dels vedkommende udfØrt i samarbejde med 
flere forSØgsstationer, af hvilke især bØr frem
hæves Hornum; Lundgaard og Studsgaard. End
videre har adskillige planteavlskonsulenter og 
havebrugskonsulenter medvirket ved udtagning 
og indsendelse af jordprØver og plantemateriale; 
i så henseende har Fællesudvalget for fremavl 
og sundhedskontrol med havebrugsplanter og 
dette udvalgs inspektØrer i hØj grad udfØrt et 
påskønnelsesværdigt arbejde, og det samme gæl
der Fælleskontrollen for kartoffelfremavl. 

Der er ligeledes grund til at fremhæve det 
gode samarbejde med KØbenhavns universitets 
botaniske have, der har fremskaffet frø til man
ge hundrede af de anvendte plantearter. 

En betydelig Økonomisk støtte til det gen
nemførte arbejde er ydet fra Statens alminde
lige Videnskabsfond, som vi er megen tak skyl
dig. 

II. Udenlandske undersøgelser 
I flere danske publikationer (bl.a. 19, 20 og 21) 
er der refereret et betydeligt antal udenlandske 
beretninger vedr. jordbårne vira, heriblandt 
også rattle-virus. Enkelte af disse tidligere publi
kationer er omtalt i nærværende beretning, men 
hovedparten af referencerne er af nyere dato. 

Angreb af rattle-virus (»Mauche«) hos tobak 
omtales fra Tyskland så tidligt som i 1899, og 
allerede da antydes muligheden for jordsmitte. 

Sygdommen hos tobak er af tyskerne senere 
benævnt "Streifel und Krauselkrankheit« (stri
be- og krØllesyge). Fra Holland beskrives i 
1943 en tilsvarende tobakssygdom under navnet 
Ratel (Rattle) og i 1948 (28) foreligger hol
landske beretninger om kartoffelsygdommen 
»Stengelbont« (engelsk: stem mottle), en syg
dom, der også fremkaldes af rattIe-virus. Fra 
Sverige omtales i 1957 (22) forSØg med kartof
felsygdommen "Spraying«, der ligeledes har 
rattle-virus som årsag, og samme år berettes 
fra Skotland om »Ring necrosis« hos kartofler, 
der også skyldes infektion med rattle-virus. 
Samme virus er årsag til »Corky ringspot« der 
i 1958 (34) rapporteredes fra U.S.A. IfØlge be-
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retning fra 1962 (3) er rattle-lignende angreb 
hos kartofler allerede iagttaget i Norge i 1954. 
I en italiensk beretning fra 1963 (23) omtales 
angreb af rattle-virus i Ranunculus asiaticus 
hidrØrende fra knolde, importeret fra Holland, 
og risikoen for spredning med sådant materiale 
antydes. 

Udover de rattle-virus-forekomster, som er 
omtalt i ovennævnte lande, er det hØjst sandsyn
ligt, at det pågældende virus findes mere eller 
mindre udbredt i mange andre lande, bl.a. fordi 
værtplanteområdet er overmåde stort. Østtyske 
undersØgelser (28 a) offentliggjort i 1957 viser, 
at 381 af 539 undersØgte plantearter var mod
tagelige (ved eksperimentel overfØring) for 
rattle-viruset. Systemisk infektion forekom i 
192 plantearter. 

Hollandske undersøgelser (25) af 35 plante
arter indsamlet fra arealer, hvor rustpletter i 
kartofler var hyppigt forekommende, viste, at 
infektion med rattle-viruset forekom hos 24 
arter, heriblandt Capsella bursa-pastoris, Stel
laria media, Senecio vulgaris og Solanum ni
grum. Symptomer forekom kun hos sidstnævnte 
plante. 

Som tidligere nævnt har man gennem adskil
lige år henfØrt rattle-viruset til de jordbårne 
vira, men fØrst i de senere år har man fået 
klarhed over, hvorledes selve smitteoverførin
gen i jorden foregår. Dette gælder i Øvrigt ikke 
alene rattle-viruset, men også andre jordbårne 
plantevira. 

I U.S.A. påbegyndte man i 1955 forSØg med 
nematod-overfØring af virussygdommen vin
vifteblad (fanleaf), der fremkaldes af et pato
gen, beslægtet med arabis-mosaik-virus, og det
te arbejde resulterede sluttelig med positive re
sultater ved hjælp af nematod-arten Xiphinema 
index (lO). 

Senere har hollandske undersØgelser (29) vist, 
at rattle-viruset kan overfØres af nematod-arten 
Trichodorus pachydermus, der forekommer ret 
almindelig i hollandske sandjorder. 

OverfØring af rattle-viruset er imidlertid ikke 
begrænset til ovennævnte nematod-art. HIg. 
amerikanske, engelske og hollandske forSØg 
(35, 27, 14 og 26) kan det pågæidende viru~ 



ligeledes overfØres. af Trichodorus przm/tlvus, 
T. christiei, T. allius og T. similis. Mens ne
matod-arter hørende til Xiphinema-slægten fore-' 
trækker ret hØje temperaturer og derfor især 
har gode trivselsmuligheder i varmere lande, 
trives Trichodorus-arterne tilsyneladende ud
mærket ved lavere temperaturer. 

Det er tidligere nævnt, at rattle-viruset i 
Holland særlig forekommer i sandjorder; her er 
det iflg. hollandske undersØgelser (30) fundet 
helt ned i 80-100 cm's dybde. 

Andre hollandske undersØgelser (ref. i 21) 
viser, at hvor tulipaner blev lagt i »syg« jord i 
henholdsvis 5, 10 og 22 cm's dybde, blev der 
ved sidstnævnte dybde smittet næsten 3 gange 
så mange, SOffi ved den øverlige lægning, hvor 
der har været mulighed for en stærk udtØrring 
af jorden (Ødelæggende for rattle-virus eller/og 
nem at od-vektorerne !). 

Ved amerikanske forSØg (35) anvendtes Tri
chodorus christiei hidrØrende fra ratde-holdig 
jord. Disse nematoder blev placeret i dampste
riliseret jord, hvori der blev dyrket tobaksplan
ter. 

Systemiske symptomer på rattle-infektion 
forekom i nogle tilfælde efter 9 dØgns forlØb. 
I Øvrigt steg infektions procenten med antallet 
af nematoder. Hvor 10-15 l1ematoder pr. plan
te blev anvendt var in(7ktionsprocenten 58, 
mens den var 83, hvor der blev anvendt 30-40 
nematoder. 

Ved amerikanske forSØg (14), hvor rattle
viruset blev overført fra tobak til tobak af 
Trichodorus allius, anvendtes sugetider fra 30 
til 60 dØgn på infektorplanterne. Hollandske 
undersØgelser (30), hvor Trichodorus pachyder
mus blev anvendt, viser dels, at både hanner og 
hunner kan overfØre rattle-viruset, og dels at 
infektiviteten hos nematoderne kan bevares selv 
efter sulteperioder på 36 dØgn. Samtidig næv
nes, at vektorer ikke altid er nødvendige ved 
overfØring af rattle~viruset, hvilket muligvis 
skyldes, at smitten kan foregå ved »naturlig 
rodpodning« mellem syge og sunde planter. 

Ved tysk-amerikanske underSØgelser (31) har 
man overført rattle-virus direkte fra nematoder 
til Chenopodium amaranticolor. 

Udover jordsmitte (nematod-overfØring) kan 
rattle-viruset overfØres ved mekanisk saftsmitte 
samt med frØ fra inficerede planter af i hvert 
fald Capsella bursa-pastoris, Papaver rhoeas og 
Stellaria media (ref. i 21). 

Rattle-viruset er ved engelske undersØgelser 
(9) isoleret fra inficerede tobaksplanter og ren
fremstillet ved differential-centrifugering. Rene 
præparater var stærkt infektive, præcipiterede 
optimalt ved pH 4-4,5 og indeholdt en elektro
foretisk bestanddel. Kemiske analyser samt det 
ultraviolette absorbtionsspektmm indicerer, at 
viruset består af 5 pet. nukleinsyre og 95 pct. 
protein. Viruset har stavformede partikler, der 
alle er 25 mfL i tværsnit. Efter længden kan 
disse partikler deles i to grupper, nemlig en 
gruppe med en partikellængde på 73-77 mfL og 
en anden gruppe, hvor længden er 179-192 mfL. 

Begge partikeltyper forholder sig ens for så 
vidt angår serologisk aktivitet, elektroforetisk 
mobilitet samt ultraviolet absorbtionsspektrum; 
ligeledes er den kemiske sammensætning af de 
to partikeltyper stort set identisk, men kun de 
lange partikler er infektive. 

I en anden engelsk beretning (24) redegøres 
nærmere for strukturen af partiklerne hos rattle
viruset. IfIg. disse undersØgelser er partiklerne 
tubulære; den indvendige diameter er ca. 4 mfL, 

mens den udvendige varierer fra 17-25 mf.', 

afhængig af præpareringsmåden. 
Fra skotske underSØgelser (5 samt ref. i 21) 

omtales varianter af rattle-viruset (M-typer), der 
let overfØres ved mekanisk saftinokulation til 
tobak, hvor de bevirker fremkomsten af andre 
typer (NM-typer), der tilsyneladende formerer 
sig dårligt og er vanskelige at overføre ved me
kanisk saftinokulation. Planter, inficeret med 
M -typer, indeholder altid karakteristiske, stav
formede partikler af forskellig længde, hvor
imod planter, inficeret med NM-typerne sæd
vanligvis ikke indeholder sådanne partikler. 
Plantevævet fra NM-inficerede planter inde
holder derimod meget potentiel infektivitet, der 
frigØres, når ekstrakter fra disse planter frem
stilles ved tiI~tning af fenol. Denne potentielle 
infektivitet synes at være forbundet med nu
kleinsyren, der forekommer i en celle-bestand-
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del - muligvis cellekernen. Resultaterne fra de 
her nævnte undersØgelser sandsynliggør (anta
gelig for fØrste gang), at en alvorlig plantevirus
sygdom kan fremkaldes af en nukleinsyre, der 
ikke indgår i de intakte viruspartikler. 

Længderne på rattle-virus-partiklerne varie
rer i øvrigt betydeligt, afhængig af hvilke linier 
af viruset, der er tale om, ligesom undersøgel
sesmetoden (præparationsmetoden m.v.) utvivl
somt også spiller en betydelig rolle. 

Fælles for alle undersØgelser er imidlertid, at 
to partikeltyper (korte og lange) forekommer. 

Fra tidligere undersØgelser (ref. i 19) angives 
længden for de to typer til henholdsvis 150 
og 300 mfL. Senere undersØgelser (se ovenfor) 
resulterer i betydelig kortere partikler inden for 
begge typer, og endelig foreligger resultater fra 
nyere amerikanske undersØgelser (1 og 2); iflg. 
disse er partiklerne hos rattle-viruset alle 25 
mf.~ i tværsnit, de korte partikler 110-115 mfL 

og de lange 190-205 m,u. Hos eet rattIe-virus
isolat (»Corky ringspot-virus«) var de korte 
partikler dog kun 60 mfL. 

Temperaturresistens, fortyndings grænse samt 
holdbarhed in vitro er iflg. udenlandske under
sØgelser (ref. i 21) henholdsvis 70-85° C, ind
til l: 100.000 og over 42 døgn. UndersØgelser 
af danske isoIater (se senere) har dog i nogen 
grad givet afvigende resultater. 

Ved påvisning af rattle-virus i planter og 
plantedele har der ved udenlandske såvel som 
danske undersØgelser i adskillige år været an
vendt mekanisk saftinokulation til diverse in
dikatorplanter. I de senere år har disse me
toder været suppleret i betydelig grad med 
serologiske undersØgelser (ref. i 19 og 21). 

Påvisning af jordbårne vira i jord har i en 
årrække været praktiseret ved hjælp af fang
plantemetoden (ref. i 19). 

Tyske undersøgelser (6), hvor fangplante
metoden har været anvendt, viser, at rattle
viruset er stærkt udbredt i vesttyske humus
og sandjorde:-. Samtidig har man i Tyskland 
anvendt "Stellaria-prØven« til påvisning af 
rattle-virus i jord, idet man har undersøgt 
rØdderne på indsamlede Stellaria-planter ved 
inokulation til tobaksplanter. 

356 

Også i Holland (11) har fangplantemetoden 
med held været anvendt ved påvisning af rattle
virus og nematoder i indsamlede jordprØver, 
og uafhængig heraf har man anvendt disse ved 
danske undersøgelser (se senere). 

Udenlandske underSØgelser vedrØrende ra.tfle
virus-infektion hos kartofler 

RattIe-virus er som tidligere vist årsag til kar
toffels.ygdommene stengelbont, spraying, ring 
necrosis og corky ringspot. FØrstnævnte syg
dom er karakteriseret ved fremkomsten af små, 
prikformede rustpletter i knoldene, mens disse 
i tilfælde af angreb af de Øvrige sygdomme 
udvikler bue- og ringformede rustpletter. 

Svenske forSØg (22) med spraying har vist, 
at sygdommen i flere tilfælde fØlger afkom
met; overfØring ved mekanisk saftinokulation 
var ikke mulig. 

Ved amerikanske forsøg (34) er det lykkedes 
at fremkalde sygdommen corky ringspot i kar
tofler (både i top og knolde) ved mekanisk 
saftinokulation af kartoffelrødder. 

I andre amerikanske forSØg (2) berettes om 
overfØring af ratde-viruset direkte fra kartof
felknolde til tobaksplanter, og i en hollandsk 
beretning nævnes ligeledes, at overfØring fra 
kartoffelknolde til tobak er lykkedes, men det 
tilfØjes, at mens viruset let kunne isoleres fra 
knolde af nogle sorter, var dette ikke lykkedes 
fra andre inficerede sorter. 

Selve knold-infektionen omtales i en anden 
hollandsk publikation (12). Iflg. denne foregår 
infektionen ved, at de virusinficerede nemato
der suger direkte på knoldene. Hvis nematoder
ne kun »kontakter« rØdderne og ikke knoldene, 
sker der ingen infektion. Knoldene er mest 
modtagelige, når de har nået en betydelig stør
relse. Herefter falder modtageligheden gradvis. 
Denne gradvise nedgang står antagelig i for
bindelse med vækst og modning, der ikke fore
går samtidig i alle knolde; der vil altid være 
knolde, der fortsætter væksten, efter at de 
fØrst udviklede har ophØrt med at vokse. 

Efter inokulationen opnås det maksimale vi
rus-indhold i knoldene i lØbet af to måneder. 



Ved direkte inokulation af saft fra knolde 
(hidrØrende fra virusbefængt jord) til tobak, 
opnåedes en lige så høj infektionsprocent som 
ved inokulation, hvor fenol var tilsat. 

Hvor knoldsymptomer ikke forekom (i Bint
je, Libertas m.fl.) kunne intet virus påvises 
ved inokulation til tobak. 

Angående bekæmpelse af rattle-virus angives 
fra hollandsk side (32), at god virkning er op
nået ved tilfØrsel af 60 ml DD (hovedsagelig 
1,3-diklorpropan og 1,2-diklorpropen) pr. m2• 

Antagelig må det gode resultat dog især tilskri
ves virkningen mod de virusoverfØrende nema
to der. 

III. Ældre danske undersøgelser 

vedr. rustpletter i kartoffelknoide 

I Danmark har man i mange år kendt forskel
lige former for rustpletter i kartoffelknolde, 
dels mere eller mindre udflydende brune pletter 
og dels ofte skarpt afgrænsede, ring- eller bue
formede rustpletter. Oprindelig regnede man 
med, at der her var tale om en fysiogen syg
dom, der skyldtes særlige jordbunds- og vækst
forhold, og dette er muligvis også tilfældet for 
så vidt de udflydende pletter angår. 

Derimod havde man allerede for adskillige 
år siden mistanke om, at de ring- og buefor
mede rustpletter skyldtes det jordbårne rattle
virus, der allerede i 1946 (7) omta1es fra Dan
mark, hvor angreb i fynske og jyske tobaks
kulturer var almindelige i 1943 og 1944. 

Her i landet har underSØgelser vedrørende 
rustpletter i kartofler og dette fænomens rela
tion til angreb af rattle-virus siden 1949 været 
udført af Statens plantepatologiske ForsØg. 

Undersøgelser har således i den forløbne tid 
været udført vedrØrende sorts- og artsmodtage
lighed, læggematerialet, læggetid, læggedybde, 
optagningstid, opbevaring, jordtype, ernæring 
og fugtighed m.v. 

Endvidere er en lang række diagnostiske 
undersØgelser udført med rattle-isolater fra kar
tofler, blomsterlØg o.a. planter. 

Ved hjælp af fangplanter (udplantet tobak) 
blev rattle-virus allerede i 1952 påvist i en 

jysk hedejord, der »disponerede« for rustplet
ter i kartofler, og siden da er rattle-viruset fun
det adskillige gange - både i forskellige jorder 
og direkte i kartofler og mange andre planter 
(se senere). 

ForelØbige redegØrelser for arbejdet med 
rustpletter i kartofler og om rattle-virus er tid
ligere givet i års- og månedsoversigter fra Sta
tens plantepatologiske ForsØg, i Tidsskrift for 
Planteavl samt i forskellige fagblade (8, 15, 
16, 17,18, 19,20 og 21). 

I nærværende afsnit skal i det fØlgende gives 
en summarisk redegørelse over »ældre« dan
ske forSØg og undersØgelser vedr. rustpletter 
i kartoffelknolde, d.v.s. vedr. arbejde udfØrt i 
perioden 1949-1959. Desværre har man i en 
stor del af disse tidligere forSØg ikke skelnet 
mellem de forskellige rusttyper, hvilket selv
sagt vanskeliggØr konklusionen. 

SortsmodtagelighedsforsØgene viser, at der 
er stor forskel på sorternes modtagelighed og 
følsomhed, hvilket nyere forSØg også i hØj 
grad bekræfter. 

Stærkt modtagelige (angrebsprocent: 25-77) 
er iflg. disse tidligere forSØg bl.a. Alpha, Dia
nella, RØd Ankergaard, Fabricia, Sebago, 
Ackersegen og Sydens Dronning. 

Som modtagelige angives bl.a. Up to date, 
King Edward, Robusta, Æggeblomme, Juli, 
Deodara, Majestic og Di Vernon. 

Resistente eller ret resistente er bl.a. Bintje, 
Voran, Primula, Arran Pilot, Corona, Capella 
og Comtessa. 

Langt de fleste resultater fra de udfØrte 
forSØg tyder på, at afkommet fra tilsyneladende 
rustfrie knolde er omtrent lige så udsat for 
rustangreb som afkommet efter rustinficeret 
læggemateriale, selvom der i nogle forSØg 
har været en svag tendens i retning af mere 
rust, hvor angrebet læggemateriale har været 
anvendt. 

Tidlig lægning har bevirket lidt højere an
grebsprocenter end sen lægning, og Øverlig læg
ning lidt mere rustplet-angreb end dyb læg
ning (forsØgene er dog ikke tilstrækkelig ko n
klusive). Optagningstiden (aug., sept., okt.,) har 
tilsyneladende ikke haft nogen indflydelse på 
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rustplet-forekomsten; der var i hvert fald ingen 
signifikant forskel på gennemsnits tallene. 

ForsØg, hvor angrebne partier har været un
dersØgt ved optagningen og herefter det fØlgen
de forår, indicerer, at der ikke sker nogen æn
dring af rustplet-forekomsterne under opbeva
ringen. Andre forsØg viser, at temperaturfor
holdene under opbevaringen heller ikke har 
nogen indflydelse på rustpletterne. 

Ernæringsforholdene har kun ringe eller in
gen indflydelse på udviklingen af rustpletterne; 
dog reduceredes rustplet-forekomsterne tilsyne
ladende lidt ved tilfØrsel af borax. 

Enkelte forsØg tyder på, at rustplet-procenten 
stiger ret stærkt med faldende pH, men nye 
forsøg desangående burde antagelig iværksæt
tes til nærmere belysning af dette forhold. 

Iagttagelser og småforsØg tyder på, at rust
pletter i kartoffeIknolde især forekommer under 
tØrre forhold; dette gælder dog antagelig kun 
de udflydende rustpletter, der som tidligere 
nævnt måske skyldes fysiogene årsager. 

I spandekulturforsØg i Lyngby udfØrt dels 
med Lyngby-jord og dels med Ikast-jord, er 
rustplet-procenten hos de dyrkede kartofler 
(Alpha) gået gradvis nedad fra år til år (deci
mering af nematod-bestanden?). 

UnderSØgelser har godtgjort, at der ikke er 
nogen relation mellem forekomst af kartoffel 
virus X og rustplet-forekomster. Jordbunden 
(jordtypen) har ifØlge mange iagttagelser og 

Tabel 1. Forekomst af rustpletter i 
kartoffel-sortsforsØg 

Pct. rustplet-angrebne 
Kartoffel

sort 

Alpha 

DianelIa 
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ForsØgs-
sted 

Jyndevad 
Lundgaard 
Lyngby 
Studsgaard 
Tylstrup 

Jyndevad 
Lundgaard 
Lyngby 
Studsgaard 
Tylstrup 

1955 

19 
56 

54 

O 
16 

22 

knolde 
1956 1957 1958 

10 38 6 
23 38 73 

9 14 8 
18 3 O 
12 24 7 

3 7 O 
12 30 66 

O 3 7 
1 4 O 
4 11 O 

undersØgelser haft afgØrende indflydelse på 
forekomster og rustpletter hos kartoffelknolde. 
U agtet rustpletter er fundet i kartofler voksen
de på alle jordbundstyper, forekommer de dog 
langt hyppigst på lette sandjorder. Jordbundens 
betydning illustreres måske bedst ved neden
nævnte uddrag fra tabel vedr. sortsforsØg med 
kartofler 1955-1958. 

De alvorligste rustplet-angreb forekommer på 
Lundgaard, og senere udførte underSØgelser 
(se afsnit IV, 5 og 6) giver forklaringen herpå, 
idet både rattle-virus og dets nematod-vektor 
er påvist i talrige jordprøver fra denne forsØgs
station. 

IV. Nyere danske forsøg og undersøgelser 

l. DIAGNOSTISK ARBEJDE 

Det diagnostiske arbejde, der ved Statens plan
tepatologiske ForsØg er udfØrt vedrørende ratt
le-virus omfatter påvisning af det pågældende 
virus, dels i jorden og dels i planter og plante
dele. 

Påvisningsmetoderne er dels overfØring til 
egnede indikatorplanter (infektionsforsØg) og 
dels serologiske prøver. Hvor det drejer sig om 
mere fundamentalt arbejde, har der endvidere 
været udfØrt undersØgelser vedrØrende de fysi
ske egenskaber hos rattle-viruset, såsom termo
stabiliteten, fortyndings grænsen samt holdbar
heden in vitro. 

Undersøgelse af jordprØver 

Ved undersØgelse af jordprØver for indhold 
af rattle-virus har man i stor udstrækning an
vendt »fangplantemetoden«. Udtagne jordprØ
ver placeres i potter eller andre beholdere, hvor
efter der i disse sås eller prikles »fangplanter«, 
d.v.s. planter der er stærkt modtagelige for 
rodinfektion med rattle-viruset. 

I nogle tilfælde fremkommer symptomer 
efter nogen tids forlØb direkte i »fangplanter
nes« overjordiske dele, men ofte inficeres de 
pågældende planter uden at vise symptomer, 
bl.a. fordi infektionen tit er begrænset til rod
systemet. Ved udtagning af inokulat fra dette 
og påfØlgende inokulation til egnede indikator-



planter kan virusets tilstedeværelse imidlertid 
påvises. 

Som »fangplanter« for rattle-viruset har to
taksplanter og især Nicotiana tabacum »Sam
sun« hidtil vist sig bedst egnede, og har derfor 
været anvendt ved langt de fleste påvisninger 
af raUle-virus i jordprØver. 

Bederoer (Gul Dæno) var oprindelig også 
rent forsØgsvis anvendt som fangplante sam
men med tobak, men viste sig uegnet. Derimod 
har udførte undersøgelser vist, at fuglegræs 
(Stellaria media) omtrent er lige så god en 
fangplante som tobak. Ved orienterende forsØg 
kunne rattle-virus påvises i rØdderne på både 
tobak og fuglegræs allerede l uge efter hen
holdsvis udplantning og såning i den virus-hol
dige jord. l et senere udfØrt forSØg, hvor 400 
tobaksplanter blev priklet i rattle-holdig jord, 
blev rodprøver med l dØgns interval undersØgt 
for infektion (ved gruppeprøver a 5 planter). 
Allerede efter l dØgns forløb kunne rattle-virus 
påvises i enkelte prØver og efter 3 dØgns forlØb 
i samtlige prØver. For andre jordprØvers ved
kommende (hvor koncentrationen af virus og 
nematoder er lavere, eller hvor andre virus-linier 
optræder) må man dog regne med, at »fang
planterne« er længere tid om at blive inficeret, 
og ved rutine undersØgelserne har »fangplan
terne« i de fleste tilfælde vokset mindst 4 uger 
i jordprøverne. 

Infektionsevnen hos raUle-virus i jord op
bevaret på forskellig måde har været under
søgt, idet prØver fra virus-holdig jord har været 
udsat for forskellige temperatur-, lys- og fug
tighedsforhold. Jord opbevaret i åben plastic
pose placeret i mØrk kælder ved ca. 8° C var 
stadig infektiv efter 8 ugers opbevaring, men 
infektionsevnen var ligeledes i nogen grad be
varet i jord, der i 3 uger henstod i uvandede 
poUer i væksthus ved ca. 20° C. Ligeledes 
bevaredes infektiviteten i mindst 3 uger i jord 
opbevaret i lukket plasticpose hensat i fryse
boks ved -7- 22°C. 

l forbindelse med ovennævnte forsØgsresulta
ter bØr nævnes en »praktisk erfaring«, der illu
strerer stabiliteten af en »syg« jords infektivitet 
under visse forhold. Større mængder rattle-

holdig jord var hensat i plasticdækkede kasser 
i tempereret væksthus omkring begyndelsen af 
august. Efter ca. 6 måneders forlØb· kunne 
raUl e-virus stadig påvises i nogle af prØverne 
udtaget fra denne jord. 

Undersøgelser vedrØrende fortyndingsresi
stensen hos rattle-holdig jord har vist, at blan
dinger af »syg« og kogt jord i forholdet l: 128 
stadig var infektive; derimod kunne infektivi
tet ikke påvises hos blandinger i forholdet 
1 :256. - Det bØr dog her anføres, at raUle
holdige jorders fortyndingsresistens selvsagt vil 
variere betydeligt og afhænge af både nematod
antal og viruskoncentrationen. 

Ved de fleste undersØgelser for forekomst 
af raUle-virus i jord har der været anvendt ca. 
2 112 liter jord pr. prøve. 

Med det formål at belyse indflydelsen af 
jordprØvens stØrrelse på undersØgelsernes sik
kerhed blev der ved 149 jordprØveudtagninger a 
21/z liter samtidig udtaget mindre prØver a 
VI liter jord, og begge slags prØver blev herefter 
undersØgt ved »fangplantemetoden«. 

l 106 prØver påvistes intet virus, uanset om 
jordprØverne var store eller små. Rattle-virus 
kunne påvises i 25 prØver af begge kategorier. 
I 12 tilfælde reagerede de store prØver positivt, 
mens de små reagerede negativt, og i 6 andre 
tilfælde var forholdet omvendt. Det vil sige, at 
der var fuld overensstemmelse i resultaterne 
fra de store og små jordprØver i 131 tilfælde 
(88 pct.). 

Orienterende undersØgelser har vist, at fugle
græs (Stellaria media) som tidligere nævnt er 
stærkt modtagelig for rodinfektion med rattle
virus. - Udtagning og undersØgelse af 100 små 
jordprØver (a 1/<1 liter) har derfor været sam
menlignet med underSØgelsen af fuglegræs-plan
ter indsamlet nær jordprØvernes udtagningssted. 

54 af prØverne reagerede negativt både for 
så vidt angår jordprØver og fuglegræsprØver. 
I 36 tilfælde påvistes rattle-virus ved begge 
underSØgelsesmetoder. Rattle-virus kunne yder
ligere påvises i 4 jordprØver, hvor de tilsvaren
de fuglegræsprØver reagerede negativt; med 6 
andre prØver var forholdet det omvendte. Det 
vil sige, at der ved denne undersØgelse var 
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overensstemmelse mellem de to metoder 90 ofte er begrænset til rØdderne, vil det i mange 
tilfælde (90 pct.). tilfælde være sikrest at anvende rodekstrakter 

som inokulat; dette gælder især ved påvisning 

UnderSØgelse af plantemateriale 

Ved påvisning af rattle-virus i planter eller 
plantedele, kan der fØrst og fremmest være tale 
om at foretage eksperimentel overføring ved 
mekanisk saftinokulation til egnede indikator
planter, der på specifik måde reagerer ved in
fektion med det pågældende patogen. 

Ved Statens plantepatologiske ForsØg har 
rattle-virus i orienterende forsØg været overfØrt 
ved mekanisk saftinokulation til fØlgende plan
ter: - Beta vulgaris, Calistephus sp., Chenopo
dium amarantieolor, Chenopodium quinoa, 
Cueumis sativus, Datura stramonium, Datura 
mete!, Gomphrena globosa, Lyehnis sp., Ly
cium halimilifolium, Lyeopersieum eseulentum, 
Nieotiana clevelandii, Nieotiana glutinosa, Ni
eotiana rustiea, Nieotiana tabaeum (forsk. sor
ter), Petunia hybrida, Solanum tuberosum, So
lanum hybr. A6 og Tetragonia expansa. -
Senere er rattle-viruset overfØrt til andre plan
ter, men hidtil har Nieotiana tabaeum »Sam
sun« været den bedst egnede indikatorplante. 
2-8 dØgn (afhængig af viruslinie, vækstbetin
gelser m.v.) efter inokulation af denne plante 
fremkommer på de inokulerede blade få eller 
mange store nekrotiske pletter (læsioner), der 
ofte er ring- eller bueformede. - Senere udvik
les i nogle tilfælde systemiske symptomer, der 
ligeledes ofte består af nekrotiske ringe og 
linier, samtidig bliver de påvirkede blade oftest 
stærkt buklede, og i ondartede tilfælde svækkes 
de inficerede planter overordentlig stærkt. -
Imidlertid fremkaldes systemiske symptomer 
ikke altid. Visse linier af rattle-viruset reagerer 
kun med lokale symptomer, og selv linier, der 
i adskillige tilfælde forårsager systemisk infek
tion i tobak, frembringer under visse vækst
betingelser (især i sommerhalvåret) kun lokale 
symptomer. 

Som inokulat ved smitteoverfØringen til in
dikatorplanterne kan stort set anvendes en hvil
ken som helst del af en systemisk inficeret 
plante, men da infektionen, som tidligere nævnt, 
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af infektion i »fangplanter«. 
I flere forsØgsserier har man søgt at belyse, 

hvor længe rattle-viruset kan bevare infektivite
ten i tobaksblade samt i udpresset saft fra to
baksblade opbevaret under forskellige forhold. 

Rattle-virusets infektivitet var stadig bevaret 
i den udpressede saft efter et års opbevaring 
ved stuetemperatur, i kØleskab og i fryseboks. 

Blade, opbevaret under samme forhold, var 
også infektive efter et års forlØb, bortset fra de 
kØleskabs-opbevarede, der rådnede efter 5 må
neders forlØb. 

Flere af de rattle-virus-isolater, der har været 
fundet i Danmark, har været undersØgt med 
hensyn til termostabilitet og fortyndingsgrænse. 

Præliminære undersØgelser foretaget i 1962-
63 af en lang række isolater viste, at det ter
male inaktiveringspunkt (undersøgt ved op
varmning af virusholdig tobaksbladsaft i 10 
minutter) varierede fra 70 til 85°C. 

Fortyndingsgrænsen hos udpresset saft fra 
inficerede tobaksblade varierede i endnu hØjere 
grad. Hos et enkelt isolat var fortyndingsgræn
sen således under 1: 1 024, mens den hos andre 
isoIater lå over 1:262144. 

Ved undersØgelser af andre isolater i 1964-
65 var to virus-isolater stadig svagt infektive 
efter opvarmning af inficeret saft til 95°C i 
10 min.; og det ene af disse isolater havde en 
fortyndings grænse på ca. 1: 1 6 mill. 

Mens overfØring af rattle-virus fra f.eks. to
bak til tobak i de fleste tilfælde let effektueres 
ved mekanisk saftinokulation, er det betydelig 
vanskeligere på denne måde at overføre viruset 
fra kartoffelplanter til tobak, og særlig vanske
lig har det i mange tilfælde været at overfØre 
rattle-virus fra inficerede kartoffelknolde til 
indikatorplanter . 

OverfØring fra inficerede kartoffelknolde er 
dog i adskillige tilfælde lykkedes, hvor der som 
inokulat er anvendt udskåret nekrotisk knold
væv, der under tilsætning af forfatstØdpude er 
knust i morter og herefter inokuleret til tobaks
blade. Betydelig hØjere infektionsprocenter er 



imidlertid opnået, hvor friske sårflader fra in
ficerede knolde er »gnedet« hen over indikator
planternes blade, efter at disse fØrst er tilført 
stØdpude eller blot oversprØjtet med vand. 

ForsØg udfØrt i 1964-65 illustrerer imidlertid 
tydeligt, at både kartoffelsorten og undersØgel
sestidspunktet influerer stærkt på resultatet fra 
sådanne inokulationer. 

Af tabel 2, hvor disse forsøgsresultater er an
fØrt, fremgår, at det har været let at overføre 
rattle-virus fra knolde af sorten Sieglinde. Lige
ledes har det været muligt i nogle tilfælde at 
overføre det pågældende virus fra knolde af 
sorten Kennebec, hvorimod overføring fra AI
pha-knolde overhovedet ikke er lykkedes, uag
tet at angreb af ringrust (rattle) stort set var 
lige kraftigt i alle tre sorter. 

Påvisning af rattle-virus ved hjælp af meka
nisk saftinokulation (infektionsforsØg) til egne
de indikatorer har i de fleste tilfælde været 
udfØrt med intakte indikatorplanter. Med det 
formål at spare både plante materiale og værdi
fuld væksthusplads har det imidlertid været for-

søgt at anvende afskårne indikatorplanteblade 
ved påvisningen af rattle-viruset. De pågælden
de blade blev efter inokulationen anbragt i flade 
glasdækkede plastic-skåle. I bunden af skålene 
anbragtes skumgummi, der gennemvædedes og 
ovenpå dette lagdes filterpapir. Herpå anbrag
tes de inokulerede blade, hvorefter bakkerne 
placeredes. på reoler under lysstofrØr (ca. 1000 
lux) og ved en temperatur på 22-25°C. 

Tobaksbladene har ved anvendelse af denne 
metode vist sig uegnede. Derimod er lovende 
resultater opnået med afskårne blade af Cheno
podium quinoa, der i tilfælde af rattle-infektion 
reagerer med nekrotiske ring- og stregformede 
figura tioner. 

Ved en undersØgelse i sommeren 1965 blev 
428 prØver undersØgt, dels ved anvendelse af 
intakte indikatorplanter og dels ved brugen af 
afskårne blade placeret i »fugtigt kammer«. 

311 prØver reagerede negativt ved begge me
toder, mens 88 gav positiv reaktion ved begge 
undersØgelsesmåder. 18 prØver gav kun positiv 
rattle-reaktion i de intakte indikatorplanter, 

Tabel 2. Direkte overfØring af rattle-virus fra ringrust-angrebne kartoffel knolde 
til Nicotiana tabacum »Samsun« 

Undersøgel-
sesperiode 

1964 

August 
September .. 
Oktober .... 
November 

1965 

Januar .. , .. 
Februar .... 
Marts ...... 
April ...... 
Maj 
Juni ....... 
Juli ....... 
August ..... 

I alt ....... 

Jnfektor: Sieglinde 
fra Hårby, Fyn 

antal antal planter 
plan- med 
ter lok. syst. 

inok. læs. inf. 

118 117 14 
40 39 5 
20 20 O 
20 12 O 

20 17 
20 15 O 
20 16 l 
20 20 2 
20 17 O 
20 17 4 
20 14 O 
20 4 O 

358 308 27 

Infektor: Kennebec 
fra Lundgaard 

antal antal planter 
plan- med 
ter lok. syst. 

inok. læs. inf. 

40 8 O 
20 9 O 
20 5 2 

20 4 O 
20 O O 
20 O O 
20 O O 
20 O O 
20 O O 
20 O O 
20 O O 

240 26 2 

Infektor: Alpha 
fra Lundgaard 

antal antal planter 
plan- med 
ter lok. syst. 

inok. læs. inf. 

40 O O 
20 O O 
20 O O 

20 O O 
20 O O 

20 O O 
20 O O 
20 O O 
20 O O 
20 O O 
20 O O 

240 O O 
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mens 11 prØver kun reagerede positivt, hvor 
afskårne blade blev anvendt. 

Serologiske undersØgelsesmetoder har også 
været anvendt i det diagnostiske arbejde med 
rattle-virus. 

Ved disse undersØgelser har man med held 
anvendt både den mere konventionelle præcipi
tations-metode samt endvidere gel-diffussions
metoden. Sidstnævnte metode, der ellers især 
anvendes ved undersØgelser af vira med sfæri
ske partikler, udføres i specielle agarpræpara
ter placeret i petriskåle el.lign. 

I udborede huller i agaren anbringes hen
holdsvis antigen (virusholdige præparater) og 
antiserum. Efter en vis tids forlØb - afhængig 
af de implicerede komponenter og de ydre fak
torer (især temperaturen) - diffunderer antige
ner og antistoffer imod hverandre for sluttelig 
at danne en mere eller mindre tydelig zone i 
agaren. 

Udover selve påvisningen af virus kan man 
ved en serologisk undersØgelse i nogen grad 
bestemme viruskoncentrationen i en prøve. I 
tabel 3 er anført resultaterne fra serologiske 
undersøgelser (præcipitinprøver) af 3 rattle
virus-isolater, der undersØgtes på forskellige 
tidspunkter efter inokulationen. 

rattle-virus til planter fra jordprøver, hvor de 
pågældende nematoder ikke kunne påvises ved 
de anvendte underSØgelsesmetoder, men j langt 
de fleste tilfælde, hvor »jordsmitte« er fore
gået, har det været muligt at påvise Tricho
dorus spp. i de rattle-holdige jordprØver. 

Resultaterne fra udførte vandkulturforsØg, 
hvor nematoder ikke har været tilfØrt, tyder 
dog på, at rattle-virus kan optages af tobaks
rØdder uden vektorers medvirken. Tilsvarende 
undersøgelser med Stellaria media gav negativt 
resultat. 

Overordentlig mange plantearter kan infice
res ved at vokse i »syg« jord (se senere under 
artsmodtagelighedsforsØg). Derimod har det vist 
sig langt vanskeligere at tilfØre en »sund« jord 
rattle-virus ved at dyrke virus-inficerede plan
ter i den. I hvert fald har det ikke hidtil ved 
dyrkning af rattle-inficerede kartofler og tuli
paner været muligt at »inficere« en sådan jord. 
Imidlertid har sådanne forSØg været udført som 
karforsØg og kun i mindre stil; de må der
for ikke betragtes som afgørende. Iagttagel
ser og erfaringer tyder tværtimod på, at an
vendelse af inficeret plantemateriale er med
virkende ved spredningen af rattle-virus. 

Ved Statens plantepatologiske ForsØg har 

Tabel 3. Den relative viruskoncentration i tobaksplanter inficeret med rattIe-virus 

Isolat Infektionens natur 

P 81 ...... lok. læs. ......... 
systemisk ......... 

P 82 ...... lok. læs. ......... 
systemisk ......... 

P 83 ...... lok. læs. ......... 
systemisk ......... 

2. SMITTEOVERF0RINGSFORS0G 

OverfØring af ratHe-virus fra rattle-holdige jor
der til planter foregår i mange tilfælde særdeles 
let, forudsat at der er tale om modtagelige 
planter, og endvidere forudsat at jorden inde
holder tilstrækkeligt med de nematod-arter, der 
overfører rattle-viruset. Det har endog i nogle 
tilfælde været muligt at påvise overfØring af 
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Antigen-titer (reciprok) i klaret tobakssaft 
antal dØgn efter inokulationen 

9 13 20 27 34 41 

32 128 256 256 (2) 
32 64 128 128 64 32 
32 128 256 256 «1) 
16 128 256 128 128 64 
8 16 16 16 (16) 
16 8 8 <1 <1 

undersØgelser vedrørende frØsmitte ligeledes 
været anstillet. FrØ hØstet fra raUle-inficerede 
Stellaria media, blev sået i petriskåle, og 10 
dage senere blev de fremspirede planter (-+
frØskallen) undersØgt for infektion ved inoku
lation til tobaksplanter, hvori tydelige rattle
symptomer fremkom. De frarensedefrØskaller 
samt de uspirede frø blev underSØgt på sam-



me måde, og de fremkomne rattle-symptomer 
tydede på en ret stærk viruskoncentration i 
denne fraktion. 

Stellaria media (alm. fuglegræs), Turritis glabra 
(tårnurt), Solanum tuberosum (kartoffel), Beta 
vulgaris (bederoe), Paeonia sp. (pæon), Narcis
sus pseudonarcissus (narcis) og Agropyron re
pens (alm. kvik). 

Tilsvarende undersØgelser af frØ fra rattle
inficerede tobaksplanter har givet negativt re
sultat. 

3. ARTSMODTAGELIGHEDSFORS0G 

Spontan infektion med rattle-virus er her i 
landet første gang påvist i tobak, hvor udbredte 
angreb som tidligere nævnt var almindelige i 
1943 og 1944. - I årene 1959-63 er spontap 
infektion endvidere påvist hos Tulipa sp. (tuli
pan), Croeus sp. (krokus), Solanum nigrum 
(sort natskygge), Arenaria serpyllijolia (små
kronet sandvåner), Spergula arvensis (spergel), 

I 1962, hvor et omfattende kortlægningsar
bejde påbegyndtes, blev rattle-viruset endvidere 
påvist i rØdderne hos 27 af 53 undersØgte plan
tearter, der fremspirede i de indsamlede jord
prØver (se tabel 4). 

Hyppigst forekom rattle-virus i Stellaria me
dia, hvor planterne fra 45 jordprØver (= lokali
teter) var inficeret. 

Rent eksperimentelt er rattle-virus yderligere 
overfØrt til en lang række plantearter, dels ved 
forSØg i væksthus og dels under frilandsfor
hold. 

Tabel 4. Rodinfektion med rattle-virus i fremspirede planter fra jordprøver 1962 

Antal prØver 
Planteart i alt 

Brassica campestris 
Capsella bursa-pastoris 
Chenopodium sp. 
Convolvolus arvensis 
Gnaphalium sp. 

Lamium purpureum 
Matricaria inodora 
Medicago sp. 
Myosotis sp. 
Omithopus sativus 

Plantago sp. 
Poa sp. 
Polygonum aviculare 
Polygonum persicaria 
Raphanus raphanistrum 

Rumex acetoselIa 
ScIeranthus sp. 
Senecio vulgaris 
Solanum nigrum 
Sonehus arvensis 

Spergula arvensis 
StelIaria media 
ThIapsi arvense 
Urtica urens 
Urtica sp. 

Veronica sp. 
Viola trieolor 

(Agerkål) .............. 3 
(Hyrdetaske) ............ 98 
(Gåsefod) .............. 132 
(Ager-snerle) ............ 73 
(Evighedsblomst) ........ 31 

(Rød tvetand) ........... 23 
(LugtlØs kamille) ........ 9 
(Sneglebælg) ............ 22 
(Forglemmigej) .......... 35 
(Serradel) . . . . . . . . . . . . . . . 10 

(Vejbred) .............. 89 
(Rapgræs) ............... 8 
(Vej-pileurt) ............ 74 
(Ferskenbladet pileurt) .... 54 
(Kiddike) ............... 11 

(Rødknæ) ............... 47 
(Knavel) ................ 57 
(Alm. brandbæger) ....... 65 
(Sort natskygge) .......... 4 
(Ager-svinemælk) ........ 10 

(Alm. spergel) ........... 103 
(Alm. fuglegræs) ........ 190 
(Alm. pengeurt) ......... 2 
(Liden nælde) . . . . . . . . . . . . 3 
(Nælde) ................ 37 

(Ærenpris) .............. 45 
(Alm. stedmoder) ........ 74 

med rattle-virus 

29 
4 

9 

2 

4 
12 
1 

10 
5 
4 
3 
1 

3 
15 
9 
3 
1 

9 
45 

1 
2 
2 

4 
24 
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Ved forsØgene i væksthus har de medtagne 
plantearter i de fleste tilfælde været udsået (i 
enkelte tilfælde udplantet) i potter med jord 
indeholdende rattle-virus. 4-6 uger efter frem
spiringen blev de pågældende planters rØdder 
undersØgt for infektion, og hvor en sådan blev 
påvist, blev tillige toppen undersØgt. I alt 654 

plantearter er undersØgt og infektion med rattle
virus herved påvist i 290 eller ca. 44 pct. af de 
implicerede plantearter (se tabel 5). I de fleste 
tilfælde kunne infektion kun påvises i rødderne 
hos de pågældende planter; topinfektion kunne 
ved disse undersØgelser kun påvises i 36 plan
tearter. 

Tabel 5. Plantearter modtagelige for rattle-virus under væksthusforhold 

Abelmoschus Manihot 
Abutilon indicum 
Achillea millefolium 
Aegilops caudata 
Aethionema cappadocieum 
Ageratum conyzoides 
Agrostemma githago 
A Ira eapillaris 
Alchemilla mollis 
Allium eepa 
A lternanthera polygonoides 
Althaea rosea 
Alyssum alyssoides 
Amaranthus eaudatus 

* Amellus strigosus 
Ammi majus 
Anaeyclus pyretrum 

>I< Anastatica hieroehuntica 
>I< Anemone hupehensis 

Anoda cristata 
Anthemis arvensis 
Anthemis eotu/a 
Anthriseus eerofolium 

* Antirrhinum majus 
Antirrhinum miniature 
Apium graveolens 

* Arabidopsis tlwliana 
Arabis a/pina 
Asclepias eurassavica 
Asparagus officinalis 
Asperula arvensis 
Atriplex patula 
Atropa belladonna 
Aubrietia 
Avena jatua 
Avena sativa 

Baeria chrysostoma 
Basella rubra 
Bassia hyssopifolia 
Beckmannia eruciformis 
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Bellium bellidioides 
Berteroa incuna 

* Beta vulgaris 
Beta vu/garis rubra 
Bidens pilosa 
Bifora radians 
BiseuteIla leiocarpa 

>I< Blitum capitatum 
Blitum virgatum 
Bowlesia tenera 
Brachychome pachyptera 
Brassiea campestris 
Brassiea eampestris rapifera 
Brassica napus oleifera 
Brassica napus rapifera 
Brassiea oleracea acephala 
Brassiea ole race a acephala levis 
Brassiea oleracea capitata alba 
Brassica oleracea capitata eliptica 
Brassica oleracea capitata rubra 
Brassica oleraeea capitata gemmijera 
Brassica oleracea capitata sabauda 
Brassica rapa 
Briza maxim a 
Bromus arvensis 
Bromus adoensis 

Calamagrostis aemula 
Calamintha acinos 
Calceolaria biflora 
Caleeolaria sp. 

* Calendula arvensis 
Calepina irregularis 

* Callistephus hortensis 
* Camelina alyssum 

Campanula aggregata 
Campanula medium 
Capsella bursa-pastoris 
Capsicum annuum 
Cardamine graecea 

* Carpecium Lipskyi 



Carriehtera annua 
Carum carvi 
Cassinia retorta 
Caucalis lappula 
Centaurea eyanus 
CentrantJzus calcitrappa 
Cerastium anomalum 
Cerinthe major 
Chenopodium album 
Chenopodium bonus-Henricus 
Chenopodium polyspermum 
Chloris Gayana 
Chrysanthemum segetum 

* Chrysoehamela ve/utina 
* Clinopodium vulgare 

Clypeola jonthlaspi 
* Cnicus benedictus 

Cobaea seandens 
Cochlearia danica 
Codonopsis clematidea 
Collomia bi/lora 
Commelina caelestis 
Conium maculatum 
Conringia orientalis 
Convolvulus elongatus 
Convolvulus siculus 
Coreopsis laneeolata 
Coriandrum sativum 
Corrigiola litoralis 
Cousinia hystrix 
Crabbea retiatlata 
Crepis biennis 
Crossandra undulifolia 
Cucumis sativus 
Cucurbita maxima 
Cymboseris palaestina 
Cynanchum vincetoxicum 
Cynoglossum officinale 

Dactylis Aschersoniana 
Dactylis glomerata 
Datura Metel 
Datura stramonium 
Daucus carota 
Daucus maximus 
Delphinium ajacis 
Dianthus armeria 
Digitalis gloxiniæflora 
Digitalis lutea 
Dimorphotheca aurantiaca 
Dimorphotheca pluvialis 
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Diplotaxis erucoides 
Doronicum plantagineum 

* Draba hirta 
Dracocephalum moldavica 
Drymaria cordata 

Elvira Martyni 
Elymus canadensis 
Erechtites arguta 
Erodium gruinum 
Erucastrum gallicum 
Eupatorium cannabinum 
Euphorbia lagascae 

Fagopyrum sagittatum 
Filipendula vulgaris 
Flaveria repanda 
Fragaria vesea 

Galeopsis ladanum 
Galium aparine 
Gamolepis Tagetes 
Gaudinia fragilis 
Geranium sp. 
GoldbacJlia laevigata 
Gonospermum /ruticosum 
Gypsophila altissima 

Helianthella quinquenervis 
Helianthus anuus 

* Heliophila amplexicaulis 
* Heliosperma quadrifidum 

Hemigraphis drymophila 
* Heuchera chlorantha 

Hyoscyamus niger 
Hypochoeris glabra 

Ibatia maritima 
Iberis amara 
Impatiens biflora 

* Isotoma longiflora 

Jaegeria hirta 
J aumea lineari/olia 
Justicia debiUs 

Kalanchoe lanceolata 

* Lactuca muraUs 
Lactuca sativa 

* Lagoecia cuminoides 
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Lagurus ovatus 
* Lamium hybridum 

Lapsana cummllnis 
Lasiospermum brachyglossum 
Lasthenia glabrata 
Lavatera cretica 
Lens culinaris 
Leptosyne Bigelovii 

* Ligularia macrophylla 
* Limnan/hes Douglasii 

Linaria dalmatica 
Linaria maroccana 
Linum usitatissimum 
Lobelia sp. 
Lobelia hybrida 
Lobularia maritima 
Lotus corniclllatus 
Lunaria annua 
Lychnis chalcedonica 
Lycopersicum esculentum 

Madio dissiti/lora 
Malope tri/ida 
Malus silvestris 
Malvastrum limense 
Marrubium vulgare 
Matricaria inodora 
Matricaria maritirna 
Matricaria matricariodes 
Medicago lupulina 
Melandrium album 
Micropus supinus 
Monolepis tri/ida 

* Moscharia pinnati/ida 
Mulgedium plumieri 
Myosotis arvensis 

Nemesia melissifolia 
Nemophila insignis 
Nepeta cataria 
N eslia paniculata 

* Nico/iana rustica 
* Nicotiana tabaClun 

Nigella damascena 

Odontospermum aquaticum 
Oenanthe pimpinelloides 
Omphalodes lini/olia 
Ornithopus sativus 
Oryza sativa 
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Pallenis spinosa 
Papaver dubium 
Papaver rhoeas 
Papaver somni/erum 
Paronychia bonariensis 
Pastinaca sativa 
Pelargonium hortorum 

* Penstemon hirsutus 
Perilla frutescens 

* Petunia axillaris 
Petunia hybrida 
Phagnalon rupestre 
Phalaris canariensis 
Pharbitis hederacea 
Phaseolus vulgaris 
Phleum Michellii 
Phleum pratense 
Phlomis alpina 
Phlox drummondii grandijlora 
Physalis tranchetii 
Physostegia virginiana 
Phytolacca acinosa 
Plantago lanceolata 
Plan/ago major 
Poa annua 
Poa trivialis 
Polemonium caeruleum 
Polygonum nodosum 
Polygonum persicaria 
Primula versis 
Prunus avium 
Psychnine stylosa 
Pyrus communis 

RanunC1~lus arvensis 
Rapistrum raphanistrum 
Ranistrizum hispanicum 
Rubus idaeus 

* Scandix pecten-Veneris 
Scleranthus perennis 
Scutellaria albida 
Secale cereale 
Senecio vulgaris 
Sinapis alba 
Sinapis arvensis 
Sinapis arvensis orientalis 
Sisymbrium sophia 
Sherardia arvensis 

* Solanum heterodoxum 
* Sola/lum tuberosum 
* Specularia falcata 



Spergula arvensis 
Spinacia oleracea 
Stellaria media 

Tagetes patula nana 
T eeoma stans 
Teloxys aris/ata 
T etragonia expansa 

* Teuerium botrys 
* Thysanoearpus eurvipes 

Tridax tribolata 
Trifolium repens 

,;, Topinfektion påvist 

Artsmodtagelighedsforsøgene under frilands
forhold har i 1963 og 1964 været anlagt på 
statens forsØgsstation, Lundgaard ved Vejen 
på et areal, hvor jorden ved gentagne under
sØgelser har vist sig stærkt »inficeret« med 
rattle-virus, og hvor endvidere en relativ jævn 
»bestand« af Trichodorus-arter har kunnet på
vises gennem flere år. 

På dette areal har en række almindelige land
brugsafgrØder samt en enkelt ukrudtsplante væ
ret undersøgt for infektion med rattle-virus, 
idet rodprøver fra hver planteart i lØbet af 
vækstsæsonen har været udtaget og ekstrakter 

T abel 6. Artsmodtagelighedsforsøg på friland 
(ved Lundgaard) 1963 og 1964 

Planteart Rattle-virus påvist i 
Fuglegræs ............... . 11 af 12 rodprØver 
Kålroe ................ . 14 » 24 
Gul sennep ............. . 9 » 24 » 

Fodermarvkål ........... . 4 » 12 
Sommerraps ............ . 4 » 12 » 

Titnothe ................ . 4 » 12 
Kartofler ............... . 11 » 48 
Gulerod ................ . 5 » 24 
Vårhvede ............... . 5 » 24 
Hundegræs .............. . 4 » 24 
RØdklØver .............. . 4 » 24 
Alm. rapgræs ............ . 3 » 24 » 

Spergel ................. . 3 » 24 » 

Bederoe ................ . l » 12 
HvidklØver .............. . 2 » 24 » 

Lucerne ................ . l » 24 
Rug .................... . l » 24 " 

24* 

Tritieum sativum 
Trollius yunnanensis 

Urospemum pieraides 

ValerianelIa dentata 
Veronica cymbalaria 
Vicia faba 
Viola tricolor maxima 

* Viscaria vulgaris 

Zinnia elegans 

fra disse inokuleret til tobaksplanter. Resulta
terne fra denne undersØgelse fremgår af tabel 6. 

Ved ovennævnte undersØgelser i væksthus 
og på friland forekom modtagelige plantearter 
inden for 245 slægter fordelt på 51 familier. 

Blandt vigtige kulturplanter, der ikke hidtil 
har ladet sig inficere med rattle-virus i de 
danske forsøg, er ært (Pisum sativum). 

I alt 576 ærteplanter har været dyrket i ratt
le-holdig jord i væksthus og 171 planter i til
svarende jord under frilandsforhold, men i 
ingen af disse planter har det været muligt at 
påvise infektion. 

4. SORTSMODTAGELlGHEDSFORS0G 
MED KARTOFLER 

Ifølge hidtidige erfaringer hØrer kartoffelplan
ten til en af de mest påvirkelige over for angreb 
af rattle-virus. 

Reaktionen hos angrebne kartoffelplanter va
rierer imidlertid noget og afhænger af både 
viruslinien og af kartoffelsorten samt til en 
vis grad af vækstforholdene. 

Angrebne planter er undertiden dværgagtige 
og buskede, bladene buklede og deforme, og 
på bladfladerne forekommer af og til gullige 
pletter samt mere eller mindre udbredte nekro
tiske figurationer. Ligeledes kan nekrose ud
vikles på stænglerne. Hos påvirkede knolde er 
de mest almindelige symptomer under danske 
forhold de såkaldte rustringe; det er dog langt 
fra altid komplette ringe, der dannes, men lige 
så ofte halvringe eller buer. Disse figurationer 
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findes undertiden så yderligt i knoldene, at de 
kan erkendes, uden at knoldene overskæres, 
hvad der dog i de fleste tilfælde er nØdvendigt. 
Partiel symptomudvisning, såvel som partiel in
fektion, er meget almindelig. D.v.s., at man 
ofte kun ser symptomer på en enkelt stængel 
hos en angrebet plante, ligesom det i virke
ligheden er sjældent at finde rustdannelser i 
samtlige knolde hos inficerede planter. Det bØr 
endvidere fremhæves, at symptomer meget ofte 
kun forekommer i selve knoldene, mens kar
toffelplantens overjordiske dele er symptom
lØse. 

Endelig kan totalt symptomlØse planter fore
komme blandt de inficerede. 

Inden for Statens ForSØgsvirksomhed i Plan
tekultur har man i en lang årrække gennem
fØrt sortsforSØg med kartofler, og ved disse 
forSØg har man bl.a. registreret forekomst af 
rustpletter - dog uden oprindeligt at skelne 
mellem de virus-inducerede og andre forekom
ster. 

ForsØg udelukkende med det formål at un
derSØge forskellige kartoffelsorters modtagelig
hed og reaktion over for infektion med rattle
virus har siden 1962 været udfØrt på statens 
forSØgsstation, Lundgaard ved Vejen. I 1962 
anlagdes forsØget i en mark (G-4), hvor jorden 
tilsyneladende ikke har været særlig "inficeret« 

med rattle-virus, og hvor forekomst af ring
rust i afkommet fra de udlagte kartofler derfor 
har været ringe. 

De fØlgende tre år har forsØgene været an
lagt i en anden mark (L-S), hvor indholdet af 
rattle-virus og de virus-overførende nematoder 
har været tilstrækkeligt til at gennemfØre en 
virkelig undersØgelse af sortsmodtageligheden. 

I de 4 forsøgsår har i alt 53 sorters modtage
lighed været undersØgt - adskillige af disse dog 
kun i en vækstsæson. Som målesort gennem 
alle år har Alpha, der er meget modtagelig og 
følsom over for infektion med rattle-virus, væ
ret anvendt. 

ForsØgene har været anlagt med 2 fælles
parceIler a ca. 100 kartoffelplanter. Af de op
tagne kartofler har der fra hver sort været 
gennemskåret 200-500 knolde, hvorefter fore
komst af ringrust er registreret. 

Angrebet er karakteriseret som stærkt, hvor 
der forekom over to store ringe eller buer pr. 
knold, og som svagt, hvor antallet af disse figu
rationer var 1 eller 2. 

I tabel 7, hvor resultaterne fra disse sorts
forSØg er anfØrt, ses tydeligt den overordent
lig store variation sorterne imellem. Af tabellen 
fremgår samtidig den store forskel i ringrust
forekomsten i de to marker på Lundgaard, der 
blev anvendt til forsØgene. 

Tabel 7. Nogle kartoffelsorters modtagelighed for rattle-virus (ringrust), 
Lundgaard 1962-65 

Pet. knolde med ringrust 
Sort 1962*) 1963 1964 1965 

stærk svag i alt stærk svag i alt stærk svag i alt stærk svag i alt 

Alpha ........... 1,5 1,3 2,8 65,5 3,5 69,0 78,5 13,0 91,5 79,8 5,8 85,6 

Aneo ............ 7,0 18,0 25,0 
Arensa .......... 1,0 1,0 2,0 
Arran Banner .... 2,1 2,6 4,7 
Bea ............. 23,0 16,5 39,5 
Bintje ........... 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Coneordia ........ 0,0 1,4 1,4 
Cosima o ••••••••• 5,0 5,0 10,0 
DianeIla ......... 1,0 1,4 2,4 30,5 14,0 44,5 20,0 12,5 32,5 
Erdmanna ....... 0,6 3,4 4,0 6,0 11,0 17,0 23,0 16,5 39,5 
Fabricia ......... 0,3 0,1 0,4 
Kaptah .......... 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,5 3,5 
Kennebec ........ 25,0 16,0 41,0 54,5 25,5 80,0 49,6 24,4 74,0 
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Sort 

Minea .......... . 
Mira ........... . 
Ostara ......... . 
Patrones ........ . 
Perlerose ....... . 
Poet ........... . 
Robusta ........ . 
Sieglinde ........ . 
Sientje .......... . 
Sirtema ......... . 
Star ............ . 
Tylstrup 52-499 
Tylstrup 55-035 
Tylstrup 55-062 
Tylstrup 55-110 
Vandel 52-BQ-89 

» 53-CN-16 
» 53-CO-14 

53-CP-1O 
» 54-AE- 7 

54-AK-18 
» 54-DR-15 
» 55-EO-U 
» 55-EO-21 
» 56-FF- 1 
» 56-FF-12 

56-FF-17 
» 56-FS- 7 
» 56-FY-1O 

57-SJ-80 
58-HU-12 .. 

» 59-JE- 4 
59-JH- 1 .. 

» 59-H-IO 
60-KQ- 6 

» 60-KR- 7 
» 60-KR-17 
» 60-KR-31 
» 60-KS- 8 

60-KV- 5 

1962*) 
stærk svag i alt 

0,0 0,0 0,0 
0,0 0,0 0,0 

0,2 0,8 1,0 

3,1 4,4 7,5 

0,2 0,2 0,4 

0,3 7,5 7,8 

0,0 0,5 0,5 

0,3 3,4 3,7 

0,0 0,0 0,0 

0,0 0,0 0,0 

*) j G-4 marken. de øvrige år i L-5 marken 

stærk 

0,0 
0,0 

0,0 
15,5 
16,0 

0,0 
4,0 
1,0 
0,0 
0,0 
0,0 
1,0 
0,0 

4,5 

1,5 
2,0 

15,5 
0,0 
0,0 

1,0 

5. RA TTLE-VIRUSETS UDBREDELSE I DANMARK 
(KORTLÆGNING) 

Udbredelsen af rattle-viruset i Danmark er søgt 
klarlagt på forskellige måder, dels ved dyrkning 
af modtagelige kartofler på forskellige lokalite-

Pct. knolde med ringrust 
1963 1964 1965 
svag i alt stærk svag i alt stærk svag i alt 

0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 
1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 

0,0 1,5 1,5 
1,0 1,0 
5,0 20,5 28,5 10,0 38,5 

15,0 31,0 

54,6 18,8 73,4 
0,0 0,0 
5,5 9,5 23,5 16,5 40,0 
3,0 4,0 10,0 11,5 21,5 
1,0 1,0 23,5 26,5 50,0 
2,0 2,0 
4,0 4,0 
0,0 1,0 
6,0 6,0 

33,5 8,5 42,0 

5,5 10,0 

0,0 1,5 
6,0 8,0 23,5 18,5 42,0 

10,5 26,0 
0,0 0,0 0,5 1,5 2,0 
2,0 2,0 

0,0 0,5 0,5 
0,5 1,5 

20,0 28,0 48,0 
0,0 0,0 0,0 

73,0 21,0 94,0 
35,8 30,8 66,6 
46,8 19,6 66,4 
33,2 31,4 64,6 
16,6 32,4 49,0 
0,0 0,2 0,2 
0,2 0,2 0,4 
1,9 11,8 13,7 
2,0 2,4 4,4 
0,0 0,0 0,0 

10,2 34,0 44,2 

ter, dels ved indsamling og undersØgelse af mod
tagelige ukrudtsplanter fra landets forskellige 
egne, og dels og især ved undersØgelse af tal
rige jordprØver udtaget over hele landet i mange 
forskellige afgrØder og på forskellige jordtyper. 
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I samarbejde med planteavlskonsulenteme 
blev der i forskellige egne af Jylland i 1959 og 
1960 hvert år udlagt Alpha-kartofler, hidrØ
rende fra partier fri for ringrust; undersØgelsen 
omfattede i 1959 i alt 129 marker, mens der i 
1960 indgik 114 marker i undersØgelsen. 

Ved kartoffeloptagningen blev der fra hver 
mark udtaget 5 knolde fra hver af 100 planter. 
3 af de 5 udtagne knolde er ved Statens plante
patologiske ForsØg gennemskåret og undersØgt 
for ringrust; da noget materiale er gået tabt ved 
optagningen, varierede antallet af undersØgte 
knolde pr. avlssted fra 250 til 300. 

Ved undersøgelsen i 1959 blev ringrust fun
det i kartoflerne fra 68 avlssteder (53 pct.), 
mens antallet af avlssteder med ringrust i 1960 
var 55 (48 pct.). De gennemsnitlige angrebspro
center var i 1959 og 1960 henholdsvis 8,6 og 
13,9. 

Når den gennemsnitlige angrebsprocent lig
ger relativt lavt i 1959, kan det muligvis skyl
des den meget regnfattige sommer, der antage
lig har nedsat de virusoverfØrende nematoders 
aktivitet. 

Kortlægning af rattle-viruset udfØrt på basis 
af indsendte og undersØgte ukrudtsprØver blev 
i mindre omfang udfØrt i 1962, hvor der i jy
ske kartoffelegne blev indsamlet fuglegræs (Stel
laria media) og hyrdetaske (Capsella bursa-pa
storis) fra 87 marker. Rodinfektion kunne her 
påvises i 33 (38 pct.) af fuglegræs-prøverne og 
i 12 (14 pet.) af hyrdetaske-prØverne. 

Tabel 8. Kortlægning af rattle-virus (ukrudt s
prØver) 1963 

Inddelt efter afgrØde 
PrØven 
udtaget i 

Kartofler ...... . 
Planteskoler .... 
Bederoer 
GulerØdder ..... 
Ærter ......... . 
Asparges ...... . 
Byg .......... . 
Hvede ........ . 

I alt .... . 
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PrØver RattIe påvist i: 
i alt antal prØver pet. 
139 41 29,5 
49 9 18,4 
26 6 23,1 

7 O O 
2 O O 

226 

O 
O 
O 

56 

O 
O 
O 

24,8 

Tabel 9. Kortlægning af raUle-virus (ukrudts
prØver) 1963 

Inddelt efter område 
PrØver Rattle påvist i: 

Område i alt antal prØver pet. 

Sjælland ....... 44 5 11,4 
Fyn ........... 11 3 27,3 
Sønderjylland . .. 41 16 39,0 
Østjylland ...... 15 5 33,3 
Vestjylland ..... 47 15 31,9 

Himmerland .... 42 8 19,0 
Vendsyssel 26 4 15,4 

I alt ..... 226 56 24,8 

I 1963 blev udbredelsen af rattle-virus under
søgt ved hjælp af 219 rodprØver fra fuglegræs 
samt 7 prØver fra hyrdetaske. Disse prØver blev 
udtaget i forskellige afgrØder voksende landet 
over. Resultaterne fra denne undersØgelse frem
går af tabellerne 8 og 9. 

Blandt ukrudtsplanterne har især fuglegræs 
været inficeret med rattle-virus, men uanset in
fektionen har sådanne planter vist sig i stand 
til at overvintre, hvilket er belyst ved et lille 
forSØg udført i 1963-64. 

Rattle-inficerede fuglegræs-planter udplantet 
i potter med rattle-holdig jord blev i november 
1963 placeret på friland (potter nedgravet i jor
den). Samtlige planter overvintrede godt, og ved 
undersØgelsen for rodinfektion udfØrt i juni 
1964 kunne rattle-virus påvises i alle prøver. 

UndersØgelser af udtagne jordprØver for 
rattle-virus har været udfØrt i stort omfang 
siden 1962. 

I de fleste tilfælde har hver jord prØve om
fattet ca. 2,5 liter jord, udtaget med almindeligt 
jordbor og placeret direkte i plasticpose, eller 
overfØrt til en sådan umiddelbart efter udtag
ningen. 

Efter modtagelsen ved Statens plantepatolo
giske ForsØg er en mindre del af hver prØve 
(ca. 160 ml) i de fleste tilfælde undersØgt ved 
den zoologiske afdeling for forekomst af de 
nematoder, der vides at kunne overføre jord
bårne vira; et mindre antal af prØverne er un
dersØgt for nematoder ved statens forsØgssta
tion i Hornum. Hovedparten af hver jordprØve 



er ved den virologiske afdeling på Statens plan
tepatologiske ForsØg undersØgt for forekomst 
af jordbårne vi'ra ved hjælp af den såkaldte 
»fangplantemetode« (se nærmere under afsnit
tet om diagnostisk arbejde). 

I 1962 blev i alt 775 jordprØver udtaget fra 
713 lokaliteter fordelt over hele landet, og 
rattle-virus blev fundet i prØver fra 280 (39,3 
pet.) af lokaliteterne. Aret efter (1963) blev 49 
jordprØver udtaget fra danske blomsterlØgkul
turer; 14 (28,6 pct.) af disse prØver indeholdt 
rattle-virus. Samme år undersØgtes fra statens 
forsØgsstationer ved Hornum, Spangsbjerg og 
Tylstrup i alt 84 prØver, og rattle-virus påvistes 
i de 28 (33,3 pct.). 

Endvidere blev der på statens forsØgsstation 
Lundgaard i 1963 udtaget jordprØver 3 gange 
(24/4-2117-12/9) - i alt 381 prøver. 

På hvert af de tre udtagningstidspunkter er 
udtaget mindst 110 prØver, og da disse hver 
gang er udtaget på de samme steder, er det 
muligt at anstille en sammenligning mellem re
sultaterne fra de forskellige udtagninger. 

Rattle-virus blev påvist i 97 af prØverne ved 
første udtagning (24/4), 94 ved anden udtagning 
(2117) og 96 ved tredie udtagning (12/9). 

Varierende resultater mellem undersØgelser
ne foretaget på de forskellige tidspunkter fore
kom kun i 7 af de 110 prØver. 

I 1964 undersØgtes fra Statens Væksthusfor
sØg samt fra statens forSØgsstationer Blangsted
gaard og Tylstrup i alt 67 jordprØver, af hvilke 
12 (18 pet.) indeholdt rattle-virus. Fra blom
sterløgkulturer blev 49 prØver undersØgt, og 
rattle-virus påvistes i de 14 (28,6 pct.). 

Fra blomsterlØgavlerne indsendtes i 1965 i 
alt 114 jordprøver fra arealer, hvor tulipan
dyrkning var planlagt. 21 (18,4 pct.) af prØ
verne indeholdt rattle-virus. 

I årene 1962-65 har således over 1500 jord
prØver ved hjælp af »fangplantemetoden« væ
ret undersØgt og rattle-virus påvist i over 40 
pet. af prØverne. 

Ses der bort fra de specielle Lundgaard-prØ
ver i 1963 bliver procenten af rattle-holdige 
jordprØver dog »kun« godt 30. 

I tabel 10 er anfØrt resultaterne fra den 
landsomfattende undersØgelse af jordprØver i 
1962, hvor rattle-virus blev påvist på godt 39 
pet. af de undersØgte lokaliteter. Tabellen viser, 
at der er betydelig forskel på rattle-virus-fore
komsterne i landets forskellige egne. 

Tabel 10. Forekomst af rattle-virus og Triehodoms spp. i Danmark 1962 

Antal Antal lokaliteter med Pet. lokaliteter med 
loka- j ord- rattle- Trieho- rattle- Trieho-

Område liteter prØver vims dorns spp. virus doms spp. 

Nordsjælland 66 74 11 29 16,7 43,9 
Nordvestsjælland .. 12 14 2 2 16,7 16,7 
Sydsjælland ....... 50 56 8 11 16,0 22,0 
Lolland-Falster ... 11 13 O 2 0,0 18,2 
Bornholm ........ 4 5 1 1 25,0 25,0 
østfyn ........... 24 30 5 5 20,8 20,8 
Vestfyn .......... 31 38 10 9 32,3 29,0 
øst-SØnderjylland .. 42 44 25 9 59,5 21,4 
Vest-Sønderjylland . 38 39 27 14 71,1 36,8 
Østjylland ........ 33 41 12 9 36,4 27,3 
Midtjylland ....... 130 135 70 33 53,9 25,4 
Vestjylland ....... 122 126 44 26 36,1 21,3 
Djursland ........ 6 7 3 1 50,0 16,7 
Himmerland ...... 72 76 27 14 37,5 19,4 
Salling, Mors ogThy 28 30 16 6 57,1 21,4 
Vendsyssel ....... 44 47 19 9 43,2 20,5 

Hele landet ....... 713 775 280 180 39,3 25,2 
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Jordprøverne fra 610 af de i 1962 undersØgte 
lokaliteter har været opdelt i to grupper efter 
jordtype, nemlig i svær og let jord, og i tabel 
11 er anfØrt resultaterne, der viser, at rattle
virus er langt hyppigere på let end på svær 
jord. 

Tabel 11. Forekomst af rattle-virus svære 
og lette jorder 

Antal lokaliteter Pet. lokaliteter 
med med 

Jordtype i alt rattle-virus rattle-virus 

Svær jord 149 34 22,8 
Let jord 461 214 46,4 

6. FOREKOMST AF VEKTORER CNEMATODER) 
FOR RATTLE-VIRUSET 

Iflg. udenlandske undersØgelser (se afsnit Il) 
kan flere arter af nematod-slægten Trichodorus 
overfØre rattle-viruset. Her i landet er hidtil 
fundet arterne Trichodorus pachydermus og 
Trichodorus primitivus, men nogen egentlige 
overfØringsforsØg med disse arter er hidtil ikke 
foretaget; derimod er rattle-virus herhjemme 
(8) overfØrt med ikke-artsbestemte nematoder, 
der antagelig har tilhØrt Trichodorus-slægten. 

Ved de talrige jordprøveundersØgelser, der er 
foretaget for så vidt rattle-virus angår, er der i 
mange tilfælde også foretaget underSØgelser for 
forekomst af Trichodorus-arter, der er påvist i 
adskillige tilfælde. 

Ved underSØgelse af jordprØver, taget på 
stærk infektiv jord i dybder indtil 1,60 m, 
fandtes både rattle-virus og Trichodorus spp. 
i indtil 1 m's dybde. 

Der har dog langtfra altid været korrelation 
mellem fund af rattle-virus og Trichodorus spp. 

I flere jordprØver, der indeholdt rattle-virus, 
kunne de pågældende nematoder således ikke 
påvises (se tabel 10). Dette kan dels skyldes 
mangler ved de oprindelige påvisningsmetoder, 
men kan også i nogle tilfælde skyldes, at rattle
viruset ikke altid er afhængig af nematoder som 
vektorer; dette tyder som tidligere nævnt flere 
underSØgelser på. 
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7. VOKSESTEDETS OG LÆGGEMATERIALETS 
INDFLYDELSE PÅ RINGRUST-FOREKOMSTER 
OG UDBYTTET HOS KARTOFLER 

Tidligere danske forSØg med rustpletter i kar
taffelknolde tyder stærkt på ringrustens afhæn
gighed af voksestedet, hvilket med den nu op
nåede viden simpelthen vil sige jordens indhold 
af rattle-virus og virusoverfØrende nematoder. 

Sammenlignet hermed spiller læggemateria
lets sundhedstilstand tilsyneladende kun en 
underordnet rolle. Dette illustreres tydeligt, dels 
fra forsøg med Øjestiklinger (propstiklinger) af 
kartofler udført i væksthus og dels ved forSØg 
med kartofler udført på friland. 

I vinterhalvåret 1963-64 blev 100 øjestiklin
ger fra kartoffelknolde uden ringrust plantet i 
potter med rattle-holdig jord. 3 Øjestiklinger ud
viklede sig ikke og kasseredes. Ved underSØ
gelse af de resterende 97 planter, foretaget ca. 
6 uger efter udplantningen af Øjestiklingerne, 
kunne rodinfektion med rattle-virus påvises i 
47 (48,S pct.). Ved undersØgelse af de senere 
fremkomne knolde fandtes ringrust i disse ved 
47 af planterne (48,5 pct.). 

Sideløbende med denne undersØgelse blev 
100 Øjestiklinger fra kartoffelknolde med ring
rust plantet i potter indeholdende dampsterili
seret jord. Hos de 87 fremkomne planter kun
ne der ca. 6 uger efter plantningen kun påvises 
rattle-virus i rØdderne på 2 (2,3 pct.). Ring
rust forekom i de senere udviklede knolde hos 
4 af disse planter (4,6 pct.). 

Under frilandsforhold er forSØg med forskel
lige voksesteder og læggemateriale udført i 1964 
og 1965. 

FØrste forsøgsår var de to voksesteder hen
holdsvis statens forsØgsstation Lundgaard (mark 
L-S), hvor jorden er kraftig inficeret med rattle
virus samt statens forSØgsstation ved Roskilde, 
hvor forsØget blev anlagt i en formodet rattle
fri jord. 

Andet forsøgsår var det ene voksested igen 
Lundgaard, mens det andet var statens forsØgs
station Virumgaard, hvor svage angreb af rattle
virus tidligere er konstateret. 

Begge forsØgs år anvendtes kartoffelsorterne 



Fig. 1. Ringformede klorotiske figurationer samt deforme småblade hos kartoffel forårsaget af rattle
virus. Foto: F. Hejndorf. 

Fig. 2. Ringformede rustpletter fremkaldt af rattle-virus knolde hos kartoffel
sorten Alpha. Foto: J. Begtrup. 



Fig. 3. FangpJanter (»bait plants«) anvendt til pavIsning af rattle-virus i jord
prøver. Ved senere undersøgelser er tobaksplanter og Stellaria media anvendt. 
Foto: F. Hejndorf. 

Fig. 4. Indikatorplanter anvendt til påvisning af rattle-virus i fangplanters rØdder. 
Udover tobaksplanter har også Chenopodium spp. i stort omfang været anvendt. 
Foto: F. Hejndorf. 



Fig. 5. Ringformede læsioner i Nicotiana tabacum »Samsun« få dØgn efter inoku
lation med rattle-virus. Foto: F. Hejndorf. 

Fig. 6. Kraftig systemisk infektion med rattle-virus i Nicctiana tabacum »Samsun«. 
Foto: F. Hejndorf. 



Fig. 7. Karakteristiske ringformede læsioner i Nicotiana tabacum »White Burley« 
inokuleret med rattle-virus. Foto: F. Hejndorf. 

Fig. 8. Chenopodium amaranticolor med store lokale læsioner fremkaldt af rattle
virus. Foto: F. Hejndorf. 



Alpha og Kennebec og i 1965 yderligere sorten 
Sieglinde. 

På hvert af voksestederne blev der de to år 
lagt både ringrust-angrebne læggeknolde og 
knolde fri for ringrust. 

For at sikre, at lægge materialet virkelig var 
henholdsvis angrebet og angrebsfrit, blev hver 
enkelt læggeknold overskåret, og den ene halv
del af hver knold blev lagt det ene voksested, 
mens den anden blev lagt på det andet forsØgs
areal. Ved denne fremgangsmåde sikrede man 
samtidigt et reelt sammenligningsgrundlag. 

Første forsøgsår anvendtes til hvert forsØgs
led hvert sted 125 halve læggeknolde og andet 
år 100 halve knolde. 

Ved optagningen blev alt afkom (samtlige 
knolde) gennemskåret og ringrustangrebene re
gistreret. 

I tabel 12 er resultaterne fra disse forSØg 
anfØrt, og det fremgår tydeligt, at voksestedet 
er af alt afgørende betydning. 

På Lundgaard (mark L-5) anlagdes i 1965 
yderligere et forSØg, dels til belysning af for
skellige sorters modtagelighed og dels til doku
mentering af voksestedets betydning og end
videre til orientering om læggematerialets ind
flydelse på udbyttets størrelse. 

De anvendte sorter var Alpha, Bintje, Ken
nebee og Sieglinde. Som læggemateriale an
vendtes af alle sorter undtagen Bintje både 
ringrust-angrebne knolde og knolde fri for ring
rust. 

Alt læggematerialet af Bintje tilhørte sidste 
kategori. 

Tabel 13. Udbytte og ringrust-angreb hos forskel-
lige kartoffelsorter, dyrket i rattle-holdig jord 

på Lundgaard 1965 
Pet. knolde med 

Udbytte ringrust 

Læggemateriale hkgjha stærk svag i alt 
Alpha uden rust 145 79,8 5,8 85;6 
Alpha med rust 133 75,0 12,4 87,4 
Bintje uden rust 296 0,0 0,0 0,0 
Bintje uden rust 297 0,0 0,2 0,2 
Kennebee uden rust 235 49,6 24,4 74,0 
Kennebec med rust 217 53,2 23,8 77,0 
Sieglinde uden rust 237 54,6 18,8 73,4 
Sieglinde med rust 177 56,2 14,0 70,2 

ForSØget blev anlagt med 3 fællespareeller 
a 42 m 2 . 

Ved optagningen måltes udbyttet, og fra 
hvert forsøgsled blev 500 knolde gennemskåret 
og undersøgt for ringrust. 

Resultaterne, der er anfØrt i tabel 13, viser 
også her, at uanset læggematerialets sundheds
tilstand bliver afkommet hos modtagelige kar
toffelsorter angrebet af ringrust, såfremt jord
bunden på voksestedet disponerer herfor (d.v.s. 
at ratde-virus og virusoverfØrende nematoder 
forekommer). Tabellen viser endvidere, at 
Bintje er meget modstandsdygtig over for an
greb, og endelig tyder resultaterne på, at ring
rust-angrebet læggemateriale giver mindre ud
bytte end læggemateriale fri for ringrust; dette 
gælder især fot sorten Sieglinde. 

8. BEKÆMPELSESFORS0G 

Gennem tre år (1963-65) er jordprØver udtaget 
og undersØgt fra en mark på Lundgaard med 

Tabel 12. Voksestedets og læggematerialets indflydelse på ringrust-forekomster 
Pct. knolde med ringrust 

Lundgaard Roskilde Virumgaard 
Læggemateriale 1964 1965 1964 1965 

stærk svag i alt stærk svag i alt stærk svag i alt stærk svag i alt 
Alpha u. rust 63,3 12,9 76,2 55,4 18,4 73,8 0,0 0,1 0,1 0,8 3,6 4,4 

m. » 54,6 18,3 72,9 55,8 27,4 83,2 0,0 0,2 0,2 3,6 2,5 6,1 
Kennebec u. » 41,3 24,6 65,9 10,0 34,0 44,0 0,0 0,0 0,0 0,6 5,0 5,6 

» m. » 44,7 26,2 70,9 17,3 31,1 48,4 0,0 0,0 0,0 2,8 3,5 6,3 
Sieglinde u. » 26,0 29,2 55,2 0,0 1,9 1,9 

» m. » 26,8 25,2 52,0 1,7 1,1 2,8 
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fast sædskifte og fØlgende fem afgrØder: byg, 
græs, rug, kartofler og havre. Dette sædskifte 
har tilsyneladende ikke haft ringeste indflydelse 
på forekomst af rattle-virus og Trichodorus s:pp. 
i den pågældende jord, hvor rattle-virus i alle 
tre år kunne påvises i et bælte diagonalt ned 
over marken uanset afgrØderne. Ligeledes fand
tes Trichod'orus spp. i 1963 og 1965 i praktisk 
taget alle udtagne jordprØver. Derimod påvistes 
i 1964 kun nematoder i få prøver. 

»Udsultning« af ratHe-virus og dettes vekto
rer har ligeledes været forsØgt på Lundgaard, 
men selv efter 3 års brak var det pågældende 
forsØgsareal stadig rattle-holdig. 

Kemisk bekæmpelse har også været forsøgt, 
idet forskellige kemikaliers virkning over for en 
rattle-holdig jords infektivitet rent orienterende 
har været undersøgt på fØlgende måde: 

100 stk. 25 cm potter, placeret på friland, 
blev fyldt med rattle-holdig jord, hvorefter der 
til 4 forsØgsled il 20 potter blev tilført 4 for
skellige jorddesinfektionsmidler, mens et for
sØgsled il 20 potter forblev ubehandlet. 

3 dØgn efter kemikalie tilfØrslen udplantedes 
i samtlige potter Samsum-tobak (som fangplan
ter). I sidste halvdel af juli blev der foretaget 
yderligere udplantning af tobak. 

I løbet af vækstperioden blev rØdder fra de 
udplantede tobaksplanter 4 gange undersØgt 
for rattle-virus. 

Resultaterne fra dette forSØg er anført i tabel 
14, og det fremgår af denne, at uagtet ingen 
midler har virket totalt, er lovende resultater 
dog opnået, især med midlerne Vapam og Bras
sicol. 

Tabel 14. Kemikaliebehandling af rattle-holdig jord 

Pct. Samsun-tobak infi
ceret med rattle-virus 

Behandling 18/7 26/8 11/9 11/10 
a. Ubehandlet .......... 15 60 94 78 
b. TilfØrsel af DD ....... 30 35 31 35 
c. » » Vapam .... 5 15 35 5 
d. » Brassicol O O 35 16 
e. » »Thiram .... 10 35 21 24 

En vis skadevirkning på grund af de tilførte 
midler kunne iagttages i alle fire behandlede 
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forsØgsled ved underSØgelsen den 18/7. -
Skadevirkningen vedvarede for så vidt angår 
forsøgsled d, men ophørte efterhånden for de 
andre forsØgsleds vedkommende. 

V. Sammendrag og konklusion 
Rattle-virus og de sygdomme, dette virus frem
kalder, har været omtalt i adskillige udenland
ske publikationer, af hvilke nogle af de vigtig
ste er kort refereret i nærværende beretning. 

l Danmark omtales rattle-virus hos tobak 
første gang i 1946, og siden 1949 har man ved 
Statens plantepatologiske Forsøg udfØrt forSØg 
og underSØgelser vedr. rustpletter i kartoffel
knolde og dette fænomens relation til angreb af 
rattle-virus. 

Ved hjælp af udplantede fangplanter blev 
rattle-virus i 1952 påvist i en hedejord, der 
»disponerede« for rustpletter i kartofler. 

Ældre danske forSØg med kartofler vedrØ
rende sortsmodtagelighed, læggetid, læggedyb
de, optagningstid, opbevaringsforhold, ernæ
ringsforhold, jordbundsforhold m.v. peger tyde
ligt på voksestedets Gordbundens) betydning for 
rustplet-forekomsterne (tabel l). Disse ældre 
forSØg viser samtidig, at der er betydelig forskel 
på sorternes modtagelighed elleri og fØlsomhed 
over for angreb. 

Ved nyere danske forsøg og underSØgelser 
vedrØrende rattle-virus har man lagt særlig stor 
vægt på det diagnostiske arbejde, der har om
fattet påvisning af det pågældende virus både 
i jord og i planter. 

UndersØgelser af jordprØver er foretaget ved 
hjælp af fangplanter, hvis rØdder efter en vis 
tids dyrkning i jordprøverne er underSØgt for 
virusinfektion ved overfØring til egnede indika
torplanter. 

Nicotiana tabacum »Samsum« har vist sig 
bedst egnet som fangplante, men Stellaria media 
har været omtrent lige så velegnet. 

l et forsøg kunne infektion med ratHe-virus 
påvises i fangplanternes rØdder 3 dØgn efter 
udplantningen i den »syge« jord (i enkelte prØ
ver endog efter 1 dØgn). 

Under passende opbevaringsforhold (i plastic
poser o.l.) kan en rattle-holdig jord bevare in-



fektiviteten i længere tid; kraftige fortyndinger 
af rattIe-holdig jord med sund (kogt) jord kan 
foretages, uden at infektiviteten går tabt. 

Den bedst egnede indikatorplante ved påvis
ning af rattle-infektion hos planter har hidtil 
været Nicotiana tabacum »Sam.sum«, der 2-8 
dØgn efter inokulationen reagerer med lokale 
symptomer, senere tillige ofte med systemiske 
symptomer. 

Udpresset saft, såvel som intakte blade, fra 
planter, inficeret med rattle-virus, har bevaret 
infektiviteten efter et års opbevaring under for
skellige forhold. 

Enkelte undersØgte iso la ter af rattle-virus har 
været usædvanlig stabile og tålt opvarmning til 
95° Cl 10 min. og bevaret nogen infektivitet 
efter fortyndinger indtil l: 16 millo 

OverfØring af rattle-virus til tobaksplanter 
direkte fra ringrust-angrebne kartoffelknolde er 
i de fleste tilfælde lykkedes fra sorten Sieglinde, 
men overhovedet ikke fra sorten Alpha (se tabel 
2). 

Ved serologiske undersØgelser har præcipita
tionsprØver (se tabel 3) været anvendt (antigen
titer i nogle isolater 1:256); derudover har gel
diffusions-metoden vist sig anvendelig til påvis
ning af rattle-viruset. 

Resultater fra vandkulturforsØg indicerer, at 
rattle-virus kan optages af tobaksrØdder uden 
vektorers medvirken. 

UndersØgelser af frø fra rattIe-inficerede 
Stella ria media viser, at frØsmitte hos denne 
plante forekommer. 

I årene 1959-63 er spontan infektion med 
rattle-virus påvist i 12 forskellige plantearter, 
og i 1962 endvidere hos 27 plantearter, der 
fremspirede i indsamlede jordprøver (se tabel 
4). Blandt vilde planter er infektion hyppigst 
påvist hos Stellaria media. 

Eksperimentelt er rattle-virus under vækst
husforhold overfØrt til 290 (44 pet.) af 654 
undersØgte plantearter (se tabel 5). Under fri
landsforhold, hvor forskellige kulturplanter 
samt Stellaria media blev dyrket på rattle-holdig 
jord, kunne infektion påvises i et større eller 
mindre antal planter hos 17 forskellige arter (se 
tabel 6). 

Iflg. talrige udfØrte forSØg synes ært at være 
immun over for de anvendte isolater af rattle
virus. 

Sortsforsøg med kartofler udført i rattle-hol
dig jord i årene 1962-65 viser store forskelle i 
sorternes modtagelighed ogl eller fØlsomhed 
over for rattle-virus (se tabel 7). 

Mens ringrust overhovedet ikke forekom hos 
visse sorter, og hos andre kun i ringere omfang, 
var angrebsprocenterne hos andre sorter meget 
hØje, især hos Alpha, Kennebec og Sieglinde. 

Udbredelsen af rattle-virus i Danmark er søgt 
klarlagt på forskellige måder. Efter udlægning 
af den fØlsomme og modtagelige kartoffelsort 
Alpha på et stort antal jyske lokaliteter i 1959 
og 1960 blev ringrust (rattle-virus) påvist i af
kommet på henholdsvis 53 og 48 pct. af de 
undersØgte lokaliteter. 

Kortlægning af rattIe-viruset ved underSØgel
se af indsamlede ukrudtsprØver (overvejende 
Stellaria media) er foretaget i 1962 og 1963; 
procenten af angrebne prØver (lokaliteter) de 
to år var henholdsvis 38 og 25 (se tabellerne 8 

og 9). 
I årene 1962-65 har over 1500 jordprØver 

ved hjælp af »fangplantemetoden« været under
søgt, og rattle-virus er herved påvist i over 40 
pct. af prØverne; undtages herfra et ret stort 
antal prØver udtaget ved Lundgaard, bliver pro
centen af rattle-holdige prØver 30. 

Den fØrste egentlige kortlægning af rattle
viruset blev foretaget i 1962, hvor det pågæl
dende virus blev fundet på ca. 39 pct. af 713 
undersØgte lokaliteter (se tabel 10). Angrebs
procenten varierede stærkt fra egn til egn; mens 
rattle-virus ikke blev påvist i prØver fra Lolland
Falster var angrebsprocenten på Sjælland 16-
17 og i de jyske områder langt stØrre, således i 
Vest-SØnderjylland 71. 

Deles jordprØverne efter jordtype viser resul
taterne fra 1962, at rattle-virus forekommer i 
den lette jord i dobbelt så mange tilfælde som 
i den svære jord (se tabel 11). 

I forbindelse med undersøgelsen af jordprØ
ver for rattle-virus er nematod-slægten Tricho
dorus fundet i talrige tilfælde (se tabel 10). 

Sammenlignende forSØg mellem voksestedets 
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og lægge materialets indflydelse på forekomst af 
ringrust i kartoffelknolde har været belyst ved 
forsØg udført både under væksthusforhold og 
på friland. Resultaterne viser på overbevisende 
måde, at voksestedet (jordbunden) er af afgØ
rende betydning (se tabel 12); såfremt modtage
lige og følsomme kartoffelsorter lægges på en 
jord, der indeholder rattle-virus samt de virus
overfØrende nematoder, bliver afkommet an
grebet af ringrust, uanset om læggematerialet 
har været angrebet eller ej. 

Et orienterende forsøg tyder dog på, at ring
rust-angrebet læggemateriale lagt på en rattle
holdig jord giver mindre vægtudbytte, end hvor 
læggematerialet har været fri for ringrust (se 
tabel 13). 

UdfØrte sædskifte- og brak-forsøg har givet 
negative resultater, d.v.s. ingen målelige virk
ninger på indholdet af rattle-virus. - Resultater 
fra kemisk behandling af »syg« jord har givet 
lovende resultater (se tabel 14), uagtet total 
eliminering af den pågældende jords infektivi
tet ikke blev opnået. 

Som endelig konklusion af resultaterne fra 
hele det omfattende undersØgelses arbejde vedr. 
rattle-virus kan fØlgende anføres: 

Rattle-virus har et overmåde stort værtom
råde, og spontan infektion forekommer i tal
rige planter, heriblandt mange ukrudtsplanter, 
af hvilke Stellaria media er særlig modtagelig. 

Hos de fleste angrebne planter er infektionen 
begrænset til planternes underjordiske dele, men 
topinfektion (ofte kun partiel) forekommer dog 
hos adskillige af de modtagelige plantearte;. 

Rattle-virus forekommer næsten overalt i 
landet - dog langt hyppigst på de lettere jorder. 

Blandt kulturplanterne her i landet forårsager 
rattle-viruset især skade inden for kartoffel
avlen, idet ringrust fremkaldes i knoldene hos 
modtagelige og følsomme sorter. 

Da det endnu ikke er muligt at angive sikre 
og rentable bekæmpelsesmåder (kemisk bekæm
pelse etc.), må det indtil videre stærkt tilrådes 
at undgå dyrkning af modtagelige plantearter 
(resp. sorter) på jorder, der indeholder rattIe
virus. 
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VI. Summary 

Soil-borne viruses. l. Rattle virus 

Rattle virus, and the diseases eaused by this patha
gen, has been described in several fareign publi
cations, some af which has been shortly referred 
in the beginning af this report. 

In Denmark infection of rattle virus of tobacco 
was reported by Henning P. Hansen in 1946, and 
since 1949 investigations concerning internal rust y 
spots in potato tubers, and the possibIe relation 
between this disorder and infection with rattle 
virus, has been carried out at the State Plant 
Pathology Institute. 

By use of bait plants (Nicotiana rustica) the 
presence of rattle virus was in 1952 demonstrated 
in an area, where corky ringspots of potatoes had 
often appeared. 

Early danish work carried out in order to illu
strate the possibie connection between the appea
rance of internal rust y spot in potato tuber and 
the variety used, the soil, the planting and lif ting 
time, the nutrition, the storagc etc., clearly indicate 
the great importance of the habitat (soi!) for the 
development of corky ringspot (table l). 

In newer danish investigations much emphasis 
has been laid upon diagnostic work concerning 
detection of rattle virus in soil as well as in plants. 

Testing of soil samples has been perfarrned by 
means of bait plants, the roots of which atter same 
time have been minced and inoculated to various 
indicator plants. 

Nicotiana tabacum »Samsun« seems to be the 
most suitable bait plant, but Stel/aria media has 
been almost as good. 

In one trial infection with rattle virus could be 
demonstrated in the roots of the bait plants already 
3 days af ter planting out in the »diseased« soiI. 

At suitable storage conditions (in polyethylene 
bags etc.) an infectious soil can keep the infectivity 
during relative ly Ion g periods, and rather big dilu
tions of infectious soil with sterilized soil ean be 
done without complete loss af infectivity. 

The best indicator plant for detection of ratde 
virus in plants has hitherto been Nicatiana tabacum 
»Samsun«; 2-8 days af ter inoculation this plant 
reaet with Ioeal symptoms often fallowed by 
systernic ones. 

Expressed sap as well as intact leaves from in
fected plants has preserved the infectivity af ter one 
years storage at different eonditions. 



A few of the isolates investigated have been 
extremely stabile, having thermal inactivation 
points up to 95°C/1O min. and dilution and points 
up to 1:16 millo 

While transmissions of rattle virus from tubers 
of the potato variety Sieglinde to tobacco was 
relatively easy to carry out, transmission from in
fected tubers of the variety Alpha did not succeed 
(table 2). 

In serologi cal investigations precipitation tests 
have been used (table 3), but the agar gel diffus
sion technique has alsobeen appIied in some cases. 

Results from water culture triaIs indicate, that 
rattle vims can infect roots of tobacca plant with
out the presence of any nematod vector. 

Transmission with seeds from Stellaria media 
infected with rattle virus has been demonstrated. 

During the years 1959-63 spontaneous infection 
with rattle vims was detected in 12 different plant 
species and in 1962 furthermore in 27 plant spe
cies, which germinated from seeds in the colIected 
soil samples (table 4). Among the wild plants in
fection was most common in the roots of Stellaria 
media. 

In trials carried out in glass-house, rattle vims 
has been experimentalIy transmitted (seeds of plants 
in infectious soil) to 290 (44 per cent) of 654 plant 
species tested (table 5). 

Field trials in which various cultivated plants 
and Stellaria media were grown in soil containing 
rattle virus, resulted in infection of some plants 
within 17 different species (table 6). 

In accordance with results from numerous 
trials, pea seems immune towards the isolates of 
rattle virus used. 

Variety trials with potatoes carried out during 
the years 1962-65 in soil containing rattle virus 
as well as Trichodorus spp. have shown great 
differences in the susceptibility / sensitivity of 
various varieties towards rattle virus (table 7). 
While corky ringspot symptoms did not occur at 
all in some varieties, some others showed a very 
high degree of infection. 

The distribution of rattle virus in Denmark has 
been investigated in various ways. In 1959 and 
1960 the susceptible as well as sensitive potato 
variety Alpha was planted out in a great number 
of localities in Jutland, and corky ringspot (rattle 
virus) was demonstrated in the progeny from 53 
and 48 per cent respectively af the examined loca
lities. 

In a survey of rattle virus carried out by testing 
weed samples (mostly Stellaria media) collected in 
1962 and 1963, rattle virus was found in samples 
from 38 and 25 per cent respectively (results from 
1963: see tables 8 and 9). 

During 1962-65 over 1500 soil samples have 
been tested for possibie content of soiI-borne 
viruses by means of the bait plant method, and 
rattle virus has hereby been found in over 40 per 
cent of the samples; a fairly big number of the 
samples have however been collected in a special 
trial ground where practically all samples con
tained rattle virus. Excluding these samples the 
percentage of soil samples with rattle virus is 
reduced to 30. 

In 1962 when the survey included 713 localities 
rattle virus was shown to be present in 39 per cent 
(tab le 10). 

The distribution varied very much from one part 
of the country to another, so while rattle virus was 
not found in samples from Lolland-Falster, the 
virus was present in 71 per cent of the samples 
from Southwest-Jutland. In light sandy soils rattle 
virus was in 1962 found in twice as many samples 
as in heavy soils (table 11). 

In connection with the survey for rattle virus 
Thrichodorus spp. has been found in many soil 
samples (table 10). 

Reslllts from trials in which both healthy tubers 
and such infected with rattle virus have been 
planted out in »healthy« as well as »infected« soil, 
clearly indicate, that the habitat (so il) is of over
whelming importance; if susceptible and sensitive 
potato varieties are plante d out in a soil, con
taining rattle vims as well as the nematod vector 
the progeny will develop corky ringspot symptoms, 
wether or not the seed material has been infected. 

Preliminary results from other trials do how
ever indicate, that seed material infected with 
rattle virus does yield less when planted in 
»diseased« soil than corresponding healthy seed 
potatoes (table 13). 

Trials with crop rotation and fallow have so far 
had no influence on the infectivity of rattle virus 
in the soil, while chemical treatments have given 
promising results (table 14). 

As a final conclusion of the results from the 
rather comphrehensive work concerning rattle virus 
the folIowing may be stated: 

Rattle virus has a very great host range and 
spontaneous infection is common in numerous 
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plant species including many wild plants, among General terms and definitions: 
which Stellaria media is particular susceptible. 

Rattle virus occur almost all over the country 
especially in light soils. 

Among the cultivated plants rattle virus is of 
special importance for the potato growers as corky 
ringspot develops in susceptible and sensitive po
tato varieties. 

As secure and paying control measures are not 
yet at disposal, it must be recommended to omit 
the use of susceptible plant species (resp. varie
ties) in soil containing rattle virus. 

Table 1-14 

Table 1 (page 358) Occurrence of internal rust y 
spots in potato variety trials. 

Table 2 (page 361) Direct transmission of rattle 
virus from potato tubers with corky ringspot symp
toms to tobacco. 

Table 3 (page 362) The relative virus concentra
tion in tobacco plants infected with rattle virus. 

Table 4 (page 363) Root infection with rattle 
virus in plants gerrninated from seed s in soil 
samples. 

Table 5 (page 364) Plant species susceptible for 
rattie virus under glass-house conditions (x = top 
infection). 

Table 6 (page 367) Plant species susceptible for 
rattie virus under field conditions. 

Table 7 (page 368) Susceptibility of potato varie
ties for infection with rattle virus. 

Table 8 (page 370) Distribution of rattle virus 
1963 based on testing of weed samples (grouped 
on account of crops). 

Table 9 (page 370) Distribution of rattle ViTUS 
1963 based on testing of weed samples (grouped 
on account of territories). 

Table 10 (page 371) Occurrence of rattle virus 
and Trichodorus spp. in Denmark 1962. 

Table 11 (page 372) Occurrence of rattle virus in 
heavy and light soils. 

Table 12 (page 373) The influence of habitat and 
seed materiaion the QCcurrence of corky ringspot 
in potato tubers. 

Table 13 (page 373) Yield and occurrence of 
corky ringspot of different potato varieties grown 
in soil containing rattle virus. 

Table 14 (page 374) Chemical treatment of 
rattle-containing soil. 
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AfgrØde Crop 
Antal Number 
Behandling Treatment 
DØgn Day 
Forekomst Occurrence 
ForsØgssted Placc of experiment 
I alt Totally 

Inddelt Grouped 
JordprØve Soil sample 
Jordtype Soil type 
Kartoffelsort Potato variety 
Klaret Clarified 
Knolde Tubers 
Kortlægning Survey 
Læggemateriale Seed material 
Modtagelige Susceptible 
Område Territory 
Planteart Plant species 

PrØver Samples 
Ringrust Corky ringspot 
Rustplet Rust y spot 
Stærk Severe 
Svag Mild 
Udbytte Yield 
UkrudtsprØver Weed samples 
UndersØgelsesperiode Investigation period 
Væksthus Glass-house 
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