
Virusinfektion hos æblegrundstammer 

Ved Arne Thomsen 

875. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Nærværende beretning omhandler undersøgelser og forsøg, der siden 1954 har været udført ved den virologiske 
afdeling på Statens plantepatologiske Forsøg. Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 
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I Indledning 

UndersØgelser på East Malling forSØgsstation, 
påbegyndt i 1949 (13) viste, æt forsøgsstatio
nens egne grundstammer af typerne M I og 
M IX var stærkt inficeret med gummived-virus,. 
Derimod var forsØgsstationens materiale af ty
perne M II, M III, M IV, M VII og M XVI 
tilsyneladende fri for dette virus, mens alle ind
kØbte stammer af M III og M VIII var totalt 
inficerede. 

UndersØgelser på Long Ashton offentliggjort 
1955 (12) har vist, at alle klonformerede æble· 
grundstammer på forSØgsstationen, med und
tagelse af M II, var mere eller mindre inficeret 
med gummived-virus. Hos de fleste undersØgte 
grundstammetyper forekom gummived langt 
hyppigere hos små end hos store planter på 
samme alderstrin. Reproduktionsevnen synes 
nedsat, idet der af inficerede moderplanter af 
M I frembragtes færre aflæggere end af sunde 
moderplanter. 

I 1959 påvistes i USA gummived-virus hos 
grundstammen M I, og fra Tasmanien beret
tedes i 1963 (1) om angreb hos MM 104. 
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Her ri landet blev der i samarbejde med Fæl
lesudvalget for fremavl og sundhedskontrol 
med havebrugsplanter allerede i 1954 påbe
gyndt orienterende undersØgelser af flere ty
per af æblegrundstammer fra danske plante
skoler. Symptomer på sygdommen fremkom 
fØrst i testplanterne i 1957, og resultaterne af 
denne undersØgelse viste, at gummived-virus 
forekom hos et større eller mindre antal grund
stammer af fØlgende typer M I, M II, M IV, 
M IX og M XVI. De hØjeste infektions
procenter forekom hos M IX, hvor et af de 
undersØgte plantepartier indeholdt 9 pct. infi
cerede grundstammer. Hos de Øvrige nævnte 
grundstammer var der kun tale om lave infek
tionsprocenter. Senere undersØgelser tyder 
imidlertid på, at det pågældende virus er mere 
udbredt hos de ældre klon formerede grund
stammetyper, end den omtalte undersØgelse 
antyder. 

OverfØring af »epinasti« hos Spy 227 blev 
rapporteret i 1946 (5), og ved amerikanske un
derSØgelser (6) blev virusnaturen hos grubet 
ved påvist i 1956. 
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Tilstedeværelsen af "skællet bark« i latent 
form blev rapporteret fra Long Ashton i 1959. 
I begyndelsen af 1960'erne forøgedes kend
skabet til de såkaldte latente æble-viroser - dels 
på det diagnostiske område og dels vedrØren
de de forskellige virosers udbredelse. I Europa 
- herunder Danmark - påvistes disse sygdom
me således hos adskillige æblesorter og grund
stammer . Således meddeltes fra Long Ashton 
forsØgsstation i 1960 (3), at en forelØbig un
dersøgelse af mange æblesorter og grundstam
mer, som ved testninger var fundet fl'i for æb
le-mosaik, gummived og småfrugter, var in
ficeret med et eller flere latente vira, der ved 
inokulation til Malus platycarpa forårsagede 
symptomer af forskellig art. Undersøgelserne 
viste endvidere, at latente vira fandtes i kloner 
af fØlgende grundstammer: M II, M IV, 
M VII, M IX, M XXV, MM 106 og MM 109, 
hvorimod kloner af M 26 og MM 104 var fri 
for latente vira. Fra samme forsØgsstation 
meddeltes senere (4), at viruskomplekser be
stående af gummived-, grubet ved-, epinasti
og klorotisk bladplet-virus over en 6-årig pe
riode reducerer den vægtmæssige produktion 
af aflæggere hos M I med 40 pet. og med 7 
pet. hos M IV, og samme viroser reducerede 
over en 3-årig periode produktionen hos 
MM 104 med 36 pct. og hos MM 106 med 
14 pct. Ved infektion med grubet ved-, epina
sti- og klorotisk bladplet-virus - uden tilstede-
værelse af gummived - var reduktionen ca. 

10 pet. mindre, idet denne var 27 pet. hos 
MM 104 og 3 pet. hos MM 106. 

Adskillige undersØgelser peger på, at der 
hos mange - måske de fleste - klonformerede 
æblegrundstammer forekommer blandinger af 
forskellige latente vira. En tysk forsker (7) 
fandt således i 1966, at der hos virusinficerede 
grundstammer næsten altid forekom blandin-

ger af grubet ved-, epinasti- og klorotisk blad
plet-virus. Ved samme undersØgelse fandtes 
alle undersØgte grundstammer af typen A 2 
og M VII inficeret med latente vira, hvorimod 
der forekom virusfrie planter blandt M XI, 
MM 104 og MM 106. Aret efter meddeltes 
fra Tyskland (2), at alle undersØgte planter af 
M VII, M IX og M XXV var inficeret med 
grubet ved, epinasti og klorotisk bladpletvirus, 
mens M 26, MM 104 og MM 111 fandtes fri 
for disse sygdomme. 

UndersØgelser vedrØrende virussygdomme 
hos æblegrundstammer her i landet blev iværk
sat på . den virologiske afdeling ved Statens 
plantepatologiske ForsØg i 1954 og har siden 
fået et betydeligt omfang. Ved disse undersø
gelser er det bl. a. konstateret, at vore klon
formerede æblegrundstammer i stort omfang er 
inficeret med gummived-, klorotisk bladplet-, 
epinasti-, grubet ved- og skællet bark-virus. 

II Forsøgsmateriale og metoder 
Grundstammematerialet, som er anvendt til de 
danske forsØg, hidrØrer både fra danske og uden
landske planteskoler og forsØgsvirksomheder. 

Et omfattende registrerings- og testningsar
bejde er udfØrt, og alt plantemateriale er så 
vidt gØrligt undersØgt flere gange. 

UndersØgelserne er foretaget efter interna
tionalt anerkendte metoder, der i princippet 
går ud på at overfØre smitstof fra planter, som 
skal undersØges (ved podning eller okulation), 
til fØlsomme indikatorplanter, der i tilfælde 
af virusinfektion reagerer med karakteristiske 
symptomer. 

Flere undersØgelser, (specielt vedrørende 
klorotisk bladplet-virus og epinasti-virus), er 
foretaget i væksthus. 

Til nærværend :! arbejde er anvendt fØlgende 
indikatorer: 

Sygdom 

Gummived 
Klorotiske blad pletter 
Epinasti 

Virusindikator 

Lord Lambourne 

Grubet ved 
Skællet bark 
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Malus platycarpa, Spy 227, R 12740 - 7A 
Spy 227 
Virginia Crab 
Malus platycarpa 



III Resultater 

1. Gummived 
Som nævnt i indledningen blev der allerede i 
1954 påbegyndt orienterende undersØgelser 
vedrØrende forekomst af gummi ve d-virus hos 
flere typer æblegrundstammer fra danske p~an
teskoler. Indsamlede grundstammer blev i det
te år okuleret med sunde øjne af indikator
sorten Lord Lambourne, og ved registreringer 
i 1957 blev gummived påvist hos fØlgende ty
per: M I, M II, M IV, M IX og M XVI. De 
hØjeste infektionsprocenter forekom hos M IX, 
hvor et af de undersØgte plantepartier inde
holdt 9 pct. inficerede grundstammer . Hos de 
øvrige grundstammer var der kun tale om få 
inficerede planter. 

UndersØgelser, som siden er udfØrt på den 

Tabel 1. Forekomst af gummived hos forskellige æble
grundstammer fra 6 danske planteskoler. Indikator 

(Lord Lambourne) podet direkte på grundstammer 

Antal grundstammer 
Grundstamme Planteskole med gummived ifølge 

type nr. testning 1964-67 

MIl c 1/4 
» d 0/3 
)} e 2/3 
)} f 4/4 

MIV a 1/4 
)} b 1/3 
)} c 0/4 
» f 3/3 

M VII b 0/4 
)} c 0/4 
)} e 3/3 
» f 0/3 

MIX b 3/4 

A2 c 0/4 
)} d 0/3 
)} f 3/3 

Tæller = antal grundstammer med gummived. 
Nævner = antal grundstammer undersøgt. 

Tf P 40 

virologiske afdeling ved Statens plantepatolo
giske ForsØg viser, at gummived-virus i dag 
er mere udbredt end den her omtalte under
sØgelse antyder. 

I april 1964 blev der via Fællesudvalget for 
fremavl og sundhedskontrol med havebrugs
planter indsamlet grundstammemateriale fra 6 
forskellige planteskoler. Straks efter modtagel
sen blev 56 grundstammer toppodet med sun
de Lord Lambourne, og registreringer fore
taget hos disse i 1967 (tabel l) viste, at gum
mived forekom hos alle undersØgte typer, nem
lig M II, M VII, M IX og A 2, omend infek
tionsgraden var meget forskeHig. 

UndersØgelser af et meget stort materiale af 
forskellige grundstamme-typer som påbegynd
tes i 1966, peger også på, at gummived-virus 
forekommer i større eller mindre omfang hos 
alle ældre klonformerede æblegrundstammer, 
hVOl'imod de nyere MM-typer og M 26, som er 
ved at komme i produktion i landets plante
skoler, i langt de fleste tilfælde er fri for dette 
virus,. 

2. Klorotiske bladpletter 

Ved anvendelse af Malus platycarpa (Long 
Ashton) som indikator blev latent virusinfek
tion allerede påvist i 1962 hos flere æblesorter 
og -grundstammer. 

Den 1. marts nævnte år blev i alt 30 grund
stammer af forskellig type toppodet med kvi
ste af den nævnte indikatorsort, og idet under
sØgelsen fandt sted i væksthus, udviste bladene 
fra enkelte podninger virussymptomer den 26. 
april samme år. De endelige resultater (tabel 2) 
fra denne fØrste underSØgelse viste, at der hos 
grundstammer af typerne M )lI, M IX og 
MM 101 forekom virusinfektioner som forår
sagede bladsymptomer hos Malus platycarpa, 
hvorimod dette ikke kunne påvises hos de un
dersØgte planter af typerne MM 102, MM 104, 
MM 105, MM 106 og æblevildstamme. 

Testninger, som er udfØrt senere med indi
katorerne R 12740 -7 A og Spy 227 som in
dikator, har vist, at de pågældende infektioner 
skyldtes klorotisk bladplet-virus. 
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Tabel 2. Forekomst af latent virusinfektion hos forskellige æblegrundstammer 
(indikatormateriale af Malus p/atycarpa podet direkte på grundstammer 

Grundstamme 
type plante nr. 

MIl 
» 2 

MIX 3 
» 4 
» 5 
» 6 
» 7 
» 8 
» 9 

MM 101 10 
» 11 
» 12 

MM 102 13 
» 14 
» 15 

MM 104 16 
» 17 
» 18 

MM 105 19 
)} 20 
)} 21 

MM 106 22 
)} 23 
» 24 

æble vildst. 25 
» 26 
}) 27 
}) 28 
}) 29 
» 30 

Klorotiske bladpletsymptomer hos 
Malus platycarpa 

d. 26{4 - 1962 d. 22{5 - 1962 d. 9{7 - 1967 

++ 
++ 

++ 
+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

++ 
++ 

+ 
+++ 
++ 
+++ 
+++ 
+ 

+ 
+ 
++ 

++ 
++ 

++ 
++ 
+++ 
++ 
+++ 
+++ 
+++ 

++ 
' -L -,- , 

+++ 

- ingen symptomer, + svage klorotiske pletter, + + tydelige klorotiske pietter, + + + kraftige klorotiske 
pletter. 

61 grundstammeplanter blev i april 1964 un
derSØgt for forekomst af klorotisk bladplet
virus på den måde, at alle 61 planter toppode
des med indikatorsorten R 12740 -7 A. Symp
tomregistreringer hos disse podninger i som
meren 1964 viste (tabel 3), at alle de under-
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søgte grundstammer af typerne M II, M IV, 
M VII, M IX og A 2 var inficeret med syg
dommen. 

En mere omfattende undersØgelse blev der
efter påbegycdt i efteråret 1965 og i foråret 
1966, hvor der fra 12 grundstammeproduce-



Tabel 3. Forekomst af klorotisk bladplet-virus 
hos forskellige æblegrundstammer fra 6 

danske planteskoler 
Indikator: R 12740 - 7A podet direkte 

på grundstammen 

Antal grundstammer 
Grundstamme Planteskole med klorotisk blad-

type nr. virus iflg. testn. 1964 

MIl c 4(4 

» d 4(4 

» e 4(4 
» f 4(4 

MIV a 5(5 
» b 4(4 
» c 4(4 

» f 3(3 

M VII b 4(4 
» c 4(4 
» e 3(3 

» f 3(3 

MIX b 3(3 

A2 c 4(4 
» d 4(4 
» f 4(4 

Tæller = antal grundstammer med klorotisk blad
plet-virus. 

Nævner = » » undersøgt. 

rende planteskoler blev modtaget prØver af 
disses moderplanter. De pågældende moder
planter blev i forvejen mærket således, at lo
kalisering af disse efter gennemført under
sØgelse var mulig. Mærkningen og udtagnin
gen blev foretaget af Fællesudvalget for frem
avl og sundhedskontrol med havebrugsplanter. 
Materialet udplantedes på friland i foråret 
1966, og praktisk taget alle planter voksede 
godt til i lØbet af sommeren. 

I foråret 1967 indledtes undersØgelsesarbej
det med testning for latente viroser, hvortil 
Spy 227 og R 12740- 7 A anvendtes som in
dikatorer. Fra hver af de udplantede grund
stammer blev der udtaget en prØve (bestående 
af 6 podekviste), hvorved materialet til under
sØgelsen omfattede i alt 452 prøver. 

40· 

Testningerne fandt sted i væksthus ved an
vendelse af en mellempodeteknik, foretaget så
ledes at grundmaterialet (til underSØgelsen) 
blev podet på pottede æblevildstammer. Sam
tidig blev hver plante toppodet med indikator
mateIiiale. Hver grundstammeprøve blev på 
denne måde testet til 3 Spy 227 og 3 R 12740 
- 7 A. Planteforbruget blev således relativt 
stort, idet der til testningerne medgik i alt 
2712 testplanter. 

Resultaterne fremgår af tabel 4, der viser, 
at de undersØgte grundstammer af typerne 
M IV, M VII, M IX og MM 109 var totalt 
inficeret med klorotisk bladplet-virus, hvor
imod der hos grundstammer af typerne M II, 
M XIII, A 2, M 26, MM 106 og MM 111 fand
tes pla.'1ter uden infektion af det pågældende 
virus. De fleste sunde planter blev fundet hos 
typerne M 26, MM 106 og MM 111. 

Som supplement til den her omtalte under
sØgelse kan fØjes, at der i 1967 på den viro
logiske afdeling blev undersØgt i alt 100 M 26 
grundstammer for infektion af klorotisk blad
plet-virus, uden at det pågældende virus kun
ne påvises. De, undersØgte grundstammer hid
rørte i dette tilfælde fra Statens forsØgsstation 
Blangstedgård og var reserveret for8Øgsformål 
på den virologiske afdeling på Statens plante
patologiske Forsøg. 

3. Epinasti 
Ligesom klorotisk bladplet-virus hyppigt fore
kommer hos de klonformerede æblegrundstam
mer, synes deHe også at være tilfældet med 
epinasti-virus. 

I april 1961 blev i alt 56 æblegrundstam
mer fra 6 planteskoler toppodet med kviste 
af indikatorsorten Spy 227, og alle de podede 
planter blev udplantet samme måned på fri
land. Adskillige af de podede Spy 227 viste 
allerede samme år klorotiske bladpletter og 
epinastisymptomer, d.v.s. at de øverste blade 
buede stærkt nedad hos de inficerede Spy 227 
(deraf navnet epinasti). Endvidere nekrotisere
des barken, og det samme gjaldt bladene. Re
sultaterne fra den pågældende grundstamme
underSØgelse fremgår i Øvrigt af tabel 5, som 
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Tabel 4. Forekomst af kloratisk blad plet-virus Antal moderplanter 
hos forskellige æblegrundstammer fra 12 Grudstamme Planteskole med klorotisk blad-

danske planteskoler type nr. plet-virus iflg. testn. 1967 
Indikatorer: R 12740-7A og Spy 227 MM 106 1/10* 

Antal moderplanter » 6 0/10* 
Grundstamme Planteskole med klorotisk blad- » 7 0/10* 

type nr. plet-virus if. testn. 1967 » 9 0/10* 

MIl 4 8/10* » 12 3/3 

» 10 IO/IO MM 109 8/8 
» 12 6/8 * » 10 IO/IO 

MIV 11 2/2 MM 111 5 2/10* 

» 12 9/9 » 6 0/9 * 
» 5 IO/IO » 9 O/IO' 

» 5 IO/IO Tæller = antal grundstammer med klorotisk blad-
» 4 9/9 plet-virus 
» l 8/8 Nævner » » undersøgt 
» 2 3/3 * = sunde planter konstateret 
» 5 9/9 
» 10 7/7 
» 8 7/7 viser, at viruset optrådte meget udbredt hos 

» 9 818 grundstammer af typerne M II, M IV, M VII, 

M VII 2 9/9 M IX og A 2, omend der hos M II, M IV og 

» 5 10/10 A 2 var enkelte planter uden angreb. 
» 7 9/9 
» 9 IO/IO Tabel 5. Forekomst af epinasti-virus hos forskellige 
» 10 7/7 æblegrundstammer fra 6 danske planteskoler. 
» 4 IO/IO Indikator (Spy 227) podet direkte på grundstammen 
» Il 7/7 

MIX 5 9/9 
Antal grundstammer 

» 9 8/8 
Grundstamme Planteskole med epinasti-virus 

10 9/9 
type nr. ilIg. testn. 1964-65 

» 
» 11 313 MIl c 114 

» 12 9/9 » d 0/4 

MXI 4 lO/lO 
» e 3/3 
» f 2/2 

M X III 5 3/9* 

A2 3a lO/lO MIV a 3/5 

» 12 9/10* » b 4/4 

» 4 lO/lO » c 2/4 

» 7/7 » f 3/3 

» 2 8/8 M VII b 1/4 
» 3b lO/lO » c 1/4 
» 5 8/8 » e 3/3 
» 7 9/9 » f 3/3 
» 9 9/9 

MIX b 4/4 
M 26 6 5/10* 

» 9 5/8 * A2 c l/l 

MM 104 0/9 .. » d 2/4 

6 7/9 .. » f 4/4 » 
» 10 1/10* Tæller = antal grundstammer med epinasti-virus 

» 12 6/6 Nævner = » » undersøgt 
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En undersØgelse af betydeligt større omfang 
blev gennemfØrt i perioden 1966-68, hvor et 
langt større antal grundstammer blev under
søgt. Sunde etårige Spy 227, som i forvejen 
var tiltrukket på æblevildstammer, blev i au
gust 1966 okuleret med materiale fra de 
grundstarnrner, som skulle undersØges, og 
symptomregistrennger vedrØrende epinasti 
blev foretaget under vækstsæsonerne i 1967 og 
1968. På samme måde blev hver enkelt grund
stammeplante testet til i aIt 3 Spy 227. 

Som det fremgår af tabel 6, hvor testnings
resultatet er anfØrt, var samtlige undersØgte 
grundstammer af typerne M VII, M IX, M XI 
og MM 109 inficeret med virus, som forårsage
de epinasti hos Spy 227. Derimod var der epi
nasti-frie planter blandt de øvrige, nemlig M II, 
M IV, M XIII, A 2, M 26, MM 104, MM 106 
og MM 111. Langt de fleste epinastiinficerede 
grundstammer fra denne undersØgelse var 
samtidig inficeret med andre latente vira, der
iblandt klorotisk bladplet-virus. Resultaterne 
fra undersØgelsen på den virologiske afdeling 
vedrørende de latente æble-viroser bekræfter 
i Øvrigt, at disse viroser meget hyppigt optræ
der i samme planter, og at de enkelte vira 
ydermere ofte optræder i forskellige viruslinier . 

Tabel 6. Forekomst af epinasti hos 
forskellige grundstammer 

Grundstamme 
type 

MIl 
MIV 
M VII 
MIX 
MXI 
M XIII 
A2 
M 26 
MM 104 
MM 106 
MM 109 
MM 111 

Antal grundstammer 
med epinasti iflg. 
testning 1966-68 

13/28 
78/82 
62/62 
38/38 
10/10 
3/9 

30/81 
10/18 
13/34 
3/43 

18/18 
2/29 

Tæller = antal grundstammer med epinasti 

Nævner = » undersøgt 

4. Grubet ved 
Ved undersØgelser der blev påbegyndt i 1961 
ved den virologiske afdeling på Statens plante
patologiske Forsøg, blev grubet ved påvist som 
latent virusinfektion hos flere æblesorter. 

I perioden 1964--67 blev i alt 56 grund
stammeplanter fra 6 planteskoler underSØgt for 
det samme virus. Resultaterne fra denne un
dersøgelse fremgår af tabel 7, der viser, at 
grubet ved blev fundet hos grundstarnrner af 
typerne M II, M VII og M IX, hvorimod A 2 
var fri for dette virus. 

Senere og mere omfattende undersØgelser, 
som endnu ikke er afsluttede, synes at bekræf
te, at grubet ved forekommer hos de fleste æl
dre klonformerede grundstammer af M-typen. 
samt at infektion af grubet ved-virus praktisk 
taget forekommer hos alle undersØgte MM 109. 

I sundhedsmæssig henseende samler interes
sen sig specielt om typerne M 26, MM 104 og 
MM 111, som ved de hidtil udførte underSØ
gelser har været relativt sunde. 

Tabel 7. Påvisning af grubet ved hos forskellige 
æblegrundstammer fra 6 danske planteskoler. 

Indikator (Virginia Crab) podet direkte 
på grundstammer 

Antal grundstammer 
Grundstamme Planteskole med grubet ved-virus 

type nr. iftg. testning 1964-67 

MIl c 1/4 
» d 1/4 
» e 0/4 
» f 0(4 

M IV a 3/3 
» b 2/3 
» c 1/3 
» f 0/3 

M VII b 4/4 
» c 3/3 
» e 2/3 
» f 3/3 

MTX b 4(4 

A2 c 0/3 
» d 0/4 
» f 0/4 

Tæller = antal grundstammer med grubet ved 
Nævner =» » undersøgt 
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Fig. 1. Til højre Blad af Malu9 platycarpa med infektion af klorotisk bladplet-virus. Til 
venstre: sundt blad. 

Right: Leaf of Ma/us p/atycarpa with chlorotic leaf spot virus. 
Left: Healthy controlleaf. Foto: J. B. 

Fig. 2. Påvisning af epinasti ved dobbeltokula
tionsmetoden. Nederst på stammen skud fra 
infektor. øverst skud fra indikatorsorten Spy 
227 med epinastisymptomer. Testing for epina
sty- virus. using Spy 227as indicator. Foto: J. B. 

Fig. 3. Virginia Crab med infektion af grubet 
ved-virus. 

Virginia Crab with stem pitting virus. 
Foto: J.B. 



5. Skællet bark 
Skællet bark er navnet på en viruslinfektion, 
som hos indikatorarten Malus platycarpa for
årsager mere eller mindre overfladiske sår i 
barken hos denne indikatorsort. 

Sygdommen er allerede rapporteret fra Eng
land i 1959, men symptomerne kendes også 
herhjemme. Virusisolater hidrØrende fra for
skellige grundstammer, bl.a. M II, MM 101, 
MM 104 og MM 106, har efter inokulation 
givet karakteristiske symptomer hos M alus 

platycarpa. 

Alle ~e hidtil undersøgte isolater herhjemme 
med skællet bark har samtidig i.ndeholdt blan
dinger af klorotisk bladplet-virus og/eller gum
mived-virus. Sygdommens udbredelse og even
tuelle betydning for vore grundstammer er så
ledes endnu ikke klarlagt. 

Fig. 4. Skællet bark reaktion hos Malus plat y

carpa. T. v. grenstykke fra kontroltræ. 
Right: Malus platycarpa with scaly bark symp

toms. Left control plant. 
Foto: J.B. 

IV Diskussion 
For få år siden fandtes C:er næppe klon forme
rede grundstamrner, der ikke var inficeret af en 
eller anden form for virus. 

I de senere år er der imidlertid kommet en 
del Malling- og Malling Mertonstammer på 
markedet, hvorimellem der med vor nuværen
de viden findes sunde planter, og i frugtavler
kredse samler interessen sig særlig om planter 
af typerne M 26, MM 106 og MM 111. 

Ved termoterapeutiske behandlinger er det 
i øvrigt muligt at fremskaffe sundt udgangs
materiale af planter, som er inficeret med 
de i nærværende beretning nævnte sygdomme. 
(Se Tidsskrift for Planteavl 72:2 (1968): 141-
152). 

V Resume 
Fra forskellige lande er der gennem en årræk
ke rapporteret om latente virusangreb i for
skellige klon formerede æblegrundstammer. 

Her i landet blev undersØgelser på dette om
råde påbegyndt på virologisk afdeling ved Sta
tens plantepatologiske ForsØg i 1954 og har 
siden fået et betydeligt omfang. Gummived
virus er påvist hos grundstammer af typerne 
M I, M II, M IV, M IX, M XVI og A2 (ta
bel l) og klorotisk bladplet-virus hos M II, 
M IV, M VII, M IX, M XI, M XIII, M 26, A 2, 
MM 101, MM 104, MM 106, MM 109 og 
MM 111 (tabel 2, 3, 4), epinasti-virus hos M II, 
M IV, MVII, M IX, M XI, M XIII, M 26, A 2, 
MM 104, MM 106, MM 109 og MM 111 (ta
bel 5,6) og grubet ved-virus hos M II, M IV, 
M VII, M IX, A 2 og MM 109 (tabel 7). 

Endvidere er skællet bark fundet i viruskom
plekser hidrørende fra grundstammer af ty
perne M II, MM 101, MM 104 og MM 106 
(side 12). De udførte undersøgelser har vist, 
at virus-sygdommene klorotiske bladpletter og 
epinasti var de mest udbredte og forekom i 
øvrigt ofte som komponenter <i viruskomplek
ser. 

De reneste (flest virusfrie) grundstammer 
har været af typerne M 26, MM 106 og MM 
111. 
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VI Summary 
Virus infeetior. 0/ apple rootstocks 
Danish investigations initiated in 1954 demonstrate 
that rubbery wood, ehlorotie leaf spot, Spy epi
nasty, stem pitting and platyearpa sealy bark is 
perpetuated in several apple rootstocb. 

Rubbery wood virus has been feund in elones ef 
M I, M II, M IV, M IX, M XVI and A2 (table 1). 

Chlorotic leaf spot virus was found in elones 
ef M II, M IV, M VII, M IX, M XIII, M 26, A2, 
MM 101, MM 104, MM 106, MM 109 and MM 
111 (tables 2, 3 and 4). 

Spy epinasty oceur in elones of M II, M IV, 
M VII, M IX, M XIII, M 26, A2, MM 104, MM 
106. MM 109 and MM 111 (taNes 5 and 6) and 
stem pitting was found in elones of M II, M IV, 
M VII, M IX, A2 and MM 109 (table 7). 

Scaly bark is found to be present in virus eom
plex deriving from rootstocks .ef M II, MM 101, 
MM 104 and MM 106 (page 627). 

In elona! rootstocks chlorotic leaf spot virus and 
Spy epinasty virus are the most widespread. 

Rootstoeks of the elones M 26; MM 106 and 
MM 111 seems to be relatively virusfree. 

General definitions: 

Art Species 
Grundstamme Rootstock 
Materiale Material 
Moderplante Motherplant 
Nævner Denominator 
Okulation Budding 
Podning Grafting 
Sort Variety 
Træer Trees 
Tæller Numerator 
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