
Peperomia-ringmosaik forårsaget af agurk-Mosaik-virus 

Ved N. Paludan 

916. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Nærværende undersøgelser og forsøg er i 1969 udført ved virologisk afdeling på Statens plantepatologiske 
Forsøg. Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Indledning 
I 1969 blev der til Statens plantepatologiske 
ForsØg indsendt blade af Peperomia magnoli
folia, (Jacq.) A. Dietr. var. microphylla fol. var. 
med kraftige udflydende ringe Øig. 1) til nær
mere undersØgelse for eventuel virusinfektion. 
Da der blev påvis.tagurk-mosaik-virus i bla
dene, blev det aktuelt at få undersØgt, om det 
var virusinfektionen, der forårsa,gede fremkom
sten af disse symptomer. IfØlge udenlandske og 
danske undersøgelser er dannelsen af brune 
pletter og ringe forårsaget af et virus ved navn 
peperomia-ringmosaik, mens agurk-mosaik
virus kun er blevet påvist i peperomiaplanter, 
hvor bladene udviste en kraftig gullig spætning. 

Udenlandske undersøgelser 
Ringmosaik i Peperomia obtusifolia blev i 1941 
for fØrste gang beskrevet fra amerikansk side 
af D. B. Creager (2), som viste, at sygdommen 
forårsagedes af et virus, der let kunne overfØres 
ved podning. Inficerede planter blev stærkt 
hæmmet i væksten, og bladene blev mere eller 
mindre deforme, samtidig med at der i disse 
udvikledes klorotiske til brune ringe, der med 
tiden voksede i størrelse. I 1953 (3) blev syg
dommen omtalt som den almindeligst fore
kommende i peperomia. M. K. Corbett (1) har 
i 1957 udfØrt infektionsforsØg, hvor det lyk
kedes at overfØre viruset ved podning, men 
ikke ved saftinokulation. Symptomerne udvik
ledes efter 2 ugers forlØb i bladene af Pepero
mia obtusifolia samt i varieteten P. o. varie
gata i form af brune pletter og brune nekro
tiske koncentriske ringe. Blade med sidstnævnte 
symptomer faldt af få dage efter inokulationen. 
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Tidligere danske undersøgelser 
I 1964 (5) lykkedes det at overfØre sygdommen 
peperomia-ringmosaik ved podning til den bro
getbladede form af Peperomia magnolifolia, 
hvor der udvikledes karakteristiske symptomer. 
Bladene hos inficerede planter var smallere end 
hos sunde samt kraftigt buklede (fig. 2). 

Angreb af agurk-mosaik-virus i peperomia er 
fØrste gang blevet omtalt i 1954 (4). Viruset 
blev ved saftinokulation til diverse indikator
planter påvist i Peperomia glabella med kraftig 
gulspættede blade. 

Tobak-mosaik-virus (TMV) er i 1968 (7) 
blevet påvist i planter af Peperomia magnoli
folia med mosaik og brune udflydende pletter 
samt deforme blade. Sunde peperomiaplanter, 
der blev podet med TMV-inficerede skud, ud
viklede imidlertid ingen virussymptomer over 
en periode af 16 måneder. 

Undersøgelser i 1969 
ForsØgene har omfattet pavlsnmg af virus
infektion i indsendte syge blade af peperomia 
samt diagnostisering af det påviste virus. Des
uden er der udført tilbagefØringsforsØg til for
skellige varieteter af Peperomia magnolifolia, 
(Jacq.) A. Dietr. 

Metodik 
OverfØringen af viruset fra de inficerede pepe
romiablade til indikatorplanter foregik ved 
hjælp af tØrinokulationsmetoden beskrevet af 
Yarwood (8), hvor der i stedet for fosfatstØd
pude blev anvendt fØlgende stØdpude beskrevet 
af Marrou og Messiaen (6): 

0,03 M fosfatstØdpude pH 7,1 



0,5 pct. natriumsulfit 
0,5 pct. natriumdiethyldithiocarbamate 

Plantematerialet, der blev anvendt ved de 
udfØrte infektionsforsøg, omfattede sunde plan
ter af Peperomia magnolifolia, (Jacq.) A. Dietr. 
samt dennes varieteter microphylla og micro
phylla fol. var. Plantern blev forsØgt smittet 
med det påviste peperomiavirus ved henholds
vis saftinokulation, hvor Marrou og Messi
aen's stØdpude blev anvendt, samt ved kniv
smitte, hvor der blev skåret skiftevis i syge og 
sunde blade. Peperomia-viruset blev desuden 
forSØgt overfØrt med ferskenbladlusen Myzus 
persicae, Sulz., der efter en sultetid på 2 timer 
sugede 15 min. på infektorplanten og derefter 
24 timer på indikatorplanterne. Som infektor 
blev der ved alle forsØgene anvendt systemisk 
inficerede planter af Nicotiana tabacum, L. 
»Samsun«. 

Resultater 
Peperomiablade med brune udflydende ringe 
blev testet for evt. virusinfektion ved tørinoku
lation til forskellige indikatorplanter. Lokale 
symptomer udvikledes i Chenopodium quinoa, 
Willd., Nicotiana tabacum, L. "SalTISun« og 
"Xanthi« samt i Tetragonia expansa, MUIT. 

Systemisk infektion udvikledes i Nicotiana 
glutinosa, L., Nicotiana tabacum, L. "Samsun« 
og "Xanthi«. Da symptomerne mindede meget 
om dem der forårsages afagurk:-mosaik-viru
set, blev infektionen videreført til nye indika
torplanter, hvor der i Cucumis sativus, L. ud
vikledes lokale, klorotiske 2 mm pletter i kim
bladene og en svag systemisk spætning i 1. og 
2. karakterblad. I Nicotiana glutinosa, L. ud
vikledes en kraftig systemisk gullig spætning 
samt rynkning og i Nicotiana tabacum, L. 
"Samsun« lokale 2-5 mm hvide ringe samt en 
svag systemisk spætning med 2 mm nekrotiske 
pletter. De systemiske virussymptomer udvik
ledes kun overen kort periode, således at ny
væksten hurtigt blev symptomlØs, men ved til
bagefØringsforsøg, hvor udpresset saft fra de 
symptomløse topblade blev inokuleret til unge 
tobakplanter, udvikledes lokale virussympto
mer svarende til de tidligere beskrevne. 

T. f.P. 29 

Forsøg med krydsbeskyttelse er blevet udført 
mellem viruset, fundet i peperomia og agurk
mosaik-virus, isoleret fra agurkplanter med ka
rakteristiske symptomer. Sidstnævnte virus blev 
inokuleret til den ene halvdel af symptomlØse 
blade på planter af Nicotiana tabacum, L. 
"Samsun«, systematisk inficeret med pepero
mia-viruset. Der udvikledes ingen lokale symp
tomer i tobakbladene 18 dØgn efter inokula
tionen, hvorimod kontrolplanterne allerede ef
ter 4 dØgns forlØb reagerede med mange lokale 
hvide ringe. Virusets fysiske egenskaber er ble
vet undersøgt ved opvarmningsforsØg, fortyn
dingsfor8Øg samt holdbarheclsforsøg med infi
ceret plantes-aft fra Nicotiana tabacum, L. 
"Samsun«. Viruset var starng aktivt efter en 
opvarmning til 60° C. i 10 minutter, men blev 
inaktiveret ved 70° C. Viruset tålte fortyndin
gen 1:1024 men ikke 1:8000 og var stadig ak
tivt efter opbevaring i 16 dØgn ved + 20° C., 
men ikke efter 21 dØgn. Viruset var svækket 
efter 16 dØgn, men ikke efter 4 dØgns opbe
varing. 

Viruset fra peperomia har, tillige med agurk
mosaik-virus isoleret fra agurk, givet positiv 
serologisk reaktion med antiserum (modtaget 
fra Holland) ved gel-diffusions metoden. 

Ved elektronmikropiske undersØgelser er 
sfæriske virus-partikler med en stØrrelse på 
30 nm (fig. 3) blevet iagttaget i inficeret mate
riale fra såvel peperomiaplanter som tobak
planter. Viruskoncentrationen i peperomiablade 
med lokale symptomer var meget ringe, mens 
koncentrationen i systemisk inficerede blade 
var noget hØjere. 

Peperomia-viruset blev, efter opfonnering i 
Nicotiana tabacum, L. »Samsun«, forSØgt over
fØrt til sunde planter af Peperomia magnolifo
lia, (Jacq.) A. Dietr. samt artens varieteter mi
crophylla og microphyl1a fol. var. ved saft
inokulation, kniv samt ved hjælp af fersken
bladlus. 

Der udvikledes ingen systemiske virussymp
tomer i 15 peperomiaplanter ved den udførte 
knivsmitte, og samtlige kontrolplanter forblev 
symptornlØse under hele forsØget. 

Ved saftinokulation til Peperomia magnoli-
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Fig. 2. Topskud af Peperomia magnoli/olia, 
(Jacq.) A. Dietr. var. microphylla fol. var. 
med systemiske ringmosaiksymptomer ef
ter spontan infektion. 
Shoot with systemie ring spot symptoms 
af ter spontaneous infeetion. 

Foto: J. Begtrup. 
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Fig. l. Blade af Peperomia magno/i/o/ia, 
(Jacq.) A. Dietr. var. microphylla fol. var. 
spontant angrebet af agurk-mosaik-virus 
(lokale læsioner). 
Leaves spontaneous infected of eueumber 
mosaic virus (Ioeallesions). 

Foto: J. Begtrup. 



Fig. 4. Peperomia magnolifolia, (Jacq.) A. 
Dietr. 16 døgn efter infektion med agurk
mosaik-virus fotograferet efter moderat 
bladfald og med de første systemiske 
symptomer. 
16 days af ter infection with cucumber mo
saic virus taken af ter the leaf drop and 
with the first systemie symptoms. 

Foto: J. Begtrup. 

29* 

Fig 3. Råsaft præparat (cut squeeze) fra 
»Samsun« tobak inficeret med agurk-mo
saik-virus overført fra peperomia. Præpa
ratet er negativ-farvet med 0,9 % fosfor
wolframsyre (P. T. A.). Der ses enkelte 
tomme partikler med udfyldt midte. Par
tikelstørrelsen er 30 nm. Optagelsen er fo
retaget med et Philips EM.100.B. x 123.000. 
A erude sap preparation from "Samsun" 
tabaeco infected with cucumber mosaic 
virus transmitted from peperomia. Prepa
ration is negatively stained with 0,9 % 
P. T. A. Notice a few ghost-particles. Par· 
tiele size 30 nm. Speciment were examined 
with a Philips EM.lOO.B. x 123.000. 

Foto: J. Begtrup. 
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Fig. 6. Peperomia magnolifolia, (Jacq.) A. Dietr. var. 
microphylla 70 døgn efter infektion med agurk-mo
saik-virus. Sund plante tv. 
70 days af ter infection with eucumber mosaie virus. 
Healthy plant left. 

Foto: J. Begtrup. 
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Fig. 5. Peperomia magIWlifolia, (Jacq.) A. 
Dietr. var microphylla 16 døgn efter infek
tion med agurkcmosaik-virus fotograferet 
før bladfald. Lokale symptomer i ældste 
blade samt systemiske symptomer i yngre 
blade. 
16 days after infeetion with cueumber mo
saic virus taken before the leaf drop. Loeal 
symptoms in tb.e oldest leaves and systemic 
symptoms in youngest. 

Foto: J. Begtrup. 

Flg. 7. Peperomia magnolifolia, (Jacq.) A. Dietr. var. 
microphylla fol. var. 70 døgn efter infektion med 
agurk-mosaik-virus ved hjælp af bladlus. Sund 
plante tv. 
70 days af ter infeetion with eueumber mosaie virus 
transmitted by aphid. Healthy plant left. 

Foto: J. Begtrup. 



/olia, (Jacq.) A. Dietr. fremkom lokale symp
tomer efter 20 dØgn i 3 af 3 inokulerede plan
ter i form af 10-20 mm brune udflydende 
ringe, der senere udvikledes til forsænkede par
tier. Samtidig med symptomudviklingen fore
kom hos planterne et kraftigt bladfald, om
fattende de inokulerede 'blade samt hjertebla
dene foruden enkelte stængelstykker, således 
at væksten gik helt i stå. I en af planterne, hvor 
bladfaldet var mindre omfattende, udvikledes 
efter 50 dØgn systemiske symptomer i form af. 
klorotisk nervelysning samt enldte 2 mm brune 
udflydende pletter (fig. 4). 

Overføring af viruset ved hjælp af fersken
bladlusen fremkaldte lignende symptomer i 2 
af i alt 3 planter. Store brune ringe op til 
20 mm udvikledes dog kun i de blade, på 
hvilke bladlusene havde suget, mens sympt~ 
merne i nyvæksten bestod af 2-5 mm brune 
udflydende pletter og ringe samt svag nerve
lysning efterfulgt af et mere eller mindre ud
bredt bladfald af hjertebladene. 

Virusinfektion i Peperomia magnoli/olia, 
(Jacq.) A. Dietr. var. microphylla fremkaldte 
tilsvarende symptomer i bladene (fig. 5). Ved 
saftinokulation udvikledes lokale og systemiske 
symptomer i bladene (fig. 5). Ved saftinokula
tion udvikledes lokale og systemiske sympto
mer i 4 af 5 inokulerede planter efterfulgt af et 
meget kraftigt bladfald, der forårsagede delvis 
vækststandsning i 3 planter (fig. 6). De syste
miske symptomer var meget kraftige i form af 
klorotiske udflydende pletter og ringe (spæt
ning) samt enkelte 2 mm brune udflydende 
pletter. Ved bladlusoverføring lykkedes det at 
inficere 2 af i alt 4 planter. 

Virusinfektion i den brogetbladede varietet 
(microphylla jol. var.) forårsagede foruden 
fremkomsten af de fØr omtalte symptomer des
uden en rynkning af bladene. Ved saftinokula
tion udvikledes lokale symptomer i alle 5 ino
kulerede plante'r efterfulgt af et mere ener 
mindre kraftigt bladfald, der forårsagede 2 
planters dØd. Systemisk infektion udvikledes i 
3 af planterne i form af spætning, rynkede 
blade samt enkelte 2 mm brune udflydende 
pletter. Ved bladlusoverfØring lykkedes det at 

T.f.P.30 

inficere 3 af i alt 5 planter, hvor der foruden 
spætning og rynkede blade udvikledes 2-10 mm 
brune udflydende pletter og ringe efterfulgt af 
bladfald (fig. 7). 

Diskussion 
Agurk-mosaik-virus er ved de udfØrte forsØg 
blevet påvist i peperomiablade med kraftige 
ringmosaiksymptomer, og virusarten er blevet 
bestemt ved infektionsforsØg, krydsbeskytteI
sesfoTSØg·, fysiske undersøgelser af den infice
rede plantesaft samt ved serologi og elektron
mikroskopi. Ved tilbageføririgsforsøg, hvor vi
ruset er blevet overført både ved saftinokulation 
og med bladlus, er det desuden blevet klarlagt, 
at infektion af agurk~mosaik-virus fremkalder 
ringmosaiksymptomer i form af brune udfly
dende ringe, spætning, rynkning og bladfald i 
Peperomia magnoli/olia, (Jacq.)A. Dietr: samt 
hos artens varieteter microphylla og micro
phylla fol. var. 

Ringmosaik i peperomia er flere gange tid
ligere beskrevet som en virussygdom fra såvel 
udenlandsk (1, 2, 3) som dansk side (5), men 
virusarten har ikke været bestemt, og sygdom
men er kun blevet overfØrt ved podning. Symp
tomerne er i amerikansk litteratur beskrevet i 
planter af Peperomia obtusi/olia (ingen autor
betegnelse), men efter fotografierne i D. B. 
Creagers artikel (2) at dØmme, ligner denne art 
til forveksling Peperomia magnoli/olia, (Jacq.) 
A. Dietr. v. microphylla. 

Agurk-mosaik i peperomia er tidligere be
skrevet fra dansk side (4), hvor virusinfektio
nen er påvist i planter af Peperomia glabella, 
Virussymptomerne.er imidlertid her udeluk
kende beskrevet som en stærk gulspætning i 
bladene. 

Konklusion 
Resultaterne fra de udførte undersØgelser viser, 
at peperomia-ringmosaik ikKe, er en for plante
slægten specifik'virussygdom, men skyldes an
greb af agurk~mosaik-virus. Symptombeskrivel
serne af sygdommen henholdsvis fra den fore
liggende litteratur og de her gennemfØrte for
søg falder nøje sammen bortset fra symptomer-
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ne beskrevet for mosaiksyge i Peperomia gla
bella (4), hvor der kun forekom gulspætning i 
bladene. Forklaringen herpå kan imidlertid 
være, at de først angrebne blade, med de som 
regel kraftige lokale brune ringe, allerede ved 
symptombeskrivelsen var faldet af planten ved 
det for sygdommen karakteristiske forekom
mende bladfald. 

Resume 
Agurk-mosaik-virus er blevet påvist i planter 
alf Peperomia magnolilolia, (Jacq.) A. Dietr. 
var. microphylla 101. var. med bladsymptomer 
i form af kraftige brune, udflydende ringe op 
til 30 mm i diameter. Viruset er blevet tilbage
ført ved saftinokulation og med bladlus til 
planter af Peperomia magnolilolia, (Jacq.) A. 
Dietr., samt denne's varieteter microphylla og 
microphylla 101. var., i hvilke der udvikledes 
både lokale og sys,temiske symptomer. De lo
kale symptomer lignede de oprindelige og va
rierede fra 2 mm brune pletter til 50 mm brede 
udflydende brune ringe, mens'de systemiske be
stod af en tydelig spætning og til tider rynkning 
samt brune 1-2 mm udflydende pletter. Virus
infek,tionen forårsagede bladfald og i enkelte 
tilfælde unge planters dØd. 

Summary 
Peperomia ringspot caused ol cucumber mosaic 
virus 
Cucumber mosaic virus has been isolated from 
Peperomia magnolilolia, (Jacq.) A. Dietr. var. 
microphylla, where the leaves shoved distinct 
brown rings up to 30 mm in diameter (figure 1). 
The virus was transmitted from peperomi,a to dif
ferent indicator plants by inoculation with fresh 
leaf discs (8) and from infected tobacco plants to 
different peperomia varieties by sap inoculation 
(6) and by the aphid Myzus persicae, Sulz. (short 
time feeding). 

Local as well as systemic symptoms were deve
loped by the virus infeotion in Peperomia magnoli-
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lolia, (Jacq.) A. Dietr. (figure 4) and its varieties 
microphylla (figure 5) and microphylla 101. var. 
(figure 7). The local lesions consisted of brown 
rings, the diameter ranging from 2 to 50 mm, 
while the systemic virus infection caused' a distinct 
mottling and in som cases curling of the leaves 
(figure 2) together with the appearance of 1 to 2 
mm brown spots, which grew larger and larger by 
the time and where the tissue became sunken over 
the Spots (figure 5). A serious leaf drop followed 
a few days ·after the virus infection causing heavy 
growth reduction (figure 6) and in some cases the 
death of the infected plants. 
The virus has been identified by indicator plants, 
cross protection, physical properties, electronmicro
scopy and serology (gel-diffusion). 
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