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1. Resumé 
V e d at smitte tomatplanter på et tidligt stadium m e d svækket TMV-l in ie , er det muligt at be-
skytte planterne m o d senere angreb af kraftige TMV-angreb. 

Svækket hollandsk TMV-l in ie (M II1 6'1) har igennem flere år været meget anvendt i holland-
ske, irske, engelske o g franske tomatkulturer. Forsøg m e d en svækket dansk TMV-l in ie (K45~°) 
har imidlertid ikke givet resultater, der opmuntrede til en generel anvendelse under danske 
forhold. E n sammenligning mel lem disse to TMV-l inier er derfor blevet gennemført i to tomat-
kulturer m e d henholdsvis to smittetidspunkter, to sorter o g to kulturmetoder. 

TMV-l inierne har haft indflydelse på udvikling af bladsymptomer o g på værditallet. T M V -
linie M I I 1 6 1 har været symptomløs i planterne i tre måneder efter smitning, m e n udviklet kraf-
tigere symptomer end TMV-l in ie K 5 8 45"0 gennem resten af vækstsæsonen. TMV-l in ie K 5 845"0 

har vist svage til moderate symptomer vækstsæsonen igennem o g særlig svage symptomer i sorten 
'Reverdan' i sidste halvdel af kulturen. 

TMV-l in ie M II16*1 har givet et højere værdital end viruslinien K 5845"0. 
»Tidlig smitte« m e d M II 1 6 - 1 har tre måneder efter inokulat ionen forårsaget udvikling af de 

kraftigste symptomer gennem resten af kulturen. 
»Sen smitte« har givet flest frugter af 1. sortering. 
Sorter og kulturmetoder har haft en afgørende indflydelse på næsten alle undersøgte forhold. 
'Reverdan' o g 'Clavito' har således givet de kraftigste bladsymptomer henholdsvis først o g 

sidst på sæsonen. 
'Reverdan' o g »kraftig kultur« har givet de fleste blomster på de første f e m klaser, de høje-

ste planter, de største frugter, den dårligste frugtkvalitet, det største udbytte samt det højeste 
værdital. 

'Clavito' o g »svag kultur« har derimod givet den bedste frugtsætning på de første klaser, de 
mindste frugter samt flest frugter af 1. sortering. 

2. Summary 
Protection of tomato piants against spontaneous infect ion with tobacco mosaic virus ( T M V ) by 
early inoculation with an attenuated TMV-strain has been proved (Paludan 1968). T h e D u t e h 
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attenuated TMV-strain (M II1 6'1) has been widely used for this purpose through several years 
in Holland, Ireland, the United Kingdom and France (Rast personal communication). Experi-
ments with the Danish attenuated TMV-strain (K 584 5-°) did not encourage such a general 
use of this TMV-strain (Paludan 1973). On account of this, these two TMV-strains were com-
pared on t w o localities, using two infection times, t w o varieties and two methods of culture. 

TMV-strain K 58 4 5 0 caused weak to moderate symptoms throughout the growing period, 
slightest in 'Reverdan' in the period May-October , while TMV-strain M II16"1 caused more pron-
ounced symptoms by f ive months from inoculat ion and later on, but not until then. 

T h e TMV-strain M II16"1 gave a higher values figures than the TMV-strain K 5 845"0. 
»Early infection« at the cotyledoneous stage caused, three months after inoculation with the 

TMV-strain M II16"1, the strongest leaf symptoms throughout the rest of the season. 
»Late infection« at the first to the third f lower ing truss, gave the highest number of first class 

fruits. 
The varieties and the methods of culture were the t w o major and over all factors as fol lows: 

'Reverdan' and 'Clavito' gave the strongest leaf symptoms first and latest at the growing season, 
respectively. 

'Reverdan' and »vigorous growing culture« both caused the development of most f lowers at 
the first trusses, the tallest plants, the biggest fruits, the poorest fruit quality, the highest yield 
and the highest values figures. 

'Clavito' and »hard growing culture« both gave the best fruit setting at the first trusses, the 
smallest fruits and the highest number of first class fruits. 

3. Indledning 
Svækket hollandsk tomatlinie af T M V (M 
IjiG-i) e r s iden 1971 i stigende grad blevet an-
vendt af tomatavlere i England, Holland, Ir-
land og Frankrig. Formålet er, at m a n ved 
tidlig infektion kan beskytte planterne m o d se-
nere angreb af kraftige TMV-linier. 

Etablering af svækkede TMV-l inier er blevet 
udført i Hol land og Danmark ved henholdsvis 
saltsyre- o g varmebehandling (Paludan 1968, 
Rast 1972). 

Forsøg med tomatlinier af T M V har vist, at 
infektion med kraftige viruslinier forårsager en 
stor udbyttereduktion, at forældreviruslinien 
giver større tab end den tilsvarende varmesvæk-
kede, samt at de svækkede viruslinier beskytter 
effekt ivt m o d kraftigere tomatlinier af viruset. 

Smittetidspunktet har vist sig at have indfly-
delse dels på væksten af unge planter og dels 
på udbyttet. Smitning af planterne, når første 
klase er i blomst, har således reduceret udbyttet 
i de første plukkeperioder i modsætning til kim-
bladsmitte og smitte ved femte klase i blomst 
(Paludan 1973). 

4. Metodik 
4.1. Forsøgsplan 
Orienterende forsøg m e d svækket, dansk tomat-
linie af T M V (K 5 845-°) har ikke givet resulta-
ter, der talte for en praktisk anvendelse af den-
ne viruslinie som beskyttelse m o d kraftigere 
viruslinier. 

D e t blev derfor aktuelt at sammenligne den-
ne m e d den hollandske viruslinie for at kunne 
vurdere dem under ensartede, danske forhold. 

Sammenligningen var desuden motiveret af, 
at M I I 1 G 1 er en virustype 1, der fremkalder 
symptomer i tomatplanter m e d resistensgenet 
T m 1, mens K 584 5-° er en virustype 0, der gi-
ver symptomer i planter uden resistensgener. 

V e d valg af sorter blev der lagt vægt på, at 
disse skulle afvige fra hinanden på flere o m -
råder. Målesorten 'Reverdan' er således uden 
TMV-resistensgener o g har frugter med 3 til 
f lere rum, mens 'Clavito' har restistensgenet 
T m 1 og små 2-rummede frugter. 

Tomatplanterne blev smittet enten på kim-
bladstadiet eller 1 måned efter udplantning i 
drivhus. Sidstnævnte tidspunkt skulle svare til 
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den spontane smitte, der normalt forekommer 
i tomatkulturerne og samtidig fungere som kon-
trol for den tidlige smitte. Ubehandlet forsøgs-
led blev nemlig udeladt, grundet faren for spon-
tan TMV-smitte . 

Forsøget blev gennemført både i en svagt-
voksende o g i en kraftigvoksende kultur. 

TMV-forsøget blev udført henholdsvis på 
Statens Væksthusforsøg i Virum og på Statens 
forsøgsstation, Blangstedgård ved Odense, beg-
ge steder i store fritliggende drivhuse m e d høj 
trempel. Der blev anvendt fø lgende plan: 
Sorter: 

'Reverdan' 
'Clavito' 

Viruslinier: 

Svækket, hollandsk tomatlinie (M II"-type i) 
Svækket, dansk tomatlinie (K S S 4 5 - ^ °) 

Smittetidspunkter: 
»Tidlig smitte« på kimbladsstadiet (kimblade 
inokuleret) (fig. 1) 
»Sen smitte« ca. fire uger efter plantning i 
drivhus (topblade inokuleret) 

Kulturmetoder: 
»Kraftig kultur« etableret, når 5 0 pet. af 1. 
klases første b lomst var fri af stilken (fig. 2) 
»Svag kultur« etableret, når først udviklede 
frugt på først udviklede klase havde nået has-
selnødstørrelse (ca. 1,5 cm) på ca. 5 0 pet. af 
planterne (fig. 3) 
Forsøgsplanens kombinationer gav i alt 16 

forsøgsled å 56 planter fordelt på 4 gentagelser. 

4.2. Kultur 

Tomatplanterne blev tiltrukket på Statens 
Væksthusforsøg. Såning blev udført direkte i 
11 c m pappotter m e d 2 frø pr. potte. Efter spi-
ringen blev der tyndet ud til 1 plante pr. potte. 
Senere blev planterne sat på afstand. Under til-
trækningen f ik tomatplanterne til Blangsted-
gård assimilationslys o m natten i tolv timer pr. 
døgn. I denne periode opstod der en ret kraf-
tig lysskade på de unge planter p.gr.a. uventet 
megen solskin i de første dage af januar måned. 
D e udviklede blade blev gulklorotiske til ne-
krotiske, og væksten blev hæmmet så meget , at 
udplantningen måtte udskydes i 14 dage. 

I drivhuset blev planterne placeret m e d en 
rækkeafstand på 9 0 cm o g en planteafstand på 
35 cm, hvilket svarer til 3 ,15 plante pr. m 2 . 
Planterne blev sat på plasticunderlag (plant-
ning), indtil etablering af kraft ig eller svag 
vækst, hvorefter planterne blev placeret direkte 
på jorden. Opbindingsmæssigt blev der anvendt 
en metode , hvor planterne blev sænket ca. V2 
meter, efter at de var nået op til opbindings-
tråden. Herved blev alle frugtklaserne efterhån-
den placeret på et fælles, lavtsiddende net ca. 
4 0 c m over jorden. På denne måde f ik frugter-
ne hele t iden ensartede modningsforhold, o g 
samtidigt var det muligt hele vækstsæsonen 
igennem at gennemføre en sikker symptomregi-
strering. 

4.3. Virus 
Tomatplanterne blev inokuleret m e d T M V -
inficeret saft ved hjælp af en pincet o g et lille 
stykke skumnylon. M e l l e m hver plante blev 
pincetten f lamberet i sprit o g skumgummiet 
udskiftet, således at evt. f orekommende frø-
smitte ikke blev videreført. S o m inokulum blev 
anvendt en 1 pet. virusopløsning tilsat carbo-
rundumpulver. 

F o r at forhindre en uønsket spredning af 
virus fra de tidligst inokulerede planter, blev 
disse holdt isoleret m e d lave plasticvægge un-
der tiltrækningen. V e d udsætning i drivhus blev 
planterne fra de smittede o g usmittede parceller 
placeret i hver sine rækker, adskilt m e d rækker 
af TMV-resistente sorter. 

D e ubehandlede planter, der først skulle 
inokuleres fire uger efter udsætningen i drivhus, 
blev umiddelbart før inokulationen testet for 
evt. virusinfektion ved saft inokulation til af-
plukkede blade af Nicotiana tabacum 'Xanthi'. 

4.4. Forsøgsregistreringer og •målinger 
Virussymptomer i bladene blev bedømt ca. 1 
gang pr. måned dels s o m spætningsymptomer 
o g dels ved forekomsten af deforme eller mis-
dannede blade p.gr.a. h æ m m e t vækst i visse 
bladafsnit (hæmning). Der blev anvendt fø l -
gende karakterskala: 
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Karakter Spætning 
Evalua- Mottling 
tion 

1 ingen symptomer 
no symptoms 

5 aim. spætning 
mottling 
(fig. 4) 

9 kraftig spætning 
strong mottling 
(fig. 5) 

Deformiteter 
Deformities 

ingen symptomer 
no symptoms 
(fig. 6) 
spidse småblade 
leaflets tapering 
(fig. 7) 
rynkede småblade 
leaflets rugoused 
(fig. 8) 

Plantehøjden blev målt f ra jordoverfladen i 
potten til plantetop. Højden til 1. klase blev 
ligeledes målt fra jordoverfladen i potten. 

Antal blomster pr. klase blev talt i de fem 
første klaser, så vidt muligt midt i klasens 
blomstringsperiode. I de samme klaser blev 
antal høstede frugter senere optalt, hvorefter 
frugtsætningen blev udregnet i pet. af antal 
blomster. 

De nævnte registreringer blev alle udført på 
28 planter i hvert forsøgsled. 
Frugtmålinger og -registreringer blev udført 
efter følgende plan: 
Frugthøst: 

Tomaterne blev høstet 3 gange pr. uge 
Hver høstdag: 

I alt kg tomater pr. parcel 
Hver 7. høstdag: 

Kg tomater fordelt på 1., 2. og 3. sortering 
samt affald 
Frugtantallet fordelt på størrelserne 
< 3,5, 3,5-4, 4-4,7, 4,7-5,7, > 7 cm 
Frugtvægten fordelt på størrelserne 
< 3,5, 3,5-4, 4-4,7, 4,7-5,7, > 7 cm 
Frugtsymptomer opgjort i antal frugter med 
grønskjold, grønnakke og hulhed, samt med 
virussymptomerne nekrotiske pletter (fig. 9), 
rød-gul spætning (fig. 10), noprede, glassede 
(fig. 11) og indvendig brunfarvning (fig. 12). 

Værditallet (kr./m2) blev udregnet på basis 
af gennemsnitstal f ra GASA salgsforening i 
Odense i perioden 1967-1971. 

Den statistiske beregning af forsøgsresulta-
terne er udført af Dataanalytisk Laboratorium 

ved hjælp af EDB. Hvor der er sikker forskel 
mellem forsøgsleddene, er LSD 95 angivet i ta-
bellerne. 

De opnåede forsøgsresultater er vurderet i 
forhold til smittetidspunkter, TMV-linier, to-
matsorter og kulturmetoder. 

4.5. Data 
Vækstforløbets hovedpunkter for de to forsøg 
fremgår af tabel 1. 

Tabel 1. Antal døgn mellem de forskellige 
forsøgsbehandlinger 

Number of days between the different treatments 

Statens 
Behandling Blangsted- Væksthus-
Treatment gård husforsøg 

Såning, sowing 
5. decem-
ber 1972 

1. januar 
1973 

Såning-tidlig Inokulation, 16 22 
sowing-early inoculation 
Tidlig inok.-plantning*) 40 33 
early inoc.-planting*) 
Plantning-sen inokulation** ) 24 28 
planting-late inoculation**) 
Sen inok -begyndende høst 53 27 
late inoc.-start of harvest 
Høstsæson, harvest period 182 181 

*) Planter med 5 karakterblade, piants with 5 
true leaves. 

**) Planter med 1.-3. klase i blomst, piants with 
lst-3rd truss flowering. 

5. Resultater 
5.1. Symptomregistrering 
5.1.1. Spætningsymptomer 
Udviklingen af spætningsymptomer i tomat-
planterne på de 2 forsøgssteder har vist en me-
get fin overensstemmelse. 

Udvikling af spætningsymptomer var først 
og fremmest afhængig af TMV-linier og tomat-
sorter. TMV-linie 5845 0 har givet de kraftigste 
symptomer i månederne januar til marts, mens 
M II16"1 har givet de kraftigste symptomer i 
perioden maj-oktober. 

For sorternes vedkommende har 'Reverdan' 
vist de kraftigste spætningsymptomer i første 
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Fig. 1. Udviklingstrin ved »tid-
lig smitte«. 
Stage at early infection. 

Fig. 2. Udviklingstrin (1. klase) 
ved etablering af »kraftig kul-
tur«. 
Stage (1st truss) at establish-
ment of »vigorous growth«. 

Fig. 3. Udviklingstrin (1. klase) 
ved etablering af »svag kultur«. 
Stage (1st truss) at establish-
ment of »hard growth«. 

Fig. 4. Alm. TMV-spætning 
(karakter 5) . 
Common TMV-mottling 
(mark 5). 

Fig. 5. Kraftig TMV-spætning 
(karakter 9) . 
Strong TMV-mottling (mark 
9). 

Fig. 6. Ingen virussymptomer 
(karakter 1). 
No virus symptoms (mark 1 ). 
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Fig. 7. Spidse småblade (ka-
rakter 5) . 
Weak retardation of leaf 
(mark 5). 

Fig. 8. Rynkede småblade (ka-
rakter 9) . 
Strong retardation of leaf 
(mark 9). 

Fig. 9. Nekrotiske TMV-plet-
ter. 
Necrotic TMV-spots. 

Fig. 10. Gulklorotisk TMV-
spætning. 
Chlorotic TMV-mottling. 

r~ 

Fig. 11. Nopret, glasset frugt 
(TMV?). 
Granulated, deformed fruit 
(TMV?). 

Fig. 12. Indvendig brunfarv-
ning forårsaget af TMV. 
Internal browning caused by 
TMV. 

Foto: J. Begtrup. 
Fig. 2 og 3: L. L. Rasmussen. 
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S y m p t o m e r 

Symptoms 

I 
5 • • 

4 • • 

3 

2 - • 

1 

+ + + + 
23/1 23/2 23/3 27/4 25/5 26/6 

Dato 
I I Date 

4/9 5/10 

ty TMV-linie M II16-1 - 'Reverdan' 

TMV-linie M II16"1 - 'Clavito* 

O O TMV-linie K 58«-° - 'Reverdan' 

• • TMV-linie K 58«-° - 'Clavito' 

Fig. 13. Spætningsymptomer fra 2 TMV-linier og i 2 tomatsorter (Blangstedgård, 
gennemsnit af 16 parceller). 
Mottle symptoms caused by 2 TMV-strains at 2 tomato varieties (Blangstedgaard, 
mean of 16 replicates). 



S y m p t o m e r 

Symptoms 

9 

16/2 1/3 26/3 26/4 8/6 27/6 1/8 5/9 8/10 

Dato 
Date 

o -

— T M V - l i n i e M II16-1 - 'Reverdan' 

— J f TMV-linie M II16"1 - 'Clavito' 

— O TMV-linie K 58«-° - 'Reverdan' 

TMV-linie K 584S-° - 'Clavito* 

Fig. 14. Spætningsymptomer fra 2 TMV-Iinier og i 2 tomatsorter (Statens 
Væksthusforsøg, gennemsnit af 16 parceller). 
Mottle symptoms caused by 2 TM V-strains at 2 tomato varieties (The State 
Research Station for Glasshouse Crops, mean of 16 replicates). 



del af kulturen (februar til april), mens 'Cla-
vito' har vist de kraftigste symptomer f ra maj 
til oktober måned. 

Kombinationen mellem TMV-linier og to-
matsorter f ra de 2 forsøgssteder ses af fig. 13 
og 14. Begge steder fremgår det tydeligt, at 
'Reverdan' smittet med TMV-linie K 5 8 45-° 
har vist betydelig svagere symptomer i perioden 
maj til oktober end de øvrige kombinationer. 
TMV-linie M II16"1 i 'Clavito' har derimod vist 
de kraftigste bladsymptomer fra henholdsvis 
april og maj måned til kulturens afslutning. 

Kulturmetoden har også haft indflydelse på 
symptomerne, men kun i forsøget på Blang-
stedgård, hvor »svag kultur« gav de kraftigste 
bladspætninger i marts måned. 

Smittetidspunktet har i begge forsøg haft 
indflydelse på udviklingen af spætningsympto-

Symptomer 
Symptoms 

Dato 
16/21/3 26/3 26/4 8/6 27/6 1/8 5/9 8/10 D a t e 

# xy TMV-linie M II16"1 - Tidlig smitte 
Early infection 26/1 

Jf * TMV-linie M II16 1 - Sen smitte 
Late infection 28/3 

O O TMV-linie K 584S 0 - Tidlig smitte 
_ Early infection 26/1 

• • TMV-linie K 584S"° - Sen smitte 
Late infection 28/3 

Fig. 15. Spætningsymptomer fra 2 TMV-linier og ved 
2 smittetider (Statens Væksthusforsøg, gennemsnit af 
16 parceller). 
Mottle symptoms caused by 2 TMV-strains at 2 infec-
tion times (The State Research Station for Glasshouse 
Crops, mean of 16 replicates). 

mer i perioden april-juni. Her har »tidlig smit-
te« givet de kraftigste symptomer. 

Kombinationen mellem TMV-linier og smit-
tetidspunkter fremgår af fig. 15. Smittetidernes 
indflydelse kan først vurderes f ra den 26/4. 
»Tidlig smitte« med TMV-linie M II16"1 har 
givet de kraftigste spætningsymptomer hele 
vækstsæsonen igennem. Smittetidspunktet for 
TMV-linie K 5845"0 har derimod ikke haft no-
gen nævneværdig indflydelse på symptomud-
viklingen, bortset f ra maj og noget af juni må-
ned. 

5.1.2. Deformiteter (hæmning) 
Forekomsten af mere eller mindre deforme bla-
de (rynkede eller spidse småblade) har næsten 
været helt sammenfaldende med udviklingen af 
spætningsymptomer. Der er ikke forekommet 
nævneværdige forskelle mellem forsøgsresulta-
terne f ra de 2 forsøgssteder. 

Hæmning af bladudviklingen har først og 
fremmest været afhængig af de anvendte TMV-
linier og tomatsorter. K 5845-° og sorten 'Re-
verdan' har begge vist de tydeligste symptomer 
på hæmning i begyndelsen af vækstsæsonen 
(januar til marts). M II1 6 '1 og sorten 'Clavito' 
har derimod vist de tydeligste symptomer f ra 
omkring maj til oktober måned (fig. 16). 

Hæmning 
Retardation 

4-

3 -

* * TMV-linie M II16"1 

O — O TMV-linie K 584SO 

i i i i i l i i i Dato 
23/1 23/2 23/3 27/4 25/5 26/6 4/9 5/10 D a t e 

Fig. 16. Hæmningsymptomer fra 2 TMV-linier (Blang-
stedgård, gennemsnit af 32 parceller). 
Retardation caused by 2 TMV-strains (Blangstedgaard, 
mean of 32 replicates). 
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Smittetidspunktet »tidlig smitte« har forår-
saget kraftigere hæmningsymptomer end »sen 
smitte« i månederne april og maj på Blangsted-
gård samt i juni og september på Statens Vækst-
husforsøg. 

»Svag kultur« har haft indflydelse på symp-
tomudviklingen i marts måned begge forsøgs-
steder i form af kraftigere symptomer. 

5.2. Højdemåling 
Planternes højde samt højden til første blom-
sterklase blev målt ca. 3 måneder efter sånin-
gen. Resultaterne har på begge forsøgssteder 
været påvirket af sorter og kulturmetoder, og 
samtidig har der været en vekselvirkning mel-
lem smittetidspunkter og sorter, som fremgår af 
tabel 2 og 3. 

»Tidlig smitte« har i modsætning til »sen 
smitte« givet den højeste plante- og klasehøjde 
i sorten 'Reverdan'. I sorten 'Clavito' har »tid-
lig smitte« derimod givet de laveste værdier. 

5.3. Frugtsætning 
Det er først og fremmest sorter og kulturmeto-
der, der har haft indflydelse på frugtsætningen 
i de første 5 registrerede klaser. Antallet af 
blomster har været størst i sorten 'Reverdan' 
og ved »kraftig kultur« i næsten alle klaser. 
Antallet af frugter har været størst i sorten 
'Clavito' og »kraftig kultur«, ligeledes i næsten 
samtlige klaser. Desuden har der, angående 
frugtantallet, været en vekselvirkning mellem 
smittetidspunkter og sorter (fig. 17). »Tidlig 
smitte« har uanset TMV-linien forårsaget det 
mindste antal frugter i 'Reverdan', men det 
største antal frugter i 'Clavito'. 

Tabel 2. Højdemåling i cm af tomatplanter på 
Blangstedgård ved 2 smittetider og i 2 sorter 

Height measuring in cm of tomato plants at Blang-
stedgaard at 2 infection times and 2 varieties 

'Reverdan' 'Clavito' LSD 95 

109,9 3,0 »Tidlig smitte 118,5 
»Early infection « 
»Sen smitte« 110,4 
y>Late infection« 

114,5 3,0 

LSD 5,6 5,6 

Tabel 3. Måling i cm af 1. klasses højde på 
Blangstedgård ved 2 smittetider og i 2 sorter 

Measuring in cm of the height of the first truss at 
Blangstedgaard at 2 infection times and 2 varieties 

'Reverdan' 'Clavito' LSD 

»Tidlig smitte« 
»Early infection« 
»Sen smitte« 
»Late infection« 

71,2 

67,5 

76,7 

79,2 

1,8 

1,8 

LSD 2,5 2,5 

Antal 
Number 

10r 

Klase 
Truss 

^ ^ 'Clavito' - Tidlig smitte Early infection 26/1 

* — * » -Sen » Late » 28/3 
O - - O 'Reverdan'- Tidlig » Early » 26/1 
• — • » - Sen » Late » 28/3 

Fig. 17. Antal frugter pr. klase i de 5 første klaser ved 
2 smittetider og i 2 sorter (Statens Væksthusforsøg, 
gennemsnit af 16 parceller). 
Number of fruits per truss in the first 5 trusses at 2 
infection times and 2 varietes (The State Research Sta-
tion for Glasshouse Crops, mean of 16 replicates) . 
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Frugtsætning i pet. af antal blomster har 
været størst i 'Clavito' og ved »svag kultur«. 
En forekommende vekselvirkning mellem sor-
ter og kulturmetoder fremgår af fig. 18. Sorten 
'Reverdan' har, i modsætning til 'Clavito', væ-
ret følsom over for kulturformen. 

Klase 
Truss 

*}-—*-*}- 'Clavito' - Svag kultur Hard growth 
* — * » - Kraftig » Vigorous » 
O - - o 'Reverdan' - Svag » Hard » 
• — • » - Kraftig » Vigorous » 

Fig. 18. Frugtsætning i pet. af blomster i de 5 første 
klaser i 2 sorter og ved 2 kulturmetoder (Statens 
Væksthusforsøg, gennemsnit af 16 parceller). 
Fruit setting in per cent of flowers in the first 5 trusses 
at 2 varieties and2 culture methods (The State Research 
Station for Glasshouse Crops, mean of 16 replicates)• 

5.4. Udbytte 
Udbyttemæssigt har det først og fremmest væ-
ret sorter og kulturmetoder, der har haft ind-
flydelse. På Statens Væksthusforsøg har virus-
linien yderligere haft en sikker virkning. Det 
gennemsnitlige udbytte fra de to forsøgssteder 
har imidlertid kun været påvirket med sikker-
hed af sorter og kulturmetoder. Resultaterne 
fremgår af tabel 4. 

I gennemsnit har 'Reverdan' og »kraftig kul-
tur« givet det største udbytte. 

Fordelingen af udbyttet i plukkeperioder fra 
de to forsøg fremgår af fig. 19, og de opsum-
merede udbyttetal fra sorterne af fig. 20. For-

skellen mellem sorternes udbytte har øget jævnt 
kulturen igennem, mens forskellen mellem kul-
turmetodernes udbytte har været konstant (fig. 
21). 

Tabel 4. Udbytte 
Yield 

00 
•o. 
B o 

w> S <w 
JO -c 

|M octf f o 
V s 

•a i ? 

Behandling 
Treatment 

| a 
M "eB M JST 

fl « « 
S & & 
B 3 ~Eo C« > M G

en
ne

m
s 

A
ve

ra
ge

 
kg

/m
2 

»Tidlig smitte« 25,9 26,9 26,4 
»Early infection« 
»Sen smitte« 26,5 27,4 26,9 
»Late infection« 

LSD95 2,2 1,6 0,6 

TMV-linie M H " - i 26,4 27,5 26,9 
TMV-linie K 584s-o 26,1 26,7 26,4 
'Reverdan' 28,0 29,3 28,6 
'Clavito' 24,4 25,0 24,7 
»Kraftig kultur« 27,1 27,9 27,5 
» Vigorous growth« 
»Svag kultur« 25,3 26,4 25,8 
»Hard growth« 

LSD95 14 0,7 0,6 

kg/m2 

4-
3 

2 

1-

/ -
/ V -

• — • Blangstedgård 
o - - o Statens Væksthusforsøg Perioder 

Periods 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Fig. 19. Udbytte i 14 døgns plukkeperioder ved 2 for-
søgssteder (gennemsnit af 32 parceller). 
Yield in 14 days periods at the 2 experiments (mean 
of 32 replicates). 
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Fig. 20. Opsummerede udbytte- og værdital i plukke-
perioder i 2 sorter (Blangstedgård, gennemsnit af 32 
parceller). 
Accumulating yield and values figures in picking periods 
in 2 varieties (Blangstedgaard, mean of 32 replicates) . 
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Fig. 21. Opsummerede udbytte- og værdital i plukke-
perioder ved 2 kulturmetoder (Statens Væksthusfor-
søg, gennemsnit af 32 parceller). 
Accumulating yield and values figur es in picking periods 
at 2 culture methods (The State Research Station for 
Glasshouse Crops, mean at 32 replicates). 

5.5. Sortering 
Pet. frugter af 1. sortering har været påvirket 
af smittetidspunktet. »Tidlig smitte« og »sen 
smitte« har i gennemsnit af begge forsøg givet 
henholdsvis 73,9 og 77,0 pet. 1. sortering. Til-
svarende er vekselvirkninger forekommet, dels 
mellem sorter og smittetidspunkter og dels mel-
lem sorter og kulturmetoder, som det fremgår 
af tabel 5. 

Tabel 5. Pet. frugter af 1. sortering ved 2 sorter, 
2 smittetider og 2 kulturmetoder 

Per cent fruits af 1st class at 2 varieties, 2 infection 
times and 2 culture methods 

Behandling 
Treatment 'Reverdan' 'Clavito' LSD 

»Tidlig smitte 66,5 81,2 3,4 
»Early infection« 
»Sen smitte« 73,0 81,0 3,4 
»Late infection« 

»Kraftig kultur« 64,6 80,6 3,4 
»Vigorous growth« 
»Svag kultur« 74,9 81,6 3,4 
»Hard growth« 

LSD9B 3,4 3,4 

'Reverdan' har i modsætning til 'Clavito' 
været påvirket både af smittetidspunkt og kul-
turmetode. De undersøgte viruslinier har ikke 
haft nogen indflydelse på sorteringen. 

5.6. Størrelses- og vægtfordeling af frugter 
Størrelses- og vægtfordeling af frugterne har i 
de to forsøg særligt været påvirket af sorter og 
kulturmetoder samt en vekselvirkning mellem 
disse. 'Reverdan' og »kraftig kultur« har givet 
flest store frugter i størrelserne 5,7-7,0 og > 7 
cm. 'Clavito' og »svag kultur« har givet flest 
små frugter i størrelserne 3,5-4,0 og 4,0-4,7 
cm. Kombinationen sorter og kulturmetoder 
har inden for størrelsesfordeling af frugterne 
på Blangstedgård givet følgende resultat, der 
fremgår af tabel 6. 

Resultaterne fra vægtfordeling af frugterne 
har været sammenfaldende med ovennævnte re-
sultater. 

Viruslinierne har ikke haft nogen indflydelse 
på størrelse og vægtfordeling af frugterne. Smit-
tetidspunktet har derimod i det ene forsøg haft 
indflydelse på fordelingen, således at »tidlig 
smitte« har givet de største frugter. 

5.7. Frugtsymptomer 
Virusagtige symptomer i form af nekrotiske 
pletter, rød til gul spætning, noprede, glassede 
frugter eller indvendig brunfarvning er ikke 
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Tabel 6. Størrelsesfordeling i pet. af frugter ved 2 sorter og 2 kulturmetoder 
Per cent grouping of fruits in size at 2 varieties and 2 methods 

'Reverdan' 'Clavito' 

Størrelsesfordeling »kraftig kultur« »svag kultur« »kraftig kultur« »svag kultur« 
Grouping in size •»vigorous growth« »hard growth» »vigorous growth« »hard growth» LSD9 5 

> 7 cm 3,2 1,3 0 0 0,6 
5,7-7,0 » 16,3 12,5 3,2 1,4 1,8 
4,7 5,7 » 50,2 55,7 51,2 46,0 3,8 
4,0-4,7 » 23,9 25,8 34,7 42,3 2,6 
3,5-4,0 » 4,9 3,7 8,0 7,7 1,3 

< 3,5 » 1,5 1,0 2,9 2,6 0,5 

blevet fundet i nogen af de høstede tomatfrug-
ter. 

Frugter med grønskjold, grønnakke og hul-
hed er blevet registreret f ra begge forsøg, men 
resultaterne har ikke været sammenfaldende. 
De gennemførte forsøgsbehandlinger har derfor 
ikke med sikkerhed påvirket udviklingen af de 
nævnte frugtsymptomer. 

5.8. Frugtvægt 
Frugtvægten, der har været påvirket af sorter 
har i gennemsnit fra de to forsøg været 66 og 
58 g for henholdsvis 'Reverdan' og 'Clavito'. 
Smittetidspunktet har i det ene forsøg (Blang-
stedgård) også haf t indflydelse på frugtvægten, 
hvor denne var 62 g for 'Reverdan' og 59 g for 
'Clavito'. 

5.9. Værdital 
Værdital i gennemsnit f ra de to forsøgssteder 
har været påvirket af alle behandlinger, nemlig 

smittetidspunkter, TMV-linier, sorter og kultur-
metoder. En vekselvirkning er desuden fore-
kommet, dels mellem sorter og smittetidspunk-
ter, dels mellem sorter og viruslinier. 

»Svag- og kraftig kultur« har givet henholds-
vis 88,7 og 94,5 kr./m2 (LSD.95:1,4). De øvrige 
resultater fremgår af tabel 7. 

'Clavito' har ikke reageret overfor forsøgs-
behandlingerne, hvorimod dette har været til-
fældet for 'Reverdan'. »Sen smitte« og TMV-
linie M II16"1 har i denne sort givet de højeste 
værdital. 

Forskellen mellem sorternes værdital er øget 
jævnt kulturen igennem (fig. 20). Det samme 
er også tilfældet for »tidlig-« og »sen smitte«, 
hvor øgningen dog har været mere moderat. I 
modsætning hertil har forskellen mellem kultur-
metodernes værdital været konstant efter de 
første 3 plukkeperioder (6 ugers høst) (fig. 21) 
og for viruslinierne konstant gennem hele 
vækstsæsonen. 

Tabel 7. Værdital (kr./m2) i gennemsnit af begge forsøg ved 2 sorter, 
2 smittetider og 2 viruslinier 

Values figures in average of both experiments at 2 varieties, 
2 infection times and 2 virus strains 

Behandling Treatment 'Reverdan' 'Clavito' LSD95 

»Tidlig smitte« »Early infection« 94,8 85,9 2,0 
»Sen smitte« »Late infection« 99,3 86,2 2,0 
TMV-linie M II16'1 98.8 86,2 2,0 
TMV-linie K 5845-° 95,4 85,9 2,0 

LSD>95 2,0 2,0 
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6. Diskussion 
Der har været en sikker forskel mellem de 2 
TMV-liniers indflydelse, dels på symptomud-
viklingen i tomatplanterne, dels på værditallet, 
men derimod ikke på tidlighed, sortering, 
frugtsymptomer eller udbytte. 

Symptomudviklingen har været registreret 
året igennem og viser interessante afvigelser 
imellem TMV-linierae, som ikke tidligere er 
blevet beskrevet. Den hollandske TMV-linie 
har således symptommæssigt været unormal 
ved først at være helt symptomløs og senere 
vise ret tydelige symptomer. Andre TMV-linier 
plejer at udvikle de mest markante symptomer 
i den første tid efter infektionen (chokreaktion), 
hvorefter symptomerne gradvis svækkes. Dette 
er f.eks. tilfældet med den svækkede danske 
TMV-linie. Årsagen til denne forsinkelse af 
symptomfremkomsten kendes imidlertid ikke, 
men de to TMV-linier er fremstillet på hver sin 
måde ved henholdsvis en saltsyre- og en varme-
behandling. 

De anvendte TMV-typer 0 og 1 skulle efter 
deres definition give de kraftigste symptomer 
i sorter, henholdsvis uden ('Reverdan') og med 
TMV-resistensgenet Tm 1 ('Clavito'). Resulta-
terne, der fremgår af fig. 13 og 14, viser, at 
den hollandske TMV-linie M II16"1 i hele vækst-
sæsonen har givet de kraftigste symptomer i 
'Clavito' som forventet. Den danske TMV-
linie K 5845-° har tilsvarende givet de kraftigste 
symptomer i 'Reverdan', men kun til omkring 
1. maj. Herefter har symptomerne i 'Reverdan' 
været langt svagere end de øvrige kombinatio-
ner. Definitionen har således ikke passet helt 
for reaktionen i 'Reverdan' med TMV-type 0. 

Værditallet har været påvirket af viruslinier-
ne. Det er første gang, der er gennemført en 
direkte sammenligning mellem to kunstigt svæk-
kede TMV-linier. Resultatet viser, at valg af 
svækket TMV-linie kan være af økonomisk be-
tydning. 

Smittetidspunktet har haf t indflydelse på 
frugtkvaliteten, hvor »sen smitte« på 2.-3. ka-
rakterblad har givet den højeste pet. 1. sorte-
ring. Imidlertid viser resultaterne, at det kun er 
i sorten 'Reverdan', at dette har været tilfældet, 

idet 'Clavito' har været upåvirket af smittetids-
punktet. Opnåelsen af en højere pet. 1. sorte-
ring af frugter ved »sen smitte« er ikke tidligere 
blevet påvist. 

Frugtsymptomer i form af nekrotiske pletter 
eller indvendig brunfarvning som omtalt i litte-
raturen 0Broadbent 1964, Taylor 1969, Paludan 
1973) er ikke forekommet, uanset smittetids-
punktet. Forklaringen på dette er sikkert, at 
tomatplanterne ikke havde udviklet frugter på 
selve smittetidspunktet. 

Frugtsætningen har ikke været påvirket i 
de første 5 klaser, hvor der er gået mere end 
6 uger mellem virusinokulation og begyndende 
blomstring. (Blangstedgård, »tidlig smitte«). 
Frugtsætningen er derimod blevet reduceret i 
1. og 3. klase, hvor der kun har været 4 uger 
mellem inokulation og blomstring (Statens 
Væksthusforsøg, »tidlig smitte«). Dette resultat 
stemmer overens med tidligere udenlandske un-
dersøgelser (van Ravenstein 1965). 

Smittetidspunktet har, i modsætning til tid-
ligere forsøg (Broadbent 1964, Paludan 1968, 
1973), ikke haft nogen indflydelse, hverken på 
høsttidspunktet (udbyttet i plukkeperioder) el-
ler på det samlede udbytte. 

Sorter og kulturmetoder har stort set haft 
indflydelse på alle kulturens forhold, hvoraf 
kan nævnes symptomudvikling, frugtsætning, 
plantehøjde, sortering, antal og vægtfordeling 
af frugter, frugtsymptomer, udbytte og værdi-
tal. Sorter og kulturmetoder har således haft 
helt afgørende indflydelse på forsøgsresulta-
terne. 

7. Konklusion 
De to svækkede TMV-linier M I I 1 6 1 og K 
5845-° har afveget fra hinanden med hensyn til 
symptomudviklingen og værditallet hos tomat. 

Smittetidspunkterne »tidlig-« og »sen smitte« 
har haft forskellige indflydelse på tomat ved-
rørende symptomudvikling, frugtkvalitet og 
værdital. 

Udbyttet og dannelsen af virusagtige frugt-
symptomer har ikke været påvirket, hverken 
af viruslinier eller smittetidspunkter. 

Sorter og kulturmetoder har haf t indflydelse 
på samtlige undersøgte forhold. 
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