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Resumé
I Danmark har der i perioden 1985-1989 været
gennemført et overvågningsprogram med det
formål at påvise eventuel tilstedeværelse af rhi-
zomaniavirus (Beet Necrotic Yellow Vein Virus,
BNYVV) i landet. Hidtil har man ikke fundet
viruset.

Overvågningsprogrammet blev videreført i
1990, hvor der blev udtaget 98 jordprøver fra
områder med intensiv sukkerroedyrkning. I
løbet af 1990-91 blev jordprøverne undersøgt for
rhizomaniavirus og dets vektor ved hjælp af
fangplanter.

Der blev ikke påvist BNYVV i jordprøverne.
I en enkelt jordprøve blev påvist få BNYVV-
lignende partikler ved immunosorbent electron

microscopy (ISEM), men det var ikke muligt at
verificere fundet gennem yderligere ISEM- og
ELISA-undersøgelser eller brug af indikator-
planter eller at foretage en yderligere karakteri-
sering af viruspartiklerne.

Virusvektoren, Polymyxa betae, som ved tidli-
gere undersøgelser er fundet udbredt i Danmark
i områder med bederoedyrkning, blev konstate-
ret i 81% af jordprøverne.

En svensk serotype (86-109) af Beet Soil Bor-
ne Virus (BSBV) blev påvist i 43% af de under-
søgte jorder. BSBV overføres ligesom BNYVV
med Polymyxa betae, men fremkalder ingen
symptomer på bederoe. Betydningen af dette
virus kendes endnu ikke.

Nøgleord: Beet Necrotic Yellow Vein Virus, BNYVV, Beet Soil Borne Virus, BSBV, Polymyxa betae, Rhizomania.

Summary
During the period 1985-1989, a survey program
for Rhizomania has been carried out with the
purpose of detecting the possible presence of
Rhizomania virus (Beet Necrotic Yellow Vein
Virus) in Denmark. Until now, the virus has not
been found.

The survey program was continued in 1990,
where 98 soil samples from areas with intensive
sugar beet cultivation were collected. During
1990-91, the soil samples were tested for the pre-
sence of the virus and its vector using a baiting
plant method.
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BNYVV was not detected in soil samples
using Immuno Sorbent Electron Microscopy
(ISEM).

Few BNYVV like particles were found in a
single soil sample using immunosorbent electron
microscopy (ISEM). However it was not pos-
sible to verify the finding even after numerous
repetitions using ISEM, ELISA, and test plants.
Neither was it possible to characterize further
the observed particles.

The virus vector, Polymyxa betae, that has
previously been found widespread in Denmark
in beet growing areas, was detected in 81% of
the soil samples.

A Swedish serotype (86-109) of Beet Soil Bor-
ne Virus (BSBV) was found in 43% of the exa-
mined soil samples. BSBV is like BNYVV trans-
mitted by Polymyxa betae but does not cause
any symptoms in sugar beet. The importance of
this virus is still not known.

Key words: Beet Necrotic Yellow Vein Virus, BNYVV, Beet Soil Borne Virus, BSBV, Polymyxa betae, Rhizomania.

Indledning
Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV)
forårsager Rhizomania eller rodgalskab i bede-
roer, der er en alvorlig sygdom, som kan med-
føre betydelige udbyttetab.

Angrebne planter udviser typiske rodsympto-
mer i form af en kraftig stigning i antallet af
siderødder og rodhår, der giver roden et
»skægget« udseende (33)(se figur 1). Væksten af
hovedroden hæmmes betydeligt, og sukkerind-
holdet reduceres.

På bladpladen dannes klorotiske, senere
nekrotiske pletter, og bladnerverne gulnes.
Systemisk infektion forekommer sjældent, og
bladsymptomer er mindre typiske end rodsymp-
tomer. Viruset er hovedsagelig lokaliseret i side-
rødderne og i mindre omfang i hovedroden (7,
11). Ved kraftige angreb kan udbyttet reduceres
med mere end 70% (22).

Rhizomania findes udbredt i Europa og er
især et problem i Frankrig, Sydtyskland og Itali-
en (6, 26, 28, 30). Nær Danmark er Rhizomania
konstateret i mindre omfang i Belgien, England,
Holland og Nordtyskland (8, 10, 36). Endnu er
sygdommen ikke fundet i Danmark (15).

Virus
BNYVV henføres til gruppen af Furovirus (32),
der omfatter svampebårne, stavformede vira.
Virusgenomet er 4-delt (RNA 1-4), og viruspar-
tiklerne kan inddeles i 4 grupper efter omtrent-
lig størrelse: ca. 20 X 390 nm, ca. 20 x 265 nm,
ca. 20 X 100 nm og ca. 20 X 85 nm med hen-
holdsvis 7100, 4800,1800 og 1500 nukleotider.

På trods af serologisk lighed, kan virusisolater
variere meget i RNA-komposition, specielt for
de mindste RNA-molekyler, RNA-3 og RNA-4.
For nogle isolaters vedkommende kan både

størrelsen af RNA-3 og RNA-4 og den relative
fordeling af disse ændres i løbet af vækstsæsonen
(3). RNA-1 og RNA-2 varierer kun lidt fra iso-
lat til isolat (18). Richards et al. (29) viste, at der
ikke forekom krydshybridisering mellem RNA
1-2 og RNA 3-4 og udelukker derfor, at de små
RNA-molekyler skulle være fraktioner af de
større RNA-molekyler. Derimod forekommer
der en vis sekvenshomologi RNA 1-2 og RNA
3-4 indbyrdes.

RNA-3 og RNA-4 menes at have betydning
for infektion med Polymyxa betae, spredning i
planten og dermed udviklingen af symptomer
under naturlige forhold, mens disse små RNA-
molekyler har en tendens til at forsvinde ved
gentagen saftinokulering på blade af Chenopo-
dium quinoa (18, 34).

Temperaturoptimum for virusreproduktionen
er på 25°C. Aktiviteten aftager stærkt ved 15°C,
og ved 10°C ophører virussyntesen helt (22).

En svensk serotype (86-109) af Beet Soil Bor-
ne Virus (BSBV) er tidligere blevet fundet
udbredt i Danmark (Mugrabi, upublicerede
resultater). Ligesom BNYVV overføres BSBV
med Polymyxa betae (23).

Der er ikke konstateret noget serologisk
slægtskab mellem BSBV og BNYVV. I England,
Belgien, Tyskland, Sverige og Frankrig har man
fundet forskellige isolater af BSBV, som kan
inddeles i to serotyper: Ahlum og Wierthe. 86-
109 tilhører Ahlum-serotypen (20).

Genomet er to- eller tredelt, og størrelsen af
viruspartiklerne er på mellem 50 og 310 nm, ofte
med 2 eller 3 dominerende størrelsesgrupper.
Partikelstørrelsesfordelingen kan variere meget
selv inden for samme vækstsæson (21).

Man har endnu ikke kunnet fastslå betydnin-
gen af BSBV, der er fundet i stort omfang i flere
europæiske lande (9, 22, 36). Trods den store lig-



Figur 1. Bederoe med typisk Rhizomania-symptom. En betydelig del af hovedroden er erstattet af siderødder, der
giver roden et trævlet udseende (Foto: G.C. Nielsen).
Fig. 1. Roots of sugar beet showing typical Rhizomania symptoms. A large part of the main root has been substituted
by lateral roots giving the root a hairy appearance.

Figur 2. Antiserumdekorerede viruspartikler fra rødder af fangplanter dyrket i jordprøve fra Vejle. ISEM-test. x
175.000 forstørrelse. (Foto: AM. Ravnkilde).
Fig. 2. Antiserum decorated virus particles from roots of baiting plants grown in a soil sample from Vejle. ISEM test.
X 175.000.



hed med BNYVV med hensyn til partikelmorfo-
logi og vektoroverførsel, har man ikke påvist
hverken symptomer eller udbyttetab som følge
af infektion med BSBV (23).

Undersøgelser over konkurrenceforholdet
mellem BSBV og P. betae har vist, at dannelsen
af P. fretøe-hvilesporer i B SBV-inficerede bede-
roer er større end i ikke-inficerede bederoer.
Omvendt er hvilesporedannelsen i BNYVV-infi-
cerede bederoer stærkt reduceret i forhold til
hvilesporedannelsen i ikke-inficerede planter
(31). Hvilken rolle denne synergisme hhv. anta-
gonisme spiller for opformeringen af vektor og
vira kendes ikke.

Vektor
BNYVV overføres med den jordbårne svamp,
Polymyxa betae Keskin, der tilhører Plasmo-
diophoraceae. Polymyxa betae er en obligat
parasit, der fortrinsvis angriber rødder af Chen-
opodiaceae. Polymyxa betae danner persistente
hvilesporer (cystosori), der er i stand til at over-
leve i jorden med infektiøs virus i mere end 18
år uden tilstedeværelse af værtplanter (27). P.
betae er ikke i sig selv et patogen, men optræder
først som skadevolder, når den fungerer som
vektor for BNYVV (25).

Ved tidligere undersøgelser har man fundet,
at virusvektoren er meget udbredt i Danmark i
de egne, hvor der dyrkes sukkerroer intensivt. I
over 80% af de undersøgte marker fandtes Poly-
myxa betae (15).

Svampen trives bedst under varme og fugtige
forhold (14). Den optimale temperatur for
infektion er 20-25°C. Allerede ved 15°C er
infektionsevnen kraftigt reduceret, og ved 10°C
sker der ingen eller meget langsom infektion (2,
13). Den store udbredelse af Rhizomania i Mel-
lem- og Sydeuropa skyldes, at man her finder
optimale temperaturforhold for både vektor og
virus. Spredning af virus foregår ved jordsmitte,
dels med markredskaber og dels med drænings-
vand og andre jordvandsbevægelser.

Materialer og metoder
Rhizomania-overvågningen i Danmark 1990-91
er baseret på undersøgelse af indsamlede jord-
prøver fra områder med intensiv sukkerroedyrk-
ning. På baggrund af disse undersøgelser er
forekomsten af BNYVV, BSBV og Polymyxa
betae blevet kortlagt.

De undersøgte jordprøver blev tilsendt i okto-
ber-november 1990 fra 5 sukkerfabrikker i et
antal på i alt 98 fra henholdsvis Assens (20
prøver), Nykøbing Falster (20 prøver), Nakskov
(20 prøver), Gørlev (19 prøver) og Sakskøbing
(19 prøver). Jordprøverne var taget som afskrab
fra hjulene på de lastbiler, der transporterer
roerne fra marken til fabrikken. Jordprøverne
dækker det område på Lolland-Falster, Sydsjæl-
land, Fyn og Midtjylland, hvor sukkerroer dyr-
kes mest intensivt, og hvor man derfor må for-
vente, at risikoen for Rhizomania-angreb er
størst.

Jordprøverne blev testet efter fangplanteme-
toden beskrevet af Beemster & de Heij (1) og
senere modificeret af Kloster et al. (16).

To modtagelige sorter af bederoe, Matador og
Magnamono, blev anvendt som fangplanter.

Efter fangperioden blev fangplanterne fra
hver jordprøve fordelt i 4 plastpotter (10X10
cm) (5-6 planter pr. potte) med Vermiculit
(prøverne fra Assens, Nykøbing og Nakskov)
eller med en blanding af steriliseret sand og
Peralite (prøverne fra Gørlev og Sakskøbing).
Både Vermiculit og sand/Peralite er godt vokse-
medium for bederoeplanterne. Til fangplanteun-
dersøgelser er sand/Peralite dog at foretrække,
da rødderne let kan rengøres på en skånsom
måde.

Planterne blev placeret i væksthus i 5-6 uger
og vandet efter behov med gødningsvand.

Den samlede testperiode strakte sig fra
december 1990 til august 1991, hvilket betød, at
temperaturen i væksthuset varierede meget i
perioden. Den gennemsnitlige døgntemperatur
varierede i testperioden som følger:

Assens: ca. 13-21°C
Nykøbing: ca. 13-27°C
Nakskov: ca. 13-35°C
Gørlev: ca. 15-40°C
Sakskøbing: 15-over 40°C
Rødderne af samtlige fangplanter fra de 4

potter blev skyllet omhyggeligt i rindende vand.
Siderødderne blev klippet af og blandet i én pe-
triskål.

Til påvisning af Polymyxa betae blev der udta-
get en rodprøve til undersøgelse i lysmikroskop.
Ved en forstørrelse på 200-400 X fremgår
angreb af P. betae tydeligt i form af hvilespore-
dannelse i rodcellerne. Angrebsgraden blev vur-
deret efter skalaen: 0 = ingen hvilesporer; + =
lav koncentration (få hvilesporer i få siderød-
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der); ++ = middel koncentration (mange hvile-
sporer i få siderødder); +++ = høj koncentration
(mange hvilesporer i mange siderødder).

Rødderne blev testet for BNYVV ved hjælp
af 2 serologiske metoder: Immuno Sorbent Elec-
tron Microscopy (ISEM), der blev udført som
beskrevet af Milne & Luison (24), og Enzyme
Linked Immuno Sorbent Assay (ELISA), der er
beskrevet af Clark & Adams (4). Rødderne blev
testet for BSBV (86-109) ved hjælp af ELISA-
metoden. BNYVV- og 86-109-antiserum blev
venligst stillet til rådighed af Dr. Klas Lindsten
(Uppsala) og Institut für Phytopathologie
(Aschersleben).

Ca. 1 g rødder blev knust i fosfat-buffer (pH =
7,7) med carborundumpulver (maskestørrelse
400) og anvendt som saftinokulum på blade af
Chenopodium quinoa og C. amaranticolor. Test-
planterne blev placeret i væksthus ved samme
temperatur som fangplanterne.

Resultater
Forekomsten af BNYVV og BSBV i de 98 jord-
prøver målt ved hjælp af ISEM, ELISA og test-
planter er angivet i tabel 1. I 5 prøver blev fun-
det BNYVV-lignende partikler.

BNYVV
I en jordprøve fra Vejle tilsendt af Assens Suk-
kerfabrik blev der fundet flere stavformede par-
tikler af varierende længde, dekoreret med anti-
serum (se figur 2). Partiklerne varierede i læng-
de fra ca. 30 nm til ca. 230 nm. Talmaterialet er

for spinkelt til, at der kan foretages en egentlig
inddeling i grupper baseret på størrelse.

Samme rodprøve blev yderligere testet 5 gan-
ge for BNYVV ved hjælp af ISEM, men det lyk-
kedes ikke at bekræfte fundet fra første analyse.
Prøven var negativ målt med ELISA-test og
testplanter.

Jordprøven blev testet med fangplanter efter
samme metode yderligere 4 gange, og en gang
blev frø af bederoe sået direkte i jorden. Det
lykkedes ikke at påvise Rhizomania-virus i rød-
derne, hverken ved hjælp af ISEM- eller ELI-
SA-metoden.

Bladtest på Chenopodium quinoa og C. ama-
ranticolor bekræftede på intet tidspunkt tilstede-
værelsen af BNYVV.

I en jordprøve fra Nakskov og 3 prøver fra
Gørlev blev der fundet Rhizomania-lignende vi-
ruspartikler. Ved hjælp af ISEM-metoden blev
der i prøven fra Nakskov fundet få dekorerede
viruspartikler på ca. 13 X 180-400 nm (se figur
3), og i prøverne fra Gørlev partikler på ca. 17-
20 X 70-260 nm (se figur 4a og 4b), men fundet
blev hverken bekræftet ved ELISA-test, saftino-
kulering på C. quinoa og C. amaranticolor, eller
ved den efterfølgende gentagelse.

Det fremgår af figur 3 og 4, at de fundne
viruspartikler ikke er fuldt dekoreret med anti-
serum, hvilket gør det vanskeligt at fastslå med
sikkerhed, om der er tale om BNYVV eller et
andet virus, der reagerer uspecifikt med antise-
rum. I prøven fra Nakskov og 2 af prøverne fra
Gørlev forekom den svenske serotype af BSBV
(86-109) og Polymyxa betae, mens der i den

Tabel 1. Forekomst af BNYVV og BSBV i jordprøver testet på fangplanter ved ISEM, ELISA og bladtest.
The incidence of BNYVV and BSBV in soil samples tested on baiting plants with ISEM, ELISA and leafiest.

Fabrik
Factory

Assens
Nykøbing
Nakskov
Gørlev
Sakskøbing

lait
Total

Antal
prøver
Number of
samples

20
20
20
19
19

98

BNYVV
Antal positive prøver
Number of positive samples

ISEM

1*
0
0
0
0

1*

ELISA

0
0
0
0
0

0

Bladtest
Leaf test

0
0
0
0
0

0

%

5*
0
0
0
0

1*

BSBV
Antal positive prøver
Number of positive samples

ELISA

2
5

12
13
10

42

Bladtest
Leaf test

0
0
0
0
0

0

%

10
25
60
68
53

43

* Identifikation meget usikker
Identification highly uncertain
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Figur 3. Antiserumdekorerede viruspartikler fra rødder af fangplanter dyrket i jordprøve fra Nakskov. ISEM-test.
x 156.000 forstørrelse. (Foto: A.M. Ravnkilde).
Fig. 3. Antiserum decorated virus particles from roots of baiting plants grown in a soil sample from Nakskov. IS EM
test. X 156.000.

Figur 5. Beet Soil Borne Virus (svensk serotype 86-109) fra rødderne af fangplanter dyikul i jordprøve fra Nak-
skov. ISEM-test. X 195.000 forstørrelse. (Foto: A.M. Ravnkilde).
Fig 5. Beet Soil Borne Virus (Swedish serotype 86-109) from roots of baiting plants grown in a soil sample from
Nakskov. IS EM test. X 195.000.
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Figur 4a og 4b. Antiserumdekorerede viruspartikler fra rødder af fangplanter dyrket i jordprøver fra Gørlev.
ISEM-test. X 234.000 forstørrelse. (Foto: A M Ravnkilde).
Fig. 4. Antiserum decorated virus particles from roots of baiting plants grown in soil samples from Gørlev. ISEM
test, x234.000.
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Tabel 2. Forekomst af Polymyxa betae i danske jorder undersøgt ved hjælp af fangplantemetoden.
The incidence of Polymyxa betae in Danish soil examined by the baiting plant method.

Fabrik

Factory

Assens
Nykøbing
Nakskov
Gørlev
Sakskøbing

lait
Total

Antal
prøver
Number of
samples

20
20
20
19
19

98

Polymyxa betae
Antal
positive prøver
Number of
positive samples

19
17
16
16
11

79

%

95
85
80
84
58

81

Infektionsgrad af P. betae
Degree of infection of P. betae

0

1
3
4
3
8

19

+

11
11
4
2
2

30

++

6
6
9
7
2

30

+++

2
0
3
7
7

19

0 = P.betae ikke påvist, P. betae not found
+ - lav koncentration, low concentration

++ = middel koncentration, medium concentration
+++ = høj koncentration, high concentration

tredje prøve fra Gørlev end ikke blev fundet
P. betae.

BSBV
Af tabel 1 fremgår det, at BSBV (86-109) blev
påvist i 43% af samtlige jordprøver ved ELISA-
test. Flest positive prøver blev fundet fra Nak-
skov, Gørlev og Sakskøbing, hvor mellem 53 og
68% af de undersøgte jordprøver indeholdt den
svenske serotype af BSBV.

Det lykkedes ikke i noget tilfælde at fremkal-
de symptomer på testplanter ved saftinokulering
af rødder.

I figur 5 ses en antiserumdekoreret partikel af
BSBV (86-109). Partiklen stammer fra en jord-
prøve fra Nakskov. Der blev i den pågældende
ISEM-test fundet viruspartikler af en længde på
mellem ca. 80 nm og ca. 215 nm.

Polymyxa betae
Af tabel 2 fremgår det, at svampen blev fundet i
mere end 80% af jorderne, varierende fra 58% i
Sakskøbing-prøverne til 95% i Assens-prøverne.

Polymyxa betae forekommer fortrinsvis i lav
til middel koncentration. Kun i 19 ud af de 98
jordprøver blev der fundet Polymyxa-hvilespo-
rer i høj koncentration. Der er en tendens til, at
infektionsgraden stiger i løbet af testperioden.

Diskussion
Beet Necrotic Yellow Vein Virus
I én jordprøve ud af i alt 98 blev der påvist

BNYVV-lignende partikler i elektronmikroskop
(ISEM). Ifølge Koenig et al. (17) er detektions-
grænsen for BNYVV ved ELISA-metoden 1.5
ng/ml mod 16 ng/ml ved ISEM-metoden. På
trods af ELISA-metodens større følsomhed, var
det ikke muligt at bekræfte tilstedeværelsen af
Rhizomania-virus i den pågældende jordprøve
selv efter adskillige gentagelser. Temperaturen i
væksthuset skulle give mulighed for betydelig
virusreproduktion. Ikke desto mindre blev viru-
set ikke opformeret til et måleligt niveau, og det
var derfor ikke muligt at foretage en egentlig
karakterisering af viruspartiklerne.

I 4 af jordprøverne blev der fundet viruspar-
tikler i elektronmikroskop (ISEM). Partiklerne
var dog ikke fuldt dekoreret med antiserum.
Partiklerne, der blev fundet i en prøve fra Nak-
skov (figur 3), målte ca. 13 nm i bredden mod
ca. 20 nm for BNYVV (33) og er således for
»tynde« til, at man entydigt kan fastslå, at der er
tale om Rhizomania-virus.

Dekoreringen af viruspartiklerne skyldes mu-
ligvis en uspecifik antiserumreaktion. Jo ældre
en plante er, jo større er risikoen for uspecifik
reaktion (Klas Lindsten, pers.medd.). Endvidere
kan den uspecifikke reaktion skyldes urenheder
i antiserum.

Yderligere undersøgelser er nødvendige for at
identificere viruspartiklerne. En del af den uspe-
cifikke antiserumreaktion kan formentlig elimi-
neres ved at afkorte fangplanternes vækstperio-
de. BNYVV og andre P. betae-overførtc vira kan
detekteres med ELISA-metoden allerede efter
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en uges eksponering i jordprøven. Meget lave
viruskoncentrationer kan dog ikke påvises efter
så kort tid.

Inddragelse af cDNA-hybridiseringsmetoden
til detektion af virus i lav koncentration kan øge
reproducerbarheden og give mere sikre resulta-
ter (19).

Beet Soil Borne Virus
Den svenske serotype af Beet Soil Borne Virus
(86-109) findes udbredt i de danske jorder. I alt
42 jordprøver svarende til 43% af samtlige jord-
prøver indeholdt BSBV.

Prøverne fra Assens og Nykøbing viste en
markant lavere forekomst af BSBV end de øvri-
ge prøver. En del af dette forhold kan skyldes
den gennemgående lave temperatur, som disse
jordprøver blev testet ved (13-27°C). Ivanovic et
al. (13) angiver 25°C som den optimale tempera-
tur for virusreplikation af BSBV.

Saftinokulering af testplanter (C. quinoa og
C. amaranticolor) er en almindelig anvendt
metode til påvisning af BNYVV og BSBV (9,
12, 13). I disse undersøgelser var det imidlertid
ikke muligt at fremkalde symptomer på test-
planterne, end ikke i de tilfælde, hvor 86-109
fandtes i meget høj koncentration i rødderne af
fangplanterne. BSBV er vanskeligere at over-
føre til testplanter end BNYVV (Klas Lindsten,
pers. medd.). Tilmed er metoden meget følsom
over for temperaturer på mere end 18-19°C.
Temperaturen i væksthuset har gennem det
meste af testperioden været betydelig højere,
hvilket må anses for at være en af årsagerne til,
at det ikke lykkedes at fremkalde symptomer på
testplanterne.

Polymyxa betae
Udbredelsen af P. betae i de undersøgte jord-
prøver bekræfter tidligere års resultater, hvor
der i gennemsnit blev fundet P. betae i 80% af
prøverne (15).

Forekomsten af P. betae i de undersøgte jord-
prøver udtrykt ved infektionsgrad giver ikke
noget pålideligt billede af forskellen i udbredel-
se fra egn til egn. Dels er opgørelsesmetoden
baseret på et subjektivt skøn over mængden af
hvilesporer i en jordprøve, dels har temperatu-
ren varieret meget i løbet af testperioden og må
derfor betragtes som den altafgørende årsag til,
at infektionsgraden stiger hen gennem perioden
(se tabel 2).

En anden og måske mere repræsentativ måde

at måle forekomsten af P. betae og BNYVV er
at måle deres inokulumpotentiale ved hjælp af
most-probable-number-metoden (35). Sammen-
lignet med den rent kvalitative opgørelsesmeto-
de tager måling af inokulumpotentiale også hen-
syn til forskel i P. Z>etae-isolaters agressivitet og
infektionsevne og giver derfor et bedre grundlag
for at vurdere risikoen for infektion og spred-
ning af BNYVV (5).

Konklusion
Der blev ikke påvist BNYVV i jordprøverne.
Fund af nogle få i ISEM dekorerede partikler
kunne ikke verificeres med sikkerhed.

En svensk serotype af Beet Soil Borne Virus
findes udbredt i områder med bederoedyrkning.
43% af jordprøverne indeholdt dette virus.

Polymyxa betae, der er vektor for BNYVV og
BSBV, blev påvist i 81% af jordprøverne.
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