V ærtplanteområde for virusgulsot
hos bederoer.
(Host range for sugar bed yellows).
Af H. Rønde Kristensen.

Virusgulsot hos bederoer er utvivlsomt en af. de mest betydelige virussygdomme indenfor vesteuropæisk landbrug en
sygdom, der hvert år forårsager betydelige og i visse år overordentlige store tab indenfor roeavlen. Det er almindelig kendt,
at sygdommen fra smittekilden overføres til sunde pl,anter ved
hjælp af bladlus, især af fersken-bladlusen (Myzus pers.icae).
Ligeledes vil det være de fleste interesserede bekendt, at især
sentliggende roekuler med spirende roer og endvidere frømarker
er vigtige smittekilder, ligesom naturligvis de syge etårsroer omend på et senere tidspunkt - også fungerer som udgangspunkter for v,idere smittespredning.
Ved de fleste angreb af virusgulsot vil man næsten altid
med nogenlunde sikkerhed kunne udpege en af ovennævnte
smittekilder i forbindelse med tilstedeværelsen af de nødvendige
bladlus som årsag til virusinfektion i de oprindelig sunde roer
(frøsmiUe forekommer ikke for den alminddige virusgulsot) .
Men undertiden kan man stå overfor næsten uforklarlige angreb
af virusgulsot, der forekommer fjernt fra de almindelig kendte
smittekilder. Og så melder spørgsmålet sig, om der trods alt ikke
er andre smittekilder end de før nævnte - altså med andre ord,
om ikke andre planter end bederoer kan angribes.
Allerede for adskillige år siden har man her i landet (G r a m
1942) iagttaget virusgulsot-angreb i både Beta mariUma (strandbede) og Beta dcla viridis (bladbede), og tilsvarende angreb er
ligeledes set i Holland og England og forekommer højst sandsynl,igt i flere lande, hvor disse planter er udsatte for smitte.
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Hvor meget sådanne planter betyder som smittekilder er vanskeligt at vurdere, og er i hvert fald ikke nærmere bestemt.
Systematiske undersøgelser for at undersøge forskellige
planter for modtagelighed for virusgulsot er først udført i Holland af G. R o l a n d i 1937 og 38 (R o l a n d 1939).
Nedenstående planter synes iflg. R o I a n d s forsøg at være
uimodtagelige for infektion med virusgulsot :

Borago officinalis
Lycopersicum esculentum
Brassica oleraceae
Nicotiana rustica
Capsicum annuum
Phaseolus vulgaris
Rumex conglomeratus
Cucumis sativus
Dahlia sp.
Rumex obtusifolius
Datura strammonium
Trifolium pratense
Vicia fabae
Dianthus caryophyllus
Lupinus albus
Derimod har følgende planter udover Beta-slægten i de hollandske forsøg vist sig modtagelige:
A triplex hortensis
Chenopodium album
A triplex siberica
Spinacia oleraceae
Amaranthus retroflexus
Fra Østrig foreligger mundtlige (ikke offentliggjorte) meddelser om, at Stellaria media skulle være modtagelig for virusgulsot, og dette er senere bekræftet af H u Il, England (mundtlig
meddelelse). M. W a t s o n, England, nævner Chenopodium
amaranticolor som modtagelig (mundtlig meddelelse), og B j ij rI i n g, Sverige, har udført systematiske undersøgelser (ikke
offentliggjorte) over en lang række ukrudtsplanters modtagelighed for virusgulsot. Ved disse undersøgelser er det bl. a.
bekræftet, at Stellaria media er modtagelig, selvom denne plante
er ret vanskelig at inficere. Endv,idere nævnes i svensk beretning
(L e y o n 1951) Chenopodillm folios11m som modtagelig og meget
følsom overfor virusgulsoi-infektion, og i samme beretning nævnes, at adskillige andre (ikke navngivne) Chenopodiaceer samt
en planteart (ikke navngiven) hørende til Aizoaceae er modtagelrig for gulsot-infektion.
Endelig skulle visse arter af familien Polygonaceae (H i j n e r
1951) være modtagelige.
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Overiøringsforsøg i Lyngby.
Ved Statens plantepatologiske Forsøg er der i 1953-54
udført forsøg, hvor en lang række forskellige pIIantearter er
undersøgt for modtagelighed overfor virusgulsot.
I alle tilfælde er ved disse forsøg kun anvendt een luseart,
nemlig Myzus persicae Sulz. (fersken-bladlusen).
Virusfrie lus af denne art er gennem hele forsøgsperioden
opformeret på sunde Brassica chinensis, dyrket i bure i væksthus.
Lusene er gjort infektive efter ca. 24 timers sugning på inficerede planter eller afskårne inficerede blade anbragt i fugtig
petriskål.
Sugetiden på indikatorplanterne har i de fleste tilfælde også
været ca. 24 timer. Herefter er lusene fjernet fra planterne, og
disse sprøjtet med nikotin og derefter hensat til observation i
insekUæt væksthus. Hvor der blot har været tale om at få forskellige plantearter inficeret, har disse ofte været anbragt på
friland. Ved tilbageoverfør>ing fra disse frilandspIanter har
indikatorplanterne imidlertid altid både før og efter overføringen
været placeret i insekUæt væksthus, der ydermere har været
underkastet regelmæsslige rygninger med virksomme lusernidler.
Ved hver overføring har det været tilstræbt at anvende
mindst fem lus pr. plante, og dette er også opnået i langt de
fleste tilfælde.
En uvurdedig hjælp ved overføringsforsøgene i 1954 har
nogle små plasticbure været. Disse bure (se fig. 1), der er fremstillet ved Statens plantepatologiske Forsøg efter model velvilligst
overladt af J. S. K e n n e d y, Cambridge (K e n n e d y and
B o o t h 1950), anbringes meget let på bladene af de fleste planter, og muliggør at lusene kan placeres hvor på planterne, man
ønsker det. Endvidere lider planterne gennemgående langt mindre, end hvor de skal placeres i bure med mere eller mindre
dårlige ventilations-, temperatur- og lysforhold. Endelig er fritstående pl,anter med bure på bladene langt lettere at passe med
vanding etc. samt at efterse for symptomer, end planter der står
i bure.
lalt har 69 plantearter været undersøgt for modtagelighed for
virus gulsot, og heraf har de 27 vist sig modtagelige (se tabel 1).
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Fig. 1. Roeplante med lusebur påsat. T. v. detailbillede af lusebur.
(Aphid cage attached to leaf of beet plant. On left aphid cage alone.)

Derudover har yderligere 8 inokulerede plantearter vist
overbevisende vårussymptomer (se tabel 2), men tilbageføringen
af viruset fra disse planter er ikke undersøgt tilstrækkeligt.
Det må iøvrigt erindres, at man ved alle overførings forsøg,
der er udført med et begrænset antal planter, kun kan regne de
positive resultater for sikre. Det vil sige, at de planter, der i hidtidige overførings forsøg ikke er blevet inficeret med virusgulsot,
absolut ikke kan betegnes som s,ikkert immune.
Symptomfremkomsten.
Tidsrummet fra inokulation af gulsot-viruset til de første
symptomers fremkomst i de forskellige planter har været meget
varierende - ikke alene fra planteart til planteart, men også
mellem de forskellige forsøgsserier indenfor samme planteart.
Antagelig skyldes dette flere forskellige årsager, såsom
planternes udvikIingstrin og ernæring samt årstiden for forsøgets udførelse. - Disse forhold er ikke nærmere forsøgsmæssigt
belyst i nærværende undersøgelser, selvom adskillige iagttagelser
er gjort.
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I tabel 3 og 4 er anført de korteste tidsintervaller fra inokulation til symptomfremvisning for en række nærmere undersøgte
planters vedkommende - både når disse optræder som indikator- og infektorplanter.
De anførte t,al må dog ikke betragtes som de absolut lavest
opnåelige, men kun som foreløbigt orienterende. Sandsynligvis
vil det være muligt - i hvert fald for nogle af de omtalte plantearter - at opnå symptomfremvisning endnu hurtigere, forudsat
de helt opNmale betingelser herfor er til stede.

Konklusion.
De udførte overføringsforsøg viser, at talrige plantearter
indenfor Chenopodiaceae er modtagelige for infektion med viruset, der fremkalder gulsot hos bederoer og endvidere, at flere
arter i de nærtstående familier 11 izoaceae og Amaranthaceae kan
inf-ieeres med viruset. Ligeledes er viruset også i de danske forsøg
overført til Slellaria media (Caryophyllaceae), men ligesom i de
svenske forsøg er overføringsproeenten lav (17 pet.).
Imidlertid vil den rent praktiske betydning af disse foreløhige overføringsforsøg næppe være særlig stor, idet langt de
fleste af de planter, der i forsøgene har vist sig modtagel-ige, er
enårige, og derfor ikke kan tjene som flerårige smittekilder, og
altså heller ikke som udgangspunkt for den tidlige smittespredning. Derimod kan man vel ikke helt udelukke, at de senere på
sæsonen kan fungere som smittekilde for virusgulsot, men da vil
de sikkert betyde meget lidt i forhold til frømarker og sentliggende roekuler.
Af de nævnte modtagelige planter er Stellaria media bortset
fra bedeslægten utvivlsomt den eneste plante, man under danske
forhold kunne fristes til at tillægge en vis betydning. Dels optræder denne plante i nogle tilfælde som toårig, og dels er den særdeles udbredt i mange roedyrkende egne.
Imidlertid synes ferskenlusen ikke at finde Stellaria media
særlig tiltrækkende at suge på under naturlige forhold. Og selv
i forsøgene, hvor man simpelthen har udelukket de infektive lus
fra anden føde, har overføringsproeenten til Stellaria media som
tidligere nævnt været temmelig ringe.
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Selvom det i nærværende forsøg ikke er lykkedes at finde
sådanne værtplanter for virusgulsot-viruset, der på nogen måde
kan kon:kurrere med frømarker og roekuler ·som smittekilde, kan
det dog stadig ,ikke udelukkes, at der findes flerårige planter,
der trods 'alt spiller en vis rolle som værtplanter for gulsotviruset. net er i den forbindelse værd at have opmærksomheden
henvendt på forskellige flerårige planter indenfor Compositae.
Sandsynligvis ville det i det hele taget være formålstjenligt
at undersøge en lang række af de almindelige ukrudtsplanter,.
der findes ,i de roedyrkende egne.
Et sådant arbejde har som før nævnt været udført i Sverige,.
men kunne måske med fordel også udføres under danske forhold.
Ved overføringsforsøgene i Lyngby har man fundet frem til
flere ikke tidligere omtalte gode indikatorplanter for gulsotviruset, således Blitum uirgatum og Trianthema portulacastrum.
Især førstnævnte er særdeles anvendelig. Symptomerne viser
sig tydeligt og fremkommer ret hurtigt efter inokulationen (se
tabel 1 og 3), og planterne er lette at tiltrække og passe og tager
ikke megen væksthusplads.

Tabel LP l a n t e a r t e r

ID o .d t a g e l i g e
i n f e k t i o n.

for

v i r u s g u l s o t-

(Plant species succeptible for infeciion with virus yellows).
Plantearter.
(Species) .
Amaranthus caudatus

Atriplex hastata
Atriplex hortensis
Atriplex hortensis ru bra
Atriplex patula
Beta vulgaris
Beta vulgaris saccarum
Blitum virgafum
Chenopodium amaranthicolor

Kort symptombeskrivelse.
(Short description of symptoms).
buklede, nedadrullede, stive gulligeblade; stærk svækkelse.
nervelysning ; stive svagt gullige
blade.
stive, gullige blade.
stive blade.
stærkt gule blade.
stærkt gule blade (typisk gulsot).
stive, gule blade (typisk gulsot).
nervelysning ; stærk svækkelse af
planten og nekrotiske hjerteblade.
kraftig nervelysning ; gullig spæt-·
ning.
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Plantearter.

(Species) •
Chenopodium am bros io ides
Chenopodium
Chenopodium
Chenopodium
Chenopodium

fici/olium
hubridum
poluspermum
quinoa

Chenopodium rubrum
Chenopodium suecium
Chenopodium urbicum
Chenopodium vulvaria
Gomphrena globosa
Monolepis fri/ida
Rhagodia nutans
Spinacia oleracea
Spinacia telrandra
Stellaria media
Tetragonia echinata
Tetragonia expansa
TriantlJema portulacastrum

Kort symptombeskrivelse.
(Short description of symptoms).
svag, klorotisk spætning; rødligegullige blade.
svag klorose; stive blade.
symptomløs.
stive, rødviolette, indrullede blade.
kraftig nervelysning ; gule blade (gulsot).
svag gullig spætning.
svag nervelysning ; gule blade (gulsot).
luaftig nervelysning ; gule blade (gulsot).
symptomløs.
nye
svag til kraftig nervelysning
blade.
symptomløs.
symptomløs.
nervelysning ; svagt gullige blade.
svag spætning.
symptomløs.
kraftig nervelysning.
kraftig nervelysning ; små gullige
buklede blade.
nervelysning ; sølvglinsende blade;
nekrose i hjerteblade.

Tabel 2. P l a il t e a r t e r m e d o ve r b e v i s e il d e
g u l s o t - s y m p t o m e r, me il t i l b a g e o v e r f ø r i
viruset ikke gennemført.

v i r u sil

g

a{

(Plant species with convincing virus yellows symptoms but
recovering of the virus not performed) .
Plantearter.

(Species).
Atriplex patula var. erecta
Afripleæ rosea
Atriplex spongiosa
Beta vulgaris var. cruenta
Chenopodium album
ClJenopodium botrus
ClJenopodium foetidum
ClJenopodium murale

Kort symptombeskrivelse.
(Short descriplion of symptoms).
stive gullige blade (gulsot).
stive gullige blade (gulsot).
stive gullige blade (gulsot).
stive røde blade.
stive gullige blade (gulsot).
stive gullige-rødlige blade (gulsot).
stive gullige-rødlige blade (gulsot).
stive gullige blade (gulsot) svækkede
planter.
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Tabel 3. S ro i t t e o v e r f ø r i n g f r a i n f i c e r e d e b e d e r o e r
til diver,se sunde planter.
(Transmissions fpom infected beets to various heallhy plants).
Indikatorplanter.

Korteste tidsinterval fra inokulation
til symptomfremvisning
(i væksthus),

(Test plants).

(Shortest recorded incubation periods
in greenhouse) •

Amaranthus caudatus
Beta vulgaris saccarum
Blitum virgatum
Chenopodium amaranthicolor
Gomphrena globosa
Spinacia oleracea
Tefragonia expansa
Trianthema portulacastrum
1)

Under frilandsforhold

16--17 døgn (days)
7- 8 » 1)
10-11 »
5- 6 »
9-10 »
9-10 »
8- 9 »
11-12 »

1~15

døgn.

S ro i tt e o ve r f ø r i n g f r a d i v e r s e i n fi c e r e d e
p l a n t e r t i l s u n d e b e d e r o e r.
(Transmissions from various infected plants to healthy beels).

Tabel 4.

lnfektor planter.

Korteste tidsinterval fra inokulation
til symptomfremvisning
(i væksthus).

(lnfector plants).

(Shortest recorded incubation periods
in greenhouse) •

Amaranthus caudatus
Blitum virgatum
Chenopodium amaranthicolor
Gomphrena globosa
Spinacia oleracea
Stellaria media
Tetragonia expansa
Tl'ianthema portulacastrum

7- 8 døgn (days)
»

19-20
10-11
12-13
14-15
11-12
12-13
10-11

»
»
»
»
»
»

Resume.
Ved Statens plantepatologiske Forsøg er viruset, der fremkalder virusgulsot hos bederoer søgt overført til en lang række
forskellige plantearter.
Ved forsøgene er som vektorer anvendt Myzus- persicae
(ferskenlus), og ved hjælp af små plasticbure har disse fus været
8
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Fig .. 2. Blilum virgatum inficeret med virusgulsot. T. v. sund plante.
(Blitum virgaluUl infected with virus yellows. On len healthy plant).

Fig. 3. Amaranthus caudatus jnficeret med virusgulsot. T. v. sund plante.
(.4maranthus caudatus infected with virus yellows. On left healthy plant).
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Fig. 4. Blade af Tefragonia expansa inficeret med virus gulsot. Foroven sunde blade.
(Lcaves o[ Teiragonia exponsa infeded with virus yellows. Above healthy leaves).

Fig. 5. Blade af TrianthcJlIa por/ulaeas/rum inficeret med virusgulsot. T. v. sundt blad.
(Lt'ayes of TrinIllhenHl porla/acas/rum infeded with Yirus yeIlows. On lef(healty leaf).
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anbragt på indikatorplanterne og i flere tilfælde tillige på infektorplanterne.
Af 69 undersøgte plantearter har 27 vist sig sikkert modtagelige, idet tiIbageoverføring til bederoer er gennemført.
Derudover har 8 undersøgte plantearter vist meget overbevisende gulsotsymptomer, men her er tilbageoverføring ikke
gennemført.
I tabel log 2 er de fremkomne symptomer i de forskellige
plantearter kort beskrevet, og i tabel 3 og 4 er anført de korteste
tidsintervaller fra inokulation til symptomfremkomst ved en
række overføringsforsøg.
Langt de flesle modtagelige planter er enårige, og spiller
derfor næppe nogen større rolle som smittekilde for gulsotviruset.
- Stellaria media, som er delvis toårig og meget almindelig, spiller måske heller ikke den rolle, man umiddelbart skulle tro, bl. a.
fordi denne plante sjældent hjemsøges af ferskenll\s.
En god indikalol'lpl'ante er især Blitum virgatum, der hurtigt
viser tydelige symptomer ved virusgulsot-infektion, og som
tillige er let at tiltrække og passe.
SUMMARY

At the Danish State Exp,erimental Station for Plant Diseases and
Pests in Lyngby transmission experiments with sugar beet yellows
virus have been carried out.
In all transmissions the peachaphid (Myzus persicae Sulz.) has
been used as vector,and the small aphid cages (fig. 1) originally made
by J. S. K e n n e d y, Cambridge have been most useful in the work.
Ol 69 tested plant ,species 27 have been succeSlfully infected (see
table 1). Futhermore 8 species showed very disUnct symptoms (table
2), but as the virus has so far not been recovered from those plants
true infection has not been ensured.
In tables 3 and 4 ,are reoorded the shortest incubation periods
for various transmissions of virus yellows.
As most of the succeptible plants are annual, they are assumed to
play a ve ry l!imited role as sources for virus yellows, the most
interesting plant in this connection being Stellaria media.
This plant seems however to be of very HUle attraction for the
peach aphid under Danish conditions and may for this reason be
excluded as »dangerous«.
Blitum virgatum turned o~t to be an excellent test plant for sugar
beet yellows, showing very distinct symptoms in relatively short time.
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