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Indledning 
Blandt gartneriets prydplanter verden over har Chl'ysanthemum 
i talrige år - i visse lande i århundreder ~ spillet en over
ordentlig stor rolle, og følgelig har de sygdomme, der hjemsøger 
denne plante, også opnået en vis betydning. 

Nogle af de mest udbredte Chrysanthemum-sygdomme i dag 
hører hjemme blandt virussygdommene, af hvilke adskillige i de 
senere år er påvist. 

I nærværende afhandling er der givet en redegørelse for 
ni Chrysanthemum-vira, af hvilke Chrysanthemum-aspermi-viru-
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set har fået hovedomtalen, fordi det efter alt at dømme er det 
mest udbredte Chrysanthemum-virus her i landet, samt fordi 
de danske undersøgelser specielt har drejet sig om dette virus. 

Med Chrysanthemum-aspermi-virus er der ved Statens plante
patologiske Forsøg over en 3 års periode udført termoterapeu
tiske undersøgelser med det formål at inaktivere viruset i de 
behandlede planter. 

Disse undersøgelser har været et led i en lang række, hvor 
adskillige andre virusinficerede planter har været medtaget. 

Til disse termoterapeutiske undersøgelser er der fra Statens 
almindelige Videnskabs fond ydet betydelig økonomisk støtte, for 
hvilket vi er fondet meget taknemmelige. Ligeledes har D-ansk 
Chrysanthemum Selskab ydet tilskud til trykning af fig. 2-11, 
for hvilket vi er selskabet tak skyldig. 

Aster-gulsot-virus. (Asier Yellows virus. Calistephus virus 1. 

Chlorogenus callistephi) 
(ref. nr. 6, 8, 10, 26, 29 og 39) 

Allerede i 1926 omtales Chrysanthemum som modtagelig for 
viruset, der fremkalder Asters-gulsot. Det pågældende virus, der 
har et overordentlig stort værtplanteområde, er stærkt udbredt 
i mange planter i USA og er endvidere rapporteret fra Canada, 
Japan og Ungarn. Endvidere er et virus, der muligvis er identisk 
med det her omtalte, fundet i Tyskland. 

Der er dog ikke meget, der tyder på, at Asters-gulsot-viruset 
er særlig udbredt i Europa, og specielle beretninger om dette 
virus' optræden hos Chrysanthemum foreligger kun fra USA, 
hvor angrebet i denne plante kun er af betydning i bestemte 
områder. 

Sygdomsbilledet hos angrebne planter varierer stærkt fra sort 
til sort, men et karakteristisk symptom, som forekommer hos 
mange sorter, er fremkomsten af »grønne« blomster. Endvidere 
er de øverste sideskud på en blomstrende stængel ofte tynde og 
affarvede, og ligeledes kan fra basis af angrebne planter frem
komme svage og klorotiske skud, der kun bærer små blade. 

Angrebne planter er som regel værdiløse og dør i de fleste 
tilfælde få måneder efter infektionen. 
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Det forårsagende virus kan overføres ved podning, men ikke 
ved almindelig mekanisk saftsmitte. 

Virussmitstoffet kan fra syge planter overføres til sunde ved 
hjælp af cikader - først og fremmest af arten Macrosteles 
divisus Uhl. 

Hos sorter, der ikke reagerer med overbevisende symptomer, 
kan viruset identificeres ved cikadeoverføring til Aster sp. 

Bronzetop-virus (Spotted wilt virus. Lycopersicum virus 1, 

Lethum australiense var. typicum) 
(reL nr. 6, 10, 26, 29, 38 og 39) 

Den første rapport om bronzetop-viruset hidrører fra Australien 
i 1915. Siden da er beretninger om dette virus fremkommet fra 
talrige lande overalt i verden. 

Oprindelig var det først og fremmest hos tomater, det pågæl
dende virus blev fundet, men senere undersøgelser har vist, at 
værtplanteområdet også for dette virus er meget stort. 

I 1935 omtales bronzetop-viruset hos Chrysanthemum i Eng
land og senere i mange andre lande. 

Hos angrebne Chrysanthemum ses angrebet bedst hos unge 
planter, hvor de første symptomer viser sig som blege, klorotiske 
områder på de øvre blade. Lidt senere fremkommer det mest 
karakteristiske symptom, nemlig en bronzefarvning af bladene, 
og snart herefter fremkommer en temmelig stærk nekrotisering 
af bladene og undertiden også af stænglerne. Meget hyppigt går 
unge planter helt til grunde. 

Hos ældre angrebne planter ses også en bronze- eller rustfarv
ning, ligesom svag spætning af bladene kan forekomme. 

Sammenlignet med sunde planter er angrebne planters vækst 
svag. 

Bronzetop-viruset kan overføres ved mekanisk saftsmitte, men 
overføringen på denne måde er ofte overordentlig vanskelig. 

Dette gælder ikke mindst ved overføring fra Chrysanthemum, 
idet denne plante (ligesom mange andre) indeholder stoffer, der 
ved saftudpresningen virker inaktiverende på bronzetop-viruset. 
- Denne inaktiveringsproces kan i nogen grad hindres ved til
sætning af f. eks. 0,5 pet. natriumsulfit. 
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Rent spontant foregår smitteoverføringen i overvejende grad 
ved hjælp af thrips, der imidlertid skal optage smitstoffet i larve
stadiet for at blive smiUedygtige. 

Thrips-arten, Thrips tabaci Lind., er en af de mest almindelige 
smitteoverførere. 

Ved påvisning af bronzetop-viruset anvendes overføring til 
indikatorplanter, af hvilke Petunia sp. og Nicotiana glutinosa er 
særdeles anvendelige. 

Hos førstnævnte plante fremkaldes efter 48-72 timers forløb 
lokale, cirkulære pletter på de inokulerede blade. Disse pletter 
har en rødbrun rand og et lyst centrum. 

Hos sidstnævnte plante fremkommer i løbet af 72-96 timer 
lokale læsioner op til 2-3 mm i diameter. 

Chrysanthemum-dværgsyge-virus (Chrysanthemum stunt 

disease virus, Marmor chrysanlhemi) 
(ref. nr. 4,5,6,8, 10,23,25,26,28,29,32,33 og 39) 

Den første beretning om Chrysanthemum-dværgsyge hidrører fra 
USA i 1947, og det nævnes her, at sygdommen har været iagttaget 
siden 1945. Virusnaturen blev påvist i 1949. 

Sygdommen er stærkt udbredt i USA og Canada og er end
videre rapporteret fra Australien og Holland, ligesom en muligvis 
identisk sygdom er omtalt fra Tyskland. 

Værtplanteområdet for dværgsyge-viruset synes at være be
grænset til de kurveblomstrede (Compositae), indenfor hvilke 
der til gengæld findes talrige modtagelige plantearter, hvoraf 
nogle optræder som symptomløse smittebærere (smittekilder!). 

Symptomvariationerne fra sort til sort hos inficerede Chrysan
themum er store. Nogle sorter kan inficeres, uden at symptomer 
fremkommer, mens der hos andre fremkommer et mere eller 
mindre iøjnefaldende sygdomsbillede. 

Karakteristiske symptomer hos følsomme sorter består i en 
svækkelse af hele plantens vækst; blade og blomster bliver mindre 
end normalt, hos nogle sorter affarves blomsterne. Endvidere 
er det almindeligt, at syge planter blomstrer tidligere end tilsva
rende sunde. 
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Smitteoverføringen kan foregå ved mekanisk saftsmiUe, hvor
imod insektoverføring ikke er påvist. Som kuriosum kan nævnes, 
at dværgsyge-viruset ved hjælp af snylteplanten Cuscuta gronovii 
kan overføres fra syge til sunde planter. 

Viruset er utrolig »hårdfør« overfor ydre påvirkninger. Således 
tåler den udpressede plantesaft fra en inficeret plante opvarmning 
til 96 0 C i 10 minutter uden fuldstændig at miste infektiviteten. 
Og i tørret plantevæv bevares smiUeevnen i mindst 2 år. 

Dværgsyge-viruset var en overgang en meget alvorlig trusel 
for Chrysanthemum-dyrkningen i USA, hvilket bevirkede, at man 
påbegyndte (og stadig udfører) et omfattende selektions- og 
afprøvningsarbejde. Symptomløse moderplanter udvælges og un
dersøges for dværgsyge-virus ved infektionsforsøg, hvor særlig 
Chrysanthemum-sorterne Mistletoe (flere typer) og Blazing Gold 
anvendes som indikatorplanter. Ved overføringsforsøgene anven
des hovedsagelig podning, og hvor syge infektorplanter har været 
anvendt, fremkommer ca. 6 uger efter podningen tydelige symp
tomer, der hos Mistletoe består af lysegule pletter på bladene, 
mens der hos Blazing Gold fremkommer gule bånd langs blad
nerverne. 

Chrysanthemum virus Q ([{eller's Q virus) 
(ref, nr. 6,8,10, 12,20,25,26,39 og 40) 

I 1950 fandtes ved amerikanske undersøgelser et hidtil ukendt 
Chrysanthemum-virus, der er blevet kaldt virus Q. 

Ved undersøgelserne fandtes virus Q ikke alene i amerikanske 
sorter, men også i sorter indført fra England og Danmark. 

Det pågældende virus synes at have et værtplanteområde, der 
stort set er begrænset til Chrysanthemum-slægten, selvom det 
en enkelt gang er lykkedes at inficere Senecio cruentus. 

Hos Chrysanthemum er virus Q til gengæld stærkt udbredt, 
i hvert fald i USA. 

Sorten Blanche, der er symptomløs smittebærer, og flere andre 
sorter synes således at være 100 pet. angrebet. 

Hos de sorter, der påvirkes ved angrebet, udvikles i nogle 
tilfælde kraftige gule bånd langs bladnerverne (f. eks. i sorterne 
Vibrant og Seagull), i andre tilfælde bevirker infektionen -

631 



udover de gule nervebånd - at bladene bliver stærkt misformede 
(i sorterne Mistletoe og Blazing Gold). 

Hos Chrysanthemum-planter, hvor virus Q forekommer sam
men med dværgsyge-viruset, fremkaldes en meget alvorlig syg
dom, dværgmosaiksyge (stunt moUle-crinkle). Planter, angrebet 
af dette viruskompleks, får stærkt deforme blade, der er fyldt 
med små hvide pletter og streger. 

Virus Q kan overføres ved podning, hvorimod mekanisk saft
smitte mellem syge og sunde Chrysanthemum-planter ikke synes 
at kunne forekomme. Insektoverføring er hidtil heller ikke påvist. 

I øvrigt ser det ud til, at der er nogen forskel i virulensen hos 
virus Q, der hidrører fra forskellige smittekilder. Dette kan 
enten skyldes optræden af flere varierende linier, eller - hvad 
senere undersøgelser tyder på - at virus Q i virkeligheden er et 
kompleks bestående af to eller flere vira. »Løsrives« en bestand
del af komplekset, vil virulensen herved svækkes. 

Ved påvisning af virus Q anvendes podning til indikator
sorterne Mistletoe og Good News, der udviser kraftige symptomer 
ved infektion. 

Chrysanthemum virus B (Noordam's B virus) 
(ref. nr. 8, 9, 12, 29, 32, 33 og 39) 

ChrysanthemllID virus B omtales første gang i 1952 fra Holland, 
hvor viruset synes at være stærkt udbredt. Det samme virus er 
ligeledes rapporteret fra USA, hvor udførte undersøgelser tyder 
på, at virus B enten er en svag linie (form) af Chrysanthemum 
virus Q, eller at sidstnævnte virus i virkeligheden er et kom
pleks, hvor virus B er en af komponenterne. 

Udover Chrysanthemum er det eksperimentelt lykkedes at infi
cere Antirrhinum sp., Calendllla sp., Asier sp., Heliclirysum sp., 
Nicotiana glutinosa og Petunia sp. Derimod tyder udførte forsøg 
på, at bl. a. Nicofiana iabacum og Lycopersicum esculentum er 
immune overfor virus B. 

Flere Chrysanthemum-sorter kan optræde som symptomløse 
smittebærere. Andre sorter viser kun blomstersymptomer, og atter 
andre både blad- og blomstersymptomer. 

Sorten Royal Bronce inficeres således uden symptomudvisning, 

632 



medens Miss Wilcox får stribede blomster og sorten Source d'Or 
ofte får gullig-grønne ringformede pletter på bladene. 

Chrysanthemum virus B kan overføres ved mekanisk saft
smitte og endvidere af bladlusearterne Myzus persicae, Myzus 
solani, Macrosiphoniella sanborni og Rhopalosiphum rufoma
culatum. 

Viruset i den udpressede plantesaft tåler (om vinteren) op
varmning til over 70° C i 10 minutter uden at inaktiveres. 
Elektronmikroskopiske undersøgelser tyder på, at viruspartik
lerne er stavformede af en størrelse på 600 X 30 mfl' 

Det er i Holland lykkedes at fremstille et antiserum imod virus 
B, således at serologisk påvisning kan anvendes ved diagnosen. 
Denne kan også stilles ved infektionsforsøg, hvor Petunia hybr. 
nana compacta anvendes som indikatorplante. 2-3 uger efter, 
at denne plante er inokuleret med smitstof fra syge planter, 
fremkommer lokale gule pletter på de inokulerede blade; syste
misk infektion forekommer derimod ikke. 

Chrysanthemum-rosette-virus (Iuory Seagull mosaic) 
(ref. nr. 6, 8, 10 og 39) 

Viruset, der i 1950 blev fundet hos symptomløse planter af 
Chrysanthemum-sorten Ivory Seagull, er ikke rapporteret fra 
andre lande end USA. - Udover Chrysanthemum kan Senecio 
cruentus og Matricaria sp. inficeres, men tilsyneladende fore
kommer ingen værtplanter udenfor de kurvblomstrede (Compo
sUae) . 

Hos følsomme Chrysanthemum-sorter fremkaldes ved infek
tion gule bånd langs nerverne på bladene, der tillige bliver 
små og buklede. Hos nogle sorter bliver internodierne korte, 
hvorved bladene bliver mere eller mindre rosetstillede, og endelig 
bliver blomsterne ofte mindre end normalt. 

Chrysanthemum-rosette-viruset kan - omend med vanskelig
hed - overføres ved mekanisk saftsmitte. Insektoverføring er 
ikke påvist. 

Ved diagnostiske undersøgelser foretages smitteoverføring ved 
hjælp af podning til egnede indikatorsorter, hvortil Chrysanthe
mum-sorterne Blazing Gold og Good News hører. 
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Chrysanthemum-ringplet -virus (Cilrysantilemum ringspot virus) 
(ref. nr. 13 og 39) 

I 1955 forelå fra USA beretning om Chrysanthemum-ringplet
virus, der i 1953 første gang blev fundet i Alabama og hidtil ikke 
er rapporteret fra andre lande, og i det hele taget næppe er særlig 
udbredt. Værtplanteområdet synes begrænset til Chrysanthemum
slægten og hidtil er ringplet-viruset kun fundet i planter, der 
tillige var angrebet af dværgsyge-viruset. 

Hos planter, angrebet af ringplet-viruset, fremkommer store, 
gullige, klorotiske ringformede pleUer på bladene, der ofte er 
små og misformede. 

SmiUeoverføringen kan (med vanskelighed) foregå ved me
kanisk saftsmiUe, mens insektoverføring hidtil ikke er påvist. 

Ved påvisning af ringplet-viruset anvendes podning til Chry
santhemum-sorten Good News. 

Blomster-misformning-virus (Flower disfortion virus) 
(ref. nr. 10, 12, 14, 34 og 39) 

I 1954 omtales fra USA et virus, der ved infektion i Chrysanthe
mum-planter fremkalder mere eller mindre mis formede blom
ster hos adskillige sorter, mens andre sorter kan inficeres uden 
at vise symptomer. - Om det pågældende virus' udbredelse i 
andre lande foreligger ingen sikre beretninger, ligesom vært
planteområdet heller ikke synes nærmere klarlagt. 

Forsøg på at overføre viruset ved mekanisk saftsmitte eller 
ved hjælp af bladlus har hidtil givet negativt resultat. 

Påvisning af det omtalte virus kan foregå ved indpodning af 
skud fra de planter, der skal undersøges, til Chrysanthemum
sorten Friendly Rival, der ved infektion får meget små og stærkt 
deforme blomster. 
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Chrysanthernurn -aspermi -virus (Chrysanthemum aspermy virus) 

FOREKOMST OG UNDERSØGELSER I FORSKELLIGE 

LANDE 

I 1938 omtales fra England (1) en virussygdom hos Chrysanthe
mum, som man mener forårsages af en særlig linie (form) af 
Cucumis virus 1 (det almindelige agurk-mosaiksyge-virus). An
grebne planter udviser svag bladspætning, men derudover omtales 
ingen symptomer. I 1939 foreligger en ny engelsk beretning (37), 
hvor man tilsyneladende beskriver den samme sygdom, men nu 
nævnes også blomstersymptomer som misformning, stribning og 
affarvning; man regner stadig med, at en form af Cucumis virus 1 
er årsag til sygdommen. 

I engelske beretninger fra 1946 og 1949 (2 og 3) omtales en 
ny virussygdom i tomater, som benævnes aspermi, og ved under
søgelser bekræftes det, at dette virus ofte findes hos Chrysanthe
mum, hvor det fremkalder en sygdom, der sandsynligvis er iden
tisk med den, der blev rapporteret i 1938 og 1939. 

Ifølge de nu (1946 og 1949) udførte undersøgelser er aspermi
viruset et selvstændigt virus og altså ikke beslægtet med Cucumis 
virus 1. 

I yderligere en engelsk beretning fra 1949 (38) fremhæves det, 
at uagtet aspermi-viruset ikke kan fremkalde systemisk infektion 
i agurk, har det dog adskillige egenskaber fælles med Cucumis 
virus 1. - Samtidig påvises overføring ved hjælp af fersken
bladlusen (Myzus pel'sicae). 

1951 foreligger igen en engelsk beretning (20) om et Chry
santhemum-virus, der utvivlsomt er identisk med aspermi-viru
set, og det nævnes, at talrige Chrysanthemum-sorter er angrebet. 

I 1951 omtales aspermi-viruset første gang fra USA (6), og det 
erklæres, at viruset tilsyneladende ikke er beslægtet med Cucumis 
virus 1. 

Samme år rapporteres fra Italien (15) om et tomatvirus, der 
muligvis er beslægtet med aspermi-viruset. 

Fra Danmark berettes første gang om aspermi-virus i både 
tomater og Chrysanthemum i 1952 (26), og fra samme år fore
ligger en engelsk beretning (36) om en større undersøgelse over 
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aspermi-virusets udbredelse i England. Det fremgår heraf, at 
angreb hos Chrysanthemum blev påvist i 75 pct. af 900 under
søgte gartnerier, og at ca. 200 sorter var mere eller mindre an
grebet. 

I 1952 foreligger ligeledes en hollandsk beretning (32), hvori 
der bl. a. redegøres for en såkaldt Chrysanthemum-linie af Cu
cumis virus 1, men som sandsynligvis er identisk med aspermi
viruset. Hollandske undersøgelser viser, at 16 af 35 undersøgte 
plantearter er modtagelige for infektion med det pågældende 
virus. - Samtidig fremhæves, at den store udbredelse af Chry
santhemum-viroser i Holland efter 1945 sandsynligvis skyldes 
den stigende indførsel af nye Chrysanthemum-sorter fra England 
og USA. 

I amerikanske beretninger fra 1953, 1954 og 1955 (7, 8, 9, 10, 
11, 12 og 29) redegøres bl. a. for værtplantestudier, vektorstudier 
og symptomundersøgelser. Heraf fremgår det, at aspermi-viruset 
har et stort værtplanteområde, og at flere bladlusearter kan over
føre viruset. Det fremhæves i næsten alle amerikanske beret
ninger, at aspermi-viruset, selvom det er ret udbredt i ameri
kanske Chrysanthemum-kulturer, ikke forvolder nær så stor 
skade som flere andre Chrysanthemum-vira. Derimod kan as
permi-viruset fremkalde ødelæggende angreb hos tomater, peber, 
salat og spinat, men nogen spontan smiUespredning fra Chry
santhemum til disse kulturer er endnu ikke påvist i USA. 

1953 og 1954 berettes fra England (21 og 22) om kemo
terapeutiske undersøgelser, der til at begynde med gav lovende 
resultater, der imidlertid ikke viste sig stabile. 

I dansk beretning fra 1954 (29) omtales bl. a., at aspermi
viruset er fundet i 60 sorter af ca. 100 undersøgte. 

1954 rapporteres om engelske undersøgelser (24), hvor det 
ved termoterapeutiske behandlinger er lykkedes at inaktivere 
aspermi-virus i inficerede tobaksplanter (Nicotiana tabacum) og 
tomatplanter. 

Engelske beretninger for 1955 (17 og 18) omtaler aspermi
viruset som meget stærkt udbredt, og det fremhæves, at angre
bene forvolder Chrysanthemum-dyrkerne betydelige tab. Alle 
undersøgte Chrysanthemum-sorter har vist sig modtagelige for 
infektion. Man har påvist tre forskellige viruslinier af varierende 
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virulens, men de udførte undersøgelser tyder ikke på, at disse 
linier er beslægtede med Cucumis virus l. 

I 1956 foreligger engelsk beretning (16), hvori der redegøres 
for termoterapeutiske behandlinger af 7 forskellige linier af Cu
cumis virus 1, deriblandt et Chrysanthemum-mosaik-virus, som 
sandsynligvis er identisk med aspermi-viruset, men som for
fatteren mener er beslægtet med Cucumis virus 1, selvom agurk 
ikke kan systemisk inficeres. Det formodede slægtskab begrundes 
med nogle forsøg, hvor tobaksplanter, der først blev inficeret 
med det pågældende Chrysanthemum-virus, ydede nogen beskyt
telse mod senere infektion med Cucumis virus 1. 

Ved termoterapeutiske forsøg lykkedes det at inaktivere oven
nævnte Chrysanthemum-virus i behandlede Chrysanthemum
planter. 

I »A textbook of plant virus diseases« 1957 (39) anføres, at 
de foreløbige kendsgerninger tyder på, at aspermi-viruset er be
slægtet med Cucumis virus 1, men måske ikke særlig nært. 

Nogle af de sidst fremkomne beretninger fra 1957 (15 a og 
15 b) tyder på, at aspermi-viruset må betragtes som en linie af 
Cucumis virus 1, idet førstnævnte virus ikke blot er i stand til at 
yde beskyttelse imod en linie af Cucumis virus 1, men også er 
serologisk beslægtet med samme linie. 

Af det foregående vil det ses, at aspermi-virusets mulige slægt
skab med Cucumis virus 1 er stærkt diskutabelt og vel næppe 
kan siges at være fuldt afklaret. 

Symptomer og sygdomsforløb 

I næsten alle amerikanske beretninger om aspermi-viruset frem
hæves, at inficerede Chrysanthemum ikke påvirkes i nævne
værdig grad, hvorfor dette virus' optræden i amerikanske Chry
santhemum-kulturer ikke er til væsentlig gene, hvorimod det 
pågældende virus optræder ødelæggende, hvis adskillige andre 
plantearter angribes. 

Hos Chrysanthemum-kulturer i England og Holland berettes 
derimod om betydelig skadevirkning forårsaget af aspermi
viruset. 

Bladene hos inficerede Chrysanthemum-planter viser sjældent 
iøjnefaldende symptomer. 
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Hos nogle angrebne sorter kan der ganske vist forekomme 
en svag klorotisk spætning i bladene hos kraftigt voksende 
planter om foråret, men denne spætning forsvinder senere. 

Såfremt der hos aspermi-inficerede Chrysanthemum forekom
mer kraftige og vedvarende bladsymptomer, skyldes disse symp
tomer ifølge engelske undersøgelser (17) altid tilstedeværelsen af 
yderligere eet virus. 

Adskillige inficerede Chrysanthemum-sorler viser heller ingen 
blomstersymptomer og optræder altså som symptomløse smitte
bærere, men langt de fleste undersøgte sorter har ifølge engelske 
forsøg (15 a og 18) vist sig modtagelige. Dog nævnes to sorter, 
Balcombe Perfection og Hurricane, som resistente (15 a). 

Hos alle følsomme Chrysanthemum-sorter, der inficeres, er det 
blomsterne, der påvirkes. Planter, der inficeres om foråret eller 
sommeren, udviser ofte blomstersymptomer i samme vækst
sæson (22), men selv i tilfælde af systemisk infektion er det 
almindeligt, at lmn enkelte blomster viser symptomer i in
fektionsåret (18) . I øvrigt synes blomstersymptomerne at 
blive alvorligere, jo længere tid en plante har været inficeret 
(17) . 

I engelske forsøg (17), hvor ernæringens indflydelse på symp
tomudviklingen hos 4 angrebne Chrysanthemum-sorter blev 
undersøgt, reagerede kun en sort, idel symptomerne hos denne 
blev svækket ved højt ernæringsniveau. 

Blomstersymptomerne hos aspefllli-inficerede Chrysanthemum 
varierer meget fra sort til sort. Først og fremmest kan der være 
tale om en større eller mindre reduktion i selve blomsterstørrelsen. 
Desuden forekommer der måske færre enkeltblomster i selve den 
sammensatte blomst, kronbladene udvikles abnormt og bliver 
mere eller mindre misdannede, blomsterne affarves eller bliver 
stribede. 

Kraftigt angrebne planter får kort sagt små, forpjuskede, af
farvede eller stribede blomster, der er ganske værdiløse. 

Ifølge engelske undersøgelser (18) forekommer aspermi-viruset 
ofte sammen med andre vira i såkaldte virus komplekser. Planter 
angrebet af sådanne komplekser påvirkes i særlig høj grad; bl. a. 
ses hos sådanne planter ofte grønfarvede kronblade, særlig i 
blomsternes midte. 

638 



V ærtplanteomrdde 

Aspermi-virus er påvist i talrige Chrysanthemum-sorter. Der
udover er viruset fundet spontant forekommende i bl. a. tomat, 
Aster og Zinnia, og ved engelske, hollandske og amerikanske 
undersøgelser er talrige andre plantearter blevet eksperimentelt 
inficerede. På grundlag af disse undersøgelser (11, 15 a, 17, 32 
og 39) kan følgende værtplanteregister opstilles: 

Anlirrhinum majus' 
Antirrhinum maximum album 
Beta vulgaris' 
Calendula officinalis 
CallistepJws cl1inensis 
Callisiephus horiensis 
Capsicum annuum 
Capsicum frutescens 
Celosia argenla var. crislaia* 
Cheiranthus sp. 
Chenopodium album' 
Chrysanthemum carinatum 
Chrysanthemum coccineum 
Chrysanthemum frutescens 
Chrysanthemum indicum 
Chrysanthemum leucantheum 
Chrysanthemum morifolium 
Chrysanthemum parthenium ,. 

flosculosum 
Chrysanihemum segelum 
Convolvulus tricolor* 
Cucumis sativus * 
Da/ura innoxia 
Datura stramonium* 
Delphineum aja els 
Emilia sagiilafa 
Gaillardia pulehella var. picla 
Galinsoga parviflora 
Glyeine sp. 
Gomphrena globosa 
Helianthus annuus 
Heliebrysum bradealum 
Hyoscyamus niger 
lmpatiens balsamina* 

[pomoea purpurea 
Lactuea sativa 
Litium longiflorum 
Lobelia erinus 
Lycopersicum esculenlum 
Matricaria sp. 
Nicotiana affinis 
Nicoliana glutinosa 
Nicotiana panieulata 
Nicoliana rustiea 
Nieotiana sylvester' 
Nicotiana tabacum 
Petunia hybrida 
Phaseolus vulgaris' 
Phlox drummondii' 
Pbysalis angulata 
Physalis floridana 
Pbysalis peruviana 
Primula obeoniea 
Primula sinensis 
Primula stellata 
Salpiglossis sinuala 
Seneeio eruentus 
Solanum capsicasirum 
Solanum melongena* 
Solanum nigrum 
Solanum nudiflorum 
Spinacia oleraeea 
Tetragonia expansa* 
Tropaeolum majus 
Verbesina encelioides 
Vigna sinensis* 
Zinnia elegans 

De med * mærkede navne angiver planter, der ved inokulation med aspermi
viruset reagerer med lokale læsioner. 
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Srnitteouerføring 

Overføring af aspermi-virus med frø fra inficerede planter af 
tomat, Aster sp., Nicotiana fabaeum, Nieotiana rustiea, Calendula 
otficinalis og Gomphrena globosa har iflg. engelske og ameri
kanske undersøgelser (3, 11 og 17) givet negativt resultat. Der 
er heller ikke stor sandsynlighed for, at frøsmiUe med frø fra 
syge Chrysanthemum forekommer. 

Overføring med mekanisk saftsmitte blev allerede påvist i Eng
land i 1938 (1) og siden da talrige gange. 

Men medens overføring på denne måde let foregår fra f. eks. 
tobak til tobak, foregår smitteoverføringen betydelig vanskeligere 
fra tomat til tomat eller fra Chrysanthemum til Chrysanthemum. 

Ifølge engelske forsøg fra 1955 (17) lykkedes mekanisk saft
smitte, hvor beskærerkniven blev anvendt til behandling af skifte
vis syge og sunde Chrysanthemum-planter, kun i 1 af 47 gange. 
Ved rodkontakt mellem syge og sunde planter forekom smitte
overføring i 1 af 20 gange. 

Den væsentligste overføring af aspermi-viruset foregår utvivl
somt ved hjælp af forskellige bladlusearter. Allerede i 1949 (38) 
påvistes overføring ved hjælp af ferskenlusen Myzus persicae, 
og siden er adskillige bladluseoverføringsforsøg udført både i 
Holland, England og USA (7, 11, 15 a, 17, 29 og 32). Ifølge disse 
forsøg er følgende bladlusearter i stand til at overføre aspermi
viruset: 

Brachycaudus helichrysi 
Macrosiphoniella sanborni 
Macrosiphum euphorbiae 

Myzus persicae 
MllZUS solani 
Rhopalosiphum rufomaculaium. 

Aspermi-viruset hører til de ikke-persistente vira; d. v. s. at 
viruset optages af bladlus, efter at disse har suget kort tid (helt 
ned til 2 minutter) på den syge plante. Til gengæld mister de på
gældende bladlus deres smiUeevne efter kort tids forløb, afhængig 
af bladlusearten samt af bladlusenes optræden efter virusopta
gelsen. Myzus persicae bevarer tilsyneladende infektiviteten lidt 
længere end Myzus solani. Bladlus, der sulter efter virusopta
gelsen, er i reglen smittedygtige i længere tid, end hvis de suger 
på sunde planter. 
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Virusefs egenskaber m. v. 

Fortyndingsresistensen for udpresset saft fra aspermi-inficerede 
planter varierer meget og afhænger ifølge engelske og hollandske 
undersøgelser (17 og 32) både af planteart og årstid. 

Saft fra inficerede tobaksplanter tåler fortyndinger fra 1 :10000 
til 1 :100000 før infektiviteten går tabt, medens saft fra unge 
Chrysanthemum-blade kun tåler fortyndinger fra l :500' til 1:2 500 
og saft fra gamle Chrysanthemum-blade endog kun fra 1:10 til 
1 :50. 

Om vinteren er viruskoncentrationen i planterne i reglen større 
end om sommeren, hvilket selvsagt bevirker den største fortyn
dingsresistens om vinteren. 

Holdbarheden af udpresset saft fra inficerede planter afhænger 
først og fremmest af opbevaringstemperaturen, men desuden af 
hvilken planteart, saften hidrører fra. 

Nyere engelske undersøgelser (17) viser, at saft fra aspermi
inficerede tobaksplanter opbevaret ved 17° C bevarer infektivi
teten i 7-14 døgn. Opbevares den samme saft ved +5° C, bevares 
infektiviteten i 1-9 måneder. 

Det termale inaktiveringspunkt (den temperatur, der ved 10 
minutters påvirkning virker inaktiverende) for aspermi-viruset 
synes at ligge mellem 65 og 70° C (17 og 32). 

Ved termoterapeutiske behandlinger er aspermi-viruset i en
gelske forsøg inaktiveret i tobaks- og tomatplanter ved 36° C i 
21-26 døgn (24) og i Chrysanthemum-planter er et virus, der 
sandsynligvis er identisk med aspermi-viruset, blevet inaktiveret 
ved 3r C i 18-32 døgn (16). 

I Holland har man i virusinficerede planter ved elektromikro
skopiske undersøgelser (32) påvist sfæriske partikler, der ikke 
forekommer i sunde planter. Disse partiklers tværsnit varierede 
fra 200 til 1 500 Å. 

Diagnose 

Påvisning af aspermi-virus hos Chrysanthemum på symptom
basis kan kun foretages i den tid, Chrysanthemum-planterne 
blomstrer. Selv da kan det imidlertid ofte være vanskeligt, ja 
i flere tilfælde helt umuligt at se, hvilke planter der er inficerede 
med aspermi-virus. Dette gælder selvsagt i alle tilfælde, hvor 
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inficerede planter slet ikke udviser symptomer, eller hvor disse 
er meget svage. 

I så fald er det nødvendigt at gribe til særlige diagnotiske 
hjælpemidler, og af disse er infektions forsøgene de vigtigste. Man 
søger her at overføre det eventuelle virus fra planter, der skal 
undersøges, til en eller flere indikatorplanter, der i tilfælde af 
infektion udviser karakteristiske symptomer herpå. 

Ved aspermi-undersøgelserne i de forskellige lande (7, 9, 16, 
17, 19, 20, 21, 33, 36 og 39) har man anvendt flere forskellige 
indikatorplanter såsom Nicotiana glutinosa, Nicotiana tabacum 
»White Burley«, Nicotiana rustica, Physalis angulata, Petunia sp., 
Lycopersicum esculenfum, Phaseolus vulgaris, Tetragonia ex
pansa og Chenopodium amaranlicolor. I de tre sidstnævnte plan
ter fremkaldes kun lokale læsioner på de inokulerede blade. 

Den mest anvendte af ovennævnte indikatorplanter er antagelig 
Nicotiana tabacum »WhHe Burley«, der reagerer med systemisk 
mosaikspætning 8-14 døgn efter inokulationen. Ved at isolere 
lokale læsioner i Tetragonia expansa er det i engelske forsøg (39) 
lykkedes at adskille 4 linier af aspenni-viruset - nogle svagere, 
andre meget virulente. 

En af aspermi-linierne fremkalder ved infektion i Nicotiana 
rustica bladlignende udvækster (enationer) på bladenes under
side. Hos Nicotiana glutinosa fremkaldes ofte en meget kraftig 
mosaikspætning ledsaget af bladnekrose og senere efterfulgt af 
stærk misformning af bladene. 

Hos tomat (Lycopersicum esculentum) bevirker aspermi
viruset, at væksten undertrykkes stærkt, planten bliver busket 
og sætter kun få -- ofte frøløse - frugter. 

Det tidligste tegn på infektion i tomaterne er en iøjnefaldende 
klorose på de øverste blade. 

Ved mekanisk saftinokulation til indikatorplanterne lykkes 
infektionen lettest, såfremt inokulatet hidrører fra blomster på de 
syge planter. Bladene på disse indeholder naturligvis også virus, 
men tillige virushæmmende stoffer, der ved saftudpresningen 
gør sig stærkt gældende og ofte hindrer eller vanskeliggør infek
tion. ViI man foretage overføringsforsøg udenfor blomstrings
perioden, lykkes infektionen bedst, såfremt unge blade fra kraf
tigt voksende planter anvendes. 
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I forbindelse med hollandske undersøgelser (32) er det lyk
kedes at fremstille et antiserum imod et virus, der utvivlsomt er 
identisk med aspermi-viruset. 

Dette antiserum reagerer imidlertid kun med saft fra virus
inficerede tobaksplanter og ikke med saft fra inficerede Chry
santhemum, hvilket sandsynligvis skyldes, at viruskoncentratio
nen i sidstnævnte planter er for lav til serologisk påvisning. 

Også ved engelske undersøgelser (15 a) vedr. aspermi-viruset 
har man forsøgt at anvende serologiske metoder, og det er lyk
kedes at fremstille et relativt godt antiserum, der imidlertid lige
som ved de hollandske undersøgelser, kun reagerede overfor 
aspermi-virus i tobaksplanter. 

Ved påvisning af aspermi-virus i Chrysanthemum må man altså 
indtil videre benytte sig af overføringer til indikatorplanter. 

FOREKOMST OG UNDERSØGELSER I DANMARK 
Den første omtale af virusangreb hos Chrysanthemum her i lan
det hidrører fra 1932, hvor forekomst af Chrysanthemum-mosaik
syge ganske kort nævnes i Plantesygdomme i Danmark (35). 
Sammesteds fremhæves, at sygdommen dog næppe er ny for 
landet. 

11951 modtog man ved Statens plantepatologiske Forsøg plante
materiale fra Chrysanthemum, der var mistænkt for virusangreb, 
og ved infektionsforsøg til diverse indikatorplanter blev virus
naturen påvist. 

Aret efter (19152) blev det i Lyngby (27) ved udførte under
søgelser fastslået, at mosaik-virus fra Chrysanthemum var i stand 
til at inficere tomater og her fremkalde den ondartede sygdom, 
aspermi, der få år tidligere for første gang var blevet påvist hos 
tomater i England. 

I de følgende år har talrige forsøg vedr. aspermi-viruset været 
anstillet ved Statens plantepatologiske Forsøg, hvor værtplante
område, overføringsmåder og sygdomsudvikling m. m. har været 
undersøgt. 

Udbredelse 

Siden aspermi-virus første gang blev påvist her i landet har man 
fra Statens plantepatologiske Forsøg foretaget undersøgelser af 
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Tabel 1. Chrysanthemum-sorter i hvilke der ved infektions forsøg er fundet 
Chrysanthemum-aspermi-virus 

Aegypten 
Amber Bright 
Amber Crown 
Apollo 
Chieff 
Clariee 
Coralie 
Delaware 
Desert Song 
Edison 
Edith Cavell 
Elsie 
Ensfarvet gul Dot 
Fury 
Golden Coralie 
Golden Globe 
Golden Mary Elisabeth 
Gypsy 
Hatsufubuki 
Hatsuwarai 
Helen Frick 
Imperial Pink 
Jean Pattison 
Joseph Nachtarin 
Kyokko 
Late Delight 
Little Ameriea 
Long Island Beauty(gul) 
Long Island Beauty(rosa) 
Mary Crow 
Magnet 
Mefo hvid 

Mefo gul 
Mentor 
Migoli 
Monument 
Nelrose 
Oetober Red 
Orchid Beauty 
Orchis 
Pink Charm 
Printemps d'Amour 
Pulling 
Queen of the Pinks 
Red Rolinda 
Rolinda 
Rose Chochod 
Rosa Sax Export 
Ruby 
Sax Export 
Shiun 
Silver Moon 
Sirius 
Sunny South 
Tempest 
Toxedo 
Undine 
Valiant 
Verinette 
White Frieda 
Winn Quinn 
Yellow Arcadia 
Yellow Grace 
Yoko 

talrige Chrysanthemum-planter, idet man dels har fået tilsendt 
materiale fra konsulenter og gartnere og dels selv har aflagt 
besøg i diverse gartnerier og her modtaget materiale til nærmere 

. undersøgelse. 
Det kan straks fastslås, at aspermi-virus forekommer i praktisk 

talt alle gartnerier, hvor Chrysanthemum dyrkes, men sygdom
mens udbredelse og betydning varierer ret stærkt fra det ene 
gartneri til det andet. - I gartnerier, hvor man gennem flere år 
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har søgt at udvælge de bedste moderplanter, betyder sygdommen 
selvsagt ikke nær så meget, som hvor formeringsmaterialet er 
taget fra tilfældige planter. 

De mange forskellige sorter varierer også meget med hensyn 
til virusinfektion, og selvom der naturligvis er forskel på sor
ternes modtagelighed overfor angreb, er det utvivlsomt således, at 
de mest udbredte virusangreb gennemgående træffes hos de ældre 
sorter (der »degenererer«). 

I tabel 1 gives en oversigt over de sorter, hvor man her i landet 
har fundet få eller mange virus angrebne planter. - I langt de 
fleste tilfælde er virusangrebet påvist ved infektionsforsøg, hvor 
Nicotiana tabacum »White Burley« har været anvendt som indi
katarplante. 

Værtplanter og smitteoverføring 

Ved undersøgelser her i landet er aspermi-viruset overført til en 
lang række forskellige planter, der er opført i tabel 2. Af nævnte 
tabel vil det fremgå hos hvilke planter lokale eller/og systemiske 
symptomer fremkaldes. Endvidere er i tabellen anført de kortest 
registrerede inkubationstider. 

Inkubationstidens længde afhænger ikke alene af hvilken 
planteart, der inokuleres, men selv hvor samme planteart an
vendes, kan inkubationstiden variere overmåde meget, dels med 
vækstbetingelserne (årstiden), dels med den inokulerede vært
plantes alder og udvikling og endvidere med infektorplantens art 
og udviklingstrin, samt fra hvilken part af infektorplanten inoku
latet tages. 

Det er således fastslået, at de fleste indikatorplanter reagerer 
bedst og hurtigst, mens de er relativ unge og stærkt voksende, 
ligesom den hurtigste reaktion i reglen sker ved inokulation 
efterår og forår. Dette gælder ikke mindst tomater, der er sær
deles vanskelig at inficere i de lyseste sommermåneder. Smitstof 
fra Nicotiana rustica reagerer om sommeren betydelig bedre og 
hurtigere end smitstof fra f. eks. Nicotiana glutinosa, og smitstof 
fra blomster hos inficerede Zinnia og Chrysanthemum reagerer 
i reglen hurtigere end smitstof fra de to plantearters blade. 

Disse sidste forhold kan sandsynligvis forklares ved, at der 
hos de forskellige anvendte plantearter forekommer mere eller 
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Tabel 2. Chrysanthemum-aspermi-virus - Værtplanteområde 

Symptomer Kortest 

Modtagelige plantearter lokale I systemiske registrerede 
læsioner symp- inkubations-
el. pletter tomer tid, døgn 

Amaranlhus caudatus . .................. . + 7 
Asier sp . ............................. . + 8 
Beta vulgaris . ......................... . + 6 
Blitum uirgalum ....................... . + + 10 
Chenopodium amaranticolor . ............ . + 2 
Chrysanthemum sp. . ................... . --'- 25? I 

Datura stramonium .................... . + + 5 
Gomphrena globosa .................... . + + 7 
Lychnis sp . ........................... . --'-- 15 
Lycopersicum esculentum ................ . + \) 

Nicotiana glutinosa .................... . + + 4 
Nicotiana ruslica ...................... . + + 8 
Nicotiana tabacam )} While Burley« ....... . + , 3 , 
Pefwlia Jlybrida ....................... . + + 3 
Physalis anga/ata . ..................... . + 4 
Physalis peruuiana ..................... . + 4 
Solanum laberosum ..................... . + 38 
Telragonia expansa . ................... . + 3 
Tropaeolum majus . ..................... . + 10 
Zinnia elegans ........................ . + + 6 

mindre virushæmmende stoffer. Dette synes da også bekræftet ved 
særlige undersøgelser, hvor virus-smitstof fra forskellige infektor~ 
planter har været blandet med saft fra sunde planter af forskel
lige plantearter. Og hos tomater forekommer der åbenbart mere 
af det virushæmmende stof under stærke lysforhold, ligesom blade 
indeholder mere hæmningsstof end blomsterne på de samme 
planter. 

Ved de foretagne infektionsforsøg er mekanisk saftinokulation 
anvendt i langt de fleste tilfælde, men overføring med fersken~ 
lusen, Myzus pesicae, er dog også i enkelte tilfælde udført. 

Sidstnævnte overføringsmåde spiller utvivlsomt en stor rolle 
i praksis, idet en væsentlig del af smiUeoverføringen fra syge til 
sunde Chrysanthcmum-planter sikkcrt foregår på denne måde, 
ligesom det sikkert også er bladlusene, der besørger størsteparten 
af smitteoverføringen fra Chrysanthemum til tomater. Ved over
føringsforsøg, hvor ferskenlus fra virusinficerede Chrysanthemum 
blev anbragt på sunde tomater, fremkom de første aspermi
symptomer efter 12 døgns forløb. Naturligvis må man dog også 
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regne med nogen smitteoverføring ved alm. saftsmiUe, når to
mater og Chrysanthemum såres ved knibning, opbinding o. a. 
kulturforanstal tninger. 

Symptomer hos Chrysanthemum o. a. værtplanter 

Symptomerne, der fremkaldes ved infektion med aspermi-viruset, 
varierer overmåde meget med plantearten og sorten. 

I nærværende afsnit skal gives en kort redegørelse vedrørende 
aspenni-symptomer hos forskellige planter. 

CHRYSANTHEMUM INDICUM 

Flere sorter kan inficeres, uden at der fremkaldes ydre symp
tomer (symptomløse smittebærere). 

Affarvede blomster, stribede blomster og deforme blomster er 
i øvrigt karakteristiske symptomer på infektion med aspermi
viruset, ligesom blomsterne hos angrebne planter ofte bliver 
mindre end normalt. 

Her skal nævnes enkelte eksempler fra sorter indenfor to for
skellige symptomkategorier : 

Stribede og plettede blomster: Amber Bright, Desert Song, Fury, 
Gypsy, Coralie, Mentor, Odober Red og Rolinda. 

Deforme og forpjuskede blomster: Adonis, Joseph Nachtarin, 
Little America, Mensa, White Frieda og Yellow Grace. 

Nicotiana tabacum » White Burley«. 4-5 dage efter inokula
tionen fremkommer i reglen gullige klorotiske pletter på de inolm
lerede blade. Kort tid herefter udviser de yngste blade en svag 
gullig-grøn og mørkegrøn mosaikspætning, der efterhånden kan 
blive meget kraftig, samtidig med at bladene bliver buklede. 

Nicotiana glutinosa. Lokale pletter på de inokulerede blade kan 
forekomme, men er ikke nær så almindelig som hos den fore
gående plante. Derimod udvikles ofte en svag nervelysning som 
første symptom, efterfulgt af en kraftig gulgrøn mosaikspætning 
og bukling af bladene. Disse bliver tit fuldkommen deforme 
(smalle og snoede). 

Nicotiana rustica. På de inokulerede blade forekommer lokale 
klorotiske pletter. Senere bliver de yngste blade kraftig gulgrønt 
mosaikspættede og undertiden dannes gullige zig-zag mønstre i 
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bladene. Nogle af disse er ofte smalle og buklede og får blad
lignende udvækster (enationer) på undersiden. 

Lycopersicum esculenfllm (tomat). De første symptomer på en 
inficeret plante består af en svag lysfarvning af de yngste tomat
blade. Senere får disse blade et gulligt-rødligt farveskær, ligesom 
adskillige blade bliver forvredne og snoede. Væksten hos an
grebne planter standser, og da talrige sideskud herved udvikles, 
får angrebne planter efterhånden et forkrøblet og busket ud
seende. - Frugtudbyttet bliver ringe og selve frugterne ofte 
dårligt udviklede. 

Chenopodillm amaranticolor. I løbet af 2~4 døgn fremkommer 
på de inokulerede blade gråbrune, lokale læsioner - ofte i stor 
mængde. Systemiske symptomer udvikles ikke. 

TERMOTERAPEUTISKE UNDERSØGELSER VEDR. 
ASPER1-lI-VIRUS 

Stimuleret af lovende resultater fra termoterapeutiske under
søgelser i andre lande har man ved Statens plantepatologiske 
Forsøg siden 1954 med økonomisk støtte fra Statens almindelige 
Videnskabsfond udført en række undersøgelser vedr. forskellige 
temperaturers indvirkning på virusangrebet plantemateriale. 

Hovedformålet med dette arbejde har været at finde frem til 
metoder, hvorved virusangrebne planter kunne helbredes, hvilket 
naturligvis ville være af betydelig økonomisk interesse for de 
grene af planteavlen, hvor vegetativ formering anvendes, og hvor 
det ofte er vanskeligt eller undertiden umuligt at fremskaffe 
fuldkommen virusfrit modermateriale. 

Blandt det plantemateriale, der har været medtaget ved disse 
undersøgelser, har virusangrebne Chrysanthemum spillet en be
tydelig rolle, og af resultaterne vil det tydeligt fremgå, at det ved 
varmebehandlinger er muligt at helbrede Chrysanthemum angre
bet af aspermi-virus. 

Forsøgsmaferiale og apparatur 

Plantematerialet, der har været anvendt ved de termoterapeu
tiske undersøgelser, hidrører fra 4 stærkt virusangrebne kloner 
af Chrysanthemum-sorten Orchis, der i 1953 blev udvalgt i den 
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pågældende sorts blomstringsperiode og siden er opformeret 
klonvis. 

Virusfrie planter af denne sort, der hører til den såkaldte ane
mone-type, har rosa-purpurfarbede (orchidpurple) randkroner, 
mens de kraftigt udviklede, rørformede skivekroner udvendigt er 
svagt rosafarvede. 

Hos planter angrebet af aspermi-virus er blomsterne mere eller 
mindre spættede, d. v. s. den normale farve på randkronerne er 
isprængt hvidlige pletter og striber. I ondartede tilfælde er de 
angrebne blomster helt affarvede, ligesom blomsterstørrelsen er 
meget stærkt reduceret (se fig. 2). 

Blomsterne hos moderplanterne til de anvendte forsøgsplanter 
udviste særdeles kraftige symptomer og var langt under normal 
størrelse. 

r løbet af foråret og sommeren 1954 foretoges den første op
formering af de syge planter, og de første varmebehandlinger på
begyndtes i oktober samme år. 

Til undersøgelserne har to glastermostater med en optimal 
arbejdstemperatur på 37° C været anvendt. 

Temperaturen har ved hjælp af kontakttermometre i forbin-
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delse med varmetrådsrelæer kunnet indstilles fra 28° C til 42° C 
med en nøjagtighed af + 10 C. 

Selve termostaterne er opbygget af 14 mm tykke Insoliteglas
plader indsat i galvaniserede rammer af profiljern. 

Hver termostat (se fig. 1) har en grundflade på 100 X 100 cm, 
en største højde på 117 cm, og en mindste højde på 90 cm. 

Varmelegemer er dels anbragt i bunden og dels i forbindelse 
med en luftcirkulator under termostatens loft. 

Termostaterne er forsynet med tremmegulv af rustfrit stål, 
og i selve bunden findes afløb for vand. 

Af hensyn til varmefordelingen har det behandlede plante
materiale været anbragt i zinkbakker, hævet 5 cm over gulvet i 
termostaten. 

I taget på hver termostat forefindes et vindue, der kan åbnes 
og indstilles, så passende luftfornyelse kan foregå. 

Under behandlingen er planterne vandet med vand af samme 
temperatur som termostaternes, men på trods heraf har jord
temperaturen været ret svingende, d. v. S., at der efter hver van
ding med den efterfølgende stigende fordampning foregår et 
temperaturfald, der er betydeligt større i store end i små urte
potter. Nogen konstant kontrol med jordtemperaturen har imid
lertid ikke været gennemført i de her omtalte forsøg, hvorimod 
lufitemperaturen i alle forsøg har været kontrolleret af termo
grafer. 

Da termostaterne har været placeret i væksthus, har sollyset 
(specielt midt på dagen) i nogle tilfælde haft en uheldig virk
ning, idet temperaturen er steget over den fastsatte. 

Ved fremtidige forsøg vil det derfor utvivlsomt være en fordel 
at anvende termostater, der er placeret i rum, hvor temperaturen 
er uafhængig af solvarmen, og her anvende kunstige lyskilder. 

Forsøgenes udførelse 

Termoterapeutiske behandlinger har været udført i 1954, 1955 
og 1956 på forskellige årstider, ved forskellige temperaturer og 
med varierende længder på behandlings tiderne. 

I alt har 607 planter af Chrysanthemum (Orchis) været direkte 
varmebehandlet. 
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De overlevende planter er i langt de fleste tilfælde undersøgt 
og bedømt for blomstersymptomer i første blomstringssæson efter 
behandlingen. I flere tilfælde er der herefter fra tilsyneladende 
helbredte planter taget stiklinger, der den følgende sæson igen 
er bedømt. 

Væksthusplads samt pasning af de behandlede planter de sidste 
måneder før blomstringen har velvilligst været ydet af Statens 
Væksthusforsøg samt af statens forsøgsstation ved Hornum. 

Udover bedømmelserne på symptombasis har de behandlede 
planter været undersøgt for aspermi-virus ved infektionsforsøg, 
hvor inokulat fra de pågældende planter har været overført til 
egnede indikatorplanter ved mekanisk saftinokulation. - Så vidt 
gørligt har forsøgsplanterne været undersøgt på denne måde både 
før, under og efter varmebehandIingen. 

I langt de fleste tilfælde har Nicotiana tabacum »White Burley« 
været anvendt som indikatorplante, dog i nogle tilfælde suppleret 
med Nicotiana glutinosa, og i enkelte tilfælde med Nicotiana 
tabacum var. Samson. Ved hver undersøgelse af den enkelte 
Chrysanthemum-plante er der i langt de fleste tilfælde anvendt 
3 tobaksplanter, og da der i alt har været udført l 430 inokula
tionsserier i forbindelse med de termoterapeutiske undersøgelser, 
har den samlede anvendelse af indikatorplanter omfattet over 
4000 tobaksplanter. 

Ved ovennævnte virusundersøgelser har det vist sig hensigts
mæssigt at fryse inokulationsmaterialet før inokulationen til 
indikatorplanterne, idet det herved har været muligt at udstrække 
undersøgclsesarbejdet over længere tid. Infektiviteten hos frosne 
prøver kan tilsyneladende holde sig uændret i flere måneder. 

Overalt, hvor det har været muligt, har ekstrakt af Chrysanthe
mum-blomster været anvendt som inoklllat, idet en sikrere påvis
ning af aspermi-virus herved synes mulig, end hvor bladekstrakter 
er anvendt. 

Under varmebehandlingerne i 1954 samt i foråret 1955 har de 
behandlede Chrysanthemum-planter været anbragt i relativt store 
urtepotter (850 emS), og topstikIingerne har ikke været skåret 
hverken under eller efter behandlingen. 

Ved behandlingerne fra november 1955 samt i 1956 har alle 
planter under behandlingen været anbragt i mindre urtepotter 
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Tabel 3. Sammendrag af resultater fra termoterapeutiske forsøg med aspermi-inficerede 
Chrysanthemum (Orchis) 1954-55 

Planternes tålsomhed overfor 
varme 

------- --

Behandling 
planter I planter begyndt planter 

hchand- levende v'llevende v. 
let heh. ophør udplantn. 

månedi I ro-! ! ro-I ! ro-år antal, p t antal p t antal p t I cen cen l cen 

Okt. 1954 I 30 I 100 I 25 83 2 7 

Dec. 1954 I 66 I 100 I 21 

Jan. I 1955 I 65 I 100 I 27 
P-ebr.-I 1955f1251 100 I 91 

MartS I 1955 I 76 I 100 61 
April 1 1955 1 16 I 100 13 

31 O O 
41 14 22 

--:7=-=3:-7--67 42 
8"'0 -'---c3--c-6-c--4-7 
81 13 81 

I 

Temperaturer fra 32° til 39° C. 

Virusundersøgelser ved 
Bedømmelse ved blomstring 5/12 55 inokulation til 

tobaksplanter 
I gennemsnit pr. procent planter med 

hlom-
I 

sunde partielt plante -;.- reaktion 
-- ---

strcnde planter sunde l'" ~ .. I planter 
, 

planter 

I 
tS ~o ~ IO 

'"' ~.æ~ ~2~ 
før under efter 

._---~ ._- O) varme- varme- varme-

i I I I I 
;;; ~ tI).....-f ~ rn 

ro· ro- ro- 'C;iS '" E3 "-O '" S ~ behdl. behdl. behdl. 
antal I p t antal p t antal p t -o 

" o >:: l" o " I 
cen cen cen I >::- ~~ • .-c =1""""4 ed 

I 0il..C! i":'::..CI >:: ..:.::..CI """ 
, 

2 I 100 1 1 

~I -I 
50 O l O I 2.~ I 4.5) 6.0 I 7 94 I 100 

- 1 I' 1 - 11----+--· 1 
14 1 100 1 4 29 2 I 14 I 2.9 I 3.6 I 6.? 1 O 57 36 
67 I 100 O O 5 I 8 1 13.2 1 7.~ I 4.9 I 14 82 17 
36 1 100 12 33 7 I 19 I 13.? 1 2.6 I 6.8 I 11 79 51 
13 I 100 11 84 2 I 15 1 33.0 1 0.0 I 8.5 I 13 100 



(250 cm3 ), og topstiklinger har her været skåret i stor udstræk
ning - både under og efter varmebehandlingerne. 

Hensigten med denne stiklinge-afskæring har været at under
søge, hvorvidt en partiel helbredelse (af topskuddene) lettere 
lader sig effektuere end en total helbredelse (af hele planten). 

Forsøgsresultater 

Resultaterne fra de termoterapeutiske undersøgelser er sam
menfattet i syv tabeller (numrene 3-9). 

Tabellerne 3, 4 og 5 omhandler de samme forsøg, men resul
taterne er i de pågældende tabeller opstillet på forskellig måde. 

Af tabel 3 fremgår det tydeligt, at de behandlede planters tål
somhed overfor varme er mindst ved lav lysintensitet, d. v. s. i 
oktober, december og januar. 

Ligeledes stiger helbredelsesprocenten med voksende lys
mængde, og endelig er blomsterantallet pr. plante langt større 
hos planter, der er behandlet om foråret end hos planter, der er 
behandlet sent på efteråret eller om vinteren. Naturligvis er det 
rimeligt, at blomsterantallet stiger hos planter med voksende 
helbredelsesprocent, men de forbedrede lysforhold i forbindelse 
med forårsbehandlingerne er måske også i nogen grad medvir
kende til den stærkt forøgede blomstermængde. 

Når helbredelsesprocenterne fra februar-behandlingerne i 1955 
har været relativt lave, skyldes det utvivlsomt, at behandlings
tiderne her har været korte. 

r tabel 4 er anført resultater fra varmebehandlinger ved tem
peraturer under 36° C. Behandlingstidens længde har i de første 
5 forsøgsserier varieret fra 8 til 15 døgn, og i de følgende 12 for
søgsserier fra 22 til 60 døgn. 

Tabel 4 viser ligesom tabel 3, at planternes tålsomhed overfor 
varme er lav i de mørke efterårs- og vintermåneder. Endvidere 
fremgår af samme tabel, at helbredelsesprocenten er forholdsvis 
lav ved behandlinger af kort varighed. 

Tabel 5 omhandler resultater fra undersøgelser, hvor behand
lingstemperaturerne har været over 37 o C. 

Hos de første 7 forsøgsserier (nr. 18-24) har behandlings
tiden været under 18 døgn; i de følgende 6 serier (nr. 25-30) 
har behandlingstiden været over 19 døgn. 
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Tabel 4. Sammendrag af resultater fra termoterapeutiske forsøg med aspermi-inficeredc 
Chrysanthemum (Orchis) 1954-55 

Temperaturer under 36° C i varierende behandlingstider. 

I Planternes tålsom- I Bedømmelse ved blomstring 

Varmebehandling 
hed overfor varme ' 5{12-55 

I--~~~---I-_---_---;--- -- ---'--'---:-c:----:---~-----

Virus undersøgelser 
ved inokulation til 

tobaksplanter 

antal planter antal planter I gns. pr. plante antal planter med 
Lb.nr. I--~--~--_,---I---~--~---I-~-----,--~I---~---._--i-------~:-r~e-ak-·t-i~on-_--

j, ~ "" o"" "'S' M I 

1 
2 
3 
4 
'5 

35 
35 
35 
35 
32 

~ "i ""Cl ~ 00 .9 .,...-( ~9 c ,~ __ 

l "d

-"d oCI .: ..... ? '" ~ .~ S -, -, '" .: ~ .S 
..- .!:i ~ ~ QJ::å ~.s O+-8) å1~~~fii~ ~~ >= ·u "t:::;! "'O ,.... Po ~ ~ ~ ~ ... _ .............. +-' ~..... -u 
t:: a) c:l .......; ~ :::~""::::r;d ...o: Q) ~Q,) rJ;J ~s",,:~sr:na.; ~~ HI: 

I 
"'c I""' oS Jl "'1l11 ","a "d "d '.;::1'S ";S . ~ tO ? >;g ~tO E"s E § I ~ Æ ~ ~ ] -g El ~ ~ ~ I §:Z ~ ~ ~ ~:Z ~ ~ ~ § :3 
dec. 1954 8 5 5 1 O O 1 O 
dec. 1954 15 7 1 O O O 

jan. 1955 13 4 O O O O _ -- ; li ! 1 

febr. 1955 10 27 22 15 15 O 4 20 6{27 - I 5{14 
febr. 1955 13 34 1 23 17 17 O 1 10 - 23/28 1 5{16 

-1- -I = ,I 1{3 

~~-~"'~-~-'~'-+--~-~~~~~-~~-'~+-~~~~-T-~~~--~~--~--C~_ 
Gennemsmlsværdier for behandhng 100 66! 42 100 O 16 15 7 5 22 77 33 

under 16 døgn pet. pet. pet. pet. pct. pet. pct. pct. pet. 
6 

I 
32 okt. 

I 
29 1954 

7 32 okt. 1954 60 
8 32 okt. 1954 24 
9 32 okt. 1954 32 

10 35 dec. 1954 

I 

22 
11 35 dec. 1954 35 
12 32 jan. 1 1955 20 
13 32 marts 1955 30 
14 32 

m""1 
1955 

I 
42 

15 32 marts 1955 43 
16 32 april 1955 

I 
27 

17 32 april 1955 31 
Gennemsllltsværdler for behandling 

over 19 døgn 

5 
5 
5 
5 
2 

15 
19 
18 
16 

5 
6 

10 
100 
pet. 

I 

l 
[ 

5 O 
O O 
5 O 
5 1 
2 O 
O O 

11 4 
8 3 

14 10 
4 3 
3 3 

10 10 
60 31 

pct. pet. 

~ O 
O 
O 
1 
O 
O 
4 
3 

10 
3 
3 

10 
100 
pct. 

-
-
-

1 
--
--

1 
1 
7 
1 
2 
9 

65 
pct. 

-
-
-
-
-
--
-

1 
1 
1 
1 
1 

15 
pet. 

I 

I 

- - I, 

- -
- -

1 O 
- -
-- -
10 3 
26 3 
18 3 
27 1 
33 O 
11 O 
17 

2 I 

-
-
--

7 
-
-

7 
7 
8 
8 
9 
8 

8 I 

0{5 
0{5 
O{f> 
2{5 
--
-
--

6/18 
2/16 
0/5 
0/6 
2/10 
16 

pet. 

I 

I 

I 
I 
I 

l/l 
-

4{5 
5/5 
-
-

19/19 
15/18 

3/7 
-
-
-
85 

pet. 

--
-
-
--

1{1 
--
-

2/4 
2{3 
9/11 
3/3 
3/3 

IO/IO 
86 

pet. 



u 

18 40° 
19 40° 
20 38° 
21 38° 
22 38° 
23 38° 
24 I 38° 

Tabel 5. Sammendrag af resultater fra termoterapeutiske forsøg med aspermi-inficerede 
Chrysanthemum (Orchis) 1954-55 

Varmebehandling 

I dee. 

I 
dee. 
jan. 
febr. 

I
· febr. 

maris 
maris 

1954 
1954 
1955 
1955 
1955 
1955 
1955 

Temperaturer over 37° C i varierende behandlingstider 

Planternes tålsom
hed overfor varme Bedømmelse ved blomstring 5/12-55 

Virusundersøgelser ved 
inokulation til tobaks

planter 
----- ------ --------------~------ _---1----:-,--;---,----;,----

I 
gennemsnit pr. antal planter med 

I 

~ I 

~I 
" I 

1~ I 
11 
10 
13 
17 

I 12 i 

antal planter 

-
~ ~ ~ 

CL> ""..c: ::a CL> o, 
;:: '0"0 
ol §..<:i ..c: 
CL> > CL> 

,!:l ~,!:l 

'o" 0Jj 
CL> ;:: 
>'8 
",-

'o" ;:: 
;::..:'l 
CL> o, 
>'0" 
~;::l 

2 2 

I 15 5 
o 
O 

18 8 5 
30 17 10 
34 29 25 
25 25 18 
12 10 2 

antal planter 
------

'" 'o" 
;:: 

'" ... -ti '" Ol'" E 'o" .-e ~ 
.s ;:: 

;::l " ;::l ,!:l '" 0,,,, 

O -
I 

-
O 

\ 

- -
5 - -

10 1 - -
25 

I 
- -

18 1 4 
2 2 I -

plante -7- reaktion 

I ,.::: ol::: 
! ......... I 1""'i ~ IO 

I 2 Æ~~ .s~: 
018 ~8~~8g: 
1::S ~.9A~..s:~ 
oI,!:l .!<:,!:l '" .!<:,!:l'::: 

I - - -
- - -
12 B B 
9 7 5 

13 7 5 
7 4 7 

11 I O 8 

I 

før under efter 
varme- varme- varme

behand- behand- behand-
ling Jing Jing 

- I - -
- - -

0/18 3/18 0/5 
7/30 - 0/8 
0/34 - 1/25 
0/25 24/25 5/18 
0/12 7/12 2/2 

Gennemsmtsværdwr for behand
ling under 18 døgn 

100 
pet. 

70 
pet. 

44 100 5 
pet. pet. pet. 

7 10 B 6 6 62 14 
pet. pet. pet. pct. 

25 39° okt. 1954 24 [; 5 1 1 - - 4 9 5 

I 
26 39° okt. 1954 32 5 5 O O - - - - -
27 39° dec. 1954 20 17 6 O O - - - - -

0/5 5/5 
0/5 5/5 

28 40° dec. 1954 20 1S 4 2 2 1 1 7 O 8 0/18 9/17 
29 40° jan. 1955 30 3 O O O - - - - -

I 30 38° jan. 1955 20 i B 4 3 3 2 1 I 5 3 7 
~ GennemsmtsværdIer for 100 44 11 100 50 33 6 3 7 

0/6 4/6 2/2 
O 64 100 

Ol behandling over 19 døgn pet. pct. pet. pet. pct. pet. 
--------~--~.~~~--~~~~--~--~--~----~--~ 

pet. pet. pet. 



Tabel 6. Termoterapeutiske behandlinger af moderplanter og topstiklinger skåret efter forsk. behandlingstid. 

Materialets art 

Varmebe
handling 
begyndt 

må- år 
ned 

Varme
behand
lingens 

varighed 

Temp.37°C 

I A~tal 
BlomsterbedømmeIse den 20/12-56 

planter 
le-

vende 
tal 
an-

ved an 
varme- pI 

beh. t 
ophør 

er 

I 
I 
I 

blom-
stren- sunde de 
plan- planter 

ter 

gennemsnit pr. 
plante 

--... o ... 
o c.8. o """ ,..... 

i ~~~ ...... -a.l ~ ao 

~t:;d ~~:; Ol El ojS ..... 

"ES .... c Ild ~..s ~ oj - P, 
«:..0 ~..Q", ~A<iS 

Virusunder-
søgelser 

ved inoku-
lation til Helbredel-

tobaks- sespro-

planter. cent hos 
overIeven-Antal plan- de planter ter med 

-;- reaktion 
jan. 1957 

A. 15 moderplanter. . 1 nov. i -19.')5 1 63 døgn 3 3 3 7 5 5 0/3 O 

Stiklin~7r fra A ... I :):) I :: I ~~ ~::~ ~g ~~ ~~ i~ ; ~1 II ~ ~~~~~ i~ 
)1 l) 63 døgn 20 13 12 11 12 B 12/13 92 

~~~~~~---+~--~~~~~~~~-+--~+--~~--~~--~-~~~--
B. 10 moderplanler .. 1 jan. 1 1956 21 døgn 2 l 2 O l 5 3 l 8 0/2 O 

----:S::-:t-c;ik-;l.,.-in-~-7r--'-:cfr-a-:B;;:-. '-'-+1 "---::--+1--:: 1 ~;:--;~:-::"-~--:---';~-;;~-I i~ -~~-+---r-, ~--'---'----l-I ~ 1Mi~ 7~ 
C. 10 moderplanter .. 

Stiklinger fra C ... 
» 

l febr. 1 1956 24 døgn 4--1- 4 -2---:-----1----+1 -3---'-4- r-6-- 4/4 100 

I 
l»~) I » 1 7::-;d:-øg"-n-.----:l-:c5- -, 12°--+---,;1-=-2---1-----c:3:----+I-:-l-:-l -+---=45-1:---~:---+1--::-2/';-::1-:::2--+----:1;-:7;----

Il 24 døgn 15 10 10 5 10 ,,5/10 50 
--------~---~-~--~~--~--~--~---~-- -~-~--



Resultaterne fra denne tabel viser, at hvor behandlingstiden 
har været forholdsvis kort, har tålsomheden overfor de høje 
temperaturer været forholdsvis god, men helbredelsesprocenten 
lille, hvorimod forholdet er omvendt, hvor behandlingstiden har 
været forholdsvis lang. 

I tabel 6 anføres resultater fra behandlinger udført ved 37° C 
i november 1955 samt i januar og februar 1956. 

Fra de behandlede planter er stiklinger skåret under og umid
delbart efter behandlingen og både moderplanter og stiklinger er 
senere undersøgt for virusinfektion. 

Det kan først fastslås, at moderplanternes overlevelsesprocent 
har været ringe, hvilket som tidligere fremhævet utvivlsomt skyl
des lav lysintensitet under varmebehandlingerne. 

I øvrigt kan det konstateres, at uanset planterne, der behand
ledes i november og januar, ikke blev helbredt, var dette tilfældet 
for en væsentlig part af de afskårne stiklinger (topskud). Disses 
helbredelsesprocent forøgedes med voksende behandlingstid både 
ved november- og januar-behandlingerne. 

Resultaterne fra februar-behandlingerne kan virke lidt ejen
dommelige, idet samtlige overlevende moderplanter (dog kun 
i alt 4) er helbredt, hvorimod topstiklinger taget umiddelbart efter 
behandlingerne kun udviser en helbredelsesprocent på 50. 

Imidlertid må det erindres, at virusundersøgelsen af både de 
direkte behandlede planter samt af stiklinger taget fra disse, 
først er foretaget ca. 10 måneder efter varmebehandlingernes 
ophør, hvorfor muligheden for nyinfektioner ved hjælp af bladlus 
(trods forsigtighedsforanstaltninger) ikke ganske kan afvises. 

Tabel 7 indeholder resultater fra varmebehandlinger påbegyndt 
i april 1957. Temperaturerne har været 32 og 38° C, og behand
lingstiderne har varieret fra 14 til 51 døgn. 

Efter behandlingerne er der fra hver plante skåret en top
stikling, og både moderplanter og stiklinger er ca. 9 måneder se
nere undersøgt for virusinfektion. 

Næsten alle planter fra samtlige forsøgsled har tålt varme
behandlingerne. 

Ved 32° C og 35 døgns behandlingstid har helbredsprocenten 
hos moderplanter og topstikIinger været henholdsvis 66 og 93, 
og hvor behandlingstiden ved samme temperatur har været 48 
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Tabel 7. Thermoterapeutiske behandlinger i april 1956 af virusinficerede Chrysanthemum (Orchis)-planter 
i småpotter 

be-Varme 
handli ng 

--

rig-
ed 

va 
tempo h 

I 

---- ._- ._-.----" 

Planternes [ Moderplanter efter behandling 

tålsomhed 
virus-

dømmeise ved blom- under-
string 2°/u -56 søgeIse 

overfor 
be varme 

ved ino--
al gennemsnit 

kulalion 
til to-

ter pr. plante 
bakspl. 

--- 1----

I Cl) ~ I . l Cl) 
1 antal 

"Cl 2 M ~ ~;:... planter .: S 08 ~ 1<8 ~ ;::; med -;-en 
:z1~~ I~~ ~ +"'..... """"' ...... reak-

~!Il ..:.z:::o':l 
lion i ~ OJ oj8o:~ao 

- ~Orl:i'-to ...... jan.1957 g,1 ~ l oj- "I ~_ .. oj .!<.Q- .!<,.Q,.. 

antal I ant 

planter I~~an 

- I"E ... "E ~l ~ 
"-' ;>,g "'S S 

::a Q)~Q,)-S 
~ "CIO"CI§.Q Cl) 
~ .: . CI_ "Cl "Cl 
~ ~1l ~,§< S Cl 
Q) ;::; 

A .-..Q - = <Il 

Topstiklingcr af moderplanter efter 
disses behandling 

I l virus-
bedømmelse ved blom- under-

string 2°/11-56 søgeise 
ved ino-

1 

... 
~ 
<ti 
P, 
Ol c oj 

antal I gennemsnit 
. kuIation 

I til to-planter pr. plantc 
bakspl. 

-----

1>- I~ ~ l B I Q) 

I antal 
~ tj ~æ ~t; I planter 
E I~ §~~ ~~ med -;-
.8 ~ :cl 2~ 22 rcak-.Q 

Cl) I "-' ~ 00 .!<"' "lj '8 'E '3 ~g~ ~§;2 tion i 

'" jan. 1957 8 ;::; oj!c ~_ .. oj_" 
"' ~ oj ~.Q"" ~.Q .... 

Helbr edel
. hos 

rie
de 

ntcr 

sespet 
ove 
ven 
pIa 

mo-
der-
plan-
ter 

top
stik
Un
ger 

32"CJ35 døgn I 151 15 I 15 I 7/ 3/ O/ 31 4.4 6.9 10/15 I 151 141 31-31-01 11 ° 7.B -i37I4)66193 
32°e I 48 døgn I 51 5 I 5 I 21 21 O/ 1/ O 7.0 5/5 I 51 51 0l Ol Ol Ul 5/5 j 100 I 100 
.}:::-:s=oe~i 1-;--:4~dc-'øgn'-----'-I-----=-S:--1 --=sc-l:----:sc--ilC--::s-T--1 O! 11 201 5.1 / 5.8 IO/S / SI 81 71 3/ Ol 61 3.. 5.6 I' 4/S-I- 0)50 
3Soe 121 døgn I 51 4 / 4 I 41 -0-j-on4iJ:O-/-i.;;--0[4-1-5/ 5/ 31 21 Ol 51 La I ~-4/5 / O/SO 
3:CCs"'o-:Oe-'-I-CC3~2-::d--'øg=--n---'/:---'-16c-\I-l"-5:--+-1-1"-5--'c1-1-4/ 141 Ol 111 ° 7.4 1.1/15 16i 161 13; 13[---of4fO-----r-5:9T--15/16 i 100-1 -94 

3S0e!34-døgn I 71 7 I 7 I 71 61 11 9/ O 6.9 6/7 I 71 71 41 41 Ol 11-0- ~ i7T7l86T1oo 
3;:-::8=oC~1 3:-::;9.....,d,--:øg"-.n-;I-----:S+-I __ S-;-i-i ------,--7 +1----::-:31-----;::3.1 Ol 31 ° 8.0 7/7 I 81 71 3/ 31 O/ 11 O 5.3 I 7/7 1 100 I 100 
38°e I 51 døgn I 41 4 I 4 I 2' 21 0i 31 ° 8.0 4/4 I 41 11 Ol 0l Ol Ol I l/I I 100 I 100 



--

Tabel 8. Termoterapeutiske behandlinger i maj 1956 af virusinficerede Chrysanthemum (Orchis)-stiklinger 
i småpotter 
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døgn, er helbredelsesprocenten 100 for både moderplanter og 
afkom. 

Hvor temperaturen har været 38° C, er helbredelsen i de fleste 
tilfælde også total, hvor behandlingstiden har været 37 døgn eller 
derover. - Derimod er ingen af de behandlede moderplanter ble
vet helbredte ved 14 og 21 døgns varmepåvirkning, hvorimod 
henholdsvis 50 og 80 pct. af topstiklinger fra disse planter var 
virusfrie. 

Resultaterne fra tabel 7 viser med stor tydelighed, at behand
lingstidens længde er af større betydning end temperaturen. 

I tabel 8 er angivet resultater fra varmebehandlinger, der i maj 
1956 blev anstillet med småplanter af Chrysanthemum. 

Tre forsøgsserier har været gennemført, nemlig behandling ved 
38° C i 14 døgn, 32° C i 21 døgn og 38° C i 21 døgn. - Virusunder
søgelse af de behandlede planter har været udført ca. g måneder 
senere. 

Bedst resultat opnåedes efter 21 døgns behandling ved 38° C, 
hvorimod 14 døgn ved samme temperatur gav langt dårligere 
resultat. 

Ikke desto mindre er det bemærkelsesværdigt, at helbredelsen 
af direkte behandlede planter overhovedet er lykkedes i nogle 
tilfælde allerede efter 14 døgns forløb, ligesom helbredelsespro
centen for planter behandlet i 21 døgn er usædvanlig høj. 

Dette skyldes muligvis en heldig kombination af passende 
lysintensitet (maj måned), små planter (stiklinger) samt anven
delsen af små urtepotter, hvor jordtemperaturen efter vanding 
ikke sænkes så meget som i større urtepotter. 

Tabel 9 viser resultater fra varmebehandlinger af aspermi
inokulerede tobaksplanter (Nicotiana tabacum »White Burley«). 

Tobaksplanter, der umiddelbart eller eet døgn efter inokula
tionen blev anbragt i termostat ved 37° C, og herefter henstod 
ved denne temperatur i 14 døgn, forblev uden symptomer (både 
lokale og systemiske). 

Planter, der 2 og 4 døgn efter inokulationen blev hensat ved 
37° C i 14 døgn udviste ganske vist ret hurtigt lokale symptomer 
(pletter på de inokulerede blade), men 20 døgn efter inokulatio
nen var der endnu ikke fremkommet systemiske symptomer, lige
som aspermi-virus 14 døgn efter varmebehandlingens ophør 8ta-

660 



Tabel 9. Resultater fra termoterapeutiske behandlinger af tobaksplanter inokuleret med aspermi-virus 14/12 1956 
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1. Lokal symptom fremkomst efter 3 døgn. 
2. Systemisk symptom fremkomst efter 4 døgn. 



Tabel 10. Undersøgelse vedrørende partiel infektion af et udvalgt anlal 
Chrysanthemum-planter (Orchis) skåret i december 1955 

(Moderplanter uden virussympt. 1955) 
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digvæk ikke kunne påvises i de pågældende planter. Senere udviste 
disse dog systemiske symptomer, hvorefter aspermi-viruset let 
kunne påvises. 

I inokulerede tobaksplanter (kontrol), der ikke blev varme
behandlet, fremkom systemiske symptomer allerede efter 4 døgns 
forløb. 

Tabel 10 omhandler resultater fra en undersøgelse, der har 
relation til de tidligere omtalte termoterapeutiske undersøgelser. 
Ved disse har man ofte fået det indtryk, at partiel infektion af 
Chrysanthemum forekommer af og til, hvilket hl. a. kan for
klare, at et begrænset antal af de virusangrebne forsøgsplanter 
allerede før varmebehandlingernc reagerede negativt ved virus
undersøgeIsen (inokulation til indikatorplanter ). 
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For nærmere at belyse disse forhold har forskellige dele af 
seks tilfældig udvalgte, symptom løse Chrysanthemum-planter 
været nøjere undersøgt for virusinfektion. 

Af resultaterne fremgår, at to af de undersøgte planter var 
totalt virusfrie, en plante var totalt virusinficeret, og 3 planter 
var partielt virusinficeret. 

KONKLUSION 
De opnåede resultater fra de termoterapeutiske undersøgelser 
synes at tillade følgende konklusion: 

Helbredelse (virusinaktivering ) af varmebehandlede planter er 
opnået ved behandlinger på flere forskellige årstider, men hel
bredeisesprocenten er størst i april-maj, ligesom planternes tål
somhed overfor varme også er højst på denne tid (stor lysinten
sitet) . 

Det er lykkedes at helbrede virus angrebne planter efter behand
linger ved en lufttemperatur på 32 o C, men langt sikrere resul
tater opnås ved en temperatur på 3r eller 38° C. - Planterne 
tåler disse temperaturer i langt de fleste tilfælde, hvis behand
lingerne foretages i april-maj, ja i en enkelt forsøgsserie over
levede planterne endog 38 0 C i op til 51 døgn. 

Behandlingstidens længde synes at være af større betydning end 
temperaturen. 

Eksempelvis skal fremhæves, at 21 døgns behandling ved 32° C 
gav langt bedre resultat end 14 døgns behandling ved 38° c. -
For at opnå 100 pct.'s helbredelse af et hold virusangrebne Chry
santhemum-planter skal man tilsyneladende regne med mindst 
32' døgns behandling. 

Små planter anbragt i små urtepotter er lettere at helbrede ved 
varmebehandlinger end større planter anbragt i store urtepotter. 

I mange tilfælde vil det være relativt let at opnå partiel hel
bredelse af en behandlet moderplante, således at det vil være 
muligt at skære virusfrie stiklinger fra den pågældende plante 
umiddelbart efter varmebehandlingen. 

Forebyggelse og bekæmpelse 

Da aspermi-virus kan overføres ved mekanisk saftsmitte, bør 
man ved alt arbejde i Chrysanthemum-kulturerne - såvidt det er 

663 



gørligt - behandle syge og sunde planter hver for sig og altid 
huske på, at saft fra en syg plante med fingre, kniv og saks kan 
bringe sygdommen videre til en sund plante. 

Da bladlusene imidlertid - som tidligere omtalt - betyder 
endnu mere for smitteoverføringen vil det selvsagt være af stor 
betydning, om Chrysanthemum-kulturer på alle vækststadier kan 
holdes fri for bladlus. Dette skulle der være god mulighed for ved 
hyppig anvendelse af systemiske insekticider. Ved indkøb af ny
heder fra andre virksomheder - indenlandske såvel som uden
landske - vil det naturligvis være klogt at sikre sig bedst muligt 
plantemateriale, men i mange tilfælde vil det endvidere også være 
hensigtsmæssigt at holde de indkøbte planter i en vis isolation 
fra virksomhedens øvrige Chrysanthemum-planter. Dette gælder 
naturligvis, hvis man virkeligt har »renset ud« i sine egne kul
turer og køber nye planter af ukendt sundhedsstandard, men det 
gælder selvfølgeligt også, dersom det indkøbte materiale regnes 
for betydeligt sundere end virksomhedens eget. 

En endnu vigtigere foranstaltning til hindring af yderligere 
spredning af aspermi-virus samt til en forbedring af de bestå
ende forhold er imidlertid en udrensning af syge planter i de 
bestående Chrysanthemum-kulturer kombineret med et omhyg
geligt udvalg af sunde moderplanter. 

Både kassation af syge planter og udvælgelse af sunde moder
planter bør ske i blomstringstiden, idet de færreste Chrysanthe
mum-sorter udviser sikre bladsymptomer ved infektion med 
aspermi-viruset. 

I flere gartnerier har man i adskillige år i nogen grad søgt at 
foretage en sådan udvælgelse af moderplanter, hvilket da også har 
haft sin betydning. 

Imidlertid er det tvivlsomt, om de her nævnte foranstaltninger 
alene vil være i stand til på fuldt effektiv måde at holde virus
angrebene nede. 

Allerbedst ville det derfor være med et omhyggeligt og velor
ganiseret fremavlsarbejde, således at der efterhånden kunne ska
bes mulighed for, at interesserede virksomheder til stadighed 
kunne forsynes med absolut virusfrit modermateriale af de vig
tigste Chrysanthemum-sorter. 
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Ch rysanthcmum -aspermi -virus 
forskellige Chrysanthemum-sorter og indikalorplanler 

Fig. 2. Orchis. Tv. sund hlomst foto F.II. 

Fig. :l. Nelros~. Tv. sund blomst {o to Hertz 



Fig. 4. Queen of Ihe Pinks. Ty. sund hlornst {oIIlM.H.n. 

Fig. 5. Mentor. Tv. sund blomst foto M.H.D. 



Fig. 6. HDlinda. Ty. sund bloms! foto M.ll./). 

Fig. 7. Zinnia elegans. Tv. sund bloms f"lo II alz 



Fig. 8. Kicotiana tabacum »\Vhite Burley« foto F.H. 



Fig. 9. l\'"iculiana g]ulinos3. Tv. suna plante fola M.II.D. 



Fig. 10. l\icotiana rustica. Tv. sundt blad foto Hertz 

Angrebet af aspermi-virus 



Fig. 11. Lycopersicum esculentum (tomat) foto Hertz 

Angrebet af aspermi-virus 



For et sådant fremavlsarbejde skal følgende retningslinier 
kort anføres: 

1) I bestående virksomheder udvælges i blomstringsperioden 
et begrænset antal af de sundest udseende moderplanter. 

2) De udvalgte planter undersøges for infektion med aspermi
virus ved inokulation til tobaksplanter (Nicotiana tabacum 
» \Vhite Burley«), idet man som inokulat anvender ekstrakt 
fra blomsterne på de pågældende Chrysanthemum-planter. 

3) Såfremt det inden for en værdifuld Chrysanthemum-sort er 
Ullluligt at finde virusfri planter, foretages varmebehand
linger med efterfølgende inokulation til tobaksplanter. 

4) De undersøgte og virusfrie moderplanter opformeres (klon
vis ) hurtigst muligt under forhold, hvor risikoen for ny
infektion er så minimal som mulig. 

Et fremavlsarbejde som det her nævnte kan sandsynligvis bedst 
løses på organisations-basis og i nært samarbejde med forsøgs
virksomheden, og det er i den forbindelse glædeligt at konstatere, 
at bestræbelserne i den retning er i gang. 

Bliver et sådant arbejde heldigt gennemført vil det utvivlsomt 
højne sundhedstilstanden i danske Chrysanthemum-kulturer 
betydelig grad. 

RESUME 
Chrysanthemum-planten angribes af adskillige vira, af hvilke ni 
er beskrevet her. 

Særlig indgående omtale får Chrysanthemum-aspermi-virus, 
der som det eneste af de beskrevne har været genstand for nær
mere undersøgelser i Danmark. 

Aspermi-virus omtales første gang i en engelsk beretning for 
1946, men er utvivlsomt identisk med et Chrysanthemum-virus, 
der allerede i 1938 beskrives fra England. 

Fra dette land foreligger nu resultater fra adskillige under
søgelser vedrørende aspermi-virus, der ligeledes er rapporteret 
fra USA og Holland. 

I nærværende afhandling er resultaterne fra de vigtigste uden
landske undersøgelser omtalt. Af disse resultater fremgår bl. a. 
at aspermi-viruset, der hos Chrysanthemum hovedsagelig frem
kalder blomster-symptomer, har et meget stort værtplanteområde. 
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- Smitteoverføringen kan foregå ved mekanisk saftsmiUe, lige
som flere bladlusearter er i stand til at overføre viruset, som 
hører til de ikke-pers is ten te. 

I Danmark nævnes virusangreb hos Chrysanthemum første 
gang i 1932, uden at disse angreb dog blev nærmere undersøgt. 
- Hos Chrysanthemum og tomater blev aspermi-virus i 1952 
påvist ved undersøgelser udført af Statens plantepatologiske For
søg. Siden har man samme sted udført talrige undersøgelser vedr. 
det pågældende virus, som ved infektionsforsøg er blevet påvist 
i 64 Chrysanthemum-sorter (tabel l). 

Rent eksperimentelt er det ved de danske forsøg lykkedes at 
overføre aspermi-viruset til 20 forskellige plante-arter (tabel 2). 
Af disse har 5 arter, heriblandt kartoffel (Solanum tuberosum) , 
såvidt vides ikke tidligere været omtalt som modtagelige. 

Forskellige symptomtyper hos angrebne Chrysanthemum er 
nærmere beskrevet, ligesom der er redegjort for karakteristiske 
symptomer i forskellige indikatorplanter. 

De mest arbejdskrævende aspermi-undersøgelser, der er fore
taget ved Statens plantepatologiske Forsøg, er udført i 1954, 1955 
og 1956, hvor omfattende termoterapeutiske forsøg har været 
anstillet. 

Forsøgsmateriale og apparatur samt forsøgenes udførelse er 
omtalt i detaljer, mens hovedresultaterne fra arbejdet er opstillet 
i syv tabeller (3-9), og nærmere kommenteret i teksten. 

Som konklusion af disse resultater kan det fastslås, at Chry
santhemum-planter inficeret med aspermi-virus kan helbredes 
ved passende varmebehandlinger. -- Den bedste årstid for be
handlingen er april-maj, og den mest hensigtsmæssige tempe
ratur 37-38° C, uagtet helbredelse er opnået ved 32° C. 

Helbredelse er i nogle tilfælde opnået ved kun 14 døgns be
handlingstid, men for at opnå sikre resultater bør behandlings
tiden vare 32 døgn eller derover. 

Små planter er lettere at helbrede end store planter, hos hvilke 
der ofte kun har været tale om partiel helbredelse. Hos sådanne 
partielt helbredte planter har afskårne topstikIinger i de fleste 
tilfælde været virusfri. 

Forebyggelses- og kontrolforanstaltninger vedr. aspermi-virus 
omfatter først og fremmest omhyggelig bekæmpelse af bladlus 
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(smittespredere), isolation mellem syge og sunde planter, ud
vælgelse af sunde moderplanter - ikke alene på symptombasis, 

men også ved infektionsforsøg (testning) og sluttelig isoleret 

opformering af de virusfri planter. 

SUMMARY 
In ,the present report nine Chrys,anthemum-virll'ses are dcscribed. 
Of these, aspermy virus is the onlyane an 'which more thorough 
investigations have been made in Denrnark. 

Aspermy virus was reported from EngI1and in 1946 and since then 
much work an the virus has been carried out, especially in Great 
Britain, but reports concerning the virus have also com e from U.S.A. 
and Holland. 

Cases af ,virus 'infeded Chrysanthemum in Denmark w'cre aiready 
mellJtioned in 1932, but no investigations were then carried out. 

In 1952 indexing work at The Slale Experimental Station for Plant 
Diseases and Pests showed aspel1my virus to be present in both 
tomatoesand Ohrysanthemum, and in the last five ye'ars several 
investig,ations oancerning thi s virus have been carried out. 

By indexing ta tabacco plants the aspermy vi,rus has hecn faund 
in 64 'VaTietiesof Chrysanthemum (table 1), and by mechankal sap 
inaculation the virus has been transmitted ta 20 dHferent pl-ant species 
(table 2) of which five have not been previously reported as suscep
tibIe. 

The most lintensive work an laspermy virus was 'done in .1954, 1955, 
and 1956, when ratller coroprehensive thermotherapeutic invcsHga
tions were carried out. 

The mainresuIts from this work, which are qUJoted in seven ta'bles 
(nr.3-9), 'shaw that Chrys'anthemum plants infeclted wHh aspermy 
virus ean be cured by suitable heat treatments. 

The best Hme af the year for thesc treatments -seems 1.0 be AprH
May, the iemperature most recommended being 37-38 0 C, althou'gh 
recovery has been obtaine1d at 32 o C. 

After 14 days trea,tment, virus ,inacilivation has occurred ]11 same 
cases, 'but ta obtain more cePiain results treatment should last for at 
least 32 days. 

The virus is easier to inactiv.ate in sroall than in large plants, in 
whic'h pal~haI recovery anly is common. From such plants cuttings 
are 'in most cases virus free. 

Prevention and sanitary measures concerning aspermy virus com
prises a carefuHy control of aphides, isolation af diseased plants 
from healthy anes, selection af healthy mother plants - not onlyan 
basis of symptams, but also by indexing to suirtJable test plants -
and finally ,the propagatlon af the virus free plants under isolated 
condiHons. 
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