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Soil-borne viruses. 1. Rattle virus (continued investigations 2) 

B. Engsbro 

1283. beretning 

Sortsundersøgelserne har vist, at næsten en fjerdedel af de 285 undersØgte kartoj)fe:lsorter var 
resistente ehler tolerante over for rattlevirus.. 

OverfØring alf ringrust fra model1knolde til afkom forekommer i mindre omfang. og for de,t 
meste kun i få generationer; i et enkeLt tilfælde er ringrust dog fundet i 8 på hinanden fØlgende 
generationer. 

Ved anvendelse af 100 pet. ringrustangrebne læggeknoIde er det efter 7 års forløb ikke lyk
kedes at smitte »Slund« jord med rattlevirus. 

UndersØgelser på ra·ttleinficeret jord har vist, at jo dybere knoldene er p~aceret i jorden, des 
hy~gere forekommer angreb af ringrust. 

Nøgleord: Rattle'virus, Ringrust, Kartoffel. 

Summary 
Investigations of 285 potato varieties showed that 65 (23 per cent) were resistant Dr tolerant to 
I'attle virus (spraing), talble 8. 

Transmission of mttle virus (sprrung) from infeoted æed potatoes to 1!he progen~ do happen, 
normally ~n smalleramounts, and Last fO'r only few generations, but in one case it has been flound 
for 8 generations, tabile 1. 

After 7 years of continued potato growing (USling s,eed potatoes 100 per cent infected with 
rattle virus) the soU has not yet been infested with rattle virus, aJthough TI'iohodorus spp. 
were present inthe soil, table 2. 

Investigations of tubers lifted from various depth on infested soil, showed that the percentage 
af tubers inJfected with spræng increased with the depth, table 4 and 5. 

Key-words: Rattle virus, Spraing, Potato. 
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Indledning 
Nærværende beretning omfatter undersØ'gelsex 
og forsØ'g i fortsættelse alf beretning nr. 1068, 
Tidsskrift for Planteavl 77:1 (1973) 103-117, 
hvori deT redegjordes for resrultateme af tidli
gere forSØg og undersø'gelse,r <wer rattlevirus. 

UndersØgelserne har omfattet rmgrustan
grebne 'knoldes lanV'endeldghed som læggemate
riale, ringrustens forekomst i knolde i forskel
lig jorddybde og fortslatle sortsundersøgelser. 

Overføring af ringrust fra moderknoide til afkom 

RIDgrust i kartoffelknoIde forårsages 'af infek
tion med Tobacco rattle virus, der overfØres af 
nematoder af slægten Trichodorus. 

Tidligere undersØgelser har vist, at ringrust 
også i mindnre omfang kan overføres fra mo
derknoldene til de nye knolde. 

Disse undersØgelser er fortsat på ,sund jord, 
d.v.s. jord uden rattlevims og Trichodorus spp. 
ved Ros!lcilde forsØgsstation, og har i alt omfat
tet 32 kal1toffe1sorter. 

Tabel 1. Ringrustangreb i avlen efter ringrustangrebne kartoffelknolde 
lagt i »sundc jord. Roskilde 1968-75 

Pet. knolde med J1ingru~t 

Sort 1. år 2. år 3. år 4. år 5. år 6. år 7.år 8.år 

Amex ............. O 
Vandel 64-QU-16 ... O 
Arran Banner ...... 2,2 O 
Prominent ........ 1,3 O 
Rector ............ 5,4 O 
Up to date ......... 2,6 O 
Vandel 54-DR-15 ... 0,3 O 

~ 62-0E-9 .... 3,3 O 
63-LL-15 ... 1,4 O 

» 64-QU-9 .. , . 9,1 O 
» 64-QU-19 ... 2,5 O 

Alpha ............. 6,3 ' 3,5 O 
Kennebee .......... 3,9 1,1 O 
Prumex ........... 0,5 2,6 O 
Sieglinde .......... 1,1 1,0 O 
Vandel 62-NU-2 .... 3,6 1,0 O 

63-NB-ll 5,5 5,5 O 
63-PJ-12 ... 5,8 1,3 O 
64-NB-21 2,1 1,7 O 
64-PØ-2 .... 5,5 6,3 O 

Amigo ............ 5,0 6,3 4,6 O 
DianeIla ...... , ... , 7,6 3,1 0,5 O 
Kerrs Pink., ....... 10,1 12,8 2,0 O 
King George ...... 5,3 8,0 1,6 O 
Majestic .......... 2,4 4,1 2,4 O 
Parnassla .......... 7,8 7,4 1,1 O 
Urgenta ........... 1,8 1,6 0,4 O 
Vande,l 63-0V-5 .... 9,1 2,7 0,8 O 
Sydens Dronning ... 2,4 16,3 4,4 0,8 O 
Vandel 59-JH-l 5,6 4,0 8,3 4,5 O 

63-PH-2 1,5 2,0 5,4 3,6 O 
» 57-SJ-80 3,3 4,3 19,2 8,7 1,7 12,7 4,6 5,0 
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Oprindelig er deraf hver sort lagt 100 knolde 
med ringrust. 

Hvert års avl er det fØlgende forår undersØgt 
for forekomst af ringrust og angrebne knolde 
lagt igen, indtil ringrust ikke længere fandtes 
i avlen. 

Som det fremgår af tabel 1 kan ringrust, (for 
det meste i mindre om1iang) fØlge med et parti 
i nogle år, selv når dette placeres på sund jord. 

I 2 soTter fandtes ingen ringrust i avlen allerede 
det første år 

I 9 sorter fandtes ringrust i 1 år (generationer) 
- 9 - 2 -
- 8 - 3 -
- 3 - 4 -
og i l sort er ringrust indtil nu fundet i 8 år 

(generationer) . 

Omfanget af oogrust ,i de 71 prøver·aif avlen ef
ter ringrustangrebne partie'r, der indtil nu er 
undersøgt i dette forsØ'g på »sund« jord, og 
hvori ringrust forekom, fremgår ligeledes af 
tabell. 

I 47 prØver fandtes indtil 5 pct. knolde med 
ringrust. 

I 19 prØve'r fandtes mellem 5 og 10 pct. 
knolde med ringrust 

og i 5 prØver fandtes mellem 10 og 20 pct. 
knolde med ringrust. 

Overføring af ringrust fra angrebne knolde 
til »sund jord« 

På et areal ved Jyndevad forSØgsstation, hvor 
der ved jordprØveundersøgelser ikke påvistes 
rattlevirus ved forsøgets start, er jorden forsØgt 
smittet med rattleYirus ved kartoffeldyrkning 
med fOl1skelligt interval, (l-8 år, parce~ 1-8) og 
ved som læggemateriale 'at anvende ringrust
angrebne (=rattlevirooinfioeroo.e) kartoffel
knolde af sorten Sieglinde. 

I de mellemlioggende år er parcellerne dyrket 
med byg og roer. Forsøgene er fulgt ved jord
prøveundersøgelser for rattlevirus og Trichodo
rus spp. fra samtlige 8 parceller hvert år, og 
undersØgelser for ringrust i 200 kartoffe1knolde 
fra parcellerne dyrket med kartofler det på
gældende år. 

Som det fremgår af tabel 2, er der fundet 
Trichodorus spp. i 'alle parceller (men kun i 
ringe omfang, 1-10 pr. prøve), meIliS rattle
virus endnu ikke er påvist efter 7 års kartoffel
dyrkning. 

Forekomsten af ringrust i kartoffelknoldene, 
tabel 3, har været af så ringe omfang, at den 
med rimelighed kan forklares alene ved overfø
ring fm moderknoldene. 

Tabel 2. JordprøveundersØgelser j forsØg med 
rattlevirus, Jyndevad 1968-75 

Ar RattIevirus påvist Trichodorus spp. påvist 

1968 
1969 få i nr. 4, 5 og 6 
1970 
1971 
1972 
1973 fåi nr. 1,2,4,6 og 8 
1974 få i nr. 1,2,3,5,7 og 8 
1975 få i nr. 1,2,3,4,6,7 og 8 

Tabel 3. KnoldundersØgelser i forsØg med 
rattlevirus, Jyndevad 1969-75 

Ar 2 

1969 1,5 O 
1970 1,0 
1971 ° ° 1972 ° 1973 ° 0,5 
1974 3,0 
1975 0,5 1,0 

Pct. knolde medringrust 
parcel nr. 

3 4 5 6 7 

0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 

1,0 
1,5 

1,0 
2,5 1,5 

8 

3,0 

Ringrustangrebne kartoffelknoldes placering i jorden 

Ved Lundgård, Studsgård og Lyngby blev der 
i årene 1972, 73 og 74 arnagt forsøg med sunde 
læggek!artofler af SIOrten Siegtinde. 

Ved optagningen blev knoLdene ho[dt for sig 
i grupper for hver 3 cm dybde, og de blev mter 
overskæring undersø'gt for ringrust. 

For hverlt: fOTSØ'gsled og år undersøgtes knol
dene ved 50 planter, og kun p.lanter med angreb 
er medtaget ved opgørelsen. 
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I tabel 4 og 5 er resultatet af de 3 års forsøg 
samlet, og det Sies heraf, at ringrustangrebet er 

tiltagende med dybden ·af knoldenes placering i 
jorden. 

Tabel 4. Angreb af ringrust i kartoffelknolde i forskellig dybde. 
Lundgård, Lyngby og Studsgård 1972-74 

Dybde Antal knolde Antal knolde m. dngrnst Pct. knolde m. ringrust 

iem i alt stærkt svagt i alt stærkt svagt i alt 
0-3 o ••••••••• 319 3 10 13 1,0 3,1 4,1 
3-6 .......... 737 9 26 35 1,2 3,5 4,7 
6-9 .......... 972 46 61 107 4,7 6,3 11,0 
9-12 .......... 1097 91 70 161 8,3 6,4 14,7 

12-15 .......... 736 82 49 131 11,1 6,7 17,8 

I alt ........... 3861 231 216 447 6,0 5,6 11,6 

Tabel 5. Angreb af ringrust i kartojfelknolde i forskellig dybde 
ved de enkelte forsøgssteder og år 

Dybde 

iem 1972 1973 
0-3 .......... 3,0 5,9 
3-6 .......... 3,0 8,1 
6-9 .......... 9,9 15,8 
9-12 .......... 15,7 16,9 

12-15 .......... 21,4 19,9 

Gns. ........... 11,4 14,8 

Sortsundersøgelser 

Tabel 6. Nogle karlo//elsorters modtagelighed for 
ringrust (rattIevirus). Lundgård 1972-75 

Pet. knolde med ringrust 
Sort 1972 1973 1974 1975 

Alpha ........ 25 27 32 1 
Amex ........ 11 8 O 
Bintje ........ O O O O 
DianelIa ...... 9 3 4 O 

» X-fri 12 
Kennebec ..... 19 2 20 O 
Norehip 7 
Sieglinde 4 24 O 
Urgenta 7 4 2 O 

Med henblilk på at .finde resiJstente/tolemnte 
kartoffelsorter undersØges hvert år et anrtal 
nyere sorters reaktion over for infektion med 
ratt1evirus. 

UndersØgelsen foretages ved at place,re 50 
knolde ,af de pågældende sor.ter på et areal ved 

408 

Pet. knolde med ringrust 

1974 Lundgård Lyngby Stud~gård 

4,2 4,2 4,8 O 
2,9 5,3 2,7 1,6 
5,7 12,3 7,1 4,3 
9,0 15,9 11,9 11,1 
6,7 18,8 20,0 5,9 

6,3 12,3 10,9 5,6 

Lundgård forsøgsstation, hvor rattlevirus og 
dets vektor Trichodorus spp. forefindes. Ved 
hØst undersøges 200 knolde (4 fra hver plante) 
af hver sort for ringrust. 

I pel1ioden 1972-75 er i alt 9 navngivne sor
ter (tabel 6) og 118 nummersorter fra Land
brugets Kartoffelforædlings!ltation i Vandel un
der8Ø1gt 1 eller flere gange. 

Da infekltionsbetingelserne varierer med åre
ne og rustintensiteten derfor iikke er uge Sltor 
hvert år, sammenlignes resultaterne med rust
forekomsten hos nogle meget modtagelige kar
toffelsorter (Alpba, Kenoobec og Sieglinde), 
der er indlagt som måleprØveT. 

Som det fremgår af tabe,l 7 fandtes. kun sva
gere ringrustangreb, selv i de meget modtage
lige kartoffelsOflter i 1962, 1971 og 1975, og 
resultaterne for sorter der kun er underSØgt i 
et af di:sse år, må derfor tages med meget stort 
forbehold. 



Tabel 7. Sorts undersØgelser j kartofler. 
Lundgård 1962-75 

Gennemsnitligt angreb af ringrust i meget 
modtagelige sorter 

Pet. knolde med Pet. knolde moo 
Ar ringrust Ar ringrust 

1962 2 1969 18 
1963 24 1970 29 
1964 51 1971 3 
1965 57 1972 15 
1966 32 1973 20 
1967 23 1974 14 
1968 32 1975 O 

I årene 1963-70 og 1972-74 er i alt under
søgt 285 k:.artoffeLsorter, og 65 af disse eller 
23 pet. har vist sig at være resistente ener to
lerante over .for mttlevirusi, tabel 8. 

Tabel 8. Kartoffelsarters modtagelighed 
for ringrust 

SortsforsØg ved Lundgård 1963-70 og 1972-74 

Resistente Lidt Noget Meget 
eller moo- moo- moo-

tolerante tagelige tagelige tagelige 

Pet. knolde med 
ringrust ... O <2 2-10 >10 

Antal sorter ... 65 80 60 80 
Pet. » 23 28 21 28 

Diskussion 

OverfØring af ringrust fra moderknolde 
Normalt anvendes ikke partier af læggekar
tofler med l 00 pet. angrebne knoLde, som i det 
her omtalte forsøg. 

Anvendes ringrustangrebne partier som lreg
gemateriale på »sund« jord kan ringrusten 
imidlertid ret hurtigt forsvinde helt fra partiet 
(i løbet af få generationer). 

I engelske undersØ'gelser 'er også fundet for
skel på sorterne, og overfØring af ringrust er 
især fundet li sorter med sv:age symptomer (5 og 
6). I nærværende undersØgelse har dette ikke 
været tilfældet, idet overfØring af rattlevirus er 
fundet både i sorter med svage, og i sorter med 
stærke symptomer. 

Efter 7 års dyrkning af lOOpet. ringrustan
grebne læggekartofler er det i'k'ke lykkedes at 

inficere for8Øgs1arealet (indeholdende Trichodo
rus spp.) med mttlevirus. 

Disse undersøgelser tyder for de fleste sor
ters vedkommende på, at ringrustangrebne kar
toffelpartier kan anvendes· som læggemater1aie 
på »sund« jord uden større risikO' for ringrust
angr~b af praktisk betydning li avlen. 

Også hollandske undersøgelser (7) har vist, 
a[ det er vanskeligt: ,at innicere en »sund« ne
matodbestand (Trichodorus spp.) med rattle
virus,idet det synes som om Trichodorus-art 
ehler population og viruslinien skal "passe sam
men«. Det konkluderes, at anvendelse af rattle
V1i'l'Usinficeret læggemateriaile kun i de færreste 
tilfælde vil medføre smitte af jO'I'den (Tricho
dorus spp.). Dette ,SIkyldes måske, at rattle
virus i de smittede planters rødder findes i. cen
tnalcylinderen og ikke i ep~deIlIn[s (1). 

T~dligere danske undersØgerser har vist, at 
også på »syg« (rattieinficeret) jord er ringl"ust 
i læggematerialet af unde,rordnet betydning. 
Avlen vil her iaNe tilfæLde få ringrust i større 
eller 'mindre grad (3 og 4). Omfanget er afhæn
gigt af årets betingelser for vektoren (Tricho
dorus spp.), og især synes nedbØrsforholdene 
(jordens fugtighed) i juni-juli at være 'af stor 
betydning (2 og 4). 

Ringrustangrebne knoldes placering i jorden og 
sortsundersØgelser 
Ved undersØgelserne viste det sig, at ringrust
angrebet var tiltagende med knO'ldenes dybere 
placering J jorden, og dette forhold må der nO'k 
tages hensyn til ved sortsunder8Øgelseme, i; 
hvert fald i mere tørre somre, således at for
trinsvis dybere liggende knolde af passende· 
stØrrelse undtages til underSØgelse for ringrust. 

Konklusion 
Angreb afringrust i kartoffulknolde er afhæn
gig af: 
1. Patogenets (Potato l"attle virus) tilstedevæ

relse 
2. Vektorernes (Trichodorus spp). tilstedevæ

relse 
3. Fugtighedsforholdene i jorden 
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4. Kartoffelsorternes større eller mindre tole
ranS (evt. resistens). 

Derimod er det ·af mindre betydning for an
greb af ringrust i kartoffebvlen (afkonunet), 
om der som læggernateTiale er anvendt knolde 
med eller uden ringrust. 
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