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STELLINGEN
I
Het is niet mogelijk, na te gaan in.welkevorm plantevirussen in het floeem
wordengetransporteerd.
II
Uit de vorm van een virus, zoals deze zich met behulp van de elektronenmicroscoop aan ons voordoet, kunnen een aantal eigenschappen van het desbetreffende virusmetvrij grotezekerheid worden voorspeld.
Ill
De algemeen gehuldigde opvatting, dat het bladrolvirus van aardappel in
hetfloeemisgelokaliseerd, berust op onvoldoende gronden.
IV
In Nederland dient te worden gestreefd naar een grotere spreiding van de
oogst van doperwten. Hiertoe verdient hetgebruik van verschillende rassen de
voorkeur boven het zaaien op verschillende tijdstippen.
V
Bij het onderzoek naar de invloed van de daglengte op de produktie van
cultuurgewassen moet onderscheid worden gemaakt tussen het fotosynthetisch
enhet eventueel fotoperiodisch effect.
VI
Uit de resultaten van de nacontrole van aardappelpootgoed met de IGELLANGE toets blijkt, dat de besmetting in het loof in hoofdzaak op een vroeg
tijdstip plaats vindt.
VII
Het is gewenst, dat standaardmethoden worden opgesteld, die voor de beschrijving vanvirussendienenteworden toegepast.
VIII
Toepassing van curatieve fungiciden verdient bij de bestrijding van verschillende schimmelziekten de voorkeur boven het gebruik van preventieve middelen.
IX
Hetisonjuist, metbetrekkingtothetvaststellenvanderooidatum bijdeteelt
van aardappelpootgoed, rasverschillen in acht te nemen,diezijn gebaseerd op
hettijdstip van afrijping van elkder betrokken rassen.
X

Bij de overgang van agrarische bevolkingsgroepen naar de industrie treden
spanningen op, die in een gerichte vrije-tijdsbesteding dienen te worden opgevangen.
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ALGEMENE I N L E I D I N G
Het telen van pootaardappelen van hoge kwaliteit, wat vooral wil zeggen:
vrij van virusziekten, kan in Nederland met succes plaats hebben dank zij de
vrij gunstige klimatologische omstandigheden. Deze omstandigheden bepalen
nl. het tijdstip van het optreden vanMyzuspersicae(SULZ.),die alsde belangrijkste overbrenger van een aantal aardappelvirussen beschouwd kan worden.
Dit tijdstip nu is in Nederland zodanig, dat de besmetting van de planten zo
laatplaatsvindt,datdezekunnenwordengerooid,voordathetvirusdeknollen
heeft bereikt. Toch zijn de omstandigheden geenszins zodanig, dat zonder
verdere maatregelen gezond pootgoed zou kunnen worden geteeld. Een nauwkeurig uitgevoerd stelsel van cultuurmaatregelen is hier onontbeerlijk. Deze
maatregelen zijn gebaseerd op de mogelijkheid om de kans op infectie van de
jongeknollenteverminderendoor b.v. deinfectiebronnen wegtenemen(vroege
selectie) en indien al een infectie in het blad tot stand is gekomen, zodanige
maatregelen tetreffen, dathetvirusniet indevoor pootgoed bestemde knollen
komt.Omditlaatstetebereikenwordt elkjaar eendatum („rooidatum")vastgesteld, voor welkedeplanten moeten zijn gerooid. Voor dejuiste vaststelling
vandezedatumzijn de volgendepuntenvanbelang: 1e.Hettijdstipvan infectie
vandeplant.2e. Hettijdsverloop tussendeinfectievandeplantenhetmoment,
waarop het virus de knol binnendringt. Het eerstgenoemde punt is voor een
belangrijk deeleen entomologische kwestie, althans voor wat betreft devirussen, die door bladluizen worden overgebracht. Dit zijn voor Nederland voornamelijk het bladrol-,Y-,A- enaucubabontvirus, waarvan bladrol welhetbelangrijkste genoemd mag worden. Omtrent het tweede punt, nl. de vraag hoe
langhetduurtvoordathetvirusnaeeninfectievanhetloof,deknollen bereikt,
waren tot dusverrenog onvoldoende gegevensbekend. Dat echter eenjuist inzicht hierin van groot belang is, mogeblijken uit het volgende. Een te vroeg
rooienvandeplantenzouvoorde kwaliteitvanhet pootgoed gunstigzijn,maar
zou invelegevallen aanleiding geven tot te kleine opbrengsten.In een artikel,
voorkomendinde „VerslagenvanhetLandbouwkundigOnderzoekindeNoordOostPolder" (ANONYMUS, 1955)wordencijfers genoemd overdeknolgroeivan
TABEL 1. Mate, waarin de knollen van enkele aardappelrassen in gewicht (uitgedrukt in
kg/ha/dag) toenemen in de periode van 10 dagen v66r tot vijf dagen na de datum
van het vroege rooien.
Rate of dailygrowthof thetubersof somepotato varietiesinkg/ha in theperiod from
tendays beforetillfivedaysafter thedate of earlyharvesting.
gemiddeld/
average
1953
1954
1955
Ras/ Variety
1953/1955
\
Eigenheimer . . . .

810
830
650
810
760

950
760
710
470
670

890
700
680
640
640

880
760
680
640
690

enkeleaardappelrassenomstreeksderooidatum(vandeklasseE),waaruitdein
tabel 1 vermeldecijfers zijn overgenomen.
We zien hieruit, dat omstreeks de rooidatum nog een zeer sterke knolgroei
plaatsheeft entevroegrooienzoudan ookfinancieelnadeligzijnvoor depootaardappeltelers. Telaat rooien daarentegen zou aanleidinggeven tot een hoog
percentage viruszieke knollen, daar het virus in dat geval de gelegenheid zou
hebbenindejongeknollendoor tedringen.Hetbelangvanjuistegegevensomtrent desnelheidvan hetvirustransport naar deknollenisdus duidelijk.
Gedurende een aantal jaren werden daarom proefnemingen aangaande het
transport van aardappel X-, Y-, S- en bladrolvirus verricht. Het onderzoek,
betrekkinghebbendophetaardappelX-viruszulleninditgeschrift wordenvermeld, waarbij verschillende aspecten van het virustransport ter sprake komen.

HOOFDSTUK 1

HET TRANSPORT VAN AARDAPPEL X-VIRUS
VAN HET GE'iNOCULEERDE BLAD NAAR DE STENGEL
1.1. I N L E I D I N G

Bij de bestudering van het transport van virussen van het moment van de
inoculatie op een bepaalde plaats tot op het moment, waarop het virus in een
ander gedeelte van deplant kan worden aangetoond, moeten, zoals o.a. reeds
door CAPOOR(1949)werdvastgesteld,devolgendefasenworden onderscheiden.
1. Devermeerderingvan hetvirus op deplaats,waar deinoculatie tot stand is
gekomen.
2. Het transport van het virus van dit „vermeerderingscentrum" af naar de
overige delen van de plant.
3. De vermeerdering van het virus op de plaats, waar het na het transport is
aangekomen.
Punt 3isinfeite slechtsvoorhetexperiment van betekenis.Uit het oogpunt
van snelheid van virustransport doet het niet ter zake. Ishet virus nl. eenmaal
ergens aangekomen, dan zalhet pas na een bepaalde tijd aanleiding geven tot
het verschijnen van ziektesymptomen of met andere hulpmiddelen zijn aan te
tonen. Bij debestudering van het virustransport moet men echter wel degelijk
rekening houden met degenoemde derde fase, omdat de methoden van virusdiagnostiek, die ons ter beschikking staan, niet zo gevoelig zijn, dat een of
enkele (pas getransporteerde) virusdeeltjes kunnen worden aangetoond. We
zouden dus, afgaande op de resultaten, verkregen met de gebruikelijke toetsmethoden steeds een verkeerd beeld van het transport van het virus krijgen.
We moeten daarom bij de opzet van onze proeven steeds rekening met deze
factor houden.
1.2. L I T E R A T U U R

Het transport van virussen in het algemeen is reeds door vele onderzoekers
onderzocht en beschreven. Duidelijk komt uit het onderzoek hierover naar
voren, dat een zekere periode moet zijn voorbijgegaan, alvorens een verplaatsing van het virus van enige betekenis is aan te tonen. BONING (1928) vond,
door na de inoculatie periodiek de geinoculeerde bladeren weg te nemen, dat
T.M.V.1)intomaatnadriedagendeStengelwasbinnengetreden. SAMUEL(1934)
verkreeg met hetzelfde virus en dezelfde proefplant dezelfde resultaten, terwijl
KUNKEL (1939) ook met T.M.V. en tomaat een minimum tijd vond van 44
uren. Beide laatstgenoemde onderzoekers pasten een werkwijze toe, waarbij
de aanwezigheid van het virus op een bepaald moment werd vastgelegd door
b.v. een stengeldeel gedurende enige tijd in steriele, vochtige buizen te leggen.
Nadat opdezewijzeeventueelaanwezigvirusdegelegenheid hadgehadom tot
vermeerdering te komen, werd de aanwezigheid ervan nagegaan op een toets') Tabaksmozalekvirus

plant. Hoewel de mogelijkheid bestaat, dat op deze wijze niet in alle gevallen
eenjuist beeldwerd verkregen, wijken de resultaten niet merkbaar af van die,
welkeop andere wijzen werden verkregen.PANOS(1948),werkend met T.M.V.
enaardappel X-virus,beide met tomaat alsproefplant, vond voor het T.M.V.
een tijd van minimaal vier dagen, voor het aardappel X-virus vijf dagen. Deze
tijden liggen iets hoger dan vorengenoemde, wat waarschijnlijk moet worden
toegeschrevenaanhet feit, dat PANOSeenserologische toetsmethode gebruikte,
die niet gevoelig genoeg is om ook geringe virusconcentraties aan te tonen.
CAPOOR (1949)paste dezelfde werkwijze toe als SAMUELen vond voor T.M.V.
in tomaat drie en een halve dag en voor het aardappel X-virus, eveneens in
tomaat, drie dagen.
Met aardappel als toetsplant werd gewerkt door ZYLSTRA (1941), die vermeldt,dathet„Canadastreak"- virusenhet„rugosemosaic"- virus72uurnodighebben omuit het ge'inoculeerde blad in de bladsteel en 94uur om uit het
bladindeStengeltekomen.
De bovenvermelde gegevens hadden alle betrekking op met sap over te
brengenvirussen.Mindertalrijk zijndegegevensoveruitsluitend door insekten
overtebrengenvirussen. BENNETT(1934)werktemethet „curlytop"-virus van
bietenvond,datditvirusreedseenuurlaterhetdoormiddelvandecicadellide
Eutettix tenellus (thans: Circulifer tenellus) geinoculeerde blad van debiet had
verlaten. Voor een virus van mais, het zgn. „mais streak"-virus, vond STOREY
(1928),dat gedurende deeerstetweeuren na deinoculatie eenverplaatsingvan
40cm in het blad plaatsvond. BEEMSTER(in druk) vond voor het bladrolvirus
van aardappel met als toetsplant Physalisfloridanadat dit virus in de meeste
gevallen minstens24uur inhetge'inoculeerdebladblijft. Na42uurishetmeestal destengelbinnengetreden.
Uit degegevensover demet sap over tebrengen virussen blijkt, dat hetmoment, waarop zulk een virus het geinoculeerde blad verlaat niet geheel hetzelfde isbij deverschillende auteurs.Deze wijzen er overigens ook in hun publikaties op, dat verschillen tussen verschillende planten van een proefserie
steedswordengevonden.De ordevan grootte echterwijkt duidelijk afvandie,
welke werd gevonden voor de door cicadelliden overgebrachte virussen van
bietenmais.
1.3. E I G E N O N D E R Z O E K

1.3.1. Materiaalen methoden
Hoewel BONING (1928) reeds een methode toepaste, die zeer betrouwbare
resultaten geeft, hebben de meeste andere auteurs werkwijzen gebruikt, waartegen in bepaalde opzichten bezwaren zijn aan te voeren. Dit geldt met name
voor dewijze,waarop deaanwezigheid vanhet desbetreffende viruswerd aangetoond. Het isnl. zeer onwaarschijnlijk, dat degeringevirusconcentratie, die
in deeersteperiode na deinoculatie in de stengel aanwezigis,met behulp van
de serologie ofvan toetsplanten kan worden aangetoond.
In de door ons uitgevoerde proeven werd het tijdstip van het uittreden van
het aardappel X-virus uit het geinoculeerde blad nagegaan bij tabak, Physalis
floridana enaardappel.Bijtabakwerdtevensdemogelijkheid vandiagnosemet
behulp van toetsplanten en met behulp van een antiserum vergeleken met de
werkelijke aanwezigheid van het virus,door in eengroeiende plant hetpasge6

transporteerde virustotvermeerderingtelatenkomen.Inaldezeproevenwerd
gewerkt met een stam van het aardappel X-virus, ons verstrekt door Ir. A.
ROZENDAAL en door hem gekenschetst als een sterke stam van het X-virus.
Steeds werd het tabaksras White Burley gebruikt, waarvan wij voor iedere
proefreeks zo uniform mogelijke planten uitzochten, diewerden gei'noculeerd
in het stadium, dat zich twee tot drie bladeren volkomen hadden ontwikkeld.
Ook in deproeven metPhysalisfloridanawerden altijd uniforme toetsplanten
gebruikt. Deze proefplanten werden geinoculeerd op het vierde blad, ophet
moment, waarop ditblad volkomen wasontwikkeld. Deinoculatie geschiedde
met sap en carborundumpoeder. De proeven werden uitgevoerd in luisvrije
ruimten bijeendagtemperatuur van22-24°C. Degebruikte aardappelplanten
waren eenstengelig en in potten opgekweekt. De stadia, waarin deze planten
werden gebruikt, waren niet gelijk indeverschillende proeven.
Het algemeneprincipevandeproevenwas,datopgezettetijden dege'inoculeerde bladerenwerden afgeknipt. Door deplanten hierna telaten doorgroeien
en dannategaan, welkeplanten symptomen vertoonden, konwordenvastgesteld op welk moment het virus uit het gei'noculeerde blad in de Stengelwas
doorgedrongen.
1.3.2. Proevenmettabakalsproefplant
Op 7november 1953werden 50tabaksplanten opeenjong, volgroeid blad
geinoculeerd. Het gei'noculeerde blad van telkens 15planten werd twee, drie,
vier, vijf, zes en zeven dagen na de inoculatie afgeknipt, waarbij door ontsmetting vandeschaar werd voorkomen, dathetvirus door deze behandeling
op niet gewenste wijze werd overgebracht. Vandeze 15planten bleven er vijf
staan om te zien op welk moment het virus uit het gei'noculeerde blad was
getransporteerd.Vijf andereplantenwerdenophet moment, waarop hetge'inoculeerde blad werd afgeknipt, getoetst met Gomphrena globosa, terwijl de vijf
nog resterende planten, eveneensnahetafknippen vanhetgeinoculeerde blad,
serologisch werden getoetst volgens de agglutinatiemethode.
De agglutinatiemethode wordt uitgevoerd meteen druppel raw perssap eri
vereist dusgeen tijdrovende centrifugebehandelingen, waardoor deze methode
zeer aantrekkelijk is omgrote aantallen monsters te toetsen. Zoals echter uit
tabel2(serie 1)blijkt, isdemethode niet erggevoelig.Wezien nl. dat, terwijl
het virus indezeproef reedsbij drievandevijf planten natwee dagen het geinoculeerde blad hadverlaten, hetzeven dagen nadeinoculatie nogniet serologischindeplanten konworden aangetoond. Metbehulp vanG.globosawas
dit reedsopdevierdedagnadeinoculatie mogelijk. Bijhetbezienvandezeen
devolgenderesultaten moetenwewelbedenken, datdoor hetuitpersenvande
geheleplantheteventueel aanwezigevirus sterk wordt verdund.
In een tweede proef, waarvan de resultaten eveneens zijn weergegeven in
tabel2(serie2),werdreeds24uurnadeinoculatie begonnen metvan 15planten hetgeinoculeerde blad af te knippen. Deproef werd overigens vrijwel op
dezelfde wijze uitgevoerd als de eerstbeschrevene met alleen nog dit verschil,
dat thans bij de serologische toetsing deprecipitatiemethode, waarbij met gecentrifugeerd sapwordt gewerkt,werdtoegepast.Uitderesultatenkanworden
opgemaakt, datindezeproef hetvirusopdevierdedagnadeinoculatieuithet
geinoculeerdebladwasgetreden.HetviruskontweedagenlatermetG.globosa
worden aangetoond en drie dagen later werd serologisch eenpositieve reactie

verkregen.Naast het verschil in tijdstip van het uittreden van het virus uit het
ge'inoculeerde bladtussen detweeproeven, isduidelijk tezien, dat de precipitatiereactiegevoeligerisdandeagglutinatiereactie enbovendien, dat demethodemetbehulpvantoetsplanten debesteis.
TABEL2. De waarde van detoets op Gomphrenaglobosaen van serologische methoden voor
devaststelling vanhet tijdstip, waarop aardappel X-virusuit het geinoculeerde blad
vanhet tabaksras White Burley wordt gevoerd.
Thevalueof thetestonGomphrena globosa andof serological methodsto determine
theintervalbetween theinoculation of theleafandentering thestem of potato virusX
in WhiteBurleytobacco.

Serie
Series

A a n t a l d a g e n tussen inoculatie en afknippen v a n het
geinoculeerde b l a d
Number of days between inoculation and removal of the
inoculated leaf

A a n t a l gelnfecteerde
p ianten
Number of infected
plants

Toetsing v a n d e p l a n t e n z o n d e r h e t geinoculeerde b l a d o p d e d a g v a n h e t a f k n i p p e n
Testing of the plants without the inoculated leaf
on the day of removing the leaf
metfwith
G.globosa

serologisch 1 )
serologically1)

1

2
3
4
5
6
7

3/52)
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

0/5
0/5
2/5
5/5
5/5
5/5

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

2

1
2
3
4
5
7
6
8
9

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

0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
1/5

0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
4/5
3/5
3/5

*) Serie 1volgens de agglutinatiereactie. Series 1 tested withthe agglutinin reaction.
' Serie 2 volgens de precipitatiereactie. Series2 with theprecipitinreaction.
s
) Teller: aantal planten met symptomen; noemer: aantal toetsplanten.
Numerator: numberofplants showing symptoms; denominator:numberof test plants.

In een derde proef, die voor een deel op dezelfde wijze werd uitgevoerd als
de beide eerstgenoemde proeven, werd G.globosa niet meer in de proef opgenomen. Er werd nagegaan wanneer het virus serologisch (met de precipitatiereactie)inhetgeinoculeerdeblad konwordenaangetoondenwatheteffect was
als het geinoculeerde blad te zamen met de rest van deplant werd uitgeperst,
hetgeen de virusconcentratie in het perssap dus verkleint. De resultaten van
deze proef zijn samengevat in tabel 3. Er blijkt uit, dat in deze proef op de
zevendedagnadeinoculatie,datisviertotvijfdagennahetwerkelijkeuittreden
uithetgeinoculeerdeblad,deserologischediagnosevanhetvirusmogelijkwas.
Hierbij moet wordenopgemerkt, datop dat moment alleplanten reedsziektesymptomen in de topbladeren vertoonden. Verder zien we uit tabel 3,dat het
virus in het geinoculeerde blad zelf zeer snel(na eendag al in drie van de vijf
bladeren) konworden aangetoond. Deconcentratievan het virusbereikt spoedigeendusdamgehoogte,datookdeverdunningmethetnogniet geinfecteerde
deelvan deplant geeninvloed van betekenis meer kan uitoefenen, zoalsbliikt
uitdelaatstekolomvantabel 3.

TABEL 3. Dewaardevan de serologischeprecipitatiereactie voor devaststelling vanhet tijdstip, waarop aardappel X-virus uit het gelnoculeerdeblad vanhet tabaksras White
Burley wordt gevoerd.
The valueof the serologicalprecipitinreactionto determinetheintervalbetweenthe
inoculationof the leaf and entering the stem of potato virusX in White Burley
tobacco.
A a n t a l d a g e n tussen inoculatie e n afknippen v a n h e t
geinoculeerde b l a d
Interval between inoculation and
removal of the inoculated leaf
(days)

Serologische toetsing
Serological testing
A a n t a l geinfectcerde
pianten
Number of infected
plants

v a n h e t afgeknipte
blad
of the removed leaf

v a n d e gehele p l a n t
of the whole plant
zonder
1
met
without
}
with
gelnoculeerde b l a d
inoculated leaf

0/101)
3/5
1
2
1/10
5/5
0/5
3
6/10
5/5
0/5
5
5/5
0/5
6
5/5
0/5
7
5/5
2/5
8
5/5
3/5
9
5/5
5/5
10
5/5
5/5
*) Teller: aantal planten met symptomen; noemer: aantal toetsplanten.
Numerator: numberofplants showing symptoms; denominator:numberof test plants.

1/5
4/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5

Samenvattende kunnen wezeggen, dat het aardappel X-virus na ongeveer
48uurhetgelnoculeerdeblad vantabak verlaat. Deverschillen, diewetussen
deintabellen 2en3weergegeven proefseries zagen, komen ooktotuitingbij
vergelijking van de individuele planten in iedereproef. Detoetsmethodemet
G.globosa, dieteverkiezen isboven deserologische methoden istoch nietgevoeliggenoegomdekleinehoeveelhedenvirusaantetonenwaarhetbijhettransport indeplantblijkbaar omgaat.Ombijproevenaangaandehettransportvan
virus metde grootst mogelijke betrouwbaarheid te werken, moet dus, indien
mogelijk, hetvirusindegelegenheid zijninplanteweefsels totvermeerderingte
komen. Zoals nog nader zal blijken, zijn er verschillende mogelijkheden om
aandezevoorwaardetekunnen voldoen.
1.3.3.ProevenmetPhysalisfloridana als toetsplant
Physalisfloridanavertoont ongeveer 10dagennadeinoculatiemetaardappel
X-virus duidelijk mozaieksymptomen in de topbladeren. Daar deze plant betrekkelijk kleinisenervrij sneluniforme toetsplanten vankunnen wordengekweekt, washet aantrekkelijk om ook hiermee enkele proeven uit te voeren,
waarvan hier deresultaten zullenworden vermeld.
Op7augustus 1956werd eenproef uitgevoerd omhetmoment vanhetuittredenvanhetvirusuithetgeinoculeerdebladnategaan.Deproef,waarvande
resultatenintabel4zijn weergegeven,werdopdezelfde wijzeuitgevoerd alsde
reeds beschreven proeven mettabak alstoetsplant.
Uit tabel4isoptemaken,dathetvirusinP.floridanatussen het42eenhet
48e uur na de inoculatie het geinoculeerde blad verlaat. De hier beschreven
proef mag representatief worden geacht voor eengroot aantal hierover uitgevoerdeproeven.Indezeproevenwerdnooitvoorhet40euur,dochwelmeestal
na 48uur, transport uit het geinoculeerde blad waargenomen.

TABEL4. Het tijdstip,waarop het aardappel X-virus uit het geinoculeerde blad vanPhysalU
floridanawordt gevoerd.
Theintervalbetween inoculation of leaves andenteringthe stem ofpotato virusX in
Physalis floridana.
47J
44J
40
43
46
Bladafgeknipt na (uren) .
41*
Leaf removedafter(hours)
0/101) 0/10 5/10 5/10 7/10 8/10
Resultaat / Result . . .
*) Teller: aantal ziekeplanten; noemer: aantal toetsplanten.
Numerator:numberof diseasedplants; denominator: numberof test plants.

64

65i

9/10

9/10

Bijdebeschouwingvan deresultaten dringt zichdevraag op,in hoeverrede
concentratievanhetvirusbij deinoculatievaninvloedisop degegeven tijden.
Hierover werd de volgende proef uitgevoerd. Op 7 februari 1956 werden 100
P.floridana-planteninviergroepenvan25plantenverdeeld.Dezeviergroepen
werden respectievelijk gei'noculeerdmet aardappel X-virus in devolgende concentrates: onverdund, 1:100, 1:500 en 1:5000. Na 24, 40, 44, 48 en 64 uur
werdvan telkensvijf plantenvan elkegroep het geinoculeerde blad afgeknipt.
De resultaten zijn gegeven in tabel 5.
TABEL 5. Het tijdstip, waarop het aardappel X-virus uit het geinoculeerde blad vanPhysalis
floridana wordt gevoerd na inoculatie met verschillende virusconcentraties.
The intervalbetweeninoculation andenteringthe stem ofpotato virusX in Physalis
floridana after inoculation withdifferent virus concentrations.
Geinoculeerde blad
afgeknipt na (uren)
Inoculatedleafremoved
after (hours)

Resultaten met de concentratie
Results with the concentration
onverdund
undiluted

1:100

1:500

0/5
0/5
24
0/51)
5/5
40
1/5
5/5
44
5/5
4/5
5/5
48
5/5
5/5
5/5
64
5/5
5/5
5/5
a
) Teller: aantal zieke planten; noemer: aantal toetsplanten.
Numerator:numberofdiseasedplants; denominator:numberof testplants.

1:5000
0/5
0/5
4/5
5/5
5/5

Wezien,datbijalleverdunningenhetvirushetgeinoculeerdebladna44uur
heeft verlaten, bij onverdund en de concentratie 1:100 ook reeds na 40 uur.
Hoewelbij sterkerverdunninghetvirusdusblijkbaar ietslater uithetgeinoculeerdebladwordtgevoerd,maghetverschilnietvanessentielebetekenisworden
genoemd.Herhaaldeproevenhierover gavenallesoortgelijke resultaten.
Omdevraagtekunnen beantwoorden inwelkeconcentratiehetvirusin het
geinoculeerde blad aanwezig is op het moment, dat dit uit het geinoculeerde
blad wordt gevoerd, werden ook hierover enkeleproeven uitgevoerd, waarvan
hier eenenkelewordt beschreven. Op 3juli 1956werd een aantalP. floridanaplanten op twee bladeren geinoculeerd. Op bepaalde tijden na de inoculatie
(aangegeven in tabel 6)werdentelkensvijf bladeren afgeknipt, tezamenuitgeperst en het verkregen perssap daarna uitgewreven op vijf bladeren vanGomphrenaglobosa. Detegenoverstaande bladeren werden op dezelfde tijd geinoculeerd met een standaard concentratie van het virus, die bewaard werd bij
0 C.Door hetaantalnecrotischevlekken opde Gomphrena-bladeren te tellen,
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werd zo een indruk verkregen van de toeneming van de virusconcentratie in
het ge'inoculeerde blad. De resultaten zijn weergegeven in tabel 6. Het blijkt,
dat het virus omstreeks 40uur na de inoculatie in het ge'inoculeerde blad kan
worden aangetoond, zij het ook, dat slechtsenkelevlekken werden geteld. Dit
isdus ongeveer hetzelfde tijdstip, waarophet virus het geinoculeerde blad van
P.floridanaverlaat. Na dittijdstip zienweeengeleidelijke stijging van deconcentratie, die waarschijnlijk na 88uur het maximum nog niet heeft bereikt.
TABEL 6. De concentratie van aardappel X-virus in de geinoculeerde bladeren van Physalis
floridanaop verschillende tijdstippen na de inoculatie.
Theconcentration ofpotato virus X in the inoculatedleaves of Physalisfloridana at
differentintervalsafterinoculation.
Aantalurennainoculatie
Numberofhoursafter
inoculation
24
40
42
45
48
64
66
69
72
88

AantalvlekkenopG.globosa
NumberoflesionsonG.globosa
Standaard
Object
%v.d. standaard
Standard
Object
% ofthestandard
730
63
225
247
707
192
429
388
196
498

0
0
6
18
53
19
9
64
26
179

0
0
3
7
7
10
2
16
13
36

1.3.4. Proeven metaardappelals toetsplant
Hoeweluitverschillendeindevolgendehoofdstukken tebeschrijven proeven
aangaande het virustransport in de aardappelplant ook op andere wijze gegevens werden verkregen over het moment van het uittreden van het virus uit
het geinoculeerde blad, voerden wij enkele proeven uit onder toepassing van
dein 1.3.1 beschreven methode.
Proefl
Op26februari 1953werden 18aardappelplanten (rasBintje) van vierweken
oud geinoculeerd op het topblaadje van het jongste, volkomen ontwikkelde
blad. Na 1,2,4,5,6en 7dagen werd telkensvan drieplanten het gehelegeinoculeerde bladverwijderd. Drieweken later werden detoppen van deplanten,
waarvanerenkelereedsziektesymptomen vertoonden, opdeaanwezigheidvan
het X-virus met Gomphrenaglobosa getoetst. Het resultaat was, dat alle planten, waarvan het geinoculeerde blad na zes en zeven dagen was afgeknipt,
ziek bleken, de overigewaren gezond. Onder de gegeven omstandigheden had
het virus dus het ge'inoculeerde blad verlaten tussen de vijfde en de zesde
dag na de inoculatie. Tegelijkertijd werd nog nagegaan, hoe de concentratie van het virus in het geinoculeerdeblad was.Het bleek, dat hierin reeds na
driedagenviruskonwordenaangetoondendatopdevijfde dagnadeinoculatiereedseenvrijhogeconcentratieaanwezigwas.In dezeproefverliethetvirus
hetgeinoculeerdeblad duspas,nadat hethierineenvrij hogeconcentratie had
bereikt.
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Proef2
Op 8 augustus 1953werden 36aardappelknollen (ras Bintje) gepoot. Op 2
Septemberdaaropvolgendwerdennegenplantengeinoculeerdophet topblaadje
van hetjongste, volkomen ontwikkelde blad, 15plantenopeentopblaadje van
een blad ongeveer halverwege de Stengel en 12planten op een topblaadje van
het laagstgeplaatste, normale blad van deplant. Deze proefopzet was gekozen
omna tegaan oferverschil bestaat inhet tijdstip van het uittreden uit hetgeinoculeerde blad bij bladeren op verschillende hoogten van de plant. Het afknippen van alleen het geiinoculeerde blaadje van telkens drie planten vond
plaats na een, drie en vier dagen bij deeerste groep, bij de tweede groep drie,
vier,vijf enzesdagenenbijde derdegroepvijf, zes,zevenenacht dagen nade
inoculatie. Op dedag,waarop het blaadje werd afgeknipt, werd tevens de top
uit de planten genomen om de vorming van nieuwe scheuten te bevorderen,
daarwijmeenden,dathetvirushierinwaarschijnlijk gemakkelijkerkonworden
aangetoond. Op28 September werden de nieuwe scheuten allenog gezond bevonden en ook bij een tweede toetsing op 23 oktober kon geen virus worden
aangetoond. Daar het naderhand ook niet in de knollen kon worden aangetoond,washetvirusopdedag,waaropdelaatstekeerdegeiinoculeerdebladeren
werden afgeknipt, blijkbaar nogniet destengel binnengevoerd.
Proef3
Op 24juni 1954werden 108aardappelknollen (ras Voran) in potten in een
warenhuisgepoot.Deplantenwerden opeenStengelgehouden enop 11 augustuswerden 54ervan op eentopblaadje van eenvolgroeid blad indetopvande
plant geinoculeerd, terwijl de 54 overige planten werden gelnoculeerd op een
topblaadje van een der bladeren aan debasisvan deplant. Bijdehelft van de
plantenvanelkderbeidegroepenwerdhetstengeldeelbovenhetgei'noculeerde
blad afgeknipt om de eventuele invloed hiervan na te gaan en te zien of de
negatieveuitkomsten,verkregen inproef 2hieraan moetenworden toegeschreven.Na 2, 3,4, 5,6,7, 8,9en 10dagen werd van elk derviergroepen telkens
vandrieplantenhetgei'noculeerdeblaadje afgeknipt. Bij delaatstekeer werden
alle op die dag afgeknipte blaadjes op de aanwezigheid van het virus getoetst met G.globosa. Het bleek,dat in 10van de 12 blaadjes virus kon worden aangetoond, terwijl het aantal vlekjes, dat ontstond, betrekkelijk gering
was. Dit wijst er op, dat de concentratie van het virus niet hoog was en er
dus slechts een geringe virusvermeerdering had plaats gevonden. Vier weken
na de inoculatie werden de toppen van de planten getoetst op de aanwezigheid van het virus. Het resultaat was, dat slechts bij drie planten het virus
er kon worden aangetoond. Dit waren alle drie planten, die op een van de
bladeren aan de basisvan deplant waren geinoculeerd en waarvan destengel
boven het gei'noculeerde blad was afgeknipt (resp.na 7, 9en 10dagen). Op9
September werden de aardappelen gerooid en in 1955 werden de knollen gepoot en getoetst. Het bleek, dat slechts bij een plant zieke knollen aanwezig
waren en welaan een van de planten, waarin ook in de top virus was aangetoond. We zien hier dus, dat 10dagen na de inoculatie vrijwel geen virus uit
het gei'noculeerde blad was gevoerd.
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Proef4
Op 22juli 1954werden van de aardappelrassen Bintje, Bevelander, Eigenheimeren Voranelk 40knolleninpotten ineen warenhuisgepoot. De planten
hielden wij na opkomst op 6en Stengel en inoculeerden ze met het aardappel
X-virus op 11 September op het topblaadje van een volgroeid blad in de top
vandeplant;2,3,4, 5,6,7,8,9,11,12,13,14en 16dagennadeinoculatie werd
van drie planten van elk der rassen telkens het geinoculeerde blad afgeknipt.
De blaadjes, die na 11 dagen werden afgeknipt, toetsten wij alle op de aanwezigheid van het X-virus met behulp van G.globosa. Het resultaat van deze
toetsing was, dat bij Bintje in alledrie blaadjes enbij deandere drie rassen in
elk slechts een blaadje virus kon worden aangetoond. Op 19 en 20 oktober
werden alleplanten gerooid.In 1955werden degeoogste knollen gepoot enna
toetsing van de hieruit verkregen planten bleek, dat uit geen der knollen zieke
planten waren opgegroeid endat dusblijkbaar bij geen enkeleplant binnen 16
dagen het virusuit hetgeinoculeerde blad wasgevoerd.
Uit de hier beschreven proeven omtrent het transport van het aardappel Xvirusuithetgeinoculeerdebladbijaardappelvaltoptemaken,dathetonmogelijk isdeduur aan tegevenvanhettijdsverloop tussen deinoculatieenhetverlaten van het geinoculeerde blad. Slechts in de eerste proef werden enkelegegevensverkregen, waarbij opgemerkt kan worden, dat hier metjonge planten
werdgewerktenhetisdaaromjammer,datinproef 2detijdstippenvanhet afknippen iets te vroeg gekozen werden, waardoor hier, ook bij jonge planten,
geen gegevens werden verkregen. Daar in proef 2 - n a inoculatie op een oud
blad- na acht dagen nog geen virus uit het geinoculeerde blad was gevoerd,
is het misschienjuist, te veronderstellen, dat het transport uit een ouder blad
ietsminder snelisdanuiteenjongblad.Indeproeven 3 en4werdgewerktmet
respectievelijk 48en51dagenoudeplantenenwerdna 10, respectievelijk 16dagennoggeentransportuithetgeinoculeerdebladwaargenomen.Deleeftijd van
de plant speelt hier waarschijnlijk een rol, hoewel uit de enkele hier gegeven
resultaten hierover niets met zekerheid kan worden gezegd.
1.4. BESPREKING VAN D E RESULTATEN

Uitderesultaten,verkregenmettabak,Physalisfloridanaenaardappel blijkt,
dat hettijdstip, waarophetaardappel X-virusuithetgeinoculeerde blad wordt
gevoerd, afhankelijk isvan verschillende factoren, zoals waardplant en ouderdomvanhet blad ofvan deplant. Eveneenskomt duidelijk naar voren, dat in
eenbepaaldeproef steedsverschillen aanwezigzijn tussen deplanten onderling
(zieb.v.tabel4).
Zoals reeds door verschillende onderzoekers voor enkele virussen werd aangetoond (BAWDEN & PIRIE, 1953;YARWOOD, 1952)treedt kort na deinoculatie
eenperiode op, waarin de concentratie van het virus afneemt, althans indien
dezewerd nagegaanmetbehulpvantoetsplanten. STEERE(1952)heeft hetzelfde
nagegaan voor T.M.V. in tabak met behulp van deelektronenmicroscoop. Hij
vondgedurendedeeersteperiode(20uren)geenveranderinginhetaantalvirusdeeltjes. HARRISON(1956) kwam na onderzoek met een tabaksnecrosevirus tot
deconclusie,dat devermindering, diekort na deinoculatie kanworden waargenomen, slechtsschijnbaar is.Dezezounl.toegeschrevenmoetenworden aan
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inactiveringvan virusdeeltjes, diena de inoculatie door een of andere oorzaak
niettotvermeerderingzijngekomen.Devermeerderingvanhetvirusgedurende
deeersteperiodenadeinoculatiewordtvolgenshemaanvankelijk overvleugeld
door deinactivering van het virus, dat bij de inoculatie wel op het blad isgebracht, maarhierin nietisaangeslagen.
Tijdens de eerste fase vindt het virustransport waarschijnlijk plaats van eel
tot eel. De snelheid van deze verplaatsing is door KOHLER (1956) voor het
aardappelX-virus intabaksbladeren bepaald. Degrootste door hem gevonden
snelheidwas0,083 mm/uur.Invroegereproeven (KOHLER, 1947)vondhij voor
hetzelfde virus in tabak 0,013 mm/uur. De verschillen verklaart hij door aan
tenemen, dat deplaats van het blad, waar het virus isingebracht, van belang
kan zijn ener, b.v.in deomgevingvan denerven, langgerekte cellen aanwezig
zijn, waardoor hettransport naar hetfloeemsterk kanwordenversneld. Nadat
hetvirusna deeersteuitbreiding hetfloeemheeft bereikt, vindt deverdereverspreiding ervan zeer veel sneller plaats. Daar de aanvankelijke uitbreidingssnelheidinhetbladdusbetrekkelijk geringis,ishettijdstip,waarophetvirushet
floeem bereikt,waarschijnlijk afhankelijk van deplaats,waar deinfectie isbegonnen. Het is denkbaar, dat de variabiliteit tussen de planten onderling met
betrekking tot het moment, waarop het virus uit het geinoculeerde blad wordt
gevoerd, mededoor dezefactor wordt bepaald.
Datnainoculatiemeteenverdundevirusoplossinghetvirusslechtsbetrekkelijk korte tijd later uit het geinoculeerde blad wordt gevoerd dan na inoculatie
met een onverdunde virusoplossing, kan als volgt worden verklaard. In het
algemeen zal de periode, die verloopt voor een gei'noculeerdvirusdeeltje aanleiding kan geven tot transport uit het geinoculeerde blad aan schommelingen
onderhevig zijn. Hoe meervirusdeeltjes bij de inoculatie, hoe groter kans, dat
zo snel mogelijk virus uit het geinoculeerde blad wordt gevoerd. Bij een geringer aantalvirusdeeltjes bij deinoculatie isdezekans kleiner enzal er in het
algemeenietslatervirusuit hetgeinoculeerde bladworden gevoerd.
Voor tabak en P.floridanablijkt het tijdstip van het uittreden uit het geinoculeerde blad ongeveer hetzelfde tezijn, Bij aardappel daarentegen ligt het,
voorzover althans uit de hier beschreven proeven is af te leiden, aanmerkelijk
later. Het lijkt zelfs, alsof er zich omstandigheden kunnen voordoen, waarbij
het virusin het geheel niet meer uit het geinoculeerde blad wordt gevoerd, zie
1.3.4 deproeven 3 en4.Hoeweloverditonderwerpnognaderegegevenszullen
volgen,zijerhierthansreedsopgewezen,datdefysiologische processen,diein
een blad van een betrekkelijk jonge aardappelplant optreden, totaal kunnen
verschillenvandie,welkeineenbladoptredeninhetstadium,waaropdeknolvorming reedseen aanvang heeft genomen.
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HOOFDSTUK2

HET TRANSPORT VAN AARDAPPEL X-VIRUS
DOOR DE STENGEL VAN DE AARDAPPELPLANT
2.1. I N L E I D I N G

Nadat een virus uit het gei'noculeerde blad in de Stengelisgekomen, begint
hettransport ervan naar deandereplantedelen, zoalsdebladeren, degroeitop,
dewortels en ook, zoals bij deaardappel, naar deknollen. Dit transport heeft
verschillende aspecten, zoals:
1. de snelheid,waarmeehet virus wordt getransporteerd,
2. deweg,waarlangs het transport plaats vindt,
3. de richting, waarin het virus wordt getransporteerd,
4. devorm, waarin het viruswordt getransporteerd,
5. defysiologische processen, die het transport tot stand brengen.
Niet alle hier genoemde punten zijn van even groot belang bij het oplossen
van het vraagstuk van het virustransport bij de aardappel. Toch komen verschillende ervan herhaaldelijk in een of anderevorm naar voren, omdat ereen
sterke samenhang tussen de verschillende punten bestaat.
Bijhetvraagstuk aangaandehetvirustransport indeaardappelplant gaathet
voornamelijk om het tijdstip van de knolbesmetting en is dus de snelheid van
hetvirustransportbelangrijk. Hoeweldeindithoofdstuk tebeschrijvenproeven
ook gegevens bevatten omtrent het tijdstip van de knolbesmetting, ligt hier
meerdenadruk op het transport van hetvirus door de Stengel.In hoofdstuk 3
zal dan meer speciaal de knolbesmetting onder ogen worden gezieri. Het zal
blijken, dat een al te strikte scheiding niet mogelijk is.Als criterium is aangehouden, dat in dit hoofdstuk die proeven worden besproken, die het virustransport zowelin op- als neerwaartse richting tot onderwerp hebben.
2.2. L I T E R A T U U R

Omtrent het transport van virussen door de Stengel van de aardappelplant
is weinig bekend. Van de resultaten, verkregen met andere toetsplanten volgt
hier eenkort overzicht.
Verschillende onderzoekers hebben het tijdstip bepaald, waarop een virus
uit een geinoculeerd blad een andere plaats in de plant bereikt. Bij het bezien
van de resultaten valt op, dat ook hier uiteenlopende gegevens werden verkregen. CAPOOR(1949) heeft uit een aantal vande toen bekende gegevensvan
verschillendeonderzoekersdesnelhedenvanvirustransport berekendensamengevat. Hieruit blijkt, dat in degevallen, waarbij magworden aangenomen, dat
het virus door het floeem wordt vervoerd (en dus niet van eeltot eel), desnelheidvanb.v.tabaksmozaiekvirusintomaatvarieertvan0,125cm/uur (BONING,
1928) tot 17,78 cm/uur (KUNKEL, 1939). Ook voor andere met sap over te
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