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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,
10

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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brengen vinissen worden waarden van dergelijke grootte aangegeven. CAPOOR
zelf vond v~oor tabaksmoza'iek-, aardappel X- en tomate-aucubamoza'iekvirus
(alleoptomaat) eensnelheidvan7-8 cm/uur.Slechtsvoor eenvirus,datalleen
door cicadelliden kan worden overgebracht, worden snelheden opgegeven, die
aanzienlijk hogerliggen,nl.voorhet curly-topvirusvan debiet: 152,4cm/uur
(BENNETT, 1934).KOHLER(1956)heeft noggeexperimenteerd met de aardappelvirussen X enY in tabak en vond hiervoor respectievelijk 0,2-0,3 en 0,6-0,7
cm/uur, w&lke waarden wel overeenstemmen met die, welke voor andere met
sap overte brengen virussen werden gevonden.
Omtrent derichting,waarin hetviruswordtvervoerd stuiten wein deliteratuur op vele schijnbaar tegenstrijdige gegevens. Zo vond SAMUEL (1934),
werkend m « t T.M.V.entomaatalstoetsplant allereerst transport naar dewortels en vari<laar bleek het virus zeer kort daarop naar de top van de plant te
wordengefciansporteerd.Desnelheidvanop-enneerwaartstransportzouongeveer gelijk zijn. Soms werd ook wel eerst transport in opwaartse richting gevonden, aLleen dan echter, wanneer bloemen of vruchten werden gevormd.
KUNKEL (L 939) werkte met hetzelfde virus, ook in tomaat en kon de door
SAMUELgegeven feiten nietgeheelbevestigen.Hij vond nl.gelijktijdig transport
inop-enneerwaartse richting, terwijl CALDWELL (1934)had gevonden, dat het
virus het e^rst naar de top van de plant werd getransporteerd. PANOS (1948)
heeft hetz&lfde nog eens nagegaan voor T.M.V. en aardappel X-virus, ook
weermettc»maatalstoetsplant.Hijvondinbeiderichtingeneengelijketransportsnelheid ern.veronderstelde, dat de plaats van het ge'inoculeerde blad mogelijk
van invloecd was op de richting van het virustransport en dat aldus de tegenstrijdigheden indeliteratuur tot elkaar konden worden gebracht. Ook CAPOOR
(1949)t o o n d e aan,dathettransportvanT.M.V.intomaatzowelnaarbovenals
naar benecSen of ook in beide richtingen tegelijk kan plaats vinden. Volgens
hemzoutr-ansport inneerwaartserichtingindemeestegevallenheteerstvoorkomen.
Velea u t e u r s (SAMUEL, 1934; KUNKEL, 1939; STAPP & MARCUS, 1945) vermeldden r ^ e d s , dat in de stengel stukken kunnen voorkomen, dievrij zijn van
virus, tervvnjl uit degegevensblijkt, dathetvirushetdesbetreffende stengelstuk
gepasseerdl moet zijn, zonder er een infectie tot stand te hebben gebracht. Dit
laatsteise ^ n bewijs,dathetvirustransportindeplantnietplaatsvindtdooreen
continue v—ermeerderingervan, zoalsb.v.door CALDWELL (1934)en GRAINGER
(1932) n o ^ werd verondersteld.
Het virtastransport moet veel meer worden gezien als een transport van de
„infectieu^e eenheid"overgroteafstanden. Hoedittransport plaatsvindt enin
welkevonsn, isnog niet geheel opgehelderd. Verschillende auteurs concludeerden, dat h_et virustransport inverband staat met het voedseltransport. SAMUEL
(1934) me«ende dit op grond van zijn waarneming, dat het virustransport in
opwaartse^ richting sneller plaats vond, indien de plant in het stadium van de
bloem- eix vruchtvormingverkeerde. BENNETT(1937, 1940)gaf steun aan deze
opvattmg door de resultaten van zijn proeven met verduisterde plantedelen,
waaruit bUeek, dat het virustransport hiernaar sneller geschiedde dan naar niet
verduister.de. FULTON (1941)inoculeerde de wortels van tabak met T.M.V. en
vond, dat indezewortelshet virustransport veelgemakkelijker in neerwaartse
nchting pHaats vond dan m opwaartse richting en concludeerde hier ook uit,
dat het transport met de assimilatenstroom zou meegaan. Tegenover dezege16

gevens staan echter ook andere, waaruit zou blijken, dat het virustransport
ookineenrichting,tegengesteldaandiederassimilatenstroom(ditisdeheersende sapstroom), kan plaats hebben. Zo vonden b.v. CALDWELL (1934) en ROBERTS(1952) dat het virus van verduisterde bladeren uit werd getransporteerd.
2.3. E.IGEN O N D E R Z O E K

2.3.1. Materiaalen methoden
Bij het onderzoek aangaande het transport van het aardappel X-virus in de
aardappelplant werd steeds gewerkt met eenstengelige planten afkomstig van
goedgekeurdpootgoed.Voordatdeproevenwerdeningezet,werdendeplanten
steedsgecontroleerd opdeaanwezigheid vanvirusziektenenwerden alle afwijkende planten verwijderd. Om het transport door de Stengel te kunnen vervolgen,werdinenkeleproevengebruik gemaaktvaneenwerkwijze, waarbij de
Stengel van enkele planten op gezette tijden na de inoculatie in stukken werd
gesneden (BEEMSTER, 1953).Omdeaanwezigheid van hetvirusin deze stukken
aan tekunnen tonen,werden deze,na een groeistofbehandeling([3-indolylazijnzuur, 1% in poedervorm), in een geschikt grondmengsel geplaatst, waarna in
de meeste gevallen een snelle beworteling optrad.
Indealdusverkregen stekplanten konhet eventiieelaanwezigevirustot vermeerdering komen. Deplanten ofde knollen ervanwerden dan naderhand op
deaanwezigheidvanhetvirusgetoetst.Uitenkele kleine proeven,eveneens met
aardappel, was gebleken, dat een behandeling met de groeistof geen inactiverende invloed op het aardappel X-virus heeft, zodat de methode zonder bezwaar kon worden toegepast. De proeven werden, voor zover onder kasomstandigheden werd gewerkt, uitgevoerd bij een temperatuur van 22-24°C. In
devolgende paragrafen zalmet toetsing van knollen worden bedoeld, dat de
planten, dieuit de knollen opgroeiden, werden getoetst.
2.3.2 Het transport door deStengel, bepaald volgens de stekmethode
Reeds eerder (BEEMSTER, 1953) werden enkele resultaten van proeven betreffende het transport van het aardappel X-virus door de Stengelvan de aardappelplantgepubliceerd.Aangezien enkelevan dethanstebeschrijven proeven
nauw daarbij aansluiten, volgt hier nog een korte samenvatting van de resultaten.
Eenstengelige aardappelplanten (ras Bintje, in het veld gepoot op 25 april
1952) werden in twee groepen verdeeld, die wij op 21juni (hoogte van de
planten ca. 30 cm) en op 11juli (hoogte van de planten ca. 50 cm) met het
aardappelX-virusinoculeerden. Opdebeidedatavonddeinoculatieplaats,bij
dehelft vandeplanten opeenbladindetop enbij deanderehelft op eenblad
aan debasis. Te beginnen drie dagen na deinoculatie, werden om de tweeof
drie dagen van twee planten van elke groep een drietal stekken gemaakt en
werden ookdeknollenvandieplanten gerooid. Nadetoetsingvandeknollen,
afkomstig vandestekken envandemoederplanten (vandelaatste drieknollen
per plant), bleek het volgende.Na inoculatie op 21juni in de top was na vier
dagennoggeentransport opgetreden;opdevijfde enzesdedagnadeinoculatie
werdengeen stekkengesneden enreedsnazevendagenbleekhetvirusdoor de
geheleStengelennaardeknollentezijngetransporteerd.Opdedaaropvolgende
dagen werd ook steedseendergelijk resultaat verkregen. Opgemerkt dient, dat
17

somstussendegeinfecteerde stengeldelengezondestukkenwerden aangetroffen
endatindenateeltvan eenmoederplant zowelziekealsgezondeknollen voorkwamen.Deinoculatie op21 juni op een van de bladeren aan de basis van de
plantgafeengeheelanderbeeldtezien.Transport doordeStengelin opwaartse
richting had in het geheel niet plaats gevonden, terwijl pas 17dagen na deinoculatie eenziekeknolaan demoederplant werd gevonden. Het transport in
neerwaartse richting was dus zeer vertraagd. Overigens bleken lang niet alle
planten na de 17edag zieke knollen te hebben, waardoor deindruk werd verkregen, dat het virustransport uit de oudere bladeren zeer moeilijk is. De inoculatievan 11juli,opdriewekenoudereplanten dus,gaf nadeinoculatieinde
topookhiereenzeervertraagd virustransport invergelijkingmetde inoculatie
op21 junitezien.Pasna 13 dagenwerdvoorheteersttransport geconstateerd.
Deinoculatie van 11 juli op een der onderste bladeren gaf nog minder infectie
teziendan na deinoculatie op21 juni. Demeestmarkante resultaten van deze
proef waren dus:
1. Deinoculatie van een oud blad aan debasis van deplant resulteerde in het
geheelniet in een opwaarts transport van het virus.
2. Het virus passeerde stengelstukken, zonder deze te besmetten.
3. Denateeltvaneenplantleverdeverschillendemalenzowelziekealsgezonde
knollenop.
4. Injongeplanten geschiedt hetvirustransport sneller dan in oude planten.
5. Het virus wordt gemakkelijker uit een topblad getransporteerd dan uit een
bladaandebasisvan deplant.
Daar bij de boven beschreven proef na inoculatie van een topblad op de
vijfde en zesde dag na de inoculatie geen stekken werden gesneden, werd dat
gedeeltevandeproefnogeensnader onderzocht.Deproefwerdindekasuitgevoerd met aardappelplanten van het ras Voran, die gepoot waren op 20juli
1953.Vandezeplantenwerdenop 13augustus40stuksophetjongste,volkomen
ontplooide blad gei'noculeerd. De hoogte van de planten was toen gemiddeld
30cm en zehadden het stadium van de knolvormingnog niet bereikt. Op 14,
15, 16,17,18,19,20en21augustus,duseentotenmetachtdagennadeinoculatie, werden telkens de gehele Stengels van vijf planten in vijf tot zes stukken
gesneden. Deze stukken werden op de reeds beschreven wijze tot beworteling
gebracht, hetgeen bij dezejonge planten voor 100% slaagde. Daar de planten
nog geen knollen gevormd hadden, kon hierin de aanwezigheid van het virus
niet worden bepaald. Daarom werd het onderste deel van de Stengel na het
snijden van de stekken niet opgeruimd, maar weer tot nieuwe groei gebracht,
waardoor ook hierin de aanwezigheid van het virus kon worden bepaald. In
deze proef werden de nieuw ontplooide scheutjes van de stekken op de aanwezigheid van virus getoetst met Gomphrenaglobosa. De resultaten zijn weergegeven in figuur 1,waarin de planten als een aantal aaneensluitende stengeldelen zonder bladeren, zijn weergegeven. De lengte van de stukken is in de
juisteverhoudinggetekend enhetgeheelgeeft dusookeenbeeldvandelengtegroeivan deplanten, diezoalstezien is,tot het eindevan deproef voortgang
vond.Hetgemoculeerdebladbleefbijhetinstukken snijdenvandeStengelaan
hetdesbetreffende stengeldeelbevestigd.Tijdenshettot bewortelingkomenvan
dit deelwas erdusgelegenheid, dat hetvirus hierin doordrong, voor zover dit
nog met was geschied. Gezien het feit, dat alle stengelstukken, waaraan het
18
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FIG. 1. Het transport van X-virus in de Stengelvan de aardappel na inoculatie van een topblad.Deplantenvandegroepen 1-8 werdenresp.1-8dagennadeinoculatiein stukken
gesnedenengestekt.Inelke groep zijn vijf planten schematisch getekend. De gezond
bevonden stengeldelen zijn wit aangegeven, de zieke zwart. Aan de met 9 gemerkte
bladeren was het geinoculeerde blad bevestigd. %
The translocationof virus X in the stent of potato after inoculationof a topleaf.
Cuttingsof theplants inthegroups1-8 weremade 1-8 days after inoculation resp.In
each groupfiveplants aredrawn schematically. In casea cuttingproved to be healthy,
thisisindicatedby white;incase it was infected, byblack.Theparts markedwith• are
thoseto whichthe inoculatedleaveswereattached.

geinoculeerde blad was bevestigd, werden besmet, mag worden aangenomen,
dat deinoculatie in allegevallen wasgeslaagd.De eerste drie dagen na de inoculatieheeftingeenenkeleplanttransportplaatsgevonden.Hoewelinfiguur 1
hetbovenstestukvandeStengelsvan degroepen 1,2en3 zwartisweergegeven,.
wilhiermee nietworden aangeduid, dat hetvirus reeds in dezestengelstukken
aanwezigwas ophet tijdstip dat de Stengelstot stekken werdenversneden. Op
devierde dag na deinoculatie werd bij tweevan devijf planten virustransport
in de Stengel geconstateerd tot en met het onderste gedeelte daarvan. Bij een
van deze tweeplanten iseen stengelstuk gezond gebleven. Wezien verder, dat
op deze dag ook stekken konden worden gesneden boven het geinoculeerde
blad en dat bij twee van de drie planten, die geen transport in neerwaartse
19-

richting te zien hebben gegeven, wel transport naar boven plaats vond. De
planten, waarbij wel transport in neerwaartse richting geschiedde, vertoonden
bovendientransport naarboven.Uitdezegegevensblijkt, datonderdehiergeschetste omstandigheden het virustransport eerst naar boven en dan naar benedengaat.Overhetalgemeenishetbeeldvijf dagennadeinoculatie hetzelfde
alsnavierdagen;hiervindenweechteralinviervandevijf gevallen transport
inbeiderichtingeneninslechtseengevalalleeninopwaartserichting.Tenslotte
zien we,dat na 6, 7, en 8dagen het transport bij vrijwel alle planten reeds in
beiderichtingen heeft plaatsgevonden.Ookthanszijnnog enkele stengeldelen
onbesmet gebleven; het betreft, zoals te zien is, meestal de lagere stengelgedeelten. Merkwaardig is nog, dat in de vierde plant van groep 6 in het
geheelgeenvirustransport heeft plaatsgevonden. Uitdefiguurisoptemaken,
datdelengtevandezeplantbijdievandeandereten achterisgebleven.Mogelijkheeftdezeplanttekampengehadmetgroeistoornissen,dieookhettransport
vanhetvirushebben vertraagd.
Uitdegegevenskanhetvolgendebeeldworden opgemaaktoverhettransport
vanhetvirusindeStengelvanvrijjongeaardappelplanten na inoculatie opeen
van de topbladeren. Het virus blijft drie tot vier dagen in het gei'noculeerde
blad,komtdaarna eerst in het nog groeiende topgedeelte van deplant en gaat
kort hierna eveneens naar de basis van de plant en wel in een tijdsbestek van
hoogstens 24 uren, hetgeen zou neerkomen op een minimale snelheid van
40:24= l,67cm/uur.
Een tweede proef betrof het transport van het aardappel X-virus in jonge
planten na inoculatie op een der laagstgeplaatste bladeren. Hiertoe werden 24
dagenoudeaardappelplanten vanhetrasVoran (30stuks)gebruikt. Geziende
eerder verkregen resultaten met het ras Bintje (oudere planten), waar na 30
dagen noggeen virustransport in opwaartse richting werd geconstateerd, werdenhierpaszesdagen na deinoculatievoor het eerstvanvijf planten stekken
gesneden. Vervolgens ook nog 7, 8, 9, 10 en 11 dagen na de inoculatie. De
resultaten van de toetsing van de stekken leerden, dat reeds op de zesde dag
nadeinoculatiehetvirustotindetopvandeplantenwasdoorgedrongen. Ook
indezeproef werd nogeenenkelemaaleengezond stengelstuk tussen dezieke
aangetroffen. Het begin v§n het transport in opwaartse richting kon uit de
gegevens niet worden bepaald. Het is echter wel duidelijk gebleken, dat het
virus na de inoculatie op een van de lagere bladeren naar boven kan worden
getransporteerd en wel met een snelheid, die waarschijnlijk niet veel verschilt
met dievan het transport in neerwaartse richting. De vroegere proeven zijn
blijkbaar uitgevoerd met te oude planten om transport in opwaartse richting
tezientekunnengeven.
2.3.3. HettransportdoordeStengel,bepaalddoordirectetoetsingoptoetsplanten
Zoals reeds uit een van de voorgaande proeven duidelijk is geworden, kan,
onder zekere omstandigheden, het transport van het aardappel X-virus uit
jonge bladeren aanzienlijk sneller plaats vinden dan uit oude bladeren. In de
bedoelde proeven werd echter alleen gei'noculeerd op een van de oudste of op
eenvan dejongste bladeren van eenplant. Eenjuiste conclusie omtrent deinvlo'edvandeplaatsvanhetgelnoculeerdebladinhetalgemeenwasdaaromniet
mogelijk.
In een kasproef hierover werden 84 aardappelplanten (ras Voran, poot20

datum: 6juni 1953)op 1 juli 1953geinoculeerdmet hetaardappel X-virus.De
planten waren zeer gelijkmatig opgegroeid en hadden op het moment van de
inoculatie een lengte van ca. 40 cm bereikt. Op deze datum waren bij enkele
plantenzeerkleineknolletjes aanwezig.Het schemavan deproef wasalsvolgt.
Deplanten werden in vier groepen van 21planten verdeeld, die respectievelijk
werden geinoculeerd op het jongste, geheel ontplooide blad; op een blad op
ongeveer 30 cm hoogte; een blad op ongeveer 20 cm hoogte en een op een
hoogte van ongeveer 10cm boven degrond.Van elk der vier groepen werden
12, 19en26dagen na deinoculatie telkens zeven planten gerooid. De knollen
werdenperplant afzonderlijk bewaard. Ophet tijdstip van rooien werd bovendien van elke gerooide plant de top op de aanwezigheid van het virus met
Gomphrena globosa getoetst. Op deze wijze kon dus worden bepaald wanneer
en in welke richting het virustransport door de Stengel had plaats gevonden.
DetoetsingmetG.globosaiszoalsinparagraaf 1.3.2werdaangetoond weliswaar
nietgeheelbetrouwbaar inproevenalsdeze,maargeeft tochweleniginzicht.
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FIG. 2. Transport van aardappel X-virusinVoran na inoculatievaneenblad opresp. 10(A),
20 Q3), 30(C)en 40cm QO) hoogte. De toppen van de planten in elke groep werden
getoetst en de knollen ervan werden gerooid resp. 12(V), 19(II) en 26dagen (III) na
deinoculatie. ©= top of knol gei'nfecteerd; o = top of knolgezond;
= positie
van het geinoculeerde blad; 5^= geen knol gevormd.
Translocation ofpotato virusX in Voran potato after inoculation of a leafat heights
of 10(A), 20(B), 30(C)and40cm(D) resp. Thetopsof theplants ineachgroup were
testedandtheirtuberswereharvested12(T),19(II) and26days (7/7)afterinoculation
resp. O = top or tuber infected; o = top or tuber healthy;
= position of the
inoculatedleaf; x = notuberformed.
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Deresultatenvandeproefzijninfiguur2weergegeven.Wezien,dat 12dagen
na deinoculatie net virusbij een aantal planten, diereeds knollen hadden gevormd,hierinookwasdoorgedrongen.Eenmerkwaardigheidgevendie planten
te zien, die op de dag van het rooien nog geen knollen hadden gevormd. We
ziennl.dat vandezesgevallen erbijvijf virusindetopvan deplantwerdgevonden,terwijlbijdeplanten,diewelknollenhaddengevormd,hetvirusslechts
in een van de 22 gevallen in de top kon worden aangetoond. Deze gegevens
zouden er op kunnen wijzen, dat het transport van het virus in sterke mate
gebonden isaan derichting, waarin deassimilatenstroom zich begeeft.
De resultaten, die verkregen werden 19en26dagen na deinoculatie wijzen
er op,dat in diegevallen,waarin transport werd geconstateerd,dit meestalzowelin op-alsneerwaartse richting werd gevonden. In het geval, dat 19dagen
nadeinoculatiewerdgetoetst,werdennog 13 plantengevonden,diegeenvirus
in detop ofin de knollen vertoonden; 26dagen na deinoculatie ginghet hier
nogslechtsomzesplanten. Gedurende delaatste weekheeft debesmettingdus
nogsteedsvoortganggevonden.Hieruitblijkt, dathetvirusinveelgevalleneen
zeeraanzienlijke periodenodigheeft gehadomvanhetgei'noculeerdebladnaar
detop of naar deknollen te komen.
Het totale resultaatvandeproef overziende,komenwetot deconclusie, dat
hetverschilinplaatsvanhetgeinoculeerdebladindezeproef niettotgroteverschillen in het virustransport aanleiding heeft gegeven.Wemoetenhierbij wel
bedenken, dat gewerkt werd met het aardappelras Voran, welk ras, zoals uit
nadertebeschrijven proeven(Hoofdstuk 3)zalblijken, eenenigszinsvanhetras
Bintje afwijkend beeld van het transport van het aardappel X-virus te zien
geeft.
Deknollen,dievandeplantenvandezeproef werdenverkregen,werdenalle
gepootengetoetst,waardoor eenbeeld van de knolinfectie indeverschillende
groepenwerdverkregen.In tabel7zijn deresultaten samengevat. Wezien,dat
ook dezecijfers geenduidelijke verschillentussen deverschillendegroepenvertonen.Bijhetrooienna26dagen,opwelkedatumhet totaal aantal knollen niet
meerzo klein en de cijfers dus betrouwbaarder zijn, istoch wel duidelijk, dat
deinoculatie ophetonderstebladtot hethoogstepercentagebesmette knollen
aanleidingheeft gegeven.
Bij toetsingvan de knollen bleek ook hier duidelijk, dat een aardappelplant
zowelziekealsgezondeknollenopkanleveren.
TABEL7. Aantal en percentage zieke knollen met betrekking tot de plaats van het geinoculeerde blad aan de Stengel en het tijdsverloop tussen inoculatie en oogst.
Numberandpercentageof diseasedtubersinrelation to thepositionof the inoculated
leafat thestemandtheintervalbetween inoculation andharvest.
Gerooidna/ Harvestedafter

Hoogte v.h. gelnoc.blad
(cm):
Heightinoc.leaf{cm):
Aantalgetoetsteknollen
Numberoftestedtubers
Aantalziekeknollen . .
Numberofdiseasedtubers
Percentage/Percentage
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12dagen/ days

19dagenjdays

26dagen / days

40 30 20 10

40 30 20 10

40 30 20 10

7 18 26 11

20 23 24 20

28 25 31 26

1
14

1

8

2

6 31 18

7

4

9 10

15 13 15 23

35 17 37 50

54 52 48 89

2.3.4. Het transport vanbladnaarblad
VoordediagnosevanhetaardappelX-virusindebladerenvandeaardappelplant kan het van belang zijn te weten hoe lang het duurt, voordat het virus,
nadathetopeenbepaaldeplaatsdeplantisbinnengekomen,inanderebladeren
aantoonbaar is. Hierover werd de volgende proef uitgevoerd. Op 24augustus
1956gepoteaardappelplanten (rasEigenheimer)werden op25September daaropvolgend met het aardappel X-virusgei'noculeerd. Dezeinoculatie geschiedde
alsvolgt:zeven planten (1t/m 7)werden gei'noculeerd op eenjong blad in de
topvandeplantenzevenplanten(8t/m 14)opeenvandeoudstebladeren aan
de basisvan deplant. Daar deeerstedagen na deinoculatie geenvirusin aantoonbare hoeveelheden in de andere bladeren verwacht kon worden, werd pas
op dezevendedagna deinoculatievoor deeerstekeer van denummers 1t/m
4 en8 t/m 11 vanachtbladeren elkeenblaadjegetoetstmetGomphrenaglobosa.
Van de planten 1t/m 4 waren drie van de acht te toetsen bladeren onder het
geiinoculeerdeblad aan deStengelbevestigd envijf erboven.Bijdeplanten van
deanderegroepwarenalletetoetsenbladerenbovenhetgeiinoculeerdebladaan
deStengelbevestigd. Daar eennormaalaardappelblad minstenszeven blaadjes
heeft, kon zeven dagen lang telkens een nieuw blaadje van een blad worden
getoetst, hetgeengeschiedde7,8,9, 10,11, 13 en 14dagenna deinoculatie.Op
de 14e dag na de inoculatie vertoonden de planten in de top reeds moza'ieksymptomen. Van de resterende planten (de nummers 5 t/m 7 en 12 t/m 14)
werden alleen nog die bladeren getoetst, die nog geen mozaiieksymptomen
vertoonden. Deze toetsing geschiedde 15, 16, 17, 18, 20, 21 en 22 dagen na
de inoculatie, zodat de gehele proef tot ruim 3 weken na de inoculatie werd
voortgezet en aldus een inzicht werd verkregen in de snelheid en de richting van het virustransport naar de verschillende bladeren van een plant. De
resultaten van de toetsingen van het eerste gedeelte van de proef (de planten 1t/m 4 en 8 t/m 11) zijn in tabel 8 weergegeven. De resultaten van de
toetsingen, die later dan 14dagen na de inoculatie plaats vonden, gaven geen
enkeleveranderingvan detoestand,zoalsdeze 14dagen na deinoculatie reeds
was, meer te zien. Daarom zijn de hierop betrekking hebbende gegevens hier
achterwege gelaten.
Na de inoculatie op hetjongste volkomen ontwikkelde blad (1 t/m 4) zien
we, dat bij drie van de vier planten het virus na 10dagen voor het eerst aantoonbaarwasineenvandebladerenbovenhetgeiinoculeerdeblad.Indemeeste
bladeren boven het geiinoculeerde blad was het virus 10 tot 11 dagen na de
inoculatie vrij plotseling in aantoonbare concentratie aanwezig. Een uitzonderingvormtplant4,waarpas 13 dagenineenenkelbladviruskonwordenaangetoond. Opmerkelijk isverder, dat in het blad,vlak boven het geiinoculeerde,
het virus blijkbaar moeilijk doordringt, daar ook bij de drie later dan na 14
dagengetoetsteplanten hetvirusin ditbladnietkonwordenaangetoond, zelfs
nietna22dagen.Indebladerenonderhetgeiinoculeerdebladkoningeenenkel
geval,ooknietna22dagen,hetviruswordenaangetoond.Deresultatenmetde
tweedegroepvanplantenwijkeninprincipenietafvandiedereerstegroep.Wei
zienwe,datindezegroeperietseerdervirusaantoonbaar isinsommigevande
hogere bladeren: plant 11reedsna zevenenplant 10naachtdagen.Overigens
zien we echter hetzelfde beeld, ook dat in het blad boven het geiinoculeerde,
geen virus kon worden aangetoond, ook hier niet na 22dagen, zoalsbleek uit
de resultaten met deplanten 12t/m 14.
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+ = ziek;
+ = diseased;
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- — gezond;
- = healthy;

* Aantal dagen na deinoculatie/Numberof daysafter inoculation.

. = geinoculeerd blad.
. = inoculatedleaf,
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TABEL 8. Transport van het aardappel X-virus van het geinoculeerde Wad naar de bladeren
inhet rasEigenheimer,bepaald door toetsing met Gomphrenaglobosa.
Translocation ofpotato virusXfrom the inoculatedleaf to the leavesin the variety
Eigenheimer,detectedby testingwith Gomphrena globosa.
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Hoewelernogslechtseengeringeknolvorming hadplaatsgevonden,werden
deknolletjes, dieverkregenwerdenna hetrooienvan deplanten opdedagvan
het toetsen van het laatste blaadje, bewaard en naderhand getoetst. Het bleek
daarbij, datalleknolletjes reeds14dagennadeinoculatieziekwaren.
Bij de verklaring van de verschillende feiten, moeten we er op de eerste
plaats op wijzen,dat detoetsingmetGomphrena globosa geschiedde, waardoor
we,zoals uit paragraaf 1.3.2 bleek, iets te laat zijn met de diagnose en er dus
virusindedooronsgezondbevondenbladerenaanwezigkanzijngeweest.Desondanks zijn enkele feiten wel duidelijk, vooral bij vergelijking van de twee
groepen. Wezien dan nl., dat in deeerste groep het virus niet aantoonbaar is,
zelfs niet na 22dagen, in bladeren, waarin het in detweedegroep in eengeval
alnaachtdagenaantoonbaar was.Dit kannietalleeneenkwestievandiagnosemethodiekenooknietvanvirusvermeerderingindatbladzijn,maarkanalleen
worden verklaard door aan te nemen, dat er uit het ge'inoculeerde blad zeer
weinigvirustransport isnaar diebladeren, diezelfsna 22dagennoggeenvirus
hierin vertoonden (vaak het blad boven het gei'noculeerde blad en altijd de
bladeren er beneden). Het is blijkbaar zo, dat virus nog welvan eenge'inoculeerdblad inbladeren (behalveheterdirect opvolgende) erbovenkan komen,
maarnietnaar delagerebladeren.Hetfeit, dathetgei'noculeerdebladwatlager
of hoger aan de Stengel is bevestigd, maakt blijkbaar weinig verschil wat dit
betreft. Zoals uit deknolbesmetting blijkt, ishetvirus welin neerwaartse richtinggetransporteerd,maarishetdebladerenvandeStengeluitnietbinnengegaan.
InhetalgemeenisdusbijdediagnosevanhetaardappelX-virusaantebevelen,
debladerenvan detopvan deplant tetoetsen,daar hier demeestekansis,dat
na eenprimaireinfectie eventueelaanwezigvirus kan worden aangetoond.
2.4.BESPREKINQ VAN DE RESULTATEN
De resultaten van de in dit hoofdstuk beschreven proeven tonen duidelijk
aan, dathetzeermoeilijk isomeenbepaald beeldvan hetvirustransport door
deStengelteverkrijgen. Erblijken verschillendefactoren vanbelangtezijn, die
niet alleen tussen de verschillende proeven, maar ook tussen de planten van
eenenkeleproef,verschillen teweegkunnen brengen.
De snelheid van het virustransport in de Stengel kan zeer aanzienlijk zijn,
zoals uit verschillende proeven blijkt. De hier gevonden snelheid stemt wel
overeenmetdoorandereauteursgegevensnelhedenvanmetsapovertebrengen
virussen. De minimum snelheid, diedoor onswerd gevonden in deaardappelstengel was 1,67 cm/uur. Doordat verschillende planten in het algemeen nog
aanzienlijke onderlingeverschillenteziengeven, is het niet gemakkelijk om de
juiste snelheid of althans een betere benadering ervan, voor het aardappel Xviruste bepalen.In iedergevalisduidelijk gebleken,dat detijd voor hetvirus
omvanhetgeiinoculeerdebladnaardeStengeltekomenlangerisdanomde afstand over degehelelengtevan deStengelaf teleggen.Het isdan ookniet uitgeslotendat desnelheid, waarmedehetvirusdeknollenvan de aardappelplant
bereikt, sterkafhankelijk isvandetijd, diehetvirusnodigheeft omuithetgeinoculeerdeblad tekomen.
De richting, waarin het virus wordt getransporteerd, blijkt ook afhankelijk
te zijn van bepaalde factoren, waarbij voor de aardappel blijkens de hier beschreven proeven speciaal de leeftijd van het blad en van de plant van belang
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zijn. De algemene lijn, die te constateren is inde verschillende proeven duidt
wel op een correlatie tussen voedsel- en virustransport: in de eerstbeschreven
proef werd weltransport van detop naar de knollen gevonden en niet van de
basis naar de top bij planten, die reeds het stadium van knolvorming hadden
bereikt.Indetweevolgendebeschrevenproeven (2.3.2)zagenwe,dat bijjonge
planten(voordeknolvormingwasbegonnen),zowelop-alsneerwaartstransport
plaats vond enin dit gevalkwameerst opwaarts transport voor. De resultaten
methetrasVoran(2.3.3)zijnoverhetgeheelgenomenwatonregelmatig.Ineen
bepaald onderdeel ervan, nl.bij rooii'ng 12dagen na de inoculatie, kwam toch
duidelijk naar voren, dat bij planten, dieinhet knolvormende stadium zijn gekomen een sterk neerwaarts transport van het virus plaats vindt. In de laatst
beschreven proef zagen weweer, dat bij vrijjonge planten zowel op-als neerwaarts transport optreedt. De snelheid, waarmee dit geschiedde leek minder
groot,wattoegeschreven moetwordenaandewerkwijze, nl.dedirectetoetsing
metGomphrenaglobosa.Vfezien dus, dat het virustransport in principe zowel
eerst in op-alsneerwaartse richting kanplaats vinden. Controversen, die hieroverindeliteratuurbestaan,zijn ditduseigenlijkniet,wanthet ontwikkelingsstadiumvandeplantheefthierop,zoalsuitdebesprokenresultaten Week,grote
invloed.
Uit dehierverkregen resultaten (ziefig. 1)blijkt ook, dat hetvirus bepaalde
stukken Stengelkan „overslaan", duspasseren,zonder ereeninfectie tot stand
te brengen. Dit moet wijzen op een zeer geringe virusconcentratie tijdens het
transport, datwaarschijnlijk vooral in de aanvang een zeer discontinu verloop
heeft. De zienswijze, dat het virus zich al vermeerderend verplaatst, is met
dezediscontinuiiteitvanhetvirustransport nietinovereenstemming tebrengen.
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HOOFDSTUK 3

HET TRANSPORT VAN AARDAPPEL X-VIRUS
VAN HET GEINOCULEERDE BLAD NAAR DE KNOLLEN
3.1. I N L E I D I N G

In hoofdstuk 2 konden uit enkele proeven reeds conclusies worden getrokken aangaande het tijdstip van debesmettingvan deknollen na inoculatie
vaneenderbladeren. Uitderesultatenvandieproevenbleek,dathet transport
van het X-virus naar de knollen zeer snel kan plaats vinden. Eveneens bleek
echter,dathettijdstip vandebesmettingvandeknollenkanvarieren, blijkbaar
afhankelijk vanverschillendefactoren, zoalsleeftijd vandeplant envanhetgeinoculeerdeblad.
In dit hoofdstuk zullen deuitvoering enderesultaten van eenaantal kas-en
veldproeven worden beschreven, diewerden uitgevoerd om de infectie van de
knollen inverband met het tijdstip van inoculatie nader tebestuderen. Hierbij
werd ook aandacht besteed aan het feit, dat niet alle knollen van een plant
gelijktijdig worden besmet endat uit eenknolzowelziekealsgezondeStengels
kunnen opgroeien. Op een bijzonder aspect van de knolbesmetting, nl. de
ouderdomsresistentie, die ook in dit hoofdstuk naar voren zal komen, zal in
hoofdstuk 4nognader worden ingegaan.
3.2. L I T E R A T U U R

Hoewel gegevens over het tijdsverloop tussen de inoculatie van het blad en
de besmetting van de knollen van groot belang kunnen worden geacht bij de
oplossing van vele vraagstukken betreffende de teelt van aardappelpootgoed,
is in de literatuur toch weinig te vinden, dat hierop rechtstreeks betrekking
heeft. En dan betreft het alleen het bladrolvirus van de aardappel. Resultaten
van proeven, waarbij,na natuurlijke besmettingtevelde,opverschillende tijdstippen de mate van infectie van de knollen werd nagegaan, zijn wel bekend
(MUNSTER & MAYOR, 1954),maaruit dezegegevensvaltniet metzekerheid op
te maken, wanneer de werkelijke infectie op het blad (b.v. door bladluizen)
heeft plaats gevonden,zodatnietskan worden gezegd over de snelheid van het
virustransport van het blad naar de knollen.
MURPHY & M C KAY (1926)zijnwaarschijnlijk deeerstengeweest,diein aardappelplanten de snelheid van het transport van het bladrolvirus hebben nagegaan. In een van hun proeven vonden zij,dat dit virus door enting van een
zieketop op degezonde plant overgebracht, na 5en 10 dagen nog niet in de
knollenwasdoorgedrongen,na 15dagenechterwel.Ineentweede,op dezelfde
wijze uitgevoerde proef werd na zes dagen nog niet, na 14 dagen echter wel
virusindeknollenaangetrofFen. Uitnader onderzoekbeslotendeauteurs, dat,
als het virus eenmaal in de Stengelaanwezig was,het transport ervan naar de
knollenzeer snelplaatsvond.Verderwerdendoor hen ookproeven genomen,
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waarbijzijdeinfectietotstandtrachttentebrengendoormiddelvanbladluizen,
maar deze proeven leidden tot geen enkele knolinfectie. Devraag, in hoeverre
eeninfectie door enting dezelfde resultaten oplevert alseen infectie door bladluizen,kondusnietworden beantwoord.
ELZE (1927)beschrijft enkeleproevenover desnelheidvan het transport van
het bladrolvirus in de aardappelplant. De resultaten van zijn proeven laten
echter geen uitspraak toe, wat betreft het tijdstip van de knolbesmetting. Zijn
algemene conclusie was, dat het virus niet snelwerd getransporteerd.
BRADLEY & GANONG(1953)deden enigonderzoek over de transportsnelheid
van het bladrolvirus te velde. Zij vonden na vijf dagen geen en na acht dagen
welbesmette knollen. Zij vermeldden, dat alle ogen van een knol, ook indien
deinfectie vandeknolzeerrecenthadplaatsgevonden,viruszieke Stengelsopleverden.
AUGIER DE MONTGREMIER (1954) verrichtte eveneens onderzoek aangaande
het bladrolvirustransport te velde. Na zes dagen vond zij nog geen besmette
knollen, maar welna 10dagen.
Uitdebovenvermeldegegevenszien we, dathetongeveer 10 dagenkan duren
voor het bladrolvirus inde knollen aankomt. Inhet algemeen waren deze
proevenbeperktinhunopzet.Nogvelevraagstukken aangaandevirustransport
indeaardappelplant blevenhierin onaangeroerd.
3.3. E I G E N O N D E R Z O E K

3.3.1. Materiaal en tnethoden
Voor de proeven, die in dit hoofdstuk zullen worden besproken, werden
steedsgoedgekeurdepootaardappelen gebruikt, diebovendien nahet opkomen
werdengecontroleerd opdeaanwezigheidvanvirusziekten.Hetgebruiktevirus
werd op dezelfde wijze in stand gehouden en op de proefplanten geinoculeerd
als werd beschreven aan het begin van hoofdstuk 2. De knollen, die van de
proefplanten werden geoogst, sneden wij,tenzij anders vermeld,vlak voor het
uitpotenineen zo grootmogelijkaantal„stukkenmetoog"(inhetvervolgkortheidshalve „ogen" genoemd). De ogen werden dan alle afzonderlijk in een
potje gepoot,waarna deemit opgroeiende planten werden getoetst op de aanwezigheid vanX-yirusdoor uitwrijven van het perssap op Gomphrenaglobosa.
Doordezewerkwyzewerdeennauwkeurigbeeldverkregenvandematevanbesmettingvandegeheleknolopbrengstvanelkeplant.Bijhetdoorsnijden vande
knollen werd zorg gedragen, dat geen besmetting van een gezonde knol (of
deel ervan) door het smjmes plaats kon vinden. Daartoe werd het mes na het
afsnijden van elk knolstuk ontsmet. De toetsing van de plantjes geschiedde
meestal vnj spoedig na het opkomen, aangezien kleine planten gemakkelijk
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elke rooidatum devolgende kolommen opgenomen: 1.Hetaantal planten,dat
zieke knollen opleverde en het totaal aantal gebruikte proefplanten; 2.Het
aantal en percentage (geheel of gedeeltelijk) zieke knollen, betrokken ophet
totale aantal getoetste knollen, waarbij eventueel is inbegrepen de opbrengst
van planten, waarvan in hetgeheel geen knollen besmet zijn geraakt; 3.Het
aantal enpercentage ziekeogenbetrokken ophettotale aantal getoetste ogen,
waarbij zijn inbegrepen deogenvandieplanten, diegeenziekeknollen hebben
opgeleverd.
Hetzounumogelijkzijngeweest,degegevensoverdepunten2en3slechtste
betrekken opdieplanten, welkeminstens eengeheel ofgedeeltelijk zieke knol
opleverden. Wij meenden echter, dat de door ons gevolgde wijze van weergeven devoorkeur verdient, daar depercentages zieke knollen en zieke ogen
eenzogoed mogelijke weergavezijn vandekans opinfectie, dieeenbepaalde
groepvanplanten opeenzeker moment heeft. Deindepunten 1,2en3 vervatte gegevensverschaffen indezevolgorde steeds eenbeter inzicht indemate
van besmettingvaneengehelegroep.
Van elke belangrijke proef zijn degegevensinhetaanhangsel in detailvermeld en Meruit kunnen degegevensvanelke zieke plant afzonderlijk worden
afgeleid.
3.3.3. OnderzoekmethetrasBintjeindekas
Eenproef, diezowelnauwkeurige gegevensverschafte overdetransportsnelheid, alsdedaaropvolgendematevanbesmettingvandeknollen,wasdevolgende.Op15 maart 1954werden 100aardappelknollen (Bintje) gepoot ingrote
potten. Na opkomst werden deplanten opeenStengelgehouden. Zegroeiden
op ineenonverwarmd warenhuis engaven eennormale groeitezien, waarbij
degerektheid,dieindezomer bij kasplanten opvalt, vrijwel achterwege bleef.
Op22mei,68dagennahetpoten,werdvanalleplantenhetjongste,volgroeide
blad gei'noculeerd met X-virus, afkomstig van aardappel; 2, 3,4, 5, 6, 7, 8,
9, 10en 11dagen na deinoculatie werden telkens 10planten gerooid. Ongeveer midden September werden alle ogen van alle knollen gepoot. Na toetsingvan deer uit opgroeiende planten werden de in tabel 9 gegeven resultaten verkregen. Hierin iso.m.weergegeven, inhoeveel planten er enig transTABEL 9. Het transport vanaardappel X-virus naar deknollen vandeaardappel (Bintje) na
inoculatie vaneentopblad.
ThetranslocationofpotatovirusX tothetubersinthepotato (Bintje)afterinoculation
ofa topleaf.
Pootdatum: 15maart 1954.Datum vaninoculatie: 22mei1954
Date ofplanting: 15March 1954. Date of inoculation: 22May1954
Aantaldagennainoculatie . . . .
Numberofdaysafterinoculation
Aantaltoetsplanten
Numberoftestplants
Aantalplantenmetziekeknollen . .
Numberofplantswithdiseasedtubers
Aantalgetoetste o g e n . . . . . . .
Numberoftestedeyes
Aantalziekeogen
Numberofdiseasedeyes
Percentage/Percentage

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

0

0

0

1

3

1

4

2

2

1

19 82 94 102 107 87 129 128 118 109

0

0

0

4

8

6

9

6

8

3

0

0

0

4

7

7

7

5

7

3
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TABEL 10. De mate van knolinfectie met betrekking tot de tijdsduur tussen de inoculatie van
eentopblad met aardappelX-virusende oogst.
Therateof tuberinfectioninrelation to theintervalbetween theinoculation ofa top
leafwithpotato virusX andtheharvest.
Knol
Tuber

A
B
C
A
B
C
D
A
B
C
D
E
A
B
C
D
E
F
A
B
C
D
E
F

10

A
B
C
D
E
F
G
H

Plant I
oog/ eye

PlantH
oog/ eye

Plant m
oog/ eye

PlantIV
oog/ eye

a b e d

a b e d

a b e d

a b e d

+ + +1)

+
+++
++

- ++

+-

+ -+

+•+• +

+
+

+++
++

1 1+ 1
11 1
11 1

Dagenna inoculatie
Daysafter
inoculation

+-

+- -

- +-

+++
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+

A
B
11
C
D
E
*) + = geinfecteerd / infected;- = gezond/ healthy.

+

+

+

port naar de knollen werd geconstateerd. We zien, dat dit over het algemeen
in wemig planten het geval was. Na vijf dagen werden de eerste knollen besn
f!,oevonden. Verwacht mocht worden, dat de daarop volgende dagen
geleidehjk een groter aantal planten besmette knollen op zou leveren; dit was
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echter niet het geval. Onder de gegeven omstandigheden vindt transport van
hetvirusnaardeknollenblijkbaarslechtsmoeilijkplaats.Ookhetaantalenhet
percentage ziekeogen wijst er op,dat in detoestand, die vijf dagen na de inoculatiewasbereikt,indedaaropvolgendedagenweinigveranderingkwam.Gezien de resultaten van eerder beschreven proeven (BEEMSTER, 1954) is het zeer
waarschijnlijk, dat ookhierdeplantenophetmomentvandeinoculatiereedste
oudwarenomnogeenbesmettingvandeknollenvanenigebetekenistengevolge
tekunnen hebben.
De volledige gegevens van die planten, die wel besmetting van een of meer
knollen te zien hebben gegeven, zijn in tabel 10gedetailleerd weergegeven. In
dezetabelissteedsdegrootsteknolvaneenplantaangeduid metA,dedaaropvolgende met B, enz. De ogen van iedere knol zijn aangegeven met a, b, c, d,
waarbij ainallegevallenhettopoogaangeeft, ditisdushetoogdataandeknol
hetverstevanhetnaveleindeverwijderdis.
De gegevens in tabel 10demonstreren duidelijk, dat het knollenstelsel van
een aardappelplant na primaire infectie met het X-virus slechts ten dele met
het X-virus wordt besmet. Dit uit zich in twee feiten: 1. een knol bezit soms
zowel zieke als gezonde ogen, 2. een aantal knollen is nog geheel gezond gebleven. Deze gegevens doen de vraag rijzen, welke knollen van een plant en
welkeogenvaneenknolheteerstwordenbesmet.Aandehandvandegegevens
intabel 10enderesultaten vanenkelenogtebesprekenproeven,zullenaandeze
vraagstukken aparte paragrafen in hoofdstuk 5worden gewijd.
3.3.4. Onderzoek methetrasBintjeinhet veld
Op25april 1952werden 300knollenvan hetrasBintje inhetveldgepooten
na opkomst opeenStengelgehouden. Op5junidaaropvolgend werdbegonnen
methetuitvoerenvaneenproef,waarvanintabel 11 hetschemaisweergegeven.
Uit deze tabel isaf te leiden, dat de eerste inoculatie plaats vond 41dagen na
het poten en dat vervolgens telkens een week later een 15-tal planten werd
geinoculeerd. Deinoculatie vondplaats ophetjongste,volkomen ontwikkelde
blad. Het rooien geschiedde bij een gedeelte van de planten drie weken na de
inoculatie (A),bij eenander gedeeltevijf weken na deinoculatie (B),terwijl op
21juli het rooien plaats vond van groepen planten, die op verschillende data
waren geinoculeerd (C);21juli is ongeveer de datum, waarop E-pootgoedgeTABEL 11. Schema van de veldproef met het aardappelras Bintje.
Designof thefield experiment withthepotato variety Bintje.
Hoogtevande
Datum van
planten
Oogstvan 15planten op
inoculatie
Heightofthe
Harvestof15plantson
plantsatthe
Dateof
momentof
inoculation
B
A
inoculation
5juni 1952
12juni 1952
19juni 1952
26juni 1952
3juli 1952
10juli 1952
17juli 1952
24juli 1952

10-12cm
15-23 cm
28-35 cm
30-40cm
45-60 cm
45-60 cm
45-60 cm
45-60 cm

26juni1952
3juli 1952
10juli 1952
17juli 1952
24juli 1952
31 juli 1952
7 aug.1952
14aug. 1952

31 juli 1952
7 aug. 1952
14aug. 1952
21aug. 1952
28 aug. 1952

C
21juli 1952
21juli 1952
21juli 1952
21 juli 1952
21juli 1952
21juli 1952
21juli 1952
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rooid moet zijn. Uit de gegevens omtrent de toestand van ontwikkeling van
het gewas op het moment van de inoculatie, zien we, dat voor de eerste maal
eeninoculatie geschiedde ophet moment, dat deplanten nogzeerkleinwaren.
Van beginjuli af zijn deplanten blijkbaar gekomen in een stadium, waarin de
lengtegroei van de Stengelsnietmeervan betekenisis.
Na het rooien werd van iedere plant afzonderlijk de gehele oogst in een papieren zak gedeponeerd en bewaard tot ongeveer 6maanden na het rooien.
Op dat moment hadden de knollen reeds spruiten gevormd en werd van drie
knollen van elke plant het stuk van het topeinde gepoot. Deze drie knollen
waren respectievelijk de grootste, een middelgrote en de kleinste knol, welke
laatstedanooksteedsgeheelwerdgepoot.Deeruitopgroeiendeplantenwerden
getoetstopdeaanwezigheidvanhetX-virusdooruitwrijven vanhetperssapop
Gomphrenaglobosa. Detoetsingleverdedeintabel 12gegevenresultaten op.
De resultaten tonen duidelijk aan, dat bij planten, die in eenjong stadium
worden geinoculeerd (ineculatiedata 5, 12en 19 juni) het virus drie weken na
de inoculatie in 100%van degevallen in de knollen kan worden aangetoond.
TABEL 12. Besmetting van deknollen bij het ras Bintje na inoculatie van planten inverschillende stadia van hun ontwikkeling.
Infection of the tubersin the varietyBintje after inoculation of plants indifferent
stagesof their development.
Pootdatum: 25april 1952/Planting date: 25April1952
Groep
Group

A

Groottevande
getoetsteknol
Sizeofthetested
tuber
grootste . . . .
biggest
middelgroot . .
fllCWltfllt

kleinste
smallest

. . . .

total

B

Inoculatiedatum / Dateofinoculati on
5/6

12/6

19/6

10/7

17/7

24/7

15/151) 15/15 15/15 15/15 12/15

3/15

2/15

3/15

15/15 15/15

15/15

14/15

15/15

4/15

3/15

2/15

15/15 15/15

15/15

10/15

13/15

3/15

1/15

2/15

45/45 45/45 45/45 39/45 40/45

10/45

6/45

7/45

grootste . . . .
biggest
middelgroot . .
medium
kleinste . . . .
smallest
total

C

grootste . . . .
biggest
middelgroot . .
medium
kleinste . . . .
smallest
total

x

26/6

3/7

12/15

15/15

9/15

6/15

8/15

14/15

15/15

12/15

4/15

6/15

13/15

14/15 11/15

4/15

2/15

39/45 44/45 32/45

14/45

16/45

15/15 15/15 15/15 15/15

13/15

3/15

0/15

15/15 15/15

15/15

15/15 13/15

2/15

0/15

15/15

15/15

15/15

10/15

1/15

0/15

45/45 45/45 45/45 45/45 36/45

6/45

0/45

15/15

) teller: aantal geinfecteerde knollen; noemer: aantal getoetste knollen.
numerator: number of infectedtubers;denominator: numberof testedtubers.
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Naarmate de knollen ophetmomentvan deinoculatieouderzijn, zienweeen
geleidelijke teruggangvanhet aantal geinfecteerde knollen. Ookhierkomt dus
weerduidelijkdereedsinhoofdstuk 2(2.3.2)gesignaleerdeouderdomsresistentie
naar voren.
Deresultatenvan detoetsingvan deknollen, dievijfwekenna deinoculatie
werden gerooid,vertonen eveneens eengeleidelijke teruggang in het aantalgeinfecteerde knollen, naarmate opeenlater tijdstip werd geinoculeerd. Bijvergelijking van de cijfers van drie envijf weken na deinoculatie valt het op, dat
het aantal zieke knollen na vijf weken overhet algemeen groter isdan na drie
weken. Dit isbegrijpelijk voorjong gemoculeerde planten, maar bij de in een
wat later stadium gemoculeerde planten wijst dit er op, dat de ouderdomsresistentie niet absoluut is,met anderewoorden, ook in oudere planten vindt
blijkbaar transport van virus naar de knollen plaats, maar in een vertraagd
tempo.
De derde groep van planten, nl. die, welke op een datum werden gerooid,
geven, zoalsverwacht mochtworden, eenafdalende reekstezien in het aantal
geinfecteerde knollen. In dit gevalwordt deaard van deze reeks bepaald door
twee factoren, nl. het verschil in tijd tussen deinoculatie en het rooien en het
verschil in ouderdom van deplanten ophetmomentvan deinoculatie.Na het
beschouwenvanderesultaten vandereedsgenoemdetweereeksen,levertdeze
reeks geen bijzonderheden op. Vermeldenswaard is echter, dat 11dagen voor
de rooidatum gemoculeerde planten reeds enkele zieke knollen hebben opgeleverd, nl.6vande45.
Van de groepen planten, die drie envijf weken na deinoculatie werden gerooid, werden eveneens op de dag van het rooien bladeren getoetst om na te
gaan ofhierin hetX-virus (inaantoonbarehoeveelheid) aanwezig was.Hiertoe
werdenvan iedere plant drie bladeren genomen, nl. een van de top, een van
het middeneneenvande basis.DetoetsinggeschieddemetGomphrenaglobosa
en de resultaten hiervan, die als een aanvulling van de in paragraaf 2.3.4besproken proef kunnen worden beschouwd, zijn gegeven in tabel13.
Wezien,dathetX-virusnadeinoculatievaneenbladindetopvaneenjonge
plant drie wekenna deinoculatie invrijwel allebladerenaantoonbaar is(toetsing op 26juni). Duidelijk blijkt echter dat,naarmate deplant ouder is ophet
moment van de inoculatie, het virus minder snelin aantoonbare concentratie
aanwezigisindebladerenbenedenhetgemoculeerdeblad.Gedurendedeperiode, waarin deplant de lengtegroei nogniet heeft voltooid, vindt het transport
vanhetvirusnaardetopbladeren nogvrijgemakkelijk plaats.
Uit tabel 11isop temaken,dat deplanten omstreeks 3juli haar lengtegroei
hebbenvoltooid.Tussen3en10juliis,zoalsuittabel12volgt,hetvirustransport
aanzienlijk verminderd. Hetligtvoordehand dezeverminderinginverband te
brengen met de beeindiging van de lengtegroei. Deze opvatting vindt steun in
gegevensvantabel 13,waaruit blijkt, datomstreeksterzelfdertijd hetvirusook
veel moeilijker aantoonbaar wordt in de bladeren beneden het geiinoculeerde
blad dan in die bij de in eenjonger stadium gemoculeerde planten.
Zoals ook reeds in 2.3.4 werd opgemerkt is het feit, dat geen virus in een
blad wordt aangetoond, geen bewijs, dat ergeenvirusinaanwezigis.Het isin
dit geval dus niet geheeljuist te spreken over transport, waar wemet de mate
virusvermeerderingtemaken hebben.
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TABEL 13. De aanwezigheid van aardappel X-virusin bladeren op verschillende hoogten van
de Stengelvan aardappelplanten, die in verschillende stadia van hun ontwikkeling
in de top waren gei'noculeerd.
Thepresenceofpotato virusX in leavesatdifferentlevelsofpotatoplantsinoculated
inthetopindifferentstagesof theirdevelopment.
Inoculatiedatum
Dateof
inoculation

Datum van
toetsing
Date oftesting

5juni 1952
12junil952
19juni 1952
26juni 1952
3juli 1952
lOjuli 1952
17juli 1952
24juli 1952

26juni 1952
3juli 1952
10juli 1952
17juli 1952
24juli 1952
31 juli 1952
7aug.1952
14aug. 1952

Drie weken na de inoculatie
Threeweeksafterinoculation
midden /middle
top/ top
basis/base
15/15')
15/15
14/15
15/15 (6)
13/15 (14)
13/15 (15)
13/15(15)
12/15(15)

15/15(15)*)
15/15 (15)
15/15(15)
12/15(9)
6/15(1)
' 1/15
1/15
1/15

13/15
12/15
6/15
6/15
12/15
3/15
0/15
1/15

Vijf weken na de inoculatie
Fiveweeksafter inoculation
26juni 1952
3juli 1952
10juli 1952
17juli 1952
24juli 1952

31 juli 1952
7aug.1952
14aug. 1952
21 aug. 1952
28aug.1952

15/15 (7)
13/15(11)
15/15(15)
13/15(15)
5/7 (7)

10/15(8)
15/15(4)
1/15
3/15
1/7

2/15
4/15
2/15
1/15
1/7

*)teller: aantal bladeren, waarin virus werd aangetoond; noemer: aantal getoetste bladeren.
numerator: number of leavesin whichvirus wasdetected; denominator: number of tested
leaves.
2
) tussen haakjes: het aantal bladeren in de betrokken groep,waarop het X-virus in de plant
was gebracht.
inbrackets:thenumberofleavesinthegroupindicated, inwhichvirusX had beenintroduced
into theplants.

3.3.5. Onderzoek metverschillende rassen indekas
Teneinde na tegaan of het transport van het X-virus bij verschillende aardappelrassen verschillen vertoont, werden hierover een tweetal proeven uitgevoerd. Op 5juni 1954 werden van de rassen Bintje, Eigenheimer, Voran en
Bevelander elk40knollen gepoot ingrote potten, diein eenwarenhuis werden
ondergebracht.Op 13julidaaropvolgend werdenvanelkras20planten (die op
eenStengelwarengehouden)geiinoculeerdophetjongste,volkomenontwikkelde blad. Respectievelijk 2, 4, 6, 8 en 10 dagen na de inoculatie werden van
elk ras telkens vier planten gerooid. Twee weken na de eerste inoculatie, op
27juh,werdendenogresterendeplantenvanelkrasopdezelfde wijzegeinoculeerd en ook van deze groep werden 2, 4, 6, 8 en 10dagen later telkens vier
planten gerooid. Na het rooien werd de opbrengst van iedere plant afzonderlijk bewaard. Op het moment, dat de knollen een begin van spruitvorming
yertoonden werdeke knol in een zo groot mogelijk aantal ogen gesneden en
leder oog afzonderhjk in eenpotje gepoot.
De volledige resultaten van de toetsing zijn weergegeven in het aanhangsel,
proet 3.3.5.1. Opgemerktmoetworden, dat een enkelemaalper vergissing vijf
in plaats van vier planten werden gerooid. Bovendien werden enkele reserveplanten medegerooid op de tiende dag na deinoculatie van de tweede groep.
34

TABEL 14. Het transport van aardappel X-virus van het gelnoculeerde blad naar de knollen
bij verschillende aardappelrassen.
The translocationof potato virusX from the inoculatedleaves to the tubers in
differentpotatovarieties.

Ras
Variety

Dagen na
inoculatie
Days after
inoculation

Pootdatum 5juni 1954/ Plantingdate: 5 June1954
Inoculatieop 13juli
Inoculatieop27juli
Inoculationon13July
Inoculationon27July
Infectie vande/Infectionofthe
Infectievande/ Infectionofthe
planten
knollen
ogen
planten
knollen
ogen
plants
tubers
eyes
plants
tubers
eyes

Bintje

2
4
6
8
10

0/41)
1/4
2/4
4/4
4/4

Eigenheimer

2
4
6
8
10

0/4
1/4
2/4
4/4
4/4

Voran

2
4
6
8
10

0/3
0/5
0/3
2/3
4/4

Bevelander

2
4
6
8
10

0/4
0/4
1/4
2/4
4/4

0/202)0% 0/293)0%
2/28 7%
2/52 4%
2/27 7% 2/54 4%
8/24 33% 13/62 21%
8/1457% 19/55 35%

0/4
1/4
1/4
0/4
1/5

0/22
1/19
1/27
0/26
1/36

0% 0/82 0%
5% 1/88 1%
4% 1/111 1%
0% 0/104 0%
3% 1/157 1%

0/4
0/4
1/4
0/4
2/5

0/19
0/17
1/15
0/23
2/28

0% 0/66 0%
0% 0/69 0%
7% 2/69 3%
0% 0/90 0%
7% 2/123 2%

0/16 0%
0/44 0%
0/48 0%
5/36 14%
12/58 21%

0/4
0/4
0/4
0/4
1/5

0/12
0/17
0/8
0/13
1/16

0%
0%
0%
0%
6%

0/16 0%
0/13 0%
0/24 0% 0/35 0%
5/52 10%
2/21 10%
7/1937% 15/56 27%
16/23 70% 47/66 71%

0/4
0/4
0/4
4/4
4/4

0/18 0% 0/27 0%
1/29 3%
1/44 2%
4/19 21% 4/54 7%
13/19 68% 29/5454%
17/23 74% 45/6470%
0/9 0%
0/20 0%
0/16 0%
4/1136%
8/1942%

0/16 0%
0/12 0%
0/23 0%
9/1753%
15/2075%

0/39
0/73
0/44
0/57
1/78

0%
0%
0%
0%
1%

0/69 0%
0/55 0%
0/87 0%
16/63 25%
50/7765%

*) teller: aantal planten met geinfecteerde knollen/ numerator: numberofplants with infected
tubers.
noemer: aantal toetsplanten / denominator: numberof test plants.
2
) teller: aantal geinfecteerde knollen / numerator: number of infectedtubers.
noemer: aantal getoetste knollen / denominator: numberof testedtubers.
3
) teller: aantal geinfecteerde ogen/ numerator: numberof infectedeyes.
noemer: aantal getoetste ogen/ denominator: number of testedeyes.

In tabel 14zijn deresultaten samengevatweergegeven. In dezetabelzijn opgenomen: het aantal proefplanten en het aantal planten, waarin transport naar
deknollen heeft plaatsgevonden; het aantal getoetste enhetaantal enpercentage geinfecteerde knollen van elkegroep en het aantal enpercentage geinfecteerdeogenpergroep.Ditlaatstepercentagegeeft hetmeestjuistebeeldvande
mate, waarin transport van virus naar de knollen heeft plaats gehad. Uit de
volledige gegevens (zieaanhangsel) blijkt nl., dat het veelvuldigvoorkomt, dat
van een bepaalde knol slechtseenkleingedeeltevanhet totaal aantal ogenbesmetis. De cijfers, die het percentage zieke knollen aangeven, zijn gebaseerd
op het feit of een knol al dan niet tenminste een ziek oog heeft opgeleverd.
In de meeste gevallen zien we dan ook, vooral wanneer de inoculatie recent
heeft plaats gevonden, dat het percentage zieke knollen groter is dan het per35
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FIG. 3. De percentages van de besmetting der ogen met X-virus 2,4, 6,8en10dagen na de
inoculatie bij de rassen Bintje, Eigenheimer,Voran enBevelander na inoculatie resp.
38(A)en 52dagen (B)na het poten.
ThepercentagesofinfectionoftheeyeswithvirusX inthevarietiesBintje,Eigenheimer,
Voran andBevelander 2,4,6, 8and 10days after inoculation 38 (A) and52 days (B)
afterplanting respectively.

centageziekeogen.Welkcijfer demeestpraktische bruikbaarheid bezit, isafhankelijk vanhetantwoord opdevraagofeenbesmettingvaneengedeeltevan
eenknolnahetpotenervanaanleidingzalgeventoteengeheelziekeaardappelplant. Dit vraagstuk zal nog nader worden besproken inhoofdstuk 5.Voor
meertheoretische beschouwingenishetjuister, gebruik temakenvan de cijfers
over debesmetting van de ogen,wat dan ook bij de nog tebespreken proeven
steeds zalworden gedaan.
Wezienuitdecijfers vantabel 14enuitfiguur 3,waarin degegevensvan de
ogenin eendiagram zijn weergegeven, dat bij derassen Bintje en Eigenheimer
reeds vier dagen nade inoculatie op13juli virus indeknollen werd aangetroffen;bijBevelanderwasdithetgevalnazesdagenenbijVorannaachtdagen.
In het algemeen kan worden gezegd, dat het transport eerst na acht dagen betekeniskrijgt. Uit decijfers, diedepercentagesna acht entiendagen aangeven,
istezien,dat derassenEigenheimer enBevelander hetintensiefste transport te
zienhebbengegeven.HoewelbijBintje duswelkort nadeinoculatie enigvirus
naardeknollenwerdgetransporteerd,blijkt,datbijditrashetvirusnietsneltot
een zo intensieveverspreiding naar en in de knollen isgekomen als bij EigenheimerenBevelander. Het meestvaltechter hetgeringe percentage bij het ras
Voranop.
Deresultaten, verkregen na deinoculatie op 27julilaten zien, dat de rassen
Bintje, Eigenheimer en Voran zo goed als geen transport binnen 10dagente
zien hebben gegeven. Bevelander vertoont echter vrijwel geen verschil metde
resultaten,verkregennadeinoculatieop13juli.Deouderdomsresistentie wordt
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indezeproefweerduidelijkgedemonstreerdbijdeeerstgenoemdedrierassen,bij
Bevelander ishiervan echtergeensprake.
Daardebovenbeschrevenproef slechtswerdvoortgezettot enmettiendagen
nadeinoculatie,werdin 1955deproefgedeeltelijk herhaald,waarbij gedurende
eenlangereperiodenadeinoculatieperiodiekwerdgerooid.Dezeproefvoerden
wijvoornamelijkuitomdeonderlingeverschillentussendeverschillenderassen
nogmaals na tegaan en om te zien of langere tijd na deinoculatie nog steeds
zowelzieke alsgezonde knollen aan een plant worden aangetroffen. De proef
werd ditmaal in de herfst uitgevoerd, eveneens in een warenhuis, dat niet verwarmdwas.Deresultatenvan dezeproef zijn dusnietgeheelvergelijkbaar met
die van de eerste. Op 1September 1955 werden van dezelfde vier rassen elk
60knollengepoot.VandeopeenStengelgehoudenplantenwerdop 12oktober
eenjong, volkomen ontwikkeld blad in de top van deplanten met X-virusgeinoculeerd.Driedagennadeinoculatiewerdenvijfplantenvanelkrasgerooid,
vervolgens telkens vijf planten respectievelijk 5,7, 10, 12, 14, 16, 19,21en 23
dagen na deinoculatie.Eenaantalplanten hadtelijden vanPhytophthora-aantasting,waardoor dezenietkondenwordengebruikt.Dithadtotgevolg,dat op
delaatste rooidatum niet van alleplanten eenvoldoende aantal aanwezigwas.
Enkele reserveplanten werden pas 43dagen na de inoculatie gerooid. De volledige gegevens van deze proef zijn gegeven in het aanhangsel, proef 3.3.5.2.
Tabel 15geeft een beknopte samenvatting hiervan. Hierin zijn per rooidatum
vanelkrashetaantalgetoetsteenhetaantal enpercentageziekeogenpergroep
vermeld.
Uit de.volledigegegevensenuittabel 15 isoptemaken,dat hetaantal ogen,
dat perplant werdverkregen,zeerveelkleinerwasdan bijdevorigeproef.Dit
TABEL 15. Het transport van aardappel X-virus naar de knollen bij verschillende aardappelrassen.
The translocation ofpotato virusX to the tubersindifferentpotatovarieties.
Dagenna
inoculatie
Daysafter
inoculation

3
5
7
10
12
14
16
19
21
23
43

Pootdatum: 1September 1955/ Date ofplanting:1September 1955
Inoculatiedatum: 12oktober 1955/ Dateof inoculation: 12October 1955
Eigenheimer

Bintje

Voran

Bevelander

Aantal
Number

%

Aantal
Number

%

Aantal
Number

%

Aantal
Number

%

0/181)
0/15
0/20
6/25
4/15
5/16
8/15
14/21
14/25
20/23
16/28

0
0
0
24
27
31
53
67
56
87
57

0/19
1/30
3/26
4/29
12/26
8/30
13/32
26/28
33/42
9/17
9/12

0
3
12
14
46
27
41
93
79
53
75

0/10
0/17
0/19
0/17
3/22
2/25
2/30
3/32
8/33
1/43
36/84

0
0
0
0
14
8
7
9
24
2
43

0/11
0/10
0/16
0/13
0/20
0/18
5/21*)
0/17
2/22
4/24

0
0
0
0
0
0
24
0
9
17

*) teller: aantal geinfecteerde ogen/ numerator: numberof infectedeyes.
noemer: aantal getoetste ogen/ denominator: numberof testedeyes.
) vandenplantwarenallevijf knolletjes geinfecteerd, waarschijnlijk wasdezeplant secundair
besmet.
allfive tubersof oneplant wereinfected, thisplant wasprobablysecondarily infected.

2
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feit werd veroorzaakt door de omstandigheid, dat deze proef werd uitgevoerd
op een later tijdstip (pootdatum bij deze proef 1 September, bij de vorige 5
juni).Deknolgroei blijkt dusindeherfst veeltrager dan in dezomermaanden
tezijn. Daar het tijdstip van deinoculatiebij beideproeven vrijwel gelijk werd
gekozen(bijdezeproef41dagennahetpoten,bijdevorige38)endeplantenin
beidegevalleninabsolutezindusongeveerevenoudwarenophetmomentvan
de inoculatie, kunnen de gevonden verschillen grotendeels worden toegeschreven aan de verschillen in uitwendige omstandigheden. Deze worden gevormd
door verschillende factoren, zoals lichtintensiteit, temperatuur en daglengte.
Uit de resultaten blijkt, dat bij Bintje en Eigenheimer het transport naar de
knollen het intensiefst isgeweest.Van dezebeide rassen isbij Eigenheimer het
transport ietsintensiever geweestdanbij Bintje, wat ookbij de eerstbeschreven
proef het geval was. Bij de rassen Voran en Bevelander vond over het geheel
genomen slechts een matig transport van het virusplaats;bijdezerassenwerd
respectievelijk pas 14en 16dagenna deinoculatie voor deeerste maalvirusin
de knollen aangetoond. Wezien, dat bij dezetwee rassen het transport weinig
intensief is geweest, daar, waar wel transport plaats vond, nog slechts weinig
ogen werden besmet. Duidehjk is dit gedemonstreerd bij Voran, van welk ras
43dagen na deinoculatie nogachtplanten werden gerooid. Dezeplanten vertoonden alle transport naar de knollen, terwijl toch slechts 36 van de 84getoetsteogenziekblekentezijn.Wekunneninditgegeventevenseenbewijszien,
dat het geringe percentage zieke ogen, dat aanvankelijk bij Voran werd gevonden, niet kan worden toegeschreven aan demogelijkheid, dat de inoculatie
nietwasgeslaagd.
Vergelijken we de resultaten van de twee uitgevoerde proeven, dan blijkt,
dat de algemene lijn, die aanwezig was in de eerste proef voor een belangrijk
deel ook in de tweedeproef aanwijsbaar is.In beide proeven vertoont Eigenheimerhetintensiefstetransport.LatenweBevelanderevenbuitenbeschouwing,
dan vertonen de rassen Bintje en Voran in beide proeven hetzelfde beeld ten
opzichtevanEigenheimer,nl.bijVoraneenzeergeringtransport, terwijl Bintje
alshet ware een tussenschakel vormt tussen Eigenheimer en Voran. De resultaten met Bevelander vertonen daarentegen een volkomen afwijkend beeld. In
deeersteproef vond bij dit raseenzeerintensief transport plaats,in detweede
proefzienweechtereenzeergeringtransport,vergelijkbaar metdatbij Voran.
Met dethans ter beschikking staandegegevensishet resultaat met Bevelander
niet te verklaren. Een mogelijke verklaring is, dat de fysiologisch nog zeer
jonge Bevelander betrekkelijk weinigtransport in benedenwaartse richtingvertoont. Deze hypothese vindt enige steun bij de in 2.3.3 beschreven proef (zie
fig.2), waarbij transport naar de top van de plant gemakkelijk geschiedde bij
planten, dienogniet tot knolvorming waren gekomen.Aangetoond werd toen
echterniet,datgeentransportinbenedenwaartse richtinghad plaatsgevonden.
Daar bovendien meermalenisgebleken, dat bij Bintje een sterk transport naar
de knollen kan plaats vinden, ook in zeerjonge planten, ishet trage transport
bij Bevelander in detweedeproef nietgemakkelijk te verklaren.
3.3.6.Onderzoek metverschillende rassen inhet veld
In 1954werd teWageningen inhetveldeenproef uitgevoerd aangaande het
transport vanX-virus,waarinderassenBevelanderenBintjewerdenbetrokken.
De proef omvatte van elk ras 250 planten, waarvan de knollen op 25 april
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werden gepoot en na opkomst op een Stengel wefden gehouden. Toen bleek,
dat de knolvorming een aanvang had genomen, werd van de beide rassen elk
een groep van 85planten gei'noculeerd.Dit geschiedde op25juni, waarbij een
van de topbladeren in haar geheelwerd geiinoculeerd. Van elk ras rooiden wij
daarna telkens vijf planten van de derde dag af tot en met de 23e dag na de
inoculatie, zoals uit tabel 16is op te maken. Op 2 en 9juli daaropvolgend,
respectievelijk een entweewekenna deinoculatievan deeerste groep,werden
nogmaals respectievelijk 85en 80planten van elk ras geiinoculeerd, van welke
groepen eveneens van de derde dag af telkens vijf planten werden gerooid (zie
tabel 16).Na het rooien werd deoogstvanelkeplant afzonderlijk bewaard. In
mei,juni enjuli 1955werdenvanelkeplant drieknollengetoetst, waarbij dein
tabel 16weergegeven resultaten werden verkregen. In dezetabel is aangegeven
bij hoeveel planten tenminste een ge'infecteerde knol werd gevonden, terwijl
tevens tussen haakjes isvermeld,hoeveel knollen van deplanten, dieminstens
eenziekeknol opleverden,waren geinfecteerd.
Naar aanleiding van de resultaten, die aangaande het tijdstip van de knolbesmetting weinig positieve uitspraken toelaten, kunnen de volgende opmerkingenwordengemaakt. Onderdegegevenomstandighedenheeft weinigvirustransport naar deknollenplaatsgevonden.DitzoukunnenwordentoegeschreTABEL 16. Het transport vanaardappel X-virusbij derassen Bintje enBevelander inhetveld.
Thetranslocation ofpotato virusX in the varietiesBintjeandBevelanderinthefield.
Dagenna
inoculatie
Daysafter

Pootdatum: 25april 1954/ Dateofplanting:25April 1954
Bintje
|
Bevelander
Inoculatiedatum / Dateofinoculation
25juni

2juli

9juli

25juni

2juli

9juli

0/5
0/5
0/5
0/3
0/5
3
0/41)
0/4
0/5
0/5
0/4
4
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/4
5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/5
0/4
6
1/5 (1/3)
1/5 (1/3)2)
0/5
0/5
0/5
0/4
7
0/5
0/5
0/4
8
0/4
0/5
0/5
0/5
0/5
10
1/5 (1/3)
0/4
0/5
0/5
0/5
0/4
11
0/5
0/5
0/5
0/5
1/5 (1/3)
1/5 (1/3)
12
0/5
0/5
0/5
0/5
0/4
0/5
13
0/4
1/5 (1/3)
0/5
0/5
1/5 (2/3)
0/5
14
0/4
1/5 (3/3)
0/5
0/4
15
0/5
0/5
0/5
0/5
17
1/5 (1/3)
2/5 (5/6)
0/5
0/5
2/5 (4/6)
0/4
18
0/5
1/5 (1/3)
0/5
0/5
0/5
0/4
19
0/5
1/5 (1/3)
0/1
0/5
0/4
0/5
20
1/5 (3/3)
0/5
0/1
0/5
0/4
0/5
21
1/5 (1/3)
0/5
0/5
1/5 (1/3)
22
1/5 (3/3)
1/5 (3/3)
24
3/4 (6/9)
0/3
*) teller: aantal planten met gemfecteerde knollen/ numerator: number ofplants with infected
tubers.
noemer: aantal getoetste planten / denominator: number of testedplants.
2
) tussen haakjes /in brackets: teller: aantal getofecteerde knollen/ numerator: number of
noemer/aantal getoetste knollen van planten met gelnfecteerde knollen/denominator:
number of tested tubersofplants withinfectedtubers.
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venaan hetfeit, dat de ouderdomsresistentiehierreedsbij allegroepenvaninvloed is geweest. We zien, dat na de laatste inoculatie, op 9juli, bij geen der
beiderassenziekeknollenwerdengevonden,terwijl na debeideeerste inoculaties slechts sporadisch ge'infecteerde knollen voorkwamen en wel ongeveer 10
of meer dagen na deinoculatie. Slechts in een enkelgevalwerd bij Bintje een
ge'infecteerde knol na zes dagen gevonden. Uit de tussen haakjes geplaatste
cijfers blijkt wel, dat ook bij deze proef zowel zieke als gezonde knollen aan
eenplant werden aangetroffen.
3.4. S A M E N V A T T I N G EN B E S P R E K I N Q VAN D E R E S U L T A T E N

Deresultatenvan dein dit hoofdstuk beschreven proeven tonen aan, dat de
variabiliteit in het tijdsverloop tussen de inoculatie en de besmetting van de
knollen ze'ergroot is.Tussen deplanten in een enkeleproef treden somsreeds
aanzienlijke verschillen op: terwijl enkele planten op een bepaalde rooidatum
weinig of geen infectie van de knollen tezien geven, isvan andere planten op
dezelfde rooidatum reeds een groot deel van de knollen gei'nfecteerd. Toch
krijgen wedoor het periodiek rooien van b.v.vijf planten per rooidatum over
het algemeen een goed beeld van het verloop van de knolbesmetting en heeft
hetindividuelegedragperplantgeenbelangrijke invloedopditalgemenebeeld,
zoalsistezienuithetveelalregelmatigeverloopvandecijfers, diedebesmetting
op een aantal verschillende rooidata aangeven. Het is niet geheel duidelijk,
waardoor de variabiliteit wordt bepaald; waarschijnlijk speelt het toeval een
belangrijke rol. Een andere mogelijkheid is, dat het geiinoculeerde blad bij de
ene plant in een gunstiger fysiologische conditie verkeert om een optimaal
transporttotstandtebrengendanhetandere,hoewelbijdeinoculatie steedszo
gelijkmatig mogelijke bladeren werden gekozen.
Van geheel andere aard zijn de verschillen tussen de resultaten van de verschillendeproeven.Reedsherhaaldelijk werdgeconstateerd,datineenbepaalde
proef het virustransport in oude planten veelminder snel en minder intensief
verliepdan bijjonge.Dezeconstateringwerd steedsgedaan inproeven, waarin
de planten op verschillende tijdstippen na opkomst werden geinoculeerd. Het
ligt voor de hand, dat deleeftijdsfactor eveneens in het spelisbij het bepalen
van deverschillen tussen deresultaten vanverschillende proeven. Terwille van
de overzichtelijkheid zijn in tabel 17 de verschillende tot nu toe beschreven
proeven samengevat. Hierin zijn, zo mogelijk, de resultaten opgenomen, die
10 dagen na de inoculatie werden verkregen. In een aantal van de proeven
werdopdittijdstip evenwelnietgerooid;vandezeproevenzijndandegegevens
opgenomen van eenlatere rooidatum.
Uit het algemene beeld is op te maken, dat naarmate de planten ouder zijn
ophettijdstipvandeinoculatie,erminder transport vanvirusplaatsvindt.Een
juist inzicht wordt echternietverkregen,o.a. doorhetfeit, dat opverschillende
tijdstippenvanhetjaar werdgewerkt.Deouderdomsresistentie, die, zoals o.a.
uit tabel 17blijkt, zowelindekasals in het veld optreedt, zal in hoofdstuk 4
uitvoerigwordenbehandeld.
In de gegevens omtrent het tijdstip van inoculatie en de erop volgende besmetting, diebij alleproeven werden vermeld, isde tendens aanwezig, dat het
virustransport in de herfst langzamer isdan in dezomermaanden.
Wat de rasverschillen betreft, valt het op, dat Voran een zeer matig virus40

TABEL 17. Samenvattend overzicht van de proeven, aangaande het transport van aardappel
X-virus in enige aardappelrassen.
Summary of theexperimentsconcerning thetranslocation ofpotato virusX insome
potatovarieties.
Proefin
kas (K)
Leeftijd op
Aanduiding ofveld(V) Inoculatie
tijdst.van
Ziektepercentage
Ras
proef
Experiment datum
inoculatie
Percentage
Variety
Indicationof intheglassDateof
Ageoftheplants
infected
experiment
house(K) inoculation onthedateof
orinthe
inoculation
field (V)

Bintje

Bevelander

Voran

Eigenheimer

35(na 10dagen)
24
0
1
0
7
7

3.3.5.tabel 14
3.3.5. „ 15
1.3.4.proef 4
3.3.5.tabel 14
3.3.6. „ 16
3.3.3. „ 9
3.3.6. „ 16
3.3.6. „ 16
3.3.4. „ 12
3.3.4. „ 12
3.3.4. „ 12
3.3.4. „ 12
3.3.4. „ 12
3.3.4. „ 12
3.3.4. „ 12
3.3.4. „ 12

K
K
K
K
V
K
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

13- 7-1954
12-10-1955
11- 9-1954
27- 7-1954
25- 6-1954
22- 5-1954
25- 6-1954
25- 6-1954
5- 6-1952
12- 6-1952
19- 6-1952
26- 6-1952
3- 7-1952
10- 7-1952
17- 7-1952
24- 7-1952

38dagen/ days
41 „
51 „
52 „
61 „
68 „
„
68 „
„
75 „
„
41 „
48 „
55 „
62 „
„
69 „
76 „
83 „
„
90 „

3.3.5. „ 14
3.3.5. „ 15
1.3.4.proef 4
3.3.5.tabel 14
3.3.6. „ 16
3.3.6. „ 16
3.3.6. „ 16

K
K
K
K
V
V
V

13- 7-1954
12-10-1955
11- 9-1954
27- 7-1954
25- 6-1954
2- 7-1954
9- 7-1954

38
41
51
52
61
68
75

„
„
„
„
„
„
„

70(na 10dagen)
0
0
65
0
0
0

2.3.3. „ 7
3.3.5. „ 14
3.3.5. „ 15
1.3.4.proef 3
1.3.4. „ 4
3.3.5.tabel 14

K
K
K
K
K
K

1- 7-1953
13- 7-1954
12-10-1955
11- 8-1954
11- 9-1954
27- 7-1954

25
38
41
48
51
52

„
„
„
„
„
„

14(na 12dagen)
21 (na 10dagen)
0
0
0
0

2.3.4.tekst
3.3.5.tabel 14
3.3.5.tabel 15
1.3.4.proef 4
3.3.5.tabel 14

K
K
K
K
K

25- 9-1956
13- 7-1954
12-10-1955
11- 9-1954
27- 7-1954

32
38
41
51
52

„
„
„
„
„

100(na14dagen)
71(na 10dagen)
14
0
2

o

100(na3 weken)
100
100
87
89
22
13
16

transport te zien geeft in alle ermee uitgevoerde proeven. Het transport by
Eigenheimer daarentegen is vrij snel enintensief. Bintje waarmedede meeste
proeven werden uitgevoerd, neemt wat de snelheid van het transport betreft,
een tussenpositie in: een sneller transport dan bij Voran en minder snel dan
bij Eigenheimer. Over Bevelander valt weinig metzekerheid te zeggen Waarschijnlijk vindt onder normale omstandigheden een vnj snel transport plants,
in deherfst werd slechts een matigtransport gevonden.
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Uit degedetailleerde gegevens(zieookaanhangsel)istezien,dat debesmettingvanhetknollenstelselvaneenaardappelplantzeergeleidelijk geschiedt.Het
virus kan aanvankelijk slechts in enkele knollen en dan nog slechts in enkele
ogen worden aangetoond. Naarmate het tijdsverloop tussen de inoculatie en
het rooien van de plant groter is, wordt het aantal gei'nfecteerde knollen en
ogensteedsgroter.Dezefeitenduidenerop,evenalsderesultatenvandeproeven
metdestengelstukken (zie2.3.2),dathetvirustransport ineenweiniggeconcentreerde stroom plaats vindt. Het komt in het algemeen niet dikwijls voor, dat
het gehele knollenstelsel van een plant geheel wordt besmet. Hierbij moeten
weevenwelbedenken, dat bij eenaantalvan debeschrevenproeven deperiode
tussen de inoculatie en het rooien betrekkelijk kort was. Uit proef 3.3.5.2 (zie
tabel 15en aanhangsel) zien we echter, dat er zelfs 43dagen na de inoculatie
nog steeds geheel of gedeeltelijk gezonde knollen kunnen voorkomen.
Opgemerkt kan worden, dat in de meeste gevallen de knollen, die van de
proefplanten werden verkregen, gepoot werden na bewaring in een luchtgekoelde poterbewaarplaats gedurende deperiode van het rooien tot het tijdstip
vanpoten. Uitderesultaten van deverschillendeproeven kan worden afgeleid,
dat deverplaatsing van hetvirusna het rooien, onder deboven geschetsteomstandigheden van geen betekenis is geweest. Was dit nl. wel het geval, dan
zouden of geheel zieke, of geheel gezonde knollen moeten zijn gevonden. Een
speciale proef hierover zal worden besproken in hoofdstuk 5. Tevens zal dan
worden ingegaan op devraag,welkeknollen van eenplant en welke ogen van
een knolworden besmet.
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HOOFDSTUK 4

NADER ONDERZOEK OVER DE OUDERDOMSRESISTENTIE
4.1. I N L E I D I N G EN L I T E R A T U U R

Omtrent deouderdomsresistentievandeaardappelplant ten aanzien van het
X-virus werd door BERCKS uitgebreid onderzoek verricht. Een kort overzicht
van dedoor hemgepubliceerderesultaten mogehiervolgen.Proeven (BERCKS,
1949)haddentotresultaat,dathetX-viruszeeralgemeeninhetloofvanplanten
konwordenaangetoond, dierespectievelijk 19(veldproeven) en24dagen(kasproeven) na hetpoten warengei'noculeerd.Warendeplanten evenwel46dagen
na het poten geiinoculeerd, dan kon vrijwel alleen virus in de gei'noculeerde
bladeren worden gevonden.Hetverschijnsel kwamalgemeenvoor, alvertoondennietalleaardappelrassen hetindezelfde mate.
Bij een nadere uitwerkingvan bovenvermelde proeven (BERCKS, 1950a)concludeerde de auteur, dat de ouderdomsresistentie niet kan worden verklaard
door te veronderstellen, dat de planten geen enkele activiteit meer vertonen.
Ook bij delaatste inoculatie zagen deplanten er nl.nogzeervitaal uit envertoonden nog groei. Over het tijdstip, waarop de ouderdomsresistentie begint
optetreden,kon deauteurgeengegevensmededelen.Ditisvolgenshemwaarschijnlijk mede afhankelijk van de uitwendige omstandigheden.
Van een drietal rassen uit debovengenoemdeproeven werden door BERCKS
(1950b)deknollen getoetst opdeaanwezigheid vanX-virus.Hijvermeldtniet,
op welk tijdstip de planten waren gerooid, zodat niet kan worden uitgemaakt
nahoeveeltijd hetvirusuithetloofindeknollenisgekomen.Uitderesultaten
van de toetsingen van de knollen blijkt, dat minder knollen worden besmet,
naarmatehettijdstip vaninoculatielaterwordtgekozen.Hetbleek,datookby
in eenjong stadium gei'noculeerde planten niet altijd een 100% zieke nateelt
werdgevonden.Erkomtweleengeringpercentagevirusvoorindenateeltvan
die planten, waarin (serologisch) geen virus in het loof kon worden aangetoond. BERCKS constateerde ook, dat ten aanzien van de besmetting van de
knollen sterke verschillen tussen verschillende rassen bestaan en dat verschillendevormen van het virus een verschillend effect hebben.
Later vermeldt BERCKS (1951) nader onderzoek, waarin de vroegere resultaten volledig konden worden bevestigd met een groter aantal virusstammen.
Verder bleek, dat de bemestinginvloed heeft op dematevan optreden van de
ouderdomsresistentieenwelindezezin,datopeengrond,waaropdeaardappelplant slecht groeit, de ouderdomsresistentie op eenvroeger tijdstip begint op
tetredendan opeengoedbemestegrond. BERCKSwijsterookhierweerop,dat
eenstilstandindegroeinietdeoorzaakkanzijnvanhetverschynsel.Alsmogelijke factor bij de ontwikkelingvan deouderdomsresistentie brengt BERCKSde
eiwitstofwisseling naarvoren.Hij schrijft: „Bekannthchdarfmansichletzteren
(de eiwitstofwisseling) als ein dynamischesGeschehenvorstellenbeidemAufbau bzw. Abbau in den verschiedenen Entwicklungsstadien uberwiegt. Der
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Eiweiszspiegel wird nach dieser Auffassung bei einer mehr oder weniger ausgewachsenenPflanzedadurchgehalten,daszAuf- undAbbaunur sehrschwach
sind und sich gegenseitig Waage halten."
UiteennaderonderzoekmetderassenFlavaenCapellaconcludeerdeBERCKS
(1952), dat het verschil in bemestingstoestand van de grond, zoals deze in de
praktijk doorgaans voorkomt, geen invloed heeft op het tijdstip van optreden
vandeouderdomsresistentie. Bijhet midden-vroegeras Flava zettederesistentieeerder indan bij hetlateras Capella.
MARCUS (1952) en KOHLER (1955) hebben aangetoond, dat het verschijnsel
van de ouderdomsresistentie zich ook ten aanzien van het aardappel Y-virus
voordoet.
Zonder op enigerlei wijze nader op de ouderdomsresistentie als zodanig in
tegaan, isin deloop derjaren door verschillende auteurs welvermeld, dat de
virusverspreiding in eenaardappelgewas sterker is, naarmatedeplantenjonger
zijn ophet tijdstip van deinoculatie ofeenkrachtiger groeivertonen door b.v.
hogere stikstofbemesting (KOHLER, 1938;DIERCKS, 1953;ARENZ, 1956).
Ook anderewaarnemingenwijzen ophetbestaanvan de ouderdomsresistentie. Zo schrijft b.v. GREGORY (1943) „... it ispossibleto find large populations
of M.persicae or A.rhamni with very little spread from leaf roll or virus Y
mfectorstonear-byplants.Oragaintherecanbealargespread of leaf roll with
lowM.persicae and moderate A.rhamnicounts." Het iszeer welmogelijk, dat
GREGORYeen foutieveconclusietrekt,alshij vervolgt:„Localfactors controling
aphid movement must also be important. E.g. it was noticed that on several
fields when the haulm remained small and compact the percentage of plants
affected with leaf roll did not increase after July, whereas in other fields
remarkable for the immense growth of haulm (6-7 ft. and weighing 25 tons/
acre) the largest increase of leaf roll in August and early September were
recorded.It seemslikelythat a sprawlingand denselyinterlacingfoliage would
greatly facilitate the movement of wandering aphides such as the apterae of
M.persicaefromplanttoplant." Laterzijn echterookdeEngelseonderzoekers
(BROADBENT & GREGORY, 1948; BROADBENT, GREGORY & TINSLEY, 1952) tot de

conclusie gekomen, dat de leeftijd van het gewas de vatbaarheid voor virusziekten sterk kan beinvloeden endat daardoor, ondanks de aanwezigheid van
veelbladluizen een genngeinfectie met bladrol- en Y-virus in een aardappelgewas kan worden geconstateerd.
« J 5 f t S l 0 t - f \ d t ? * V a n efn Z w i t s e r s onderzoeker (MUNSTER, 1954), die
scnryit. „..ji es t notoirequela receptivitedesplantes depommesdeterre aux
Z ^ r T a 7 e c j a P P r o c h e de la maturite. Lorsque viennent les grandes
e d P U C e r n S VeCteurs le daQ er
Z
t TrL'H
'
° estplusavancee
'
moms
grand quelaf vegetation
" g defection est d'autant
S l t l l a T h a K l d e 1 ? e r a t U U r b l i j k t w e l ' d a t d e ouderdomsresistentie bij
n b £ e n d was
S X L P I °
*
- Systematisch onderzoek erover werd evenwel
In1 vnWnH U l t g e v ? e r d ' d i eh e t be*taanervanduidelijkheeft aangetoond.
denu^JvnfS P*TFfT Z U l I e n t W e e P r o e v e n w o r d e n beschreven, diewer6td 0 d e n k d e v r a a
ODt t S Z n t
'
g ^ k k e n overde ouderdomsresistentie
dfum Z ? : Sft % ?• Cn V a n o n d e r z o e k hidden betrekking op: 1.Hetstavan d r o „ H P r T k d ? g V£m d e a a r d a P P ^ l a n t in verband met het optreden
aa
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4.2. DE O U D E R D O M S R E S I S T E N T I E
EN H E T VERBAND MET HET O N T W I K K E L I N G S S T A D I U M
VAN DE A A R D A P P E L P L A N T

Op26juli 1956werdenvanhet rasBintje 80knollengepootingrote potten,
die in een warenhuis werden geplaatst. Van het begin tot het einde van de
proef werd de lengte van elke plant (voorzover deze niet waren gerooid) drie
maal per week gemeten, zodat een nauwkeurig beeld van de lengtegroei werd
verkregen. Op 3 September namen wij een begin van knolvorming waar en
inoculeerden van 20 planten het jongste, volkomen ontwikkelde blad met
aardappel X-virus, afkomstig van aardappel. Een, tweeen drieweken na deze
inoculatiewerdtelkenseennieuwegroepvan20plantengeiinoculeerd.Dithield
dusin, dat elkege'inoculeerdegroepeenweekouderwasophet tijdstip vande
inoculatie dandevoorgaande; 5,10, 15 en20dagennadeinoculatievaniedere
groep werden telkens vijf planten gerooid, waarna van elke plant alle knollen
afzonderlijk werden gewogen.Uit dezewegingenkonhettotalegewichtvande
geoogste knollen per rooidatumworden bepaald, zodat een beeldvan het verloop van de knolvorming werd verkregen. Na bewaring van de knollen gedurendedrietotvijfmaandenwerdenzijgepootendeeruitopgroeiendeplanten
getoetstopdeaanwezigheidvanX-virusmetGomphrenaglobosa. Evenalsditbij
reeds eerder beschreven proeven werd gedaan, werden alle knollen in zoveel
mogelijk stukkenmetoogverdeeld,waarnaaldezestukkenafzonderlijk werden
gepoot.
In fig. 4 zijn de lengtegroei van de planten en de mate, waarin de knollen
metdetijd ingewichttoenamen,grafisch uitgezet.Wezienhieruit, datdeplanten ongeveer 14 dagen na het poten boven de grond kwamen en hierna vrij
regelmatig in lengte toenamen tot zeongeveer 45dagenna hetpoten ongeveer
70cmwaren. Delengtegroeiwastoentot stilstand gekomen.Zoalsuit hetverloop van de lijn, die het gewicht van de knollen op verschillende tijdstippen
weergeeft, blijkt, neemt omstreeks45dagen na het poten de knolvorming een
aanvang, waarna deknollenvrij snelenregelmatigingewichttoenementot het
80
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FIG. 4. De gemiddelde lengtegroei van de Stengelsen de toeneming van het knolgewicht bij
nJmeanfrowth

of the stemsandthe increaseof tuberweight in the varietyBintje.
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eindevandeproef(14oktober,datis80dagennahetpoten).Hetisduidelijk,dat
tijdens de proefperiode geen stilstand in de groei is opgetreden. In fig. 4 zijn
metneerwaartsgerichtepijlen(A,B,CenD)detijdstippen aangegeven,waarop
deinoculatie van een groepvan 20planten plaats vond. Hieruit istezien, dat
de eerste inoculatie (A) geschiedde op een tijdstip, waarop de planten nog in
lengte toenamen en nog geen knollen hadden gevormd. De tweede groep (B)
werd ongeveer op het tijdstip gei'noculeerd, waaropdelengtegroei stopte ende
knolgroei begon, terwijl delaatste tweegroepen (CenD)werden gei'noculeerd
indeperiode,waarin geenlengtegroei, maar alleen nogknolgroei plaats vond.
In het aanhangsel (proef 4.2) zijn de volledige resultaten, die bij de toetsing
werden verkregen, vermeld. Een samenvatting ervan geeft tabel 18,waarin de
volgendegegevensvooriederegroepzijnopgenomen:hetaantalplanten,waarin enig transport van virus naar de knollen heeft plaats gevonden; het aantal
getoetste knollen en het aantal en percentage knollen, waaraan tenminste een
ziek oogwerdaangetroffen; het aantalgetoetsteogen enhet aantal en percentagegeinfecteerde ogen.Degegevensvandeplanten 55,58en69(zieaanhangsel
4.2)zijn omdevolgenderedennietindegegevensvantabel 18opgenomen:de
planten waren voor de inoculatie gedeeltelijk afgebroken, waarna zich een
nieuwescheutontwikkelde.Opeenjongbladvandezescheutwerdendeplanten
ophetvolgensschemavastgesteldetijdstip geiinoculeerd.Bijelkvandeplanten
TABEL 18. De besmetting van de knollen van het aardappelras Bintje na inoculatie van het
loof in verschillende groeistadia.
Theinfectionof thetubersof thepotato varietyBintjeafter inoculation of thefoliage
indifferentstagesofplant growth.
Pootdatum: 26juli 1956/Plantingdate:26July1956
Aantal
B
D
dagen na
inoculatie
Leeftijd ophettijdstipvaninoculatie(dagen)
Numberof
Ageatthetimeofinoculation(days)
daysafter
38
45
52
59
inoculation
Infectie per
plant
Infectionper
plant

5
10
15
20

0/41)
4/5
5/5
5/5

Infectie per
knol
Infectionper
tuber

5
10
15
20

0/302)= 0%
14/52 = 2 7 %
17/50 = 34%
35/50 = 7 0 %

Infectie per
oog
Infectionper
eye

5
10
15
20

0/39")= 0%
33/150 = 22%
47/160 = 29%
102/164 = 62%

l

0/5
0/5
2/5
2/5
0/42
0/52
6/38
5/34

0/5
1/4
2/5
1/5

1/5
2/5
1/4
3/4
0% 1/46
0% 4/52
16% 4/33
15% 21/37

0/87 = 0%
0/151= 0%
19/174= 11%
16/146 = 11%

= 2%
= 8%
= 12%
= 57%

1/161 =0,6%
7/193= 4%
17/139 = 12%
56/148 = 38%

0/44
6/37
3/47
2/37
0/164=
10/132=
4/202=
2/187=

) teller: aantal planten met geinfecteerde knol(len): noemer: aantal proefplanten.
numerator: numberofplants withinfectedtuber(s); denominator: numberof test plants.
) teller:aantalknollenmeteenofmeergeinfecteerde ogen;noemer:aantal getoetste knollen.
numerator: numberof tuberswithoneormoreinefctedeyes;denominator:numberof tested
tubers.
s
) teller:aantal geinfecteerde ogen; noemer: aantal getoetste ogen.
numerator: numberof infectedeyes;denominator: numberof tested eyes.
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0%
16%
6%
5%
0%
8%
2%
1%

resulteerde dit in een volledige besmetting van het knollenstelsel. Op de betekenisvan dezewaarnemingzalnognaderworden teruggekomen.
Infig.5zijndegegevensoverdebesmettingvandeogengrafisch weergegeven.
Deresultaten tonen aan, dat vijf dagenna deinoculatie bij geenvan devier
groepen virustransport van enige betekenis naar de knollen heeft plaats gevonden; slechtsin groep Cwerd eenoogopeentotaalvan 161ziek bevonden.
De resultaten van de toetsingen van deplanten, die 10, 15en 20dagen na de
inoculatie werden gerooid, wijzen uit, dat het transport van het virus in de
planten van de eerst gei'noculeerde groep (A) het snelst isgeweest. De tweede

5

10

15

20

dagen na inoculatie
days afcer inoculation

FIG. 5. De percentages van de besmetting van de ogen met X-virus bij het ras Bintje 5, 10,
15 en 20 dagen na de inoculatie. Er werden vier groepen van 20 planten, resp. 38,
45, 52en 59 dagen na het poten gei'noculeerd (A, B,C, D).
Thepercentagesof infectionoftheeyeswith virusX inthevariety Bintje5,10,15 en20
days after inoculation.Fourgroups of20plants were inoculated38,45,52 and59 days
afterplanting respectively(A, B, C, D).

groep(B)vertoont reedseen aanzienlijk kleiner percentagegeinfecteerde knollen en ogen dan de eerste.Bijdederde groep (C)lijkt een iets sterkere infectie
te zijn opgetreden dan bij de tweede groep; bij de laatste groep (D) zienwe,
dat eenzeer gering transport naar de knollen heeft plaats gehad. Dehier verkregenresultaten tonen duidelijk aan,datvanhetmomentaf,waaropdeknolvorming begint, het transport van virus naar deknollen sterk vermindert. Dit
feit kon uit degegevens,die dein 3.3.4 beschreven proef opleverde, ook reeds
worden afgeleid.
Zoals BERCKS (1950a, b) uit zijn proeven ook reeds besloot, kan het verminderdevirustransport bij oudere planten in geen gevaleen kwestie zijn van
een geringere vitaliteit van de planten. We zien nl. duidelijk uit het verloop
van de lijn, die de groei van de knollen aangeeft (fig. 4),dat na de tweede inoculatie (B) de knolvorming nog in het beginstadium verkeert, terwijl op dat
momenttoch reedsvaneenbelangrijk verminderdvirustransport naar deknollen kan worden gesproken.
Met betrekking tot deresultatenvandehierbeschrevenproef kunnennogde
volgendealgemeneopmerkingenwordengemaakt.Depercentages,diedeknolinfectie aangeven,zijn overhet algemeenietshoger dan dievande ooginfectie.
° e algemene lijn, die de beide cijferreeksen vertonen, is evenwel vnjwel dezelfde.
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Verderzienwehierduidelijkgedemonstreerd,datookonderdeminstgunstige
omstandigheden, dat wil zeggen als de inoculatie in een laat stadium van de
ontwikkelingvandeplant heeft plaatsgevonden,ernogsteedseeninfectie van
een knol tot stand kan komen. De ouderdomsresistentie is dus nooit geheel
volledig.Ditfeit kon ook reedsuiteerderbeschrevenproeven worden afgeleid.
4.3. DE OUDERDOMSRESISTENTIE
EN HET VERBAND MET DE VIRUSVERMEERDERING
IN HET GEINOCULEERDE BLAD

In detot dusverre beschrevenproeven isnetverschijnsel van deouderdomsresistentie meestal duidelijk opgetreden. Naar aanleiding van deresultaten van
de in de vorige paragraaf beschreven proef kon het verschijnsel iets nader
worden geanalyseerd. Toch is het niet mogelijk om met de tot nog toe verkregen gegevensuittemaken,aan welkeoorzaak hetverschijnsel moetworden
toegeschreven. In 1957 werd daarom een proef uitgevoerd, waarin werd nagegaan in hoeverre de mate van virusvermeerdering in het gei'noculeerde blad
bei'nvloedwordt door deleeftijd vandit blad.
Op 18april 1957werden 80 stuks Bintje gepoot in grote potten, die in een
warenhuiswarenondergebracht. Deplantenwerdenna opkomst opeenStengel
gehouden en tevens serologisch getoetst op de aanwezigheid van X-virus om
zeker tezijn, dat metplanten werd gewerkt, dievrij van X-virus waren. Op17
mei, 29 dagen na het poten werden van alleplanten drie bladeren gemerkt en
weldevolgende:
a. eenzeerjongbladindetopvandeplant. Dit bladwasop 17meinietgroter
dan 8cmenjuist groot genoeg omtekunnen worden geinoculeerd.
b. eenblad, datjuistvolledigontwikkeld wasenop 17meiinhet stadiumverkeerde, waarin bij de meeste reeds beschreven proeven het gei'noculeerde
blad zich bevond.
c. eenoud bladaandebasisvan deStengel.
Tebeginnen op 17meienvervolgens op24en 31meien 7juni werd telkens
een groepvan 20planten geinoculeerd op de driegenoemde bladeren vanelke
plant. Dit hield dus in, dat de gei'noculeerde bladeren op het tijdstip van de
inoculatie steeds een week ouder waren dan die, welke de laatste maal waren
geinoculeerd. Uitlengtemetingenvandeplanten bleek,dat zij op 17mei30cm
hoog waren, op 24mei 45-50 cm, op 31mei en 7juni beide keren 50-60 cm.
We zien hieruit, dat ook in deze proef de planten 40 dagen na het poten niet
meer in lengte toenamen. Van de op elk der genoemde data gei'noculeerde
planten werdenrespectievelijk 4,7, 11 en 14dagen nadeinoculatie telkensvan
vijf planten de gei'noculeerde blaadjes afgeknipt. De vijf blaadjes van respectievelijk top,midden enbasisvandeplantenwerden tezamenuitgeperst enhet
aldus verkregen perssap werd hierna uitgewreven op vijf blaadjes van Gomphrenaglobosa om een beeldtekrijgen van deconcentratie van het virus in de
gei'noculeerdeaardappelbladeren. DeGomphrena-bladerenwerdenaan deplant
gelaten. Wij gebruikten steeds volgroeide, niet te oude blaadjes van telkens
vijf verschillende planten. In tabel 19 zijn de resultaten van deze toetsingen
weergegeven; de cijfers geven de totale aantallen vlekjes. In fig. 6 zijn deze
cijfers grafisch weergegeven. Hoewel de verkregen cijfers over de concentratie

TABEL 19. De concentratie van X-virus in aardappelbladeren met betrekkingtot deplaatsen
het groeistadium van de bladeren ten tijde van de inoculatie. De concentratie is
uitgedrukt in het aantal vlekken op vijf bladeren van Gomphrenaglobosa.
Concentration of virus X inpotato leaves inrelation to theposition at thestemand
the stage ofgrowthof the leaves at themoment of inoculation. Theconcentration is
expressedinthenumberof lesionsonfiveleavesof Gomphrena globosa.
Pootdatum 18april 1957/ Date ofplanting:18 April 1957
Plaatsvanhet
gei'noc.blad
Positionof
inoc. leaf

Top/ Top

Midden/ Middle

Basis/Base

Inoculatie
datum
Dateof
inoculation

AantaldagentusseninoculatieentoetsingopG.globosa
Numberofdaysbetweeninoc.andtestingonG.globosa
4

7

11

14

Aantalvlekken/ Numberoflesions

17mei
24mei
31 mei
7juni

12
52
60
20

155
287
324
36

1047
409
878
3

1296
742
571
3

17mei
24mei
31 mei
7juni

103
28
125
51

577
376
654
100

1460
724
1160
6

2740
768
762
6

17mei
24mei
31 mei
7juni

99
98
180
4

653
480
1118
143

1397
841
1025
8

2296
1450
592
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vanhetvirusniettot indetailsbetrouwbaarzijn, magdealgemenehjn, dieuit
decijfers blijkt, welalsbetrouwbaarwordenbeschouwd.PAUL(1955)kentaan
de toets, op de beschreven wijze uitgevoerd,eenvrij grotematevanbetrouwbaarheidtoe.
Zoalsuit tabel 19enfig.6blijkt,neemtinhet algemeendeconcentratievan
hetvirusinhetgeinoculeerdebladmindersneltoe,naarmatedebladerenouder
zijn op het tijdstip van de inoculatie. Er is een korte periode waann weimg
verschil kon worden aangetoond (na de inoculaties op 24en 31 mei). By het
beschouwen van het verloop van de concentratie in elk der groepen, zienwe,
dat in het topblad, vooral aanvankelijk, een aanzienlijk minder snelle virusreproduktieheeftplaatsgevonden.Deoverigeverschillentussendegroepenzijn
waarschijnlijk nietbetrouwbaar.
,„„.„
Ophettijdstip vanhetafknippen vandednegeinoculeerdebladerenwerden
eveneensde knollen van deplanten gerooid omnaderhand getoets;£tamnen
worden opdeaanwezigheidvanX-virus.Deresultatenvandetoetsingvan.de
knollen zijn in detailweergegeveninhet aanhangsel,proef 4.3, tenwj .mtabel
20eensamenvattingvanderesultatenisvermeld Deresultaten,ideze tabelzyn
op dezelfde wijze weergegeven als diein tabel 18.Depercentages over debesmettingvandeogenzijninfig.7grafischweergegeven
Wezien over het geheelgenomeneen^ssterkere besmettingdan inproef
4.2 het geval was. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wyzernl de planten
werden in deze proef in eenjonger Vadium gemoculeerd(lner 29 d^oud, m
devorigeproef 38d. oud ophet tijdstip vande ^ ™ Z ^ 1 ? ^ £ ^
nl.vanruimeenweek,hetgeen,zoalsreedseerier werd " f g g ^ ™ ^
belangkanzijn. Houdenwerekeningmetdezefactor envergehjkenwecurveB
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11 14

dagen nainoculatie
days after inoculation

aantal locale vlekken
number of local lesions

2400

0

4 7

0

dagen na inoculatie
days after Inoculation
FlG

'^ ^ Z & ^ f i ^ J ? *

11
4 7
dagen na inocutatie
days after inoculation

b

™*™vanaardappelen(Bintje)inverband

op vijf GorShrena s l t ^ k S T ^ c l ^ T! ^t l J ^ t ' p^ e n WVearnd iVneorckurlea gt ieeD

waartussentelkenseenweekverschila ^ tt oLp L d^; bi : , ^
^ '?
>
Theconcentration of viruTx in^^' CU - , e d ^ lemamiddenblad; c: basisblad.
oftheplants "ZVedTn^Jh Jf - obt
°fP°tatoes inrelationto theage
globosa.AE' CandD dlt"?
f ^ T
«™d onfiveleavesof GomphreL
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<>finoculation {weeklyintervals),a: top leaf; b:middle
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TABEL 20. D e besmetting van de knollen vanhet aardappelras Bintje na inoculatie van drie
bladeren in verschillende groeistadia.
The infection of the tubers of the potato variety Bintje after inoculation of three
leaves in different stages of growth.
Pootdatum: 18 april 1957/ Date of planting: 18April 1957
Aantal
dagen na
inoculatie
Number of
days after
inoculation
Infectie per
plant
Infection per
plant

4
7
11
14

Infectie per
knol
Infection per
tuber

4
7
11
14

Infectie per
oog
Infection per
eye

4
7
11
14

A

|

B

C

D

Leeftijd ophettijdstip vandeinoculatie (dagen)
Age at the time of inoculation (days)
29

36

43

50

2/31)
5/5
5/5

0/1
2/5
5/5
5/5

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

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

0/7 = 0%
5/62 = 8%
48/106 = 45%
61/106 = 58%

0/93 = 0%
17/87 = 19%
40/133 = 30%
26/106 = 25%

0/113= 0%
0/87 = 0%
1/123 =0,8%
1/111 = 0 , 9 %

0/176= 0%
0/7 = 0%
3/143)= 21%
6/88 = 7% 29/254= 11%
48/54 = 89% 87/223 = 39% 112/352 = 32%
141/168 = 84% 158/296 = 53% 64/330 = 19%

0/342= 0%
0/292= 0%
1/361 = 0 , 3 %
1/385=0,3%

2/1P ) = 18%
36/42 = 86%
84/102 = 82%

J

) teller: aantal planten met geinfecteerde knollen; noemer: aantal proefplanten.
numerator:number ofplants withinfectedtuber(s);denominator: numberof test plants.
2
) teller: aantal knollen met een of meer geinfecteerde ogen; noemer: aantal getoetste knollen.
numerator: number of tubers with infected eye(s)\ denominator: number of tested tubers.
3
) teller: aantal geinfecteerde ogen; noemer: aantal getoetste ogen.
numerator: number of infected eyes; denominator: number of tested eyes.

dagen na Inoculatie
days after inoculation

F I G . 7. D e percentages van de besmetting vande ogen metX-virus Wj hetras Bintje 4 7,
11 en 14dagen na deinoculatie. Er werden vier groepen van20planten resp. 29, 36,
43 and50dagen nahetpoten geinoculeerd (A, B, C, D).
th r
Thepercentagesof infectionof the eyes withvirusX in
^ f/^%YndLdavs
daysafter inoculation. Fourgroupsof 20plantswereinoculated29, 36,43and50 days
afterplanting respectively(A, B, C, D).
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(fig.7)met curveAinfig.5(dezebeideserieszijn vergelijkbaar wat betreft het
tijdstip van inoculatie), dan blijkt tussen beide series een zekere overeenkomst
tebestaan,alisdebesmettingindelaatsteproefietssterker.Eentweede factor,
die tot een verhoging van de knolinfectie aanleiding kan zijn geweest, is het
feit, dat hier drie bladeren werden ge'inoculeerd tegenover in proef 4.2 slechts
een. Een proefje hierover gaf het volgende resultaat te zien. Na inoculatie op
eenbladgavengroepenvanvijf planten na 10en 15dagen respectievelijk 1 en
23% zieke ogen; na inoculatie van drie bladeren waren deze percentages op
dezelfde tijdstippen 30en42.Hieruit volgt,dat na inoculatie van drie bladeren
inderdaaad een sterkere besmetting optreedt.
Vergelijkenwenudetoenemingvandevirusconcentratie indegei'noculeerde
bladeren met de mate van infectie van de knollen, dan blijkt hiertussen enige
samenhangtebestaan.Weziennl.,datvierdagen na deinoculatie eennogbetrekkehjk lage concentratie van het virus in de ge'inoculeerde bladeren in alle
seriesaanwezigis.Debesmettingvan deknollen betekent opdat moment nog
geheelniets.Zeven dagen na deinoculatiezienwe,dat deconcentratie vanhet
virus in degeinoculeerde bladeren reeds van enige betekenis is, speciaal in het
middelste en laagst geplaatste blad. We zien, dat het transport van het virus
naar de knollen dan ook is begonnen en resulteert in een, zij het nog matige
besmetting daarvan. De concentratie van het virus in het geinoculeerde blad
vertoont dezelfde lijn alsdebesmettingvandeknollen, nl.eengrotere concentratie en een sterkere besmetting, naarmate in een jonger stadium werd geinoculeerd. Tussen de series Ben C isweinigverschil aan te wijzen. Het algemenebeeld 11en 14dagen na deinoculatie isvrijwel gelijk met dat van zeven
dagen na de inoculatie. Natuurlijk liggen de cijfers op een iets hoger niveau
omdat de virusvermeerdering en het transport ervan verder zijn voortgeschreden.
Op een enkel punt moet nog nader worden ingegaan. Het is nl. opvallend,
datwenadeinoculatieop31mei(curveC,fig.6)deconcentratievanhetvirus
zien afnemen tussen de elfde en de veertiende dag na de inoculatie en welin
alle drie groepen van bladeren. Het werkwaardige feit doet zich nu voor, dat
ook debesmetting van deknollen na deinoculatie op 31mei (curve C,fig.7)
een vermindering vertoont tijdens dezelfde periode, waarin ook een concentratievermindering van hetvirusin het geinoculeerde blad werd geconstateerd.
Wemoetenhierbij welbedenken,datwemetverschillendegroepenvanplanten
te maken hebben gehad op de verschillende rooidata. Toch lijkt het gerechtvaardigd in dit geval de vermindering van de knolbesmetting nader te beschouwenmethetoogopdeopvallendeconcentratievermindering vanhetvirus
in degeinoculeerde bladeren.
Hetiswelbekend,dat deconcentratievan hetX-virusbij het ouder worden
van een zieke aardappelplant (BARTELS, 1955) en van een zieke tabaksplant
(BERCKS, 1954,1956)geringerwordt naarmate dezeplanten ouder worden. Het
is echter niet waarschijnlijk, dat het hier naar voren gekomen feit op een lijn
kan worden gesteld met dat, wat de hier aangehaalde auteurs beschreven. Zo
spreekt BARTELSvan eenverminderingvan deconcentratie bij vijf weken oude
aardappelplanten, gerekend over de gehele secundair zieke plant en dus niet
over de concentratie in het geinoculeerde blad. We moeten dus een andere
oorzaakvanhetindeproef gevondenfeit kunnenaanwijzen. Hetbleeknu,dat
van 12tot en met 18juni extreem hoge temperaturen zijn voorgekomen, die
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gedurende een groot gedeelte van de dag hoger dan 30°C waren. Uit desbetreftende gegevens1)isgebleken,datindeervoorliggendepenodedetemperatuur slechts op een enkele dagvoor eenkorte tijd boven 30°Cis geweest. Het
ligt voor de hand om in de extreem hoge temperatuur de oorzaak te zoeken
voor het feit, dat in de aangeduide periode een vermindenng van de virusconcentratie werd gevonden. Het is niet waarscbijnhjk, dat dit te wijten is
aaneenveranderingindevatbaarheidvanG.globosa, aangeziendezetoetsplant
steeds in een gekoelde kas bij vrijwel constante temperatuur werd gekweekt
Mogelijk is het een rechtstreeks effect van de yerhoogde temperatuur op het
virus, zoals KASSANIS (1954) beschreef. Anderzijds heeft NIENHAUS (1957)gewezen op het feit, dat bij hoge (en lage) temperatuur in aardappelplanten een
stof ontstaat, die het aanslaan van Y-virusin de toetsplant belemmert. Zou
deze waarneming ook voor X-virus met G.globosa als toetsplant^gelden dan
zou de door ons verrichte bepaling van de X-virusconcentratie hierdoor ongunstig zijn beinvloed.
.
, , ., . • •
De dalingvan de concentratie vond plaats in depenodevan 11tot 14jun^
waarin,zoalsgezegd, de hete periode isbegonnen.
^d%mvl^ff^±
waarscnijnlijk doen gelden op deresultaten diewerdenverkregen ndevierde
serie (curve D, fig. 6).Het verschijnsel van de n**?**™^Sin
5
door zijn geflatteerd, hoewel dit niet noodzakeyk het gevalbehoeft.tezynge
weest. Afiezien hiervan is het evenwel duidehjk dat de coneentrativan h *
virus in het geinoculeerde blad ten nauwste samenhangt met de-mate,waarm
besmetting van de knollen optreedt.
.
^ . ^ .,__ ie o e e n
Tenslotterijst nog devraag ofhet feit, dathet^ ^ ^ t a ^ v m & ogen
vande lie tot de 14edagafneemt (curveCfig.7)wijst ^ ^ ^ r S c t Z
het reeds in de knollen aanwezige virus. Het kan zijn, dat deze'^ m m f mg
alleen berust op een toevallige factor en dus als een ™ n e ™ f v ^
worden beschouwd. Anderzijds is het evenwe < ^ J ^ * * f e ^ ™ .
dering gedurende dezelfde periode optrad,S als
JfJ^eS^JWidS.
a o c a B e

inheringvandevirusconcentratiein ^ V

^ ^ ^ S S ^

(Vergelijkfig.6en7). Daaromwillenwijnagaan of e « e ^ ^ ™ m t o g
van de besmetting van de ogen voor ™°fh)\™l™ZT
Sateb v het bladhetin principe mogelijk isgebleken ombepaald«w n w e n ^ s . J ^ °
rolvirusCKAsSAMS, 1950)d o o r ^ ^ Z i ^
o ^ ^ Z ^ n ]
is het tot nog toe met gelukt X-viruszieke Knoiien.
y
c o n c e n t r a t i e van
Tochishet niet ondenkbaar, dat inknollen,w ^ f e^ngenngec
hetvirusaanwezigis,hiervan een
ff^^a^^Tj^^L
ratuur. Er zou ectter nog een ^ ^ ^ J S S ^ ^ ^ i ^ ,
schijnselzijnaantevoerenenweldevolgende.Nadau
heeft h e t
vandehogetemperatuur devirusconcentratie^J ster * sJ |
over de
transport ervan naar de knollen opgehouden Z o a l s ^ J e g e g
P
knolgroei is gebleken, nam het gewichvanjde ^™^™™eving
v an h e t
nog toe. Uit deze beide factoren zou dan een reiaucvc
virusindeknollen kunnen worden verklaard.
")Ir.A.M. VAH BOOK* wordthierbijhartelij*dankgezegdvoorhetbeschikbaar stellen
vandegegevens.

4.4. A L G E M E N E B E S P R E K I N G VAN D E R E S U L T A T E N

Zoals uit vrijwel alle tot dusverre beschreven proeven is gebleken, worden
minder knollen metX-virusgeinfecteerd, naarmate eenplant op een later tijdstip van haar ontwikkeling in het loof wordt besmet. Dit verschijnsel wordt
aangeduid metdenaamouderdomsresistentie.Deverschillende proeven wijzen
duidelijk uit, dat dit begrip slechts relatieve betekenis heeft, d.w.z. zelfs bij
planten, die in een vrij laat stadium worden gelnoculeerd, kan de inoculatie
nog steedsaanleiding geven tot eengeringebesmetting van de knollen.
Uitdeindithoofdstuk beschrevenproeven,waarbij deontwikkelingvanhet
gewas nauwkeurig werd gevolgd, kon worden afgeleid, dat de ouderdomsresistentie optreedt van het moment af, waarop de knolvorming een aanvang
neemt. Onder de gegeven omstandigheden was dit steeds ongeveerhettijdstip,
waaropdelengtegroeivandeStengeleeneindenam.Na het beginvandeknolvormingvolgteenperiode,waarin dematevanknolbesmetting intermediairis.
Dezeperiodeduurdeindedooronsuitgevoerdeproevenhoogstenstweeweken.
Hierna treedt een periode in, waarin vrijwel geen knolbesmetting meer plaats
vindt.
Wat isnu deoorzaak van het verschijnsel van de ouderdomsresistentie? De
naam zou kunnen suggereren, dat het hier zuiver een kwestie van ouderdom
betreft, waarbij deplanteensenielefaseintreedtendatvandatmomentafgeen
virusreproduktie en-transport plaats kunnen vinden. Uit een in dit hoofdstuk
beschreven proef evenwel is duidelijk gebleken, dat de virusreproduktie bij
planten, diedeouderdomsresistentie vertonen, hoewelniet optimaal, toch nog
steeds zeer aanzienlijk is.Zo kon b.v. in serie B(tabel 19enfig.6) weliswaar
veelminder virusin het geinoculeerde bladworden aangetoond dan in serieA
op de overeenkomstige tijdstippen, maar de aantallen vlekken (b.v. meer dan
700pervijf Gomphrena-bladeren)vormdentochgeenhoeveelheden, diea priori
eenverminderdebesmettingvandeknollenzouden doenveronderstellen. Toch
blijkt dematevanknolbesmetting aanzienlijk minder tezijn (tabel 20enfig.7)
en uit de gegevens van de gehele proef bhjkt een zekere samenhang tussen de
virusconcentratie in het geinoculeerde blad en de mate van knolbesmetting.
Omtoteenredelijkeverklaringvanditverschijnsel tekunnenkomen,moeten
weonsafvragen, ofeenoptimalevirusvermeerdering inhet geinoculeerdeblad
welleidt tot eenzosterkebesmettingvan deknollen alsmen geneigd isaan te
nemen.Hetantwoord opdezevraagisnietmoeilijktegevenmetbehulpvande
tot nogtoeverkregengegevens.Hetblijkt nl.steeds,dater,ook onderdemeest
idealeomstandigheden, d.w.z. na inoculatie van een plant, diein eenjong stadium verkeert, nog lang na de inoculatie van zulk een plant knollen geoogst
kunnenworden,diegeheelofgedeeltelijk vrijvanviruszijngebleven.Hetisdus
blykbaar zo, dat ook indien veelvirus in het geinoculeerde blad (en eventueel
opandereplaatsen)wordtgeproduceerd, ertochmaar zeerweinig virusdeeltjes
in deknollen terecht komen, ofdat, zo ditwelhet gevalzou zijn, deze daar in
net geheel geen aanleiding zouden geven tot een infectie van de uit de knol
opgroeiende plant. Deze laatste veronderstelling wordt evenwel door geen
enkele waarnemmggesteund. In dit verband kan nog worden opgemerkt, dat
virusvnjmoeilijk opdirectewijzeinaardappelknollen kanworden aangetoond,
netgeenookalzoukunnen wijzen opeengeringevirusconcentratie in deknollen. Moeten we dus als het meest waarschijnlijke aannemen, dat er werkelijk
eenzeerminiemehoeveelheidvanhettotaalgereproduceerdevirusindeknollen
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Hetzelfde geldt voor de verklaring van het feit, dat bij primaire infectie de
knollen van een aardappelplant niet alle en elke knol niet geheel met het Xviruswordenbesmet.Ditzienwesomsookbijplanten,dieineenjong stadium
wordenge'inoculeerd.Zouinactiveringtijdenshettransport in deStengelplaats
vinden, dan zou de inactivering injonge planten minstens van even grote betekenis zijn als in de oude planten, daar de virusreproduktie in bladeren van
jongeplanten, zoalswerd aangetoond, veelgroter isdan in bladeren van oude
planten.
Het feit, dat inproef 4.2bij een drietal planten, diewerden geinoculeerd op
eennieuwescheut aan deoude Stengeleenvolledigebesmettingvan deknollen
totstandgekomenis,wijsteriniedergevalop,datdemogelijkheid tottransport
in oude Stengelswelaanwezigis.Degrotevirusreproduktie in debladeren van
dejongescheutheeft indezegevallen aanleiding gegeven tot een totale besmettingvandeknollen.Indienwedehypothese van KOHLER volgen, dan zou hier
de inactivering van alle virus in de Stengel niet mogelijk zijn. De eerste hypothese verschaft echter een minder gecompliceerdeverklaring. Het blad aan de
jonge scheut produceert nl. eenzodanige hoeveelheid virus, dat er betrekkelijk
veelgetransporteerd kan worden.
Deproeven, dieinhoofdstuk 1 werden beschreven omtrent het bepalen van
het tijdstip, waarop het virus uit het geinoculeerde blad wordt vervoerd bij
aardappel, tabak en Physalisfloridanazouden, indien de tweede hypothese
juist was, weinigwaarde hebben en dus tot foutieve conclusies hebben geleid.
Zo werd b.v. gevonden, dat uit de bladeren van niet al te jonge aardappelplanten hetvirusniet of eventueel pas nalangetijd, uit het geinoculeerde blad
wordt gevoerd. Dit zou dan kunnen worden toegeschreven aan het feit, dat
het virus, dat wel in de Stengel is terecht gekomen, daar vrij snel tot inactivering is gebracht. Op deze wijze zou het binnentreden van het virus in de
Stengelniet tot eenwerkehjke infectie leiden.
We willen nog enkele punten naar voren brengen, die minder gemakkelijk
met detweedehypothese in overeenstemmingzijn te brengen of in ieder geval
een minder gecompliceerde verklaring vragen indien we de eerste toepassen.
Volgens KOHLER onderging het Y-virus in de door hem uitgevoerde proeven
geen, of althans in veel mindere mate, inactivering in de Stengel. De inactiveringindeStengelzouduszeerspecifiekmoetenzijn.Ditnuisnietonmogelijk,
maar toch minder goed voor te stellen. We zouden nl. een specifieke inactivering (afbraak, blokkering) moeten veronderstellen waarvan het bestaan, in
het algemeengesproken, niet bekendis.
Uit enkele door ons uitgevoerde proeven is gebleken, dat het virus ook na
inoculatieopoudereplanten tochnogineenenkelgevalsnelin deknollen kan
doordrmgen.Ditzouvolgensdetweedehypothesebetekenen,dat,hoewelzulke
planten een sterke inactivering van getransporteerd virus vertonen, dit toch
hieraan weet te ontsnappen. Gezien de resultaten metjonge planten, waaruit
blykt dat demactiverendeinvloed van de Stengelaanzienlijk zou moetenzijn,
hjkt ditminderaannemelijk.Daarentegenvindter,volgensde eerste theorie,bij
eengenngeyirussynthese ook eenzeer gering transport plaats, waarbij wehet
als een kanskwestiekunnen zien of er in sporadische gevallen ook een enkele
maalsnelvirusin deknollen terecht komt.
Zoals wij zojuist hebben gezien, zou volgens de tweede theorie niet kunnen
worden uitgemaakt, opwelkmoment het virus het geinoculeerde blad verlaat.
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deproevenvanGRUMMER(1954),dieuitwezendat deversterkte matevaneiwitafbraak in oudere bladeren vroeger inzet dan in jonge. Het is ook daarom
waarschijnlijk, dathetdoor K6HLER(1956)waargenomenverschijnsel bij tabak
op ouderdomsresistentie berust. Wij meenden derhalve zijn hypothese over de
inactivering van het getransporteerde virusin de Stengelbij tabak eveneens op
de feiten aangaande de ouderdomsresistentie bij de aardappel te mogen
toetsen.

58

HOOFDSTUK 5

^ ^ A C T J E P T F N VAN DE BESMETTING
ENKELE BIJZONDERE A S P E C ™ ; ^ f
VAN DE KNOLLEN
5.1. I N L E I D I N G
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In de proef, beschreven in 3.3.4 werd van elke plant de grootste, middelgroteenkleinsteknolgetoetst.Deresultatenvandetoetsingenvandezeknollen
warendevolgende.Intotaalwerdenvan 300planten degenoemdedrieknollen
getoetst; 171 maal werd een geheel zieke nateelt verkregen, 74 maal een gezonde. In 55gevallen waren een of twee knollen gei'nfecteerd. Hiervan was35
maal degrootste, 38maaldemiddelgrote en 18maal dekleinste besmet.Hieruit blijkt, dat in dit geval de kleinste knol het minste aantal malen wasgeinfecteerd. Debeide andere knolgrootten vertoonden nauwelijks verschil.
Door de knollen, waarover gegevens werden verkregen omtrent de besmetting metX-virus,in tedelen in verscbillende grootteklassen, gebaseerd op het
aantal stukken,waarinzijwerdengesneden,konden ookvanandere besproken
proeyen gegevens als bovenstaande worden verkregen. De moeilijkheid was
hierby, dat groepen van vijf planten eigenlijk te klein zijn, daardoor worden
nl. de schommelmgen in het beeld, dat wordt verkregen, te groot. Daarom
zyn intabel 21 degegevensvan enkelegroepen,dieop hetzelfde tijdstip waren
geinoculeerd, doch met tegelijk waren gerooid, van drie proeven vermeld.De
keuzevandegroepenwerdbepaald door deoverweging,dat groepen, waarvan
de planten een middelmatige besmetting van de knollen te zien hebben gegeven degeschiktstegegevensbevatten omtoteen inzicht in het gestelde problem tekunnen komen. In tabel 21 isvermeld,aan welkeproeven en planten
de gegevens zyn ontleend. In het eerste gedeelte van de tabel (proef 3.3.5.1)
zyn de gegevens over de vier verschillende rassen in een percentage per knolv
groep weergegeven.
Degegevensvan dedriein tabel 21 opgenomenserieswijzen allein dezelfde
reS^tTT b o v e n d i e n !?.overeenstemming met de resultaten van de twee
Jrnettinfv, H e \ P r T e n - Z l J kTmn a I s yo^ w o r d e n samengevat. De beme vmonnf °"f"' T * 1 h e t f d t ' ° f d e z e m e e r o f « ^ e r waren ben o f ' J S l w C e n U * g e s P r , o k e n t e n d e n s ^ deze zin, dat hoe groter de knol,
t o t e r deL n , E T ^ S 8 * ^ f " ^ 0 " ™ , na.a.w. hoe groter een knol, hoe
overeen ™i 'ft " f ^ k n 0 1 g e h e d o f g^deeltelijk isbesmet. Dit feit rtemt
a u S S c o n L T t n k M r S T E R &, M A Y 0 R <1954) h e b b e n gevonden. Deze
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gemiddelde liggen. In de middengroepen speelt deze factor geen rol, omdat
hierin op verschillende data gerooide knollen aanwezig zijn. Bij de kleinste
knollen heeft ditjuist eenverlagend effect op het cijfer. Waarschijnlijk ishier
bovendien eenandere factor in het spel. KRIJTHE (1955) heeft nl. aangetoond,
dat dekleinste knollen van eenaardappelplant na enigetijd hoegenaamd geen
groeimeervertonen endit heeft waarschijnlijk tot gevolg, dat hierin ookgeen
viruszalkomen.
Enkele factoren hebben dus een misleidende invloed op de verkregen gegevens. Hierdoor zou men tot de onjuiste conclusie kunnen komen, datde
grootsteknollenhetsterkstzijnbesmetendekleinstehetminst sterk,gerekend
naar het percentage ge'infecteerde ogen van de knollen. Maar afgaande opde
gegevens van de middelgrote knollen-die blijkens bovenstaand betoog het
betrouwbaarst zijn- kunnen wewelalszeer waarschijnlijk aannemen, dathet
percentagege'infecteerde ogenbij eenjuiste proefopzet (d.w.z.: dezelfde inoculatie-enrooidatumvooralleplantenenhetuitschakelenvandekleinsteknollen)
voor alle knollen ongeveer gelijk zou komen te liggen. Dit zou betekenen, dat
naar elkeknolgemiddeldeenhoeveelheidviruswordt gevoerd, dieevenredigis
methetgewichtvandedesbetreffende knol.
Deze waarneming heeft een interessant aspect met betrekking tot debeantwoordingvandevraag,ofhetviruspassiefmetdestroomvanassimilatenwordt
meegevoerd.Het isnl.bekend (KRIJTHE, 1955),dat alle knollen van eenplant
tegelijkertijd worden aangelegd. Hierna begint de knolgroei, niet alle knollen
groeien echter even sterk. Een deelvan de knollen in aanleg komt zelfs inhet
geheel niet tot ontwikkeling. Het resultaat is een verscheidenheid van knolgrootten, wat inhoudt, dat aan iedere knol per tijdseenheid een hoeveelheid
aan assimilaten wordt toegevoerd, die evenredig is met het gewicht van de
knolbijhetrooien.Daar,zoalsisgebleken, ookdehoeveelheidvirus,dieinde
knollen kan worden aangetoond, evenredig is met de grootte van de knol,
bestaat er eenverband tussen detoegevoerde hoeveelheid assimilaten en dein
de knol aanwezige hoeveelheid virus. Dit zou kunnen wijzen op een passief
transport vanhetvirusmetdestroomvanassimilaten. In deliteratuur bestaat
aangaande dit punt geen volledige eenstemmigheid (zie 2.2). Zowel CRAFTS
(1951)alsBENNETT(1955),diebeidendeliteratuur opditgebiedkritischhebben
bezien, achten echter een transport van virus met de stroom van assimilaten
het meest waarschijnlijk.
Dat deverdeling van het virus over de knollen van een aardappelplant een
evenredigheid metdetoegevoerdehoeveelheid assimilaten kan vertonen, iso.i.
een bewijs voor het feit, dat het aantal actieve virusdeeltjes, dat de knollen
bereikt, zeer klein moet zijn, vooral in verhouding tot het aantal, dat in het
geinoculeerdebladaanwezigis.Indeknollenzaldusditaantal invelegevallen
slechts enkelebedragen, mitsweaannemen, dat geen grote hoeveelheden virus
opbepaaldeplaatsenin deknolzijn geconcentreerd. In het geinoculeerde blad
moeten daarentegen vele honderdduizenden deeltjes aanwezig zijn.
In dein 3.3.3 beschreven proef werd de lengte van de stolon van elke knol
bepaald om na te gaan of deze lengte eventueel invloed heeft op debesmettingvan debetrokken knol. Klassificeren wein de genoemdeproef deknollen
naarhetaantalogen,datervanwerdgesnedenengaanwena,hoelangdestolon
gemiddeldby elk der groepen is geweest, dan krijgen wevoor de knollenmet
I, 2, 3 en 4 ogen respectievelijk de volgende gemiddelde stolonlengten:4,2
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3,6,4,0en2,5cm.Deverschillenbleken niet betrouwbaar enerisdanookgeen
invloed van de stolonlengte op de besmettingvan de desbetreffende knol aan
te wijzen. Aan de hand van de gegevens over de relatie virusbesmettingknolgrootte kunnen we in feite volstaan met de opmerking, dat het effect
van de lengte van de stolon slechts van betekenis is, voorzover er verschil
bestaattussendelengtenvandestolonenbijverschillendeknolgroottenenishet
effect van de eventueel af te leggen langere wegbijilangere stolonen van geen
enkeledirectebetekenis.
5.3. D E PLAATS VAN H E T A A R D A P P E L X-VIRUS
IN PRIMAIR GEINFECTEERDE KNOLLEN

Met de plaats in de knol wordt hier bedoeld de plaats, voorzover deze
samenhangtmethetapicaleof basale gedeelte van de knol en dus niet het verschil tussen parenchymatisch en vaatweefsel. Bij de reeds beschreven proeven
warendeknollenzodaniggesneden,datzowelhetapicale,alshetbasalegedeelte
ervan altijd uit de gegevens over de besmetting van de knollen waren terug te
vinden. De plaats van de andere ogen was minder gemakkelijk vast te leggen
vanwege deindividuele verschillen per knol wat betreft grootte en liggingvan
deogen.
Omover een aantal gegevenstekunnen beschikken, werden van enigeproeven de resultaten van die knollen nagegaan, diezowelziekeals gezonde ogen
hadden opgeleverd. Uit dewiskundige verwerking van degegevens1) iskoirien
vasttestaan,datmetgrotezekerheidhetapicaleoogmeermalenbesmetisdan
het basale.Van de 381knollen, waarover de berekening werd uitgevoerd, was
239maal(63%)het apicale oogbesmet, tegenover 144maal (38%) het basale
oog. PROCHAL (1953) heeft serologisch, gebruikmakend van de complementbindingsreactie, ook nagegaan waar het X-virus zich in de knol bevindt. Hij
stelde eveneens vast, dat het meeste virus aanwezig is in het apicale gedeelte
van de knollen.
Het feit, dat het virushet meestfrequent in het topoogwordt aangetroffen,
kan als volgt aannemelijk worden gemaakt. De aardappelknol groeit hoofdzakelijk aan het topeinde.Naar dit gedeeltezalzich dus in hoofdzaak ook de
sapstroom begeven en bijgevolg, naar onze hypothese, ook het virus. Er ontstaat alduseenconcentratie aanvirusinhet apicalegedeeltevan deknol,welk
feit dan ook als vaststaand werd waargenomen. Daar alle virus, dat de knol
wordt binnengevoerd langs het basale deel moet passeren, is het niet te verwonderen, dat ook altijd eenaantal basale ogenziekwordt bevonden.
5.4. WAT G E B E U R T ER MET HET VIRUS TIJDENS DE B E W A R I N G
EN NA H E T POTEN VAN DE K N O L ?

Zoals we in vele proeven hebben kunnen constateren, vinden we aan een
primair geinfecteerde aardappelplant knollen, die slechts gedeeltelijk zijn besmet. Daar een aardappelknol tijdens de bewaring na een zekere periode van
uiterlijke rust, weer tekenen van groei gaat vertonen (spruitvorming), vragen
weonsaf, oftegelijk hiermedeookhetvirusmisschientotmeeractiviteitkomt,
resulterende in virusvermeerdering en/of transport. In de beschreven proeven
J

) DeheerC.A.VAN DEN ANKERwordthierbijhartelijkdankgezegdvoorhetuitvoerenvan
dezeberekening.
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wasdetijd, dieverlieptussenhetrooienenhetpotennietinallegevallengelijk,
hetgeen, indien er werkelijk tijdens de bewaring transport van virus in de
knollen had plaats gevonden, aanleiding zou kunnen zijn geweest totemgszins
foutieve conclusies.
In de proeven werden de knollen nooit eerder gepoot, dan nadat spruitvorming was begonnen. Wei werd niet altijd direct tot poten oyergegaan als dit
feit werd geconstateerd. Er zijn dus gevallen geweest, waarbij de knollen gedurende een vrij lange periode in de toestand van spruiting bewaard waren.
Toch was de ervaring, dat ook in deze gevallen de partiele besmetting vande
knollen duidelijk uit de gegevens bleek, waaruit de conclusie kan wordengetrokken, dat, zo er al transport in de knollen mogelijk is, deze niet van grote
betekenis kan zijn. Anderzijds echter kan men bedenken, dat bij deinoculatie
met behulpvan deknolenting weldegelijk transport van virus in deknolmoet
kunnen plaats vinden omtot een geslaagde inoculatie te kunnen geraken.
Om aangaande deze vraagstukken een uitspraak te kunnen doen, werd in
1957 een proefje uitgevoerd. Op 10juli werden 30 knollen (Bintje) gepoot,
waarna de eruit opgroeiende planten op een Stengel werden gehouden. Op2
September daaropvolgend werd van alle planten een jong blad ge'inoculeerd.
Daar het tijdstip van de inoculatie in verband met de leeftijd van de planten,
vrijlaatwasgekozen(omovereenaantalgroteknollen tekunnenbeschikken),
werden de knollen drie weken na de inoculatie gerooid. Verondersteld werd,
datopdezewijzenogveelknollenwerdenverkregen,diepartieelbesmetwaren,
hetgeeninderdaadhetgevalbleektezijn.Degroteknollenvan 12vandeplantenwerden onmiddellijk na hetrooien ineenaantal stukken verdeeld omhierdoor te voorkomen, dat het virus eventueel van de besmette naar de nogonbesmette gedeelten van de knol zou overgaan. De knollen van de overige 18
planten werden intact gelaten om het virus de mogelijkheid te bieden tot verplaatsing binnen de knol. Op 23 december 1957, na drie maanden bewaring
bij kamertemperatuur,werdendestukkenvandeeerstgenoemdegroepgepoot.
De andere 18planten werden in twee groepen verdeeld, een groep van zesen
een groep van 12planten. De knollen van de groep van zes planten werden
eind december in stukken gesneden en gepoot om na te gaan, of tijdens de
periode tussen het rooien en het poten van de knollen transport van virus
binnen de knol was opgetreden. Van de resterende 12 planten werden alle
knollengeheelgepoot omnatekunnengaan oftijdens deperiode na hetpoten
transport binnen deknol mogelijk is.
In tabel22zijn deresultaten weergegeven, diewerden verkregen na toetsing
van deplanten met Gomphrenaglobosa.
In deze tabel, derde kolom, is niet opgenomen het aantal getoetste en het
aantal ge'infecteerde ogen, daar dit, zoals nog nader zal worden uiteengezet,
bepaalde moeilijkheden opleverde. De gegevens van de eerste en de tweede
kolom maken een vergelijking mogelijk om te kunnen bepalen of tijdens de
bewaring transport in de knollen heeft plaats gevonden. We zien, dat ingeen
enkel opzicht een belangrijk verschil tussen beide kan worden geconstateerd.
Vooral het laatst opgenomen percentage is in dit opzicht belangrijk, daar dit
het percentage gei'nfecteerde ogen aangeeft van alleen die knollen, waarin
werkelijk viruswerd aangetoond. Zou er dus binnen de knollen transportvan
emge betekenis hebben plaats gevonden, dan zou dit in deze percentages tot
uitdrukkmg moeten zijn gekomen. De percentages blijken ongeveer gelijk te
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TABEL 22. De mate van besmetting met X-virus van knollen van primair geinfecteerde planten, die direct na het rooien, vlak v66r het poten of in het geheel niet waren stuk
gesneden.
The rate of infectionof tuberswithpotato virus X oftubersfrom primarilyinfected
plants, whichhadbeencut intopiecesdirectlyafter harvesting,just beforeplanting
or not at all.
Knollengesneden/ Tuberscut
directnarooien vlakv66rpoten
inthe timeof
inthe timeof
planting
harvesting

Knollen niet
gesneden
Tubersnotcut

Aantalplantenmetgeinfecteerde knollen
Numbersofplantswithinfectedtubers

10

6

10

Aantaltoetsplanten
Numberoftestplants

12

6

12

77

48

92

31 (40%)

18 (38%)

27 (29%)

Numberoftestedtubers
Aantal en percentage gei'nfect. knollen .
Numberandpercentageofinfectedtubers

255

200

Numberoftestedeyes
Aantalenpercentagegeinfecteerde ogen.
Numberandpercentageofinfectedeyes
Aantal getoetste ogen van geinfecteerde

90 (35%)

161

54 (27%)

110

Numberoftestedeyesfrom infectedtubers
Aantal en percentage geinfecteerde ogen

90 (56%)

54(49%)

Number andpercentage of infectedeyes
from infectedtubers

zijnenwekunnendusalsmeestwaarschijnlijk aannemen,dattransport binnen
deknollen niet is opgetreden.
Deresultaten,diewerdenverkregenmetdeknollen,dieinhaargeheelwerden
gepoot, eisen een speciale beschrijving. De bedoeling van dit gedeelte van de
proefwas,omalleachtereenvolgensuitdeknolopgroeiendescheutentetoetsen,
ten einde aldus een inzicht teverkrijgen in de mate van de besmetting van de
ogen, waarbij het virus dus de kans werd gegeven, tijdens de periode van het
tijdstip van poten tot toetsen naar andere gedeelten van de knollen te worden
getransporteerd. Het bleek nu, dat in vele gevallen aanvankelijk slechts het
apicale oog van een knol uitliep. Nadat dit oog een scheut had opgeleverd,
werd dezegetoetst, waarna aan de basis van de oude scheut meestal weer een
jonge scheut ontstond, die ook weer werd getoetst.Dit herhaalde zich in vele
gevallen verscheidene malen. Hoewel ook enkele andere ogen later scheuten
vormden,washettotale aantal ogen,dat in ditgedeeltevandeproef kon wordengetoetst,tochveelkleinerdanbijdeandereproefobjecten. Tochkanuitde
resultaten van de uitgevoerde toetsingen een conclusie worden getrokken. Het
kwam nl. dikwijls voor, dat een oog enkele malen een gezonde, maar naderhandtocheenziekescheutopleverde.Waseenmaalvirusineenbepaald „oog"
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aangetoond, dan bleken ook alle achtereenvolgens verschenen scheuten ziek
tezijn. Het tijdstip, waarop aldusbleek, of een knol aldan niet met virus was
besmet, varieerde daardoor. Uiteindelijk werden de gegevens over de knolbesmettingverkregen,dieindederdekolomvantabel22zijnvermeld.Wezien,
dat de besmetting over het algemeen in deze groep iets minder was. Dit zou
misschien verklaard kunnen worden door aan te nemen, dat in hele knollen
niet al het virus een kans krijgt zichte manifesteren. De getallen zijn echter te
klein om hierover een uitspraak te kunnen doen.
Het feit, dat het virus in vele gevallen vrij laat in het uitgroeiende oog kon
worden aangetoond, wijst er zeer sterk op, dat het virus in de knol wordt getransporteerd na het poten ervan. Dit transport vindt blijkbaar vrij langzaam
plaats. In sommige gevallen duurde het veleweken, voordat de scheut besmet
bleektezijn.Ineenenkelgevalwasdescheutaanhetapicaleeindevandeknol
gezond, doch leverde een ander oog wel een zieke scheut op. Ook dit laatste
wijst er op, dat het transport in de knol niet gemakkelijk plaats kan vinden.
Toch mag waarschijnlijk welworden aangenomen, dat onder omstandigheden
in depraktijk dikwijls degeheleplant uit eenknol zalzijn besmet.
5.5. B E S P R E K I N G VAN D E R E S U L T A T E N

Bijprimaireinfectie kondenmetbetrekkingtot debesmettingvan deknollen
de volgende feiten worden vastgesteld. 1. De grootste knollen hebben de
meestekans ommetvirus teworden besmet.2.In de knollen wordt het virus
het meest frequent in de apicale ogen aangetroffen. 3. Tijdens de bewaring
vindt geen transport van virus in de knol plaats. Na het poten kan er wel
transport binnen deknollen geschieden.
Uit de bovenvermelde drie punten kunnen enkele belangrijke conclusies
worden getrokken. Hoewel nl. ook aan grote knollen virusvrije gedeelten kunnen worden aangetoond, duidt het onder punt 3 genoemde feit op de mogelijkheid, dat de uit een grote knol opgroeiende plant geheel ziek zal zijn. Een
gevolghiervanis,dat deresultaten vanallebesproken proevenvoor praktische
beschouwingenhetbestebekekenkunnenwordenaandehandvandevermelde
gegevensoverdebesmettingvandeknollen.Bijdehieroververstrektegegevens
is er nl. van uitgegaan, dat de desbetreffende knollen of geheel ziek of geheel
gezond waren.Zoalsreedseerderwerd betoogd, bieden de cijfers over de besmetting van de ogen een betere basis voor theoretische beschouwingen betreffende transport, concentratievan virus e.d.
Een tweede punt, dat naar aanleiding van de resultaten moet worden genoemd, ishet volgende. Delaatstejaren iseen methode van diagnose tot ontwikkeling gekomen, waarmee aan de knollen kan worden nagegaan of deze
met virus zijn besmet. Dezezgn. IGEL-LANGEtoets berust op een kleuring van
callose in de zeefvaten met resoblauw en is in Nederland door deN.A.K. in
het bijzonder uitgewerkt ten behoeve van het onderzoek op de besmetting
met bladrol van de knollen. Hoewel de door ons gegeven feiten over de besmetting van deknollen het X-virus betreffen, lijkt het gerechtvaardigd om bij
het toepassen van eentoetsmethode opaardappelknollen met dedoor ons vermeldegegevens rekening te houden, daar de mogelijkheid van een zekere wetmatigheid, ook met betrekking tot de besmetting van de knollen met bladrolvirus,nietisuitgesloten. Deproeven door onsmethet bladrolvirus uitgevoerd,
laten noggeenconclusies toe aangaande deze feiten.
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HOOFDSTUK 6

ALGEMENE NABESCHOUWING
6.1. E N K E L E BESCHOUWINGEN
B E T R E F F E N D E PRAKTISCHE PROBLEMEN

De in de voorgaande hoofdstukken verkregen resultaten komen zeer in het
kort op hetvolgende neer.De tijd, dieverloopt tussen deinfectie vanhetWad
en de infectie van de knollen met aardappel X-vmis is langer, naarmat: de
plant craderisop het tijdstip van deinoculatie Er treedt alvnj spoedig waarschijnlijk een a twee weken na het begin yan de knolyorming, een penodem
waarin het transport van het virus naar de knollen slechts
™^™«***
kan komen. In feite verkeert de plant in deze fase nog m ™ *fj**f™™>
getuige de grote hoeveelheid reservestoffen, die gedurende dez>penodem^de
knollenwordenopgeslagen.Hetisdusenigszinsverrassend datindezepenode
geen of ahhans zeer weinigvirus naar de knollen wordt getransporteerd, welk
feit in hoofdstuk 4uitvoerig werd besproken.
to< , rtmrtntl Hi«li«ten is
Hoewel de meesteproeven werden
^ f ^ ^ ^ ? ^ ^ ^
uit de beschreven veldproeven niet gebleken, dat zichin het veld feitenvoor
doen, dieprincipled afwijken van het uit kasproeven verkregen bedd van het
virus ransport. Het is wel de vraag, of de tijdstip p e n « « J het 1 b g n ^ m d e
knolvorminge.d.inveldproevenevenlangnahet p o t e r J J ^ J ^ J J S S Waar^hiinlfik ziin in het veld de perioden tussen poten, aanvang van Knoi
WaarscnijnlijK zyn in nei vciu u y
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Myzus persicae,optreedt op een tijdstip, waarop de aardappelplant 9 a 10
wekenoudis,datiswaarschijnlijk ongeveerhettijdstip,waaropdeouderdomsresistentie begint op te treden. Vergelijken we nl. de ontwikkeling van aardappelen in het veld met die in de kas, dan blijkt, dat de ontwikkeling in het
veld trager is.Waarschijnlijk kunnen in het veld groeiende planten van 9a 10
weken vergeleken worden met planten in de kas, die 7 a 8 weken oud zijn.
Zoals uit de tabellen 18en 20is gebleken, is het verschijnsel der ouderdomsresistentiebij 7a 8weken oudeplanten zeer duidelijk. Dit betekent, dat in het
velddeouderdomsresistentiezichzaldoengeldenvanplantenvan9a 10weken.
Het iswaarschijnlijk zo, dat eenverschil in ontwikkelingsstadiumvan het gewas van een week in deze periode van doorslaggevende betekenis is voor de
gezondheidstoestand van het pootgoed. Dit verschil kan b.v. worden veroorzaakt, doordat deknollenvroegzijngepootofdoordat tijdens deeersteperiode
van de ontwikkeling gunstige weersomstandigheden zijn opgetreden, terwijl
tenslotte ook de bladluizen door omstandigheden wat later kunnen optreden.
In verband met het optreden van bladluizen is het wel de vraag, of de omstandigheden, die de ontwikkeling van het gewas in gunstige zin be'invloeden,
ook niet een gunstige invloed hebben op de ontwikkeling van de bladluizen.
Zou ditlaatstehetgevalzijn, dan zijn hetvroegepoten enhetvoorkiemen van
het pootgoed de meest doeltreffende middelen om de ontwikkeling van het
gewasinzogunstigmogelijkezintebe'invloeden.
Een ander feit, dat in het oog moet worden gehouden, is het volgende. De
eerste bladluizen, die reeds, zij het in kleinen getale, in mei enjuni optreden,
zouden van niet geringe betekenis kunnen zijn bij deverspreiding vanvirusziekten in eenaardappelgewas, gezien het gemak,waarmede het virus injonge
aardappelplanten kan worden getransporteerd. Bij het opstellen van bespuitingsschema's ter bestrijding van bladluizen (en daardoor ter voorkoming van
de verspreiding van virussen) zou met de vroeg optredende bladluizen sterk
rekening moetenworden gehouden.
Hoewel het onderzoek naar debasisvan bovenstaande beschouwingen over
de ouderdomsresistentie ten aanzien van het bladrolvirus nog niet geheel is
voltooid en het niet geheel vaststaat, of de feiten zozijn,als hier is verondersteld,ismethet oogophetbelangervan voor depootaardappelteelt, hier toch
op enkelefacetten ervan deaandacht gevestigd.
6.2. E N K E L E T H E O R E T I S C H E B E S C H O U W I N G E N

Bij de inleiding van hoofdstuk 2 (2.1) werden een aantal punten genoemd,
dievanalgemeenbelangzijninzakehetvirustransport indeplant.Aandehand
van de verkregen resultaten zullen enkele van de genoemde punten aan een
nadere beschouwing worden onderworpen.
Naar algemeen wordt aangenomen, vindt het transport vanvirussen van het
moza'iektypeinheteerstestadium na de inoculatie vrij langzaam plaats tot het
tijdstip, waarop het floeem wordt bereikt. Van dat moment af vindt het transport plaats door het floeem en dit geschiedt met een grotere snelheid dan het
transport gedurende de eerste fase. Onze waarnemingen zijn met deze zienswijzegeheelinovereenstemming.CAPOOR(1949)heeft voorverschillendevirussenuit eigenonderzoek enuit literatuurgegevens bepaalde snelheden voor het
transport van verschillende virussen in het floeem berekend. Uit de door hem
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verstrekte cijfers zoudeindruk kunnenwordenverkregen,dat desnelheidvan
de door cicadelliden overgebrachte virussen zeer veel groter is dan die van
anderevirussen. Toch behoeft dit niethetgevaltezijn, daar dejuiste snelheid
van virustransport in het floeem voor virussen, die met onnuddelhjk nade
inoculatie het geinoculeerde bladverlaten,zeer ^ k tan woitobepaakL
Het is nl. nooit met zekerheid te zeggen op welk tijdstip ]het vimsuithet
parenchymatischeweefsel van het blad in ^ ^ J B ^ J ^ ^ & ^
dooronshieroveruitgevoerdeproevenmoetdittijdstip ^ i T l ^ r d t t l L
schillend zijn. De voor de snelheid in hetfloeemaangegeven"""*£*" in
deze gevallen dus slechts een benadering zyn van de
^ ^ ^ L ^
Omtrentderichting,waarinhetvirusindeaardappelplantvj ^ m
g
teerd,kanwordengezegd,datdezeinhoofdzaak wordtbepaalddoordeleetyd.
vandeplantensoms ook door deplaatsvan het
^Z'^foidTmogemeen kon deze richting worden afgeleid mt derichting
^ ^ ^ o
mentdeheersende stroomvan assimilatenzichbettoo*I n ^ t stedmmvanae
knolvorming vindt transport van virus b.v uitsluitend neerwaarts plaats
voor dezeperiode bovendien opwaarts(ziefig.2en.™bei°J.
m i k te be.
De vraag in welkevorm virustransport plaats vindt, iszeer moeilyKte.oe
anlwoorden.In deliteratuur vindenwehierover
^Lff^Z^Z&M
stelt zich voor, dat er precursors" van het
^
^
^
^
^
^
eventueel op een andere plaats in de plant ^ . . ^ S r i S t a t e n
kunnen worden, bv. door recombinatievan verschiUende^ ^ e resula
van de door ons beschreven proeven leveren geen enkele bijdrage tot ne P
lossen van het probleem. Wei kan eruit ™ ^ ^ ? £ S n 2 ^ p l n t uit
gesloten isomop directewijzeproevenmethetX-virusaangaani
y
te voeren. Het is o.i. namelijk onmogelyk de ^ " ° f . h ° ™ d m m dat dit
door de Stengel wordt getransporteerd aan t t o n e n in het * «
nogzinzou hebben.Alswetelang^ ^ ^ ± ^ Z geen aanwijzing
de Stengel zelf gesynthetiseerd virus aantonen, hetgeen uai g
geeft over het getransporteerde virus
t r a n s o o r t vanvirusplaats? Het
Een belangrijke vraagistenslotte:^ ™dt t ^ o r t r o ^ ^
en
isnognietpreciesbekend hoestoffen inhet« ^ ™ " J * £*f e i t £ o v e r het
er bestaan hierover verschillende ^ ^ ' ^ t ^ f ^ M i s vooral de
transport van stoffen in hetfloeemverklaren B e J * ^ * f ° Jn l h e t g e v a i ,
vraag"ofhetprotoplasmavanhetnoSemnogeenrolg * £ £ * J ^
^ ^
dan zou het moeilijk zijn, dit in o v e r e e n s t e S J o r d r S enn veTklaring
voor
de
g
lijk grote snelheid,waarmeehetvirusveiptaatetwordt E ^
ie Vol ns
grote snelheid van het virustransport biedlt de ^ f ^ f ^ t floeem verdeze theorie wordt een stroom ^
^»to^°^52Svetal.Heti.
voerd,waarbijhetprotoplasmavanheflo^
f
^
vooral deze theorie, die door verschillende auteurs (CKAFTS
,
1955) als het meest waarschijnlijk word a ^ f ^ Q n ; ™ n Metdemassametdegegevensdiebekendzijn overhettransportvan™ * J . M
te ver.
stroomtlJorie ishet mogelijk h e t ^ - ^ S r t k Z e n 4 r t o i gebracht
klaren en bovendien zou zeook in °\e r e e n s \ e ™™^ -, t e n v i r u s . D it zou
met de gevonden samenhang tussen stroom ™™^«™s
vindt waarbij
nl.inhouden,dathet virustransport^opeenpassieve>wy P ^ ^ E e Q o n a f .
Vd
het in zekere mate afhankelyk is van de stroom
d s a p s t r o o m ZOu
hankelijk transport, waarbij geen samenhang met deheersenae p

bestaan,zouduiden op grotere betekenisvan derelatie tussenvirus en floe'emprotoplasma, waarbij de fysisch-chemische eigenschappen van beide bepalend
zouden zijn voor het transport. Nu de samenhangtussen virus enassimilatenstroom waarschijnlijk is,lijkt een verklaring met behulp van de massastroomtheorie meervoor dehand te liggen.
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SAMENVATTING
In hoofdstuk 1 werden enige proeven bespoken, waarin werd m g e ^
hoeveeltijd erverloopttussendeinoculatievanhetbladen het^jdrt^wwwg
bet aardappel X-virus uit het geinoculeerde,Wad wordt
f*™™^™^**
de toetsplanten tabak en PhysalisfloridanaWeek ^ . ^ . ^ Z ^ V r zijn; bij aardappel aanzienlijk langer, nl.vyf dagenby vryjonge planten,ter
wrjl™verschillendeproevenhetvirusnieturt^ geinoculeerde Wadwe^ w
voerd binnen deperiode,waarin deproevenwerdenuitgevoerd.Deleeftyd
hetblad ishierbij waarschijnlijk een bdangnjkefactor
Het transport door de Stengel (hoofdstuk 2)jerloopt van ne
dat het virus in de Stengel aanwezig is, zeer snel
^[^^JSnZmddcn
continu,d.w.z.erwordenindeStengel ^ « ^ ^ ^ ^ S t a a
van besmette. Dit is gebleken uit proeven, w a a r b « f " S f ^ d e r h a n d op
vaneen Stengelna dei — m e t £ ™ J £ * J « * * £ nade.^ ^ p
de aanwezigheid van virus getoetst. Het transporm y
mjk
of in het
gemakkelijk plaats in jonge planten, in oudere zeer veel moeiujK
geheel niet.
„^»„rinnn«retiidnadeinoculatie
Aaneeneenstengeligeplantkunnen& ™ % £ * a ^ 2 ^ ^ terwijl
metX-viruszowelbesmettealsvirus-vryepollen worden ™*
m'hesmet
ook lang na de inoculatie nog knollen worden gevonden, diepartie
zi n
J,
.
i„t;„vanpenbladveelmindersnelenuitBijoudereplantenwordennamoculatle
van^eenJMaav
^
eindelijk ook in veel geringere mate de k n ^ l e ™ r d t aangeduidmet ouderjongeplanten(hoofdstuk 3en4).Dit™^f™^TZ&
Eigenheimer
domsresistentie en kon worden aang*oond by *
n ^ ^ ^ ^ ^
enVoran.HetlaterasBevelandervertoondeonderaegeg
^
de ouderdomsresistentie niet. Dit vond waarsch.jnhjk^ ° i s c h j o
con.
dat dit ras ophet moment van dei n o c j j a j e ^ i neengrs ^ J
Q
ditie verkeerde, wat samenhangt met de laathew v
^ ^ infectie
kanwordengezegd,datdeleeftyd vanhetgewasopne
ouderdoms.
bepalend
voorook
deE
^ infhetveia
^ uugev
^ ^ ^
ProevenenzdfS in ^
resistentieistrad
opin^enkele
St

tnSionderzoekaangaandedeou^^^^^^
aan het licht gebracht, dat erop hettydsfcpvanhrt begin^ ^ ^ ^ ^ ^
reeds enigeouderdomsresistentie voorxomi.
d J s c h t r a n s p o r t van virus
vloed ervan al zeer groot en vindt nog slecms!>P
naardeknollenplaats.
.
—Serineindegeinoculeerdebladeren
N a g e g a a n w e r d v e r d e r o f ^ ^ ^ i t t S ^ n s vermindert, hetvan planten, die de ouderdomsresistentie verton^ v i r u s p r o d u k t i e i n p l a n t e n (
geen inderdaad het gevalWeektezyn. IOC_
geenszins gering.
die de ouderdomsresistentie ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y m d ^ B ^ ^ c i ^
In de beschouwingen over de• achtergrxmoe
,diehierbij alszeer
verschillendemogelijkhedenonderogengezien.iweep
^

waarschijnlijk naar voren zijn gekomen, zijn de volgende. Het transport van
het X-virusin deaardappelplant verloopt nietzo gemakkelijk als men geneigd
zou zijn aan tenemen,d.w.z. slechtseenzeer kleine fractie van het in het blad
geproduceerde virus wordt getransporteerd. De oorzaak van de ouderdomsresistentiemoetwordengezochtin eenveranderingin deeiwitstofwisseling, die
zich voltrekt, naarmate de plant ouder wordt. Dit leidt er waarschijnlijk toe,
datin oudereplanten devirussynthesevermindert. Daar hetvirusvrij moeilijk
wordtgetransporteerd,leidteenbetrekkelijk geringeverminderingvandevirusproduktie direct tot een merkbare vermindering van de knolbesmetting.
In hoofdstuk 5werden enkele facetten van de besmetting van deknollen na
primaireinfectie aan eennadere beschouwing onderworpen. Degrootste knollen bleken het meestfrequent metvirus tezijn besmet.Dit isteverklaren door
een samenhang aan te nemen tussen de stroom van assimilaten en de stroom
van virus. Zwaardere knollen krijgen per tijdseenheid meer assimilaten toegevoerd enbijgevolg ook meer virus.In deknollen zelf blijkt het virus belangrijk veel keren meer in het apicale oog dan in het basale oog voor te komen.
Tenslotte werd een proefje beschreven, waaruit is gebleken, dat er in de knol
tijdens de bewaring geen, maar tijdens de periode na het poten echter wel
transport kan optreden.
In een slotbeschouwing (hoofdstuk 6)werd eenkorte bespreking gewijd aan
enkele punten van praktische en theoretische betekenis.
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SUMMARY 1 )
TRANSLOCATION OF VIRUS X
IN THE POTATO (SOLANUM TUBEROSUM L.)
IN PRIMARILY INFECTED PLANTS
INTRODUCTION

In the Netherlands the growing of ^ d - P o t a t o e ^ t 2 L T s u c h as'efriy
from viruses, is facilitated by applying some
^ J ^ ^ ^ ^ l
harvesting, to prevent the infection of tubers » ™ t a g £ ™ X t a f & e d .
mostimportant Whenitiscarriedouttoolate,too" ^ J ^ f ^ ^ J t h e
On the other hand, when it is done too early, yield
^teW**™^
tubers too small. In table 1somefigures™ * ™ £ ^ £ * Z i the
somepotatovarietiesaround thecommondate °™vesting.
dailyincreasein weight isverylarge ^ 5 ^ ^ . L w h e n t h e p l a n t s are
HarvestingattherighttimeisV ^ ^ ^ Z ^
from the leaf, in
infected and 2 which ^ » ^ % * £ u £ Z £ information about the
which it wasintroduced, to the tubers. io " "
nn t l i e soee( i 0 f movement
second question wehave carried out " " ^ ^ ^ J ^ ^ t o t f r o s X are
of some potato viruses in potato plants of which those on potato
given in this paper.
CHAPTER 1

T R A N S L O C A T I O N OF POTATO VIRUS X
F R O M T H E I N O C U L A T E D LEAVES TO i n

In studying the translation of^
"
^
^
S ^ S n S o "
consider three steps. 1.Multiplication ofvirus ntne
^
2.Translocation from thiscentreof^f^™%Ztd
partsoftheplants.
3.Multiplication oft r a n s l o c a t e v i r u s • • ^ ^ ^ O O B e J i . Inexperiments,
Step3isofno importanceasfar as«*™°™
d i f f i c u l t t 0 diagnosethevirus
however, wehaveto keep™mndJh*lt%ZSon
because weneed relatively
when there isno multiplication after translocation,
bigquantities for diagnosisofviruses.
inoculation and moving
From literature it isknown
that
the
per
oa
oei
factors guch a s
out of the inoculated leaf ^'de^lsZ0urTpcnm,nts
with potato
S
host, age of the plant, virusa n d ^ ^ a l i s floridana and potato ashosts
virus X weused White Burleytobacco,^ " " ^ f t h e i n o c u i a ted leaf, we cut
To find out at which time the virus moved o w o\
{on T h e n t h e p i a nts
offtheinoculated leavesatdifferent interval£™
w a g o m y t h e c a s e , when
were allowed to grow till symptomsiappear©a,
experiments we
virus had moved out of the leaf. Moreover, in som
. p mDr.
f nO.
r G
») The author is greatly indebted, toJ Prof.
w W. COCHRAN, Utah State University,
Logan, Utah, for correcting the English text.

^

compared thesensitivity of some common methods ofdiagnosing virus X.In
table2itisshownthat theserological methodislesssensitivethan testingwith
Gomphrena globosa.Gomphrena globosais not sensitive enough to diagnose
virusXintheearly stagesofinfection. Inthiscasethevirus could bedetected
with Gomphrena globosa twodays after themoment that it had really moved
out of the inoculated leaf. Table 3 presents the results of an experiment in
which we tested plants serologically withandwithout theinoculated leaf;two
or three days after theinoculation thevirus concentration in the inoculated
leafisapparently sufficiently highto causeapositivereaction after mixingwith
sap from thehealthy parts of theplants. From tables 2and 3it canbeconcluded that thevirus moved outoftheleavesofWhite Burley tobacco two to
three days after inoculation. Theresults of similar experiments with Physalis
floridana(tables 4 and 5)show that in this plant thevirus moved out within
40to48hours.Dilutingtheinoculumbefore inoculation doesnotlengthen this
period considerably ascanbeconcluded from table 5.When virus X moves
out oftheinoculated leaf ofPhysalisfloridanatheconcentration ofvirusinthe
leaf is relatively lowandrises considerably afterwards asis shown in table6.
The experiments, in which potato wasused asa host, to find out when the
virus moved outofthe inoculated leaf, didnotgive conclusive results.Inone
of the experiments inwhichplants were used 28days after planting, thevirus
movedoutoftheinoculatedleafbetweenthefifthandsixthdayafter inoculation
of a leaf inthetopofthe plant.Thisperiod ismarkedly longer than inWhite
Burley tobacco andPhysalisfloridana.In thesame experiment it wasproved
that theconcentration ofvirusintheinoculatedleaveshadreached aconsiderable titer atthemoment ofmoving outofthe leaf aswasshown bythelocal
lesion testwithGomphrenaglobosa. Thusthereisevidencethat,before entering
thestem,thevirusispresentinahigherconcentration inpotatothaninPhysalis
floridana. Otherexplanationsarealsopossiblease.g.thepresenceofinhibitors,
bywhichtheestimation oftheconcentration indifferent plantsisnotcomparable. In twomore experiments notranslocation out of theleaves was found,
whichmustprobably beascribed tothefact thattheplantsweretoooldatthe
timeofinoculation.
CHAPTER 2

T R A N S L O C A T I O N O F POTATO V I R U S X
I N THE STEM O F POTATO P L A N T S

The translocation ofpotato virusXinthestemofpotato plantswas studied
by making a series ofcuttings from thestemsofinoculated plants at different
intervals.Thecuttings weremadetobesurethat anyvirus particle that might
bepresent inagivenpieceofstemhadtheoppertunity to multiply. Using this
method,thepresenceofviruscaneasilybedetectedbytestingtheplantsgrown
from the cuttings. In a previous paper (BEEMSTER, 1954)the results of some
experiments, carried out in this way, have been reported. From these the
following facts canbementioned. After inoculating ayoung leaf in thetop of
young plants virus translocation wasvery rapid down the stem. Inoculation
of a leaf atthebaseofthe stem onplants ofthe sameageresulted ina much
slowertransporttothetubersthanwhenapicalleaveswereinoculated.Moreover
thevirusdidnotmoveupwardswithin 30days.Inoculating thetopsofplants,
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which were two weeks older than the group just men*»edjdayedjnru.
translocation to the tubers. Inoculating similar phntson a basal leaf seldom
gaveriseto anytuber infection, nor didthevirus™™"V™dl%veTimcnt
was
Infig.1the results of a similar experiment are shown This« J P J * ^ ^
carriedoutwithveryyoungplantswhichwere^mocua t e i n the ops. trom
first until the eighth day after inoculation AveP ^ f s ™ c u g ° .
in the
piecesdaily. The results show that the,* r u s s t a J ^ J ^ J ^ ^
after
inoculated leaf, then could be detected iri the• g ^ ^ J ^ ^ t h n e .
whichitwastransported tothelowerpartoftheP j f f X r M e h in comparison
Therate of speed of translocation m the stemwa r a ^ g ^ J J £ s o m e
withthe time needed by the virusto move« u q of themoculatea
cases it has been found (fig. 1) that ™™V™fj£a*t™nts
(BEEMSTER,
givingriseto infection. Thesamewasshown n ear^ «genm^ transloC ation
1954)andalsobyotherauthors.Itmaybeani n i a t i o n t t o ^
^
within the stem takes place discontinuous^ and that relativey
particles are transported
h i c h r a t h e r yoU ng plants
An experiment carried out in the same;way,,i
t _ t h e s t e m was
wereinoculated on a basalleaf, showedthat y ^ s movemnW>
^
very rapid. Apparently virus movement up t h s t e m
areused which have not yet w ^ ^ ^ ^ S S i oftheinoculated leafis
Aswas shown earlier (BEEMSTER,1954)theP ? ™ 1 , t s A n exper iment
veryimportantina studyofthetranslocation ofvirusinpm
^
^ ^
wascarried out, in whichleaveswereinoculatedwith.vr
^ ^ dayg
levels of Voran potato plants. The tuber*;w e r ^ ^ e f d ^ '
^
after inoculation. At the time of ^ ^ g ^ ^ g c S a r e g i W infig.2and
with Gomphrenaglobosa. Ther e s u l t o f ^ « £ ? ? w a s o b s e r v e d upward or
table 7; fig. 2 shows whether virus t ? ^ ? « ™ ? * ^ v i r u s downward could
downward or in both directions. The ^ 0 ^ L t £ ^ givenintable7.
bedetectedby testingthetubers;the nsuJte0 I ™
t w a s n o t very depenFrom these results wecan conclude that virusm
gu g e d w e r e t 0 0
dent on the position of the inoculated leal.•wooao y ^ ^ p h e n o m e n o n
young and the leaves had not yet reachedthe ^
f t u b e r infection is
can be detected. Table 7 even shows t h a . t h e - P ^ ^ m contra diction with
highest after inoculating basal leaveswhichseems
theresultsofearlierexperimentswithBintje.
d ffl w h i c h o n e leafeach
Inthelastpartofchapter2ane x p e n ^ * < ^ £ ^
ng At ^
t
of Bintje potatoes was inoculated wherLplants were
^ rf ^ .
intervals after inoculation series of successrre ^
w vims x could be
were tested with Gomphrena globosa t o « M °
Apparentlytheposition
detectedinthoseleaves.Theresultsaregivenintao
FF w h i c h
ofthe inoculated leaf determinesco^iderabiy m P ^ ^ . ^ . flwh ich the
istranslocated.Thisisshownclearlybyc o m P ™ e r e s u l t s i t canbeconcluded
plantswereinoculated at different levels.^rom
^ . ^ data concenllng
thatbytestingthetopleavesofaplantweowani
thepresence ofvirusinprimarily infectedplants.
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CHAPTER 3

T R A N S L O C A T I O N O F POTATO V I R U S X
F R O M T H E I N O C U L A T E D L E A F TO T H E T U B E R S

In chapter 3someexperimentsaredescribed inwhichtheinfection of tubers
inrelationtothetimeofinoculationwasstudiedindetail.Inthefirst experiment
which wasperformed in the glasshouse 100potato plants were inoculated in
the top 61 days after planting. From the second until the eleventh day after
inoculation ten plants were harvested each day. All tubers obtained were - if
possible - cut into a number of pieces with eye (in the tables indicated as
eyes), which were potted in order to test the plants. The results are given in
tables 9 and 10.Table 9gives the number of plants with at least one infected
tuber and the number and percentage of infected eyes. Table 10presents the
detailedresultsfrom thoseplants,inwhichtransport ofvirusto thetuberswas
observed.Fivedaysafter inoculationviruswasdetectedinthetubersinonlyone
plant. During the next few daysthe number of plants with infected tubers did
not increase very much. Probably the plants used in this experiment were too
old to giveriseto tuber infection within theperiod the experiment wascarried
out.Fromtable10weseethatwhenthevirusdidreachthetubers,notalltubers
from oneplant were infected and even some of the tubers were only partially
infected.
In the field an experiment was carried out in which Bintje potatoes were
inoculated with virus X in different stages of their development. Groups of
15 plantswereharvested threeandfiveweeksafter theinoculation respectively.
Thedesignofthe experiment isgivenintable 11.From eachplant three tubers
were tested. The results are given in table 12.We seethat the older the plants
are at the moment ofinoculation, thefewer the number of tubers that became
infected. This phenomenon is called mature plant resistance. However, this
resistance does not give full protection against the infection of tubers. It is
shown that somevirus wastranslocated into the tubers from the third till the
fifthweekeveninplantsinoculated lateintheseason.
From series C in which the plants of each group wereinoculated at weekly
intervalsandwereallharvestedJuly21,weseethat sometranslocation ofvirus
to thetuberscould bedemonstrated evenwhenplants wereinoculated 11days
before harvesting.
In thesameexperimentleavesatdifferent levelsoftheplantsweretestedwith
Gomphrenaglobosa onthedayofharvesting.Theresults oftestingleaves from
thetop,middleandlowerpartsoftheplantsaregivenintable 13.Asisshown,
virusmovesreadilyupand downto other leavesinyoungplants,but in plants
that were inoculated in a late stage ofdevelopment, virus could be detected
onlyin a few casesin otherleaves.
To find out whether there are differences as for the speed of virus translocation and mature plant resistance among different potato varieties, an experiment was carried out with the varieties Bintje, Bevelander, Eigenheimer
and Voran. Groups of20plants ofthe varieties mentioned wereinoculated on
July 13and 27respectively. Four plants of each variety were harvested 2,4,6,
8and 10daysafter inoculation respectively.After testingalleyesofthetubers,
the results, given in appendix 3.3.5.1 were obtained, which are summarized in
table 14.After inoculation on July 13, virus translocation proved to be most
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intensive in the varietiesBevelanderand Eigenheimer. In Voran only a small
part of the eyes proved to be infected. In case the plants were inoculated on
July 27,translocation of virus to the tubers was only found in Bevelander. In
thevarieties Bintje, Eigenheimer and Voran only few tubers were found to be
infectedwithintendaysafterinoculation.Fromtheseresultsitcanbeconcluded
that Bintje, Eigenheimer and Voran showed mature plant resistance, however,
Bevelander did not. Thelatter must beattributed to thefact that Bevelanderis
alatevariety,whichhadnotreachedthestage,inwhichmatureplantresistance
tovirusXoccurs.Infact,Voranisalatevarietytoo,butapparentlythisvariety
shows some resistance to virus X and therefore mature plant resistance may
already appear inan earlier stageofdevelopment thanin Bevelander.
Theexperimentwaspartlyrepeatedintheautumnof 1955.Inthisexperiment
we harvested plants from the 3rd till the 43rd day after the inoculation. In
appendix 3.3.5.2the results aregivenindetail and aresummarized intable15.
It is shown that in this casevirus translocation to the tubers wasnot as quick
as in the foregoing experiment. This must be attributed to the fact that the
experiment was carried out in autumn. In this experiment the varieties Eigenheimer, Bintje and Voran showed relatively the same speed of translocation to
thetubersaswasfound inthefirstexperimentwiththesamevarieties,transport
beingmostintensiveinEigenheimer andlessintensiveinVoran.In Bevelander
virus translocation was very poor. This is not in agreement with the remits
given in table 14, which showed a very intensive translocation of virus X in
Bevelander. It is not easy to give a reliable explanation for this fact, maybe
circumstantial conditions affect Bevelander in quite another way than they do
other Vfifif^fips

In 1954an experimentwascarried outtoinvestigatetranslocation ofvirusX
and the rate of mature plant resistance in thefieldin the varieties Bintje and
Bevelander. Plants of thesevarieties wereinoculated at three different datesat
weekly intervals. The first inoculation was carried out 61 days after planting
and the plants were harvested from the 3rd till the23rdday after inoculation.
From each plant three tubers were tested. The results are given in_table 16
which shows that infected tubers only were found in few cases.Probably this
must be ascribed to the fact that the plants had reached the stage of development in which mature plant resistancepredominates.
In table 17theresultsaresummarized oftheexperimentsdescribedsofar It
isshownclearlythat theoldertheplants areat themomentofmoculatoon,the
lesserthepercentageofinfection. InthisrespectBevelandershowsanirregularity, which was already mentioned earlier.
CHAPTER 4

SOME F U R T H E R I N V E S T I G A T I O N S ON M A T U R E PLANT RESISTANCE

Tofindout at whichtimeof development ofthepotato matureplant resistanceappears,an experiment was carried out in 1956 Of a groupof^80 plants
stem and tuber growthweremeasured, the data ofwhicharegiven_mfi',.4.U
shows clearly that growth of tubers starts when the stem gi£wth stops. A t
X
weeklyintervalsgroupsof20plantswereinoculatedwith™
j ^ £ S
59daysafter plantingrespectively.Fromeachgroupfiveplants w e r R e s t e d .
5, 10, 15 and 20 days after inoculation respectively. In fig. 4 the moment ot
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inoculation for each group is indicated by A, B,C and D. Beforepotting,the
tubers of the plants were cut into a number of pieces. After testing with G.
globosathe results were obtained which are given in appendix 4.2 and are
summarized in table 18;fig. 5 shows the percentages of infection of the eyes
graphically. It is shown that mature plant resistance was already detected in
seriesB.TheplantsinseriesBwereinoculated atthetimethatthelengthofthe
stem did not increase and tuber formation just started asis shown infig.4.In
seriesCasomewhathigherpercentageofinfected eyeswasfound buttheplants
in series D only showed verylittle transport of virus to the tubers. From this
experiment it can be concluded that mature plant resistance appears from the
momenttuberformation starts;whenplantsareinoculatedtwoweeksafter the
beginning of tuber formation hardly any infection of the tubers was found
within 20daysafter inoculation.
In 4.3 an experiment is described in which we investigated whether virus
reproduction ofvirusXinpotato leavesdecreases whentheleavesgrow older.
Fourgroupsof20potatoplants(Bintje) wereinoculated 29,36,43and 50days
after planting respectively. Of each plant three leaves were inoculated viz. one
at thetop,oneatthemiddleregionand oneat thebaseoftheplants.From the
plants inoculated at the given times the inoculated leaves of five plants were
cut off4,7, 11 and 14daysafter inoculation respectively.Thefiveleavesof the
top, middleandbasalend of thestemrespectivelywereexpressed together and
thejuiceof each of the leaf groups was tested with G.globosa. The number of
lesionsobtained onfiveleavesof G.globosaaregivenintable 19andfig.6.The
results show clearly that the oldertheplantsat the moment of inoculation the
smaller the number of lesions that was obtained. Thus virus reproduction in
leavesofpotatodecreasesastheleavesgrowolder.Therearenogreat differences
amongleavesatdifferent levelsoftheplant,onlythetopleavesgaveadistinctly
smallernumber oflesionsafter inoculation 29daysafter inoculation.
At the same time the leaves offiveplants were tested, the tubers of those
plants were harvested to see whether mature plant resistence appeared. The
tubers were tested in the same way as was done in the foregoing experiment.
Theresultsconcerninginfection oftubersand eyesaregiveninappendix4.3in
detail and are summarized in table 20. The infection of the eyes is presented
in fig. 7. We see that the results are in close agreement with those given in
table 18andfig.5.Moreover a relationship can be shown between therate of
virusmultiplicationintheinoculated leavesandtherateoftuber infection.
The results of theseexperiments lead to the following considerations.When
a rather largenumber of lesions on G.globosa is obtained, as e.g. in the series
Band C (fig. 6)wemay assume that big quantities of virus are present in the
inoculated leaves.Yet the amount of infection of the tubers is relatively low.
Evenin seriesA(fig.7and 8)thelargeconcentration ofvirusinthe inoculated
leavesdid not giveriseto 100%infection within 14days after the inoculation.
This may be an indication that only a very small number of virus particles of
those,whicharepresentintheinoculatedleavesaretransported. Otherwisethe
rate oftuberinfection had to behigher.
Nowthequestion arises,howitispossiblethatfromtheenormousquantityof
virusparticlespresentintheinoculatedleaves,onlyaverysmallnumberaretranslocated.Therearetwopossibleexplanations. l.The virus only passes from the
cellsin whichit multiplied to thesievetubesveryoccasionnally.2.Thevirusis
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inactivated in the sieve tubes in some way during transport, especially in the
stems of old plants. In our opinion the first theory explains best most of the
facts concerning translocation of virus and mature plant resistance.A striking
example of a fact, which can be explained best by the first, is the following.
Whenthe top ofa potato plant iscut off, a newshoot growsout.Whenleaves
of such a shoot are inoculated, the tubers of the plant become infected very
strongly within a short time. After inoculation of a similar plant on a normal
leaf, transport to the tubers seldom occurs. This has to be attributed to the
difference in the rate of multiplication in both leaves,but it showsclearly that
theinactivation in the stem of suchaplant isnot ofinterest asissuggested by
thesecond theory.
The experiments described so far in this chapter gave some information on
thenatureof matureplantresistance,butdidnotgiveanyindication concerning
theprimary cause of thephenomenon.AccordingtoGRUMMER(1954)thereisa
decrease in proteins in potato leavesfrom the moment tuber formation starts.
Moreover this decrease starts earlier in old leaves than in young ones. It is
likelythat at themomentprotein synthesisdecreases,thereproduction ofvirus
also decreases. A decrease in the rate of virus multiplication gives rise to a
decrease in the rate of virus translocation to a marked degree, aswas pointed
outintheforegoing discussion.It ismostprobablethatmatureplantresistance
must be considered in relation to the metabolism ofproteins inthe potato.
CHAPTER 5

SOME P A R T I C U L A R S ABOUT THE I N F E C T I O N O F TUBERS

Aswasshowninmostoftheexperimentsdescribedintheforegoing,chapter^
healthy and partially infected tubers are always found as a result of primary
infection. Fo?somereasonsitisofinteresttoknow,whichtubersofaplantare
infected most likely and to whichpart of a tuber virusistranslocated.Further
on it is of interest to know, whether virus translocation within the tube: B
possibleduring storage and after planting ofthepartiallyinfected tube. From
theresults of the experiments alreadydescribedit waspossible to obtain some
information concerning these questions.
Moccified the
To find out, which tuber is infected most f r e q u e n t ^ e J ^ / * S were
tubersofsomeoftheexperimentsaccordingtothe ^ f / l d t m a l
cutfrom thesetubers.Thenumber ofeyesgivesmoreorlessagood esmaton
ofthesizeof a tuber in comparison with other tubers Init a b t o 2 ^ ^ d ™
results of the infection of the tubers and of the eyesfrom » « f j ^ g g d
mentswhichweredescribedalready,asisindicatedinthetable.Wesummanzed
the results from plants which were inoculated at t ^ a m e t o j but were
harvested at different periods after the• inocula ion F om
**J^<™*«
infection which arebased onthefact, whethera tuberhadat leastonemtec
eyeor was not infected at all, it can be concluded * * ^ ^ £ £ ^
mostfrequently infected. Ontheotherhand whenwec o m p a r e ^ P J £ ™ ^
ofinfection ofthe eyesofeachgroup oftubers weseethatthere naJtendenJ
to the same percentage for all groups, with J ^ ^ X t t h ^ S a t the
smallest tubers. The biggest tubers wereobtained
fro*P**™^
in t h e
last data and thus have a higher percentage of infection than i
groups in which tubers of all dates of harvesting can be found, ine
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holds for the smallest tubers, those were harvested for the greater part at the
first date of harvesting and here the percentage of infection is lower than in
themiddlegroups.Whenweexcludethebiggest and the smallest tubers,wesee
that in the remaining groups there are no great differences among the percentages of infected eyes. This may be an indication that per weight unit an
equal quantity of virus is transported to the tubers and that there is some
relationship between transport ofvirusand of assimilates.
From anumber of 381tubers,whichwerefound to bepartially infected, the
apical eyewasinfected 239 times (63%)whereas the basal eye only 144times
(38%). This difference proved to behighly significant. From this wecan conclude that the apical part of a tuber is most frequently infected with virus X.
An experiment was carried out from which some data were obtained concerning translocation of virus within the tuber. Tubers of three groups of
plants, which were harvested three weeks after inoculation with virus X, were
cut into pieces directly after harvesting, just before planting and not at all,
respectively. After testing the pieces (eyes) of the first two groups, the results
given in table 22 were obtained. It is shown that virus translocation during
storage (at room temperature) did not occur. From the data obtained from
testing the shoots growing out of those tubers, which were planted as whole
tubers, we learned that virus translocation within the tuber is possible, but
therearecasesinwhichvirusdidnotmovefrom oneeyeto another.
The facts concerning questions, discussed in this chapter, are of interest for
the diagnosis of viruses within potato tubers.
CHAPTER 6

GENERAL DISCUSSION

Some of the results given in this paper are of importance for seed potato
growing.Itisveryimportant toknow,whethertheresults,whichwereobtained
with virus X are the same for viruses such as leaf roll and Y. We carried out
investigations with those viruses on translocation and from these we learned
that mature plant resistance can be shown in potato plants with respect to
leaf roll and Y too (BEEMSTER,in press).This might be very important, for at
the moment aphids appear in big quantities under climatological conditions
predominating in theNetherlands,theplantshave reached almost the stagein
which mature plant resistance is present. It must be considered to be very
important to promote the development of growth by early planting, presprouting and others. Moreover secondary growth must be considered asvery
dangerous,becausetransport ofvirusfrom younggrowing shootsto thetubers
isveryrapid.Aphidswhichappearearlyintheseason,possiblyareofimportance
for the spread of viruses and therefore spraying with chemicals to kill aphids
has to be carried outin an early stage of development of the plants.
The speed of translocation of virus in the stems of plants of those viruses
such as virus X can not be estimated very exactly, because we do not know,
when the virus enters the stem after the first stage of multiplication. The rate
of speed of virus translocation in the phloem possibly is much higher than is
generallyassumed (CAPOOR, 1949)becausethegivendata onlygivea minimum
rate of speed.
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We have not carried out experiments concerning the path along which the
virusismoving within the stem. However, from the fact that there is evidence
thatmovementofvirusXandofassimilatesareconnected,itmaybeconcluded
thattransport ofvirusisgoing onthrough thephloem.
The direction of virus translocation is, according to the results of our experiments very much dependent on the flow of assimilates in the stem. In
young plants, we always found translocation both up- and downwards. In
older plants,however, translocation often was found only downwards.
The question, in which form virus translocation takes place is difficult to
answer.It must beverydifficult to obtain information about thiswithvirus X
in potato, because the virus most probably is translocated in a very low
concentration. This must be too low to diagnose it and to see in which form
it istransported in the stem.
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AANHANGSEL
APPENDIX
PROEF 3.3.5.1. Het transport van aardappel X-virusvanhet gelnoculeerdebladnaar deknollen bijverschillende aardappelrassen.
Experiment3.3.5.1. Thetranslocation ofpotato virusX from the inoculatedleaf to the tubers
indifferentpotatovarieties.
De knollen zijn gepoot op 5juni 1954.Van de nummers 1t/m 20 (20a) van elk ras is van
elkeplanteenyolgroeidbladindetopvandeplant geinoculeerd op 13juli 1954.De nummers
21t/m 40(40a)werden opdezelfde wijze geinoculeerd op 27juli 1954.Het rooien van telkens
vier (somsdne of vijf) planten geschieddein beide gevallen twee,vier, zes, acht en tien dagen
na de inoculatie. De resultaten zijn per knol per plant weergegeven. Van iedere knol is het
aantalgetoetste ogen aangegeven (noemer) en het aantal ogen van die knol, dat na toetsing
ziek bleek te zijn (teller). De knollen zijn geplaatst in volgorde van grootte: van links naar
rechtsnemendeknollen ingrootte af.
The tuberswereplanted 5 June 1954.Of the numbers 1-20 (20a) of each variety onefullgrownleaf in the top of eachplant wasinoculatedat 13July 1954. The numbers21-40(40a)
wereinoculatedmthesame way27July 1954. Inbothcasesfour (sometimesthreeorfive)plants
ojeach varietywereharvestedtwo,four, six, eightandtendaysafter the inoculation. Theresults
TJ!Ve"fSZ Per p } a n U 0f each tuber the mmber of ^sted eyes (denominator)andthe
^hZhf
, T , eyeSu(nUme,':ator) are given- The tubers are Siveninorderof size: thebiggest
tuberbeingattheleft,thesmallestattheright.
Aantal dagen
na inoculatie
Number of days
after inoculation

[Nummer
Resultaat /Result

Number

Ras/ VarietyBintje
2

10
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l
2
3
4

0/2 0/2 0/1
0/2 0/20/20/10/10/10/1
0/4 0/10/10/10/1
0/2 0/10/10/10/1

5
6
7
8

0/2
0/3
0/3
0/5

0/2
0/3
0/3
0/3

0/2
1/1 0/11/1
0/2 0/20/20/20/20/1
0/2 0/20/10/1 0/1 0/1 0/1 0/10/1 0/1

9
10
11
12

0/4
0/3
1/4
0/5

0/2
0/2
0/3
0/3

0/1 0/10/1
0/2 0/10/10/10/1
0/2 0/20/10/1
0/3 0/3 1/30/1 0/1 0/10/1

13
14
15
16

1/5
2/6
2/4
2/4

1/3 0/3 0/30/20/10/1 0/10/1
1/5
3/4 0/3 1/2 0/1
0/4 0/2 0/20/20/1 0/10/1

17
18
19
20

1/6
2/6
7/7
1/5

1/5
0/4 0/21/1
1/4 5/50/1
0/5 0/20/2

Aantal dagen
na inoculatie
Number of days
after inoculation

10

Nummer

Resultaat /Result

Number

21
22
23
24

0/7
0/6
0/4
0/7

0/4
0/5
0/5
0/8

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

25
26
27
28

0/5
0/6
0/7
0/7

0/5
0/7
0/9
0/6

0/4 1/4 0/1 0/1
0/5
0/5 0/3 0/2
0/5 0/5 0/1

29
30
31
32

0/7 1/80/6 0/2
0/7 0/60/40/30/30/3 0/2
0/8 0/50/50/50/50/30/10/1 0/1
0/8 0/60/50/30/20/1 0/1

33
34
35
36

0/5
0/7
0/7
0/7

37
38
39
40
40a

0/8 0/5
0/9 0/7
1/100/7
0/6 0/7
0/8 0/7

0/5
0/9
0/6
0/5

0/2
0/2
0/2
0/4

0/2
0/1 0/1 0/1
0/2
0/2

0/6 0/40/3 0/3
0/3 0/30/20/1 0/1
0/5 0/40/2 0/1
0/40/30/20/3 0/3
0/40/40/3 0/2
0/40/30/40/3 0/3
0/5 0/30/40/3 0/1
05 05 04 0/30/20
0/6 05 0/20/20/1 0/1

Ras/ Variety
Eigenheimer
1
2
3
4
. 5
6
7
8

10

0/2 0/2 0/1
0/20/10/10/10/1 0/1
0/3 0/20/1 0/1
0/3 0/20/10/1 0/1
0/3 0/30/10/10/10/10/10/1 0/1
0/3 0/20/10/10/1 1/1
0/1 0/10/10/10/1 0/1
0/4 0/40/30/10/10/10/1 0/1

9
10
11
12

0/5 0/40/20/1 0/1
0/5 1/50/41/4 0/1
0/5 0/40/1 0/1
1/4 1/20/20/2 0/1

13
14
15
16

2/5 3/40/2 0/1
4/4 4/4 3/3
1/40/42/41/41/3 0/1
4/4 1/22/21/10/1 0/1

17
18
19
20

5/6 1/40/20/21/1 1/1
5/5 5/51/30/11/1 0/1
2/6 3/30/20/1 1/1
4/44/44/43/32/2 2/2

21
22
23
24

0/5 0/60/3 0/3
0/5 0/40/30/2 0/1
0/5 0/40/30/1 0/1
0/5 0/50/40/3 0/3

85

Aantal dagen
na inoculatie

/{umber of days
after inoculation

4

6

8

10

Numraer

Resultaat /Result

Number

25
26
27
28

0/6
0/7
0/7
0/5

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

29
30
31
32

0/6
0/6
0/7
2/6

0/7
0/5 0/5 0/2
0/5 0/3
0/6 0/6

33
34
35
36

0/6
0/5
0/4
0/6

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

0/4 0/5
0/5
0/3 0/5
0/3 0/2

0/5 0/4 0/3 0/1

37
38
39
40
40a

0/5
0/7
0/5
0/5
0/4

0/5
0/5
0/6
0/5
0/6

0/5
0/5
0/4
0/1
0/6

0/5
1/4
0/3

0/5

0/4

0/5 0/3 0/6 0/3

1
2
3
4

0/3
0/1
. geen
0/4

5
6
7
8
9

0/5
0/1
0/1
0/3
0/5

10
11
12

0/6 0/3 0/3 0/2
0/4 0/4 0/3 0/2
0/6 0/4 0/4

13
14
15
16

uitgeschakeld/eliminated
1/7 1/4 0/2 0/2 0/1
0/5 0/5
1/5 0/2 2/2 0/1

17
18
19
20

1/5
0/5
0/3
0/5

0/2
0/4
1/1
0/1

2/2

21
22
23
24

0/5 0/4 0/2 0/1
0/4 0/1 0/1
0/5
0/5 0/6 0/4

0/1

25
26
27
28

0/6 0/5 0/4 0/2
0/8 0/5 0/4- 0/3
op 0/6 0/5 0/4
0/S

0/2
0/2 0/1

0/4

3/3 0/2 0/1

0/2

0/2 0/1

0/5 0/4 0/3 0/2
1/5 0/3

o/i

0/2

Ras/ VarietyVoran
2

4

6

8

. 10

2

4
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0/1
0/1
knollen/notubers
0/2 0/2 0/1 o/i
0/5
0/1
0/1
0/3
0/3

0/4
0/5
1/3
0/4

0/1 0/1
0/1
0/2 0/2
0/2 0/2

3/3
1/5
2/2
0/2

0/2 0/2 0/1
0/1
0/2 0/2 0/1 0/1

0/1
1/1

o/i

Aantal dagen
na inoculatie
Number ofdays
afterinoculation

|Nummei 1

Resultaat/Result

Number

1
29
30
31
32

0/6 0/6 0/2
0/7 0/6 0/6
0/7
0/4

33
34
35
36

0/5
0/7
0/6
0/7

0/5 0/5 0/4 0/1
0/5 0/1
0/4
0/6

3738
39
40
40a

0/7
0/6
0/9
0/7
0/6

0/6 0/5 0/4 0/3 0/2 0/1
0/6 1/3
0/5 0/2
0/6

1
2
3
4

0/2
0/2
0/1
0/2

0/1 0/1
0/1 0/1 0/1
0/1
0/1 0/1 0/1

4

5
6
7
8

0/2
0/1
0/6
0/2

0/2
0/1
0/2
0/2

0/1
0/1
0/1
0/2

6

9
10
11
12

0/5
0/6
0/5
0/5

0/5
0/3
4/4
0/2

0/2 0/2
0/2
1/1 0/1
0/2 0/1

13
14
15
16

t
% % 0/2 1/1 0/1 1/1 0/1
0/7 0/3 0/2 0/1
5/5 4/4 0/1 1/1

6

8

10

o/i

Ras/ Variety:
Bevelander
2

10

0/1 o/i o/i :
0/1 0/1
0/1 o/i 0/1
0/1 o/i 0/1 0/1

o/i 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

17
18
19
20

6/6 5/5 4/4 5/5 3/3 2/2 0/1
0/2 1/1 0/1 1/1 1/1

21
22
23
24

0/5 0/60/5
0/5 0/60/60/50/2
0/80/6
0/4 0/30/30/2 0/20/1
0/6 0/30/2
0/6 0/20/1
0/70/7
0/9 0/70/30/2

25
26
27
28
29
30
31
32

5/4 2/1 !(1 2/4 0/1 0/1 1/1 0/1

°S$ SI %Sfl0/30/20/20/10/10/,
0/6 0/50/40/30/2
0/70/3
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Aantal dagen
na inoculatie
Number of days
after inoculation

10

Nummer

Resultaat /Result

Number

33
34
35
36

1/9 0/50/3 0/2 0/11/1
0/6 4/43/40/1 0/11/1
2/7 2/51/4
1/60/3

37
38
39
40

0/6 1/50/3 0/20/1
5/5 5/54/43/41/1
9/9 6/6 3/33/32/22/22/2
1/7 3/50/2

PROEF 3.3.5.2. Het transport van het aardappel X-virus van het gelnoculeerde blad naar de
knollen bij verschillende aardappelrassen.
Experiment3.3.5.2. Thetranslocation ofpotato virusX from the inoculatedleaf to the tubers
indifferentpotato varieties.
De knollen zijn gepoot op 1September 1955.De inoculatie vond plaats op 12oktober. De
gegevens van de proef zijn op dezelfde wijze weergegeven als in proef 3.3.5.1.
Thetuberswereplanted1September1955. Theplantswereinoculated12October.Thedataof
theexperimentaregiven inthesamewayasinexperiment3.3.5.1.
Aantal dagen
na inoculatie
Number of days
after inoculation

Nummer

Resultaat /Result

Number

Ras/ Variety:
Bintje
1
2
3
4
5

88

0/1 0/10/1 0/10/1
0/1 0/10/10/1
0/1 0/10/1 0/10/1
0/10/1
0/10/1

6
7
8
9
10

0/1 0/10/1
0/1 0/10/1
0/1 0/10/1
0/10/1
0/1 0/10/10/1

11
12
13
14
15

0/1 0/10/10/1
0/1 0/10/1 0/1 0/1 0/1 0/10/1
0/10/1
0/10/1
0/1 0/1 0/10/1

10

16
17
18
19
20

0/1 0/1 0/10/1
0/1 0/1 0/1 1/10/1
0/1 0/1 0/1 0/10/1
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
0/1 0/1 0/1 0/1 0/10/1

12

21
22
23
24
25

0/1 0/1 0/1 0/10/1
1/1 1/1 1/1
0/1
0/1 0/10/1
1/1 0/10/1

Aantaldagen.
nainoculatie

Numberofdays
after inoculation

Nummer
Number

Resultaat/ Result

26
27
28
29
30

0/1
1/1
0/1
0/1
o/i

1/1
1/1
0/1
o/i
0/1

16

31
32
33
34
35

1/1
1/1
o/i
o/i
1/1

1/1
1/1
0/1
o/i
1/1

19

36
37
38
39
40

1/1 1/1
1/1 0/1
0/1 o/i
1/1 1/1
1/1 1/1

41
42
43
44
45

1/2
2/2
o/i
o/i
2/2

23

46
47
48
49
50

1/1
1/1
1/1
0/1
1/1

43

51
52
53
54

0/2
o/i
0/4
2/2 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
3/3 2/2 2/2 111

14

21

1/1
1/1
0/1 0/1
0/1 o/i
1/1
0/1
o/i
1/1 o/i
1/1
1/1
o/i
o/i
1/1

1/1 1/1
1/1 0/1

o/i
1/1
1/1 1/1 1 1/1
o/i 1/1 1/1
0/1 o/i
o/i 1/1 0/1 0/1
1/1 o/i
1/1 1/1 1 1/1
1/1 1/1 1/1
1/1 1/1 1/1 1/1
o/i o/i
1/1 1/1 1/1 1/1
0/2 o/i 0/1 0/1

H

1/1
0/1

H

1/1

Ras/ Variety:
Eigenheimer

1
2
3

3
4

5

o/i 0/1 o/i o/i
0/1
o/i o/i
0/1 o/i o/i
0/1 o/i o/i 0/1 0/1
o/i o/i 0/1 o/i
0/1
o/i
o/i
o/i
1/1 o/i

5

6
7
8
9
10

o/i
o/i
o/i
o/i

7

11
12
13
14
15

o/i
1/1
0/1
o/i
o/i

o/i
o/i
o/i
0/1
o/i

0/1
0/1
0/1
o/i
o/i

o/i
o/i 0/1 0/1 o/i
0/1
l
0/1 0/1 o/i °l n„
0/1
o/i
o/i
o/i 0/1

o/i °{\ o/i
0/1 1/1 0/1
0/1
0/1
0/1 0/1
o/i 0/1 o/i 0/1 o/i

H\

89

Aantal dagen
na inoculatic
Number of days
after inoculation

Nummct

Resultaat / Remit

Number

10

16
17
18
19
20

0/1 oi o/i 0/1 0/1
0/1 oi 0/1 o/i
0/2 1/2 o/i 0/1 0/1
0/1 o/i o/i 0/1 0/1
o/i 1/1 1/1 1/1

12

21
22
23
24
25

1/2 o/i 0/1 0/1 0/1
0/1 o/i o/i 0/1 0/1
1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
1 0/1 o/i
0/1
0/1 1/1 1/1 1/1 1/1

26
27
28
29
30

1/1 1/1 o/i 1/1 1/1
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
o/i 0/1 0/1 0/1 0/1
1/1 1/1 o/i 1/1 o/i

31
32
33
34
35

1/1
1/1

14

16

o/i

1/1

H

0/1
0/1

o/i o/i 0/1

1/1

o/i

1/1
1/1
0/1

o/i 1/1

1/1

1/1

o/i o/i o/i
0/1 o/i o/i 0/1 0/1 0/1
1

1/1

1/1 1/1

H 1/1 o/i i/i
o/i

o/i 1/1 0/1 0/1 0/1
o/i 0/1 0/1 0/1 0/1

1/1

36
37
38
39
40

H1/11
H1/11

41
42
43
44
45

o/i o/i o/i 0/1 0/1 0/1 0/1 o/i

23

46
47

o/i o/i o/i 0/1 0/1 o/i 1/1
2/2 2/2 2/2 1/1 o/i 1/1 o/i

43

48

2/3 2/2 2/2 1/1 o/i

19

21

1/1

1/1 1/1 1/1 1/1
1 1/1 1/1
1/1
1/1 1/1 1/1
1/1 o/i 1/1 1/1
1/1 1/1 1/1 1/1

H

1/1 1/1 1/1
x 1/1
1/1
1 1/1 1/1
1/1 1/1 1/1

H

H

1/1
1/1
1/1
1/1

1/1
1/1
1/1
1/1

Ras/Variety:
Voran
3

5
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o/i o/i 0/1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

o/i o/i o/i
o/i
o/i 0/1

0/1

geenknollen,notubers
0/1 o/i 0/1
0/1 0/1 o/i 0/1
0/1 o/i o/i o/i
0/1 o/i
0/1 o/i o/i o/i
0/1 o/i 0/1

1/1

0/1

1/1
1/1 1/1
1/1 1/1
1/1 1/1

1/1 0/1

1/1
1/1
1/1

1/1

o/i 1/1
1/1
1/1

Aantal dagen
na inoculatte
Number ofdays
afterinoculation

Nummer
Number

7

11
12
13
14
15

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1

10

16
17
18
19
20

0/1
0/2
0/1
0/1
0/1

0/1
0/1
0/1
0/1
0/1

0/1
0/1 0/1
0/1
0/1 0/1

12

21
22
23
24
25

0/2
0/2
0/1
0/1
2/2

0/1
0/1
0/1
0/1
0/2

0/1
0/1 0/1
0/1 0/1 0/1
1/1 0/1

14

26
27
28
29
30

0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
0/2 0/10/1
0/1 0/1 1/10/1 1/10/10/1
0/1 0/10/10/10/1
0/2 0/10/1

16

31
32
33
34
35

0/1 0/10/10/1 0/10/1
0/1 0/10/10/10/1
0/1 0/10/10/1
0/2 0/10/10/10/10/10/10/1
1/1 0/1 1/10/10/10/1

19

36
37
38
39
40

1/2
0/3
0/1
0/2
0/2

1/2
0/2
0/1
0/2
0/1

1/1
0/1
0/1
0/1
0/1

01
0/1 0/1 0/1

21

41
42
43
44
45

2/2
0/2
0/2
0/2
0/2

2/2
0/2
0/1
0/1
0/1

2/2
0/2
0/1
0/1
0/1

1/1 1/1 0/1
0/1
0/1 o/i
0/1 0/1
0/1

0/2
0/2
0/3
0/3
0/2

0/2
0/2
0/3
0/2
0/2

0/2.
0/1
1/1
0/1
0/2

o/i o/i
0/1 o/i

23

46
47
48
49
50

43

51
52
53
54
55
56
57
58

1/4
2/2
1/2
1/1
1/3
0/3
3/3
0/3

1/3
0/2
2/2
1/1
2/2
1/3
2/3
0/3

0/2
2/2
1/2
1/1
2/2
1/2
0/2
0/2

0/2
1/1
1/2
0/1
0/1
0/2
0/2
1/2

Resultaat /Result

0/1
0/1
0/1
0/1

0/1 0/1 0/1
0/1
0/1 0/1 0/1
0/1 0/1 0/1

o/i
o/i 0/1
0/1 o/i

0/1
0/1
0/1 0/1
0/2 0/1 0/1

T,
1/1
1/2
1/1
0/1
0/2
0/2
0/1

1/1 1/1
1/1
1/2
1/1
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Aantal dagen
na inoculatie
Number of days
after inoculation

Ras/ Variety:
Bevelander

10

12

92

Nummer

Resultaat /Result

Number

l
2
3
4
5

0/1 0/1
geenknollen,notubers
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
0/1 0/1
0/1 0/1

6
7
8
9
10

0/1 o/i
0/1 o/i

11
12
13
14
15

0/1 o/i o/i 0/1
o/i o/i 0/1 o/i

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

o/i o/i
0/1 o/i
0/1 o/i

0/1

0/1 0/10/1
o/i o/i o/i
0/1
0/1 o/i 0/1 o/i
0/1
0/1 0/1 0/1

o/i

0/1 o/i
0/1 0/1

o/i o/i
0/1 o/i
o/i o/i
0/1 o/i
0/1 o/i
0/1 o/i

o/i o/i 0/1
0/1 o/i 0/1
0/1 o/i
0/1
0/1

14

26
27
28
29
30

0/1 o/i 0/1

16

31
32
33
34
35

19

36
37
38
39
40

o/i
o/i
o/i
o/i

21

41
42
43
44
45

1/2 0/1 0/1
0/1 1/1 0/1 0/1 0/1 0/1
0/1 0/10/1
0/1 0/10/10/10/1
0/1 0/10/10/1

0/1
0/2 0/1
o/i 0/1 0/1 0/1
0/1 0/1 o/i 0/1
0/1 0/1 0/1 0/1
1/1

1/1

1/1

1/1

0/1 o/i 0/1
0/2 0/2 0/2
0/1 0/1 0/1 0/1

o/i
o/i
o/i
o/i

1/1

0/1

o/i

0/1 o/i
0/1 0/1
0/1 0/1 0/1

Aantal dagen
na inoculatie
Number ofdays
after inoculation

23

Resultaat /Result

Nummer
Number

1/1
0/2
0/2
0/3

46
47
48
49

1/1 0/1 0/1 0/1 1/1
1/1 0/1 0/1
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
0/3

PROEF4.2. De besmetting van de knollen van het aardappelras Bintje na inoculatie in verExperimentlTne^fecl^ofthe

tubers of the potato variety Bint* after inoculation in

different stagesof theirdevelopment.
De knollen zijn gepoot 26juli1956 De yier « k . A ; B, C J J D J J o p * £ * £ £ &
geven data geinoculeerd.Een volgroeid blad in de^ ^ ^ S m l S S e inoculatie. De
rooien van telkens vijf planten vond plaats 5, 10, 15 en 20 aagen na
resultaten zijn op dezelfde wijze weergegevenals in prow ^ - l in0culated on the
Thetuber!wereplanted 26July 1956ThefourJ™.^
ffi^ZXed.
Harvesting

^ a n ^ L t ^
inthesame wayas inexperiment 3.3.5.1.
SerieA. Geinoculeerd op 3 September 1946.
SeriesA. Inoculatedon3 September 1956.
Gcoogst na
Harvestedafter

. .

.

Resultaat / Result

NummerI
Number

1
2
3
4
5

0/20/20/10/1

4/5 5/5 0/4 3/4 3/3 3/3 2/3 0/2 0/2 0/1 0/1

10dagen/days

6
7
8
9
10

15dagenj days

11
12
13
14
15

20dagen/days

16
17
18
19
20

5dagen/days

.

&ofoTof"oWi W W W W W W
0/3 0/2 0/2 0/2 0/1 0/1 0/1
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

9/9 7/7 7/7 6/6 1/2 0/1 1/1 1/1 1/1 0/ 1
4/7 4/7 3/4 0/4 1/2 2/2

Serie B.Geinoculeerd op 10September 1956.
SeriesB. Inoculatedon 10September 1956.
0/4 0/3 0/2 0/2 0/2 0/1 0/1 0/1
21
22
0/3 0/3 0/2 0/2 0/2
23
5dagenj days
24
t t 0$ t S S 0/2 0/2 0/1 0/1 0/1 0/1
25
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Geoogst na
Harvestedafter

Nummer
Number

Resultaat/ Result

10dagen/<foy.y

26
27
28
29
30

0/5 0/5 0/5 0/5 0/5 0/4 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
0/7 0/7 0/5 0/3 0/2 0/2 0/1 0/1 0/1
0/6 0/5 0/4 0/3 0/3 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
0/5 0/4 0/4 0/4 0/3 0/3 0/3 0/2 0/1
0/5 0/5 0/4 0/4 0/4 0/3 0/2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

15dagen/da>w

31
32
33
34
35

0/7 0/8 0/6 0/6 0/5 0/3 0/1 0/1
4/7 7/8 0/7 4/6 2/4 0/2 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1
1/7 1/7 0/6 0/5 0/4 0/1
0/8 0/8 0/6 0/5 0/4 0/1 0/1
0/9 0/7 0/7 0/6 0/5 0/1

20dagen/days

36
37
38
39
40

6/8 1/5 4/4 0/1 0/1
0/6 0/6 0/3 0/3 0/1
0/9 3/8 0/7 0/5 2/3 0/2 0/1
0/100/8 0/7 0/3 0/2 0/1
0/7 0/6 0/6 0/6 0/5 0/5 0/2 0/2 0/1 0/1 0/1

SerieC. Gelnoculeerd op 17September 1956.
Series C.Inoculatedon17September 1956
41
0/6 0/4 0/4 0/4 0/3 0/1 0/1
42
0/6 0/6 0/5 0/4 0/4 0/3 0/3 0/2 0/2
5dagen /days
43
0/9 0/6 0/7 0/7 0/2 0/1 0/1
44
0/8 0/7 0/7 0/4 0/4 0/1 0/1
45
0/5 0/4 0/4 1/5 0/4 0/4 0/3 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1

10dagenjdays

46
47
48
49
50

0/4 0/4 0/3 0/4 0/3 0/3 0/3 0/2 0/1 0/1 0/1
2/7 0/6 0/7 0/5 0/4 0/3 0/3 0/2 0/1 0/1
0/9 0/7 0/6 0/4 0/3 0/3 0/2 0/1 0/1 0/1 0/1
0/6 0/6 0/6 0/6 0/5 0/4 0/3 0/3 0/2 0/1 0/1
2/7 2/6 1/7 0/7 0/5 0/4 0/4 0/3 0/1

15dagenjdays

51
52
53
54
55

0/8 0/7 0/7 0/6 0/4
0/8 0/7 0/4 0/2 0/2 0/2 0/2
0/7 0/6 0/5 0/6 0/6 0/5 0/5 0/2 0/1 0/1 0/1 0/1
4/9 6/7 5/6 0/5 2/3 0/1 0/1 0/1 0/1
8/8 2/2 2/2 1/1 1/1
'

20dagenjdays

56
57
58
59
60

7/7 1/7 0/6 0/6 1/6 2/5 1/2 0/1
0/8 0/6 0/6 0/6 0/6 0/2 0/2 0/1
6/6 5/5 3/3 2/2 2/2 2/2
'
3/9 3/5 2/5 3/3 2/3 2/2 0/1 0/1
6/8 4/6 6/7 5/6 0/3 2/2 2/2 0/1

0/1
0/1
0/1 1/1
1/1 1/1 1/1

SerieD. Gelnoculeerd op 24September 1956.
SeriesD. Inoculatedon24September 1956.
61
0/9 0/3 0/1 0/1 0/1 0/1
62
0/5 0/6 0/5 0/3 0/6 0/4 0/2 0/1 0/1 0/1
5dagen/days
63
0/6 0/6 0/6 0/5 0/4 0 3 0 2 0 2 ' '
64
65 °Ap0/5 0/7 0/3 0/3 0/2 0/2 0/2 0/1 0/1
0/5 0/6 0/7 0/6 0/6 0/6 0/3 0/3 0/1 0/

94

Geoogst na
Harvestedafter

Nummer
Number

Resultaat /Result

10dagen/days

66
67
68
69
70

0/8 0/5 0/4 0/4 0/2 0/1 0/1
1/4 2/7 0/4 4/4 1/1 1/1 1/1
0/5 0/7 0/7 0/5 0/3 0/3 0/3 0/3 0/1 0/1
7/7 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1
0/7 0/9 0/6 0/5 0/4 0/4 0/3 0/3 0/2 0/1 0/1 0/1 0/1

15dagen/days

71
72
73
74
75

0/9 0/8 0/4 0/4 0/1 0/1
0/9 0/6 0/5 0/6 0/6 0/3 0/3 0/3
0/9 1/8 0/8 0/3 0/3 0/3 0/3 0/3 0/2 2/2
0/7 0/8 0/7 0/4 0/4 0/3 0/2 0/2 0/1 0/1 0/1
0/7 0/7 0/8 0/7 0/5 0/5 1/3 0/3 0/2 0/1 0/1 0/1

20dagen/ days

76
77
78
79
80

0/8 0/7 0/6 0/7 0/6 0/5 0/5 0/5 0/1
0/9 0/8 0/7 0/5 0/4 0/3 0/3 0/2 0/1
0/6 0/6 0/5 1/4 1/2
0/8 0/9 0/7 0/7 0/6 0/4
0/9 0/7 0/5 0/3 0/3 0/2 0/1 0/1
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