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Oversigt over linjer af kartoffelvirus Y i 
Danmark

Den danske PVY population i læggekartofl er består primært af PVYNTN og PVYW. Den danske 
PVYNTN etablerer sig meget bedre i planterne end PVYN og PVYO og medfører derfor øget risiko 
for nedklassifi cering i vinterafprøvningen.
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Plantedirektoratet berettede på 
Plantekongres 2009, at den ge-
nerelle forekomst af PVY er 
steget i løbet af de sidste ti år. 
I samme periode er forekomsten 
af PVY-linjerne NTN og W ste-
get i forhold til PVYN og PVYO 
i hele Europa. I samarbejde med 
Aarhus Universitet, Det Jord-
brugsvidenskabelige Fakultet, 
Institut for Plantebeskyttelse og 
Skadedyr og Danish Seed Health 
Center (LIFE) har vi i vores spe-

cialeprojekt undersøgt, om der er 
en sammenhæng imellem disse 
to fænomener. 

Der blev i 2008 indsamlet 
knoldprøver primært fra basis-
avlen for at undersøge hvilke 
PVY-linjer, der fi ndes i Dan-
mark. PVYNTN og PVYW ud-
gjorde tilsammen over 90%. For 
at få en idé om, hvor stor be-
tydning den mest almindelige 
NTN-type har for kartoffelav-
len i Danmark, undersøgtes i et 

markforsøg forskellen på effek-
ten af NTN og de kendte PVYN 
og PVYO linjer. PVYNTN blev 
fundet i knoldene på tre gange 
fl ere planter men transporteres 
til knoldene med samme hastig-
hed som PVYN og PVYO.

PVY linjer i Danmark
Knoldprøver fra 32 kartoffel-
høstnumre (primært basisavl) 
blev indsamlet hos avlere og 
kartoffelgrossister fra hele lan-
det på baggrund af mistanke om 
PVY i de pågældende partier. 
I alt blev 888 knolde testet for 
PVY. Der blev fundet PVY i 101 
knolde fordelt på 26 partier. 

Virus blev isoleret fra hver 
enkelt knold og undersøgt med 
hensyn til hvilken linje, det til-
hørte. Hyppigheden af de for-
skellige linjer ses i fi gur 1. 90% 
fordelte sig enten på NTN-linjen 
(fi gur 1, grønne) eller W-linjen 
(fi gur 1, blå). Tre knolde inde-
holdt PVYC (fi gur 1, røde). I 
mindst otte tilfælde blev der fun-
det to forskellige linjer i samme 
knold. PVYN blev kun fundet i 
fi re knolde og kun sammen med 

Figur 1. Hyppigheden af de forskellige PVY-linjer i Danmark. Tallet ud for lagkagestykket an-
giver det antal knolde, i hvilken den pågældende linje/type blev fundet.
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en anden viruslinje.
Da det er første gang denne 

type undersøgelse er blevet la-
vet i Danmark, er det svært at 
sige, om der er tale om en ny-
lig ændring, eller om PVYNTN og 
PVYW har været dominerende i 
den danske PVY-population i 
længere tid. Resultaterne viser, 
at der er fl ere typer af PVYW 
end af PVYNTN. Der er to grun-
de til, at der ikke blev fundet 
noget PVYO i denne undersø-
gelse: 1) PVYO danner synlige 
symptomer og bliver derfor lu-
get bort i forbindelse med mar-
kinspektionen, og 2) på grund 
af bortlugning bliver PVYO ik-
ke opformeret så hyppigt som 
symptomsvage linjer og udgør 
således hvert år en mindre del af 
viruspopulationen. Man kan si-
ge, at vi ved at fjerne ét problem 
har skabt et andet ved utilsigtet 
at give symptomsvage PVY-lin-
jer positiv særbehandling. 

Markforsøg med PVYNTN

PVYNTN udgjorde næsten halv-
delen af det virus, som blev fun-
det i basisavlen og blev derfor 
testet i et markforsøg. Det blev 
undersøgt om PVYNTN opfører 
sig mere aggressivt end PVYN 
og PVYO. Alle kartoffelplanter 
blev påført smittet ved hånd-
kraft i uge 26 med henholdsvis 
PVYNTN, PVYN, PVYO og en 
kontrolbehandling uden virus. 

Over de følgende to måneder 
blev der løbende udtaget plan-
ter til PVY-test. Både toppe og 
knolde blev undersøgt på hver 
enkelt plante.

PVYNTN smitter bedre, men 
transporteres dårligere
PVYNTN infi cerede fem gange 
fl ere planter end de øvrige vi-
ruslinjer (fi gur 2). Der var in-
gen forskel på PVYO og PVYN. 
PVYNTN trængte kun ned i knol-
dene på halvdelen af de planter, 
hvor infektionen var slået an (fi -
gur 3). For PVYO og PVYN var 
forholdet imellem infi cerede 
toppe og knolde ca. 1:1 (fi gur 
2 og 3). PVYNTN er bedst til at 
trænge ind i planten og etable-
re sig, men den er dårligere til 
at trænge videre ned i knoldene 
end PVYO og PVYN, selvom ca. 
60% af de smittede planterne 
havde PVYNTN i knoldene.

Planten bestemmer farten
Forsøget var for lille til at fastslå 
en forskel i transporttid imellem 
PVY-linjerne, idet kontrolbe-
handlingen viste, at den natur-
lige variation i forsøget var ca. 
20%. 

Til gengæld tyder undersø-
gelsen på, at det er kartoffel-
planternes modenhed, som er 
afgørende for, hvornår virus 
transporteres ned i knoldene. 
PVY kunne måles i bladmateria-

let 18 dage efter, at planterne var 
blevet smittet (fi gur 2) og med 
sikkerhed i knoldene efter 39 
dage (fi gur 3). Dette bekræfter, 
at varslingssystemet er et vigtigt 
værktøj til forebyggelse af PVY. 
Da både antallet af bladlus og 
kartoffelplanters stoftransport er 
styret af temperaturen, ville det 
være meningsfuldt at indarbejde 
temperatur i varslingssystemet.

Sammenfatning
● PVY-populationen i Dan-

mark består primært af 
PVYNTN og PVYW.

● PVYNTN og PVYW forekom-
mer i hele landet.

● PVYNTN transporteres dår-
ligere ned til knoldene end 
PVYO og PVYN.

● Virus kan fi ndes i knoldene 
på op til 60% af de planter, 
der er smittet med PVYNTN.
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Figur 2. PVY i toppe smittet med PVYN, PVYNTN og PVYO over 
ca. to måneder efter, at smitten blev påført planterne.

Figur 3. PVY i knolde smittet med PVYN, PVYNTN, PVYO og kontrolbe-
handling over ca. to måneder efter, at smitten blev påført planterne.
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