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Jordbåren rugmosaikvirus er for første gang påvist i Danmark i 1999.

Jordbåren rug- og hvedemosaikvirus
Jordbåren rugmosaikvirus blev for første gang påvist i Danmark i 1999. Det nærtbeslægtede virus
jordbåren hvedemosaikvirus findes i Europa, men er endnu ikke fundet i Danmark. De to vira an-
griber rug, hvede og triticale og forårsager udbyttetab i modtagelige sorter.
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Jordbåren rugmosaikvirus blev på-
vist for første gang i Danmark  i
1999 i en mark på Vestsjælland,
hvor der i nogle år har optrådt en
mosaiksygdom i rug. Jordbåren
rugmosaikvirus er tidligere fundet
i Nordtyskland, Frankrig og Italien.
Jordbåren rugmosaikvirus er nært-
beslægtet med jordbåren hvede-
mosaikvirus, som i mange år har
forårsaget problemer i den nord-
amerikanske hvedeavl. Jordbåren
hvedemosaikvirus er i Europa på-
vist i Italien og Frankrig, og i 1999
blev det fundet i England. Det er
ikke påvist i Danmark.

Symptomer
Jordbåren rugmosaikvirus forår-
sager i rug grøn eller gul blad-
mosaik og let væksthæmning.
Angrebne planter er mere udsatte
for udvintring end sunde planter.
Symptomer optræder normalt
først om foråret. Med stigende
temperatur i løbet af sommeren
bliver symptomerne svagere. Jord-
båren hvedemosaikvirus giver til-
svarende symptomer i hvede.

Værtplanter og vektor
Jordbåren rugmosaikvirus og jord-
båren hvedemosaikvirus angriber
begge rug , hvede og triticale.
Begge vira spredes med den jord-
bårne svamp Polymyxa graminis.
Svampen inficerer værtplanternes
rødder om efteråret og overfører
samtidig viruset til planten. Viru-
set opformeres i rødderne i løbet
af vinteren og transporteres efter-
hånden op i bladene, hvor der ud-
vikles symptomer om foråret.
Svampen P. graminis optræder

Jordbåren rugmosaikvirus i rug..
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Jordbåren hvedemosaikvirus i hvede. Foto: Central Science Laboratory
MAFF, UK, som takkes for at have stillet det til rådighed.

stort set i alle danske dyrkede
jorde. P. graminis overvintrer i jor-
den i form af hvilesporer, som er
meget modstandsdygtige, og som
sammen med virus kan overleve i
jorden i mange år. De to vira spre-
des ikke med frø.

Slægtsskab
Jordbåren rugmosaikvirus og jord-
båren hvedemosaikvirus er meget
nært beslægtede. Det er først for
ganske nyligt, at jordbåren rug-
mosaikvirus er udskilt som et selv-
stændigt virus. Derfor foreligger
der endnu ikke ret megen specifik
viden om dette virus.

Hvedegulmosaikvirus er et an-
det jordbårent virus, som angriber
hvede og rug, og som giver de
samme symptomer som beskrevet
ovenfor. Dette virus er ikke påvist
i Danmark.

Svampen P. graminis er vektor
for andre vira, bl.a. byggulmosaik-
virus og bygmildmosaikvirus, som
er beskrevet i Grøn Viden, Land-
brug nr. 116, 1993.

Udbyttetab og
sortsresistens
Infektion med jordbåren rugmo-
saikvirus og jordbåren hvede-
mosaikvirus nedsætter planternes
kulderesistens og øger derved risi-
koen for udvintring. Nye tyske un-
dersøgelser af  14 rugsorter viste,
at ingen af disse var resistente
over for jordbåren rugmosaik-
virus, men der blev fundet for-
skelle i modtagelighed. Udbytte-
nedgang  i rug er ikke blevet un-
dersøgt endnu, men vil højest
sandsynligt ligge på samme
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niveau som jordbåren hvede-
mosaikvirus. Her er udbyttened-
gangen i modtagelige hvedesorter
på 40-50%, mens den er beske-
den i resistente sorter. Det forven-
tes, at udbyttetabet på lette jorde
vil være noget mindre end på
mere svære jorde. Det skyldes, at
angreb af P. graminis generelt er
mindre på lette jorde, fordi svam-
pen kræver en høj jordfugtighed
for at kunne angribe værtplant-
ernes rødder.

Resistensmekanismen i hvede-
planter over for jordbåren hvede-
mosaikvirus er blevet undersøgt.
Lidt overraskende viser det sig, at
både resistente og modtagelige
sorter angribes af virus i rødderne.
I resistente sorter transporteres
viruspartiklerne imidlertid ikke op
i bladene eller kun i meget be-
grænset omfang.

Forholdsregler

Direkte bekæmpelse af vektor eller
virus er ikke mulig. Brug af resi-
stente eller svagt modtagelige sor-
ter er en  effektiv metode til at be-
grænse udbyttetab. Endvidere kan
opformering af smitte begrænses
ved at undlade et ensidigt sæd-
skifte. Jordbårne sygdomme spre-
des med maskiner, så også på
dette område kan man søge at
begrænse smittespredningen.

Jordbåren rugmosaikvirus i rug.Gul bladmosaik i rug.

Da der er tale om nye vira i Danmark, har det interesse
at følge deres udbredelse. Mistænkelige fund bedes der-
for indberettet til planteavlskonsulenten.
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