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BNYVV på sockerbetor i Sverige – biologi och spridningsvägar
Anslagstagare Paula Persson, inst för växtproduktionsekologi, SLU, Uppsala
Ett delprojekt ur en större projektbidragsansökan med ovanstående titel blev beviljat med
130.000 kr per år i tre år. Den beviljade delstudien, det genomförda projektet, rubriceras:

Studier av Polymyxa betae för riskbedömning av Rhizomania i Sverige
Polymyxa beate är den jordburna svamp som överför det allvarliga betviruset beet nectotic
yellow vein virus BNYVV som orsakar Rhizomania på sockerbetor.
Projektet genomfördes i två delar
• Analys av jordprover från fält avsedda för sockerbetsodling
• Temeraturstudie med bedämning av Polymyxainfektion samt hur tidigt BNYVV kan
påvisas i rötter

Analys av jordprover
Material och metoder
Projektet startade med att utarbeta metodik för att studera P. betae och dess sporsamlingar s.k.
cystosori i rötter samt en studie hur snabbt dessa utvecklas i rötterna dvs när man i ett
experiment kan börja skörda plantor. En metod, som innebär att odla två veckor gamla
betplantor i den jord man vill undersöka, en jord som också skall gå lätt att avlägsna från
rötterna, har nu tagits fram. Metoden innebär att man i mikroskop studerar svampens
kolonisering i enskilda betrötter samt ytterligare en metod som möjliggör kvantifiering av
svampen i ett prov.

Polymyxa beate i sockerbetsrötter: sporsamlingar s.k. cyctosori
Studier har utförts på insamlade jordprover från 52 fält som används för sockerbetsodling
samt ytterligare fyra prover från ett område med påvisad BNYVV smitta på Öland. Som
positiv kontroll användes ett jordprov från Tyskland med mycket kraftig BNYVV-smitta. Två
veckor gamla betplantor planterades i provjorden 1:1 blandad med små leca-kulor. Leca-kulor
är ett mycket billigt och användbart växtsubstrat just för rotstudier. Fem betblantor från varje
prov skördades och avlästes i mikroskop avseende P. betae förekomst.
Resultat och diskussion
Resultaten visade att 47 av de 56 undersökta prover innehöll P. betae och bevisar att svampen
är mycket vanlig i jord ämnad för sockerbetor. Kvantifieringen visade att i 60 % av de
undersökta prover förekom svampen rikligt. Några av prover var angripna av de patogena
svamparna Aphanomyces sp. och Pythium sp.. I dessa dessa prover saknades P. betae. Dessa
noterinear synes mycket sannolika då Aphanomyces är en betydligt agressivare patogen än P.
betae som under våra förhållanden räknas som en svag parasit.
Inom projektet har också genomförts ett 20-poängs examnstarbete.
Utvecklingen av fem P. betae isolat från skilda klimatområden studerades i
klimatkammarförsök vid tre olika temeraturer, 8°C, 15°C och 20°C. Fem plantor från varje
isolat och temperatur skördades under en sexveckorsperiod varje vecka, med start två veckor
efter utplantering. En viss isolatvariation kunde noteras. Samtliga isolat visade redan efter två
veckor vid de tre temperaturerna tydligt infektion i betrötterna. Ett av isolaten visade redan
efter två veckor vid alla tre temperaturerna fult utvecklade cystosori.
Agr.stud Mattias Hansson genomförde inom projektets ram ett examensarbete med titeln
"Rhizomania - risker och förutsättningar i Sverige". I denna undersökning studerades P. betae
infektioner vid olika temperaturer samt genom ELISA analys också hur tidigt Rhizomania
viruset kunde detekteras i infekterade plantor. Resultaten visade också i denna undersökning
att tidiga P. betae infektioner kunde konstateras, även vid låg marktemperatur. Viruset
BNYVV kunde dock inte detekteras vid den lägsta försökstemperaturen 8°C, vilket skulle
kunna indikera att risken för starka angrepp, under vårar med låg temperatur, är låg.
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