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MATERIAL I METODA 

Praca niniejsza została wykonana w Zakładzie Chorób Wirusowych 

i Nasiennictwa Instytutu Ziemniaka w Boninie, a jej celem było bada- 

nie wpływu czasu nabywania wirusa oraz czasu żeru inokulacyjnego 

mszyc na roślinach testowych na efektywność przenoszenia wirusa. 

Jako wektorów wirusa Y użyto mszyc z gatunku M. persicae Sulz. 

form uskrzydlonych pochodzących od jednego osobnika. Mszyce hodo- 

wano w szklarni na kapuście chińskiej, przed użyciem głodzono je około 

dwóch godzin. 
Użycie w doświadczeniu jako wektorów form uskrzydlonych było ce- 

lowe, a podyktowane trzema zasadniczymi względami: 

1) formy uskrzydlone mają największe znaczenie w rozprzestrzenia- 

niu wirusów w warunkach polowych z uwagi na większe możliwości 

w penetrowaniu roślin; 

2) jak wynika z danych literatury, efektywność w przenoszeniu wi- 

rusa Y przez różne stadia larwalne mszyc jest różna. Cunningham 

i Schultz [3] podają, że w przypadku M. persicae efektywność ta rośnie 

w miarę ich dojrzewania. Zastosowanie form uskrzydlonych pozwoliło na 

wyeliminowanie tego typu wątpliwości; 

3) brak danych w literaturze na temat przenoszenia wirusa Y przez 

formy uskrzydlone tych mszyc w warunkach laboratoryjnych, a w Pol- 

sce w ogóle nie prowadzono tego typu badań. 

Źródło infekcji stanowiły ziemniaki odmiany Pionier, porażone wiru- 

sem Y. Zdrowymi ziemniakami tej samej odmiany posłużono się jako 

roślinami testowymi. 

Czas nabywania wirusa ze źródła infekcji oraz czasy żeru inokulacyj- 

nego na roślinach testowych były zmienne i wynosiły: 0,5, 1, 2, 4, 8, 16,
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32 i 64 minuty. Należy wyjaśnić, że gdy czasy żeru inokulacyjnego były 
zmienne (jak wyżej), wówczas czas nabywania wirusa ze źródła infekcji 
był stały i wynosił odpowiednio w czterech przeprowadzonych seriach 
doświadczenia: 1 min, 5 min, 1 min, 1 min (rys. 1 stanowi średnią z czte- 
rech serii), natomiast gdy czasy nabywania wirusa były zmienne, wów- 
czas czas żeru inokulacyjnego był stały i wynosił 1 min w pierwszej 
serii doświadczenia i 5 min w drugiej serii doświadczenia (rys. 2 stanowi 
średnią z dwóch serii). 
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Rys. 1. Wpływ czasu żeru inokulacyjnego na roślinach testowych na efektywność 

przenoszenia wirusa (czas żeru nabycia — 1, 5, 1, 1 min) 
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Rys. 2. Wpływ czasu żeru nabycia wirusa ze źródła infekcji na efektywność prze- 

noszenia wirusa (czas żeru inokulacyjnego na roślinach testowych — 1 i 5 min) 

Żerowi inokulacyjnemu poddawano kiełki oczek uprzednio wycię- 

tych z buiw ziemniaka przy użyciu jednej mszycy w temperaturze 21°. 

Wzajemny kontakt powierzchni liścia, lub w przypadku roślin testowych 

powierzchni kiełka, oraz końcowej części rostrum mszycy traktowano 

jako początek żerowania i od tego momentu rozpoczynano mierzenie 

czasu. 

Każda z ośmiu kombinacji w obrębie jednej serii doświadczenia była 

wykonana w pięciu powtórzeniach plus kombinacja kontrolna — nie in- 

fekowana. Zainfekowane oczka wysadzano następnie do plastykowych 

doniczek o średnicy 8 cm i umieszczano w szklarni w temperaturze ok.
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21°. W celu stwierdzenia wystepowania wirusa rośliny po 6-tygodnio- 

wym wzroście, poza oceną wizualną, zostały poddane testowaniu sero- 

logicznemu oraz biologicznemu na SdY. 

WNIOSKI 

1. Wraz ze wzrostem czasu żeru inokulacyjnego efektywność przeno- 

szenia wirusa również wzrasta i po osiągnięciu optimum (w doświadcze- 

niu 4 min) stopniowo maleje, lecz w granicach stosowanych czasów nie 

obniżyła się do zera (rys. 1). 

2. Wzrost czasu żeru nabycia wirusa ze źródła infekcji, podobnie jak 

w pierwszym przypadku, początkowo również wpływa dodatnio na efek- 

tywność przenoszenia wirusa, z tą jednak zasadniczą różnicą, że po 

osiągnięciu optimum (w doświadczeniu 1 min) efektywność ta gwałtow- 

nie maleje, a przy 16 min procent roślin porażonych obniżył się do zera 

(rys. 2). Fakt nagłego obniżania się efektywności przenoszenia wirusa 

wraz ze wzrostem czasu nabywania wirusa nie jest dotychczas dosta- 

tecznie wyjaśniony. 
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Михал Костив 

ПЕРЕНЕСЕНИЕ У ВИРУСА КАРТОФЕЛЯ ПЕРСИКОВОЙ ТЛЕЙ 

(MYZUS PERSICAE SULZ.) 

Резюме 

В работе показано, что одновременно с ростом времени приобретения ви- 

руса из источника инфекции, а также с ростом времени инокуляционного пи- 

тания крылатой тли — Myzus persicae повышалась инфекционность. После 

достижения известного оптимум инфекционность снижалась. 

Michat Kostiw 

TRANSFER OF POTATO VIRUS Y BY THE APHID (MYZUS PERSICAE SULZ,) 

Summary 

It was demonstrated in the experiments that with longer time of virus con- 

tracting and of inoculation feeding of the aphid Myzus persicae, the infectivity 

increased, After reaching a certain optimum, infectivity decreased.


