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WSTĘP I PRZEGLĄD LITERATURY 

Wirus mozaiki ogórka (CMV) jest jednym z najbardziej rozpowszech- 

nionych wirusów roślinnych. Występowanie jego zostało stwierdzone na 

około 300 gatunkach roślin należących do ponad 40 rodzin. Największe 

szkody wyrządza wirus w uprawach ogórka i innych roślin dyniowatych 

oraz papryki i tytoniu, a z roślin ozdobnych — u mieczyka. Wirus mo- 

zaiki ogórka poraża także tulipan, narcyz, dalię, lilię, kannę, zawilec, by- 

liny i krzewy ozdobne oraz wiele gatunków roślin dziko rosnących, które 

wiosną są pierwszym źródłem wirusa. 

Wirus mozaiki ogórka na mieczyku został po raz pierwszy zidentyfi- 

kowany w USA w 1946 r. przez Wade [wg. 3]. Wirus ten stanowi po- 

ważny problem w produkcji kwiatów ciętych i bulwocebul w USA, po- 

nieważ zawirusowane rośliny wytwarzają bezwartościowe kwiaty i są 

źródłem czynnika chorobotwórczego [2, 5] oraz wykazują większą po- 

datność na choroby grzybowe. Poza USA CMV na mieczyku został opi- 

sany w Kanadzie [1] i Wenezueli [11]. Celem pracy była identyfikacja 

wirusa wyizolowanego z mieczyka wykazującego objawy podobne do 

powodowanych przez wirus mozaiki ogórka. 

MATERIAŁ I METODY 

Obserwacje nad występowaniem CMV na mieczyku prowadzono w 

latach 1972-1974 na terenie województw warszawskiego i łódzkiego. Ba- 

dany szczep wirusa wyizolowano z porażonej rośliny odmiany Gabrielle. 

Izolację prowadzono przy pomocy schłodzonego buforu fosforanowego
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0,03 M o pH 7,5 z dodatkiem 0,01 M dwuetylodwutiokarbaminianu sodo- 
wego. Właściwości fizyczne wirusa określono w oparciu o inokulum z sy- 
stemicznie porażonych liści Nicotiana glutinosa lub N. tabdcum v. Sam- 
sun. Liście porażonych roślin rozcierano z buforem w stosunku 1:2 a o- 
trzymany sok wyciskano przez gazę i cdwirowywano. Zdolności infek- 
cyjne wirusa badano bezcośrednio po roztarciu materiału roślinnego oraz 
po 3, 6 lub 24 godzinach przechowywania w temperaturze 20-229C. So- 
kiem utrzymywanym w temperaturze ujemnej inokulowano rośliny co 
7 dni. Punkt inaktywacji termicznej wirusa określano przez podgrzewanie 
1 cm?* soku do odpowiedniej temperatury, a po szybkim schłodzeniu ino- 
kulowano nim liście roślin wskaźnikowych. Każde z doświadczeń pow- 
tarzano przynajmniej trzykrotnie używając po 3-4 rośliny Chenopodium 
quinoa lub Nicotiana tabacum v. Samsun i ogórka. Zakres roślin żywi- 
cielskich wirusa określano używając 52 gatunków i odmian roślin zie- 
lnych. 

Badano, czy istnieje antagonizm między opisywanym wirusem z mie- 
czyka a wirusem aspermii pomidora (TAV) wyizolowanym z cyklamena 
[9]. Testy przeprowadzono na Nicandra physaloides i N. glutinosa a obec- 
ność drugiego wirusa oceniano na podstawie wyglądu roślin. Jeżeli testy 
prowadzono na Nicandra ocena była prosta, gdyż gatunek ten porażony 
TAV wykazuje lokalne nekrozy, a na infekcję CMV reaguje objawami 
systemicznymi. W każdym doświadczeniu rośliny zakażano jednym wiru: 
sem a po wystąpieniu objawów, po 5-12 dniach od pierwszej inokulacji, 
"wykonywano inokulację drugim wirusem. Jeżeli rośliny zakażone TAV 
inokulowano CMV, wynik testu sprawdzano przy pomocy ogórka, który 
ulega zakażeniu tylko przez CMV. | 

Ostateczną identyfikację wirusa oparto na testach serologicznych 
przeprowadzonych metodą precypitacji, zgodnie z metodą Tomlinsona 
i innych [15]. Źródłami antygenów były liście N. tabacum v. Samsun sy- 
stemicznie porażone TAV i CMV, które rozcieńczano buforem fosfo- 
ranowym o pH 7,8 z dodatkiem EDTA. Jako kontrolę używano sok z liści 
równowiekowych nie zakażanych roślin. Surowice przeciwko CMV i TAV 
otrzymywano z Anglii od Hollingsa. 

OBJAWY CHOROBOWE NA MIECZYKU 

Pąki kwiatowe porażonych mieczyków rozwijały się z opóźnieniem 
a wyrosłe z nich kwiaty były zniekształcone, z licznymi jasnymi plamami. 
Takie objawy chorobowe zaobserwowano u odmian jasno kwitnących jak 
u Alfred Nobel, Spic and Span i Pinke. Natomiast u odmian ciemno kwit- 
nących plamy na kwiatach były szaroniebieskie lub niebieskie (Oscar, 
President de Gaulle). Kwiaty odmian biało i żółto kwitnących żadnych 
plam nie miały lecz były słako rozwinięte i zdeformowane. Objawom na 
kwiatach towarzyszyła żółto-zielona mozaika liści (rys. 1A, B).
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Rys. 1. Liść (A) i kwiat (B) mieczyka porażonego w sposób naturalny CMV (fot. T. 

Pawlak) 

Objawy CMV stwierdzono u większości obserwowanych odmian, przy 

czym odmiany te różniły się stopniem porażenia. Najczęściej objawy cho- 

robowe występowały sporadycznie, na pojedynczych roślinach, ale nie- 

które odmiany jak Oscar i President de Gaulle były porażone nawet w 

14/0. Jeszcze silniej porażone były stare odmiany Gabrielle i Pinke. Poza 

wymienionymi odmianami najwięcej roślin z objawami obserwowano u 

odmian: Alfred Nobel, Generał Eisenhower, Rajski Ptak, Rufled Cham- 

pion, Elysee, Atom, Henry de Greve i Valencia. 

ZAKRES ŻYWICIELSKICH ROŚLIN ZIELNYCH 

Stwierdzono następującą reakcję poszczególnych gatunków roślin ziel- 

nych na zakażenie wirusem mozaiki ogórka: . 

a) Porazenie lokalne: Atriplex hortense L., Aquilegia hybrida L. (rys. 

2A), Chenopodium album L., Ch. ambrosoides L., Ch. amaranticolor Coste 

et Reyn., Ch. bonus-henricus L., Ch. ficifolium L., Ch. schraderanum
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  B 

Rys. 2. Objawy lokalne CMV na Aquilegia hybrida (A) i Amaranthus spinosus (B) 
fot. T. Pawlak 

Schult., Ch. quinoa Willd, Lupinus albus L., Verbena hybrida Voss., Vicia 
faba L. v major, Vigna sinensis (Torn) Savi v. Black i Blackeye. 

b) Porażenie systemiczne: Mathiola incana R. Br., Nicotiana auricula- 
ta, N. clevelandii Gray., N. longiflora Cav., N. sylvestris Speg. et Comes. 

c) Porażenie lokalne i systemiczne: Amaranthus caudatus L., A. pa- 
niculatus L., A. spinosus L. (rys. 2B), Capsicum annum L. v. California 
Wonder, Celosia argentea L., Chenopodium hybridum L., Ch urbicum L.,
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Cucumis melo L. (rys. 3A), C. sativus L., Cucurbita pepo L., Gomphrena 
globosa L., Datura metel Roxb., D. stramonium L., Nemesia strumosa 
Benth. (rys. 3B), Nicandra physaloides L. Gaertn. (rys. 3C), Nicotiana 
glutinosa L., N. megalosiphon Hurck et Muell, N. tabacum L. v. Samsun 
(rys. 3D), White Burley, N. sandersii, Petunia hybrida Vilm. v. Red Sa- 
tin, Pink Beuty, Phlox drummondii Hook., Spinacia oleracea L. v. Mata- 
dor, Tetragonia expansa Murr. | 

d) Porażenie systemiczne przy braku objawów chorobowych: Calen- 
dula officinalis L., Dahlia pinnata Cav., Soja hyspida Moench., Zinnia 
elegans Jacq. v. Kirka i Jowita. 

e) Brak porażenia: Ageratum mexicanum Sims., Callistephus chinen- 
sis Nees., Digitalis purpurea L., Helianthus annus L., Licopersicum:escu- 
lentum Mill. v. Maria i Venture, Phaseolus vulgaris L. v. Bountiful i Pin- 
to, Pisum sativum L. | 

Spośród przebadanych 52 gatunków i odmian roślin zielnych wirus 
porażał 45 gatunków, w tym 13 gatunków lokalnie a 32 gatunki syste- 
micznie. 

FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI WIRUSA 

Badany izolat wirusa był trwały w temperaturze 20-22?C przez 5 dni 
a w temperaturze —15%C zachowywał własności infekcyjne przez 5 mie- 
sięcy. Wirus ulegał inaktywacji w temperaturze powyżej 65?%C a punkt 
jego granicznego rozcieńczenia wynosił 1074. 

WŁASNOŚCI ANTAGONISTYCZNE I SEROLOGICZNE WIRUSA 

Na podstawie testów ,cross-protection” stwierdzono, że istnieje pe- 
wien antagonistyczny związek między badanym CMV a TAV wyizolo- 
wanym z cyklamena. Wyrażał się on jednokierunkowym, ochronnym 
działaniem ze strony CMV. Nicandra z objawami CMV nie ulegała pora- 
żeniu przez TAV, natomiast rośliny z objawami TAV łatwo było zakazić 
CMV. Wyniki te dowodzą, że między CMV a TAV istnieje pokrewieństwo. 
Przypuszczenie to zostało potwierdzone w dalszych doświadczeniach, w 
których zakażano rośliny dwoma wirusami równocześnie. Najczęściej 
obserwowano objawy mieszane z dominacją objawów CMV. Synergistycz- 
nego efektu badanych wirusów nie zaobserwowano. 

Uzyskane wyniki testów serologicznych potwierdziły wyniki testów 
„cross-protection” i wykazały, że badany izolat jest faktycznie szczepem 
CMV. Stwierdzono bowiem, że opisany w pracy izolat reagował z suro- 
wicą uczuloną na CMV a dodatkowo z surowicą uczuloną na TAV. Nato- 

miast żadna z surowic nie reagowała z sokiem roślin zdrowych.
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DYSKUSJA 

Wyniki przeprowadzonych obserwacji wykazały, że na uprawia- 
nych w Polsce mieczykach występuje mozaika oraz deformacje i plamy 
na kwiatach. Brierley [4] dowiódł, że opisane symptomy są powodowane 
przez wirus mozaiki ogórka. Na podstawie wyników przeprowadzonych 
doświadczeń można stwierdzić, że wyizolowany wirus z kwiatów porażo- 
nego mieczyka jest szczepem wirusa mozaiki ogórka i sprawcą przedsta- 
wionej choroby. Badany izolat na większości gatunków roślin zielnych 
wywoływał objawy chorobowe typowe dla wirusa mozaiki ogórka, chociaż 
istnieją pewne różnice. I tak np. CMV wyizolowany z zawilca nie porażał 
Vigna sinensis [10], podczas gdy dla izolatu z mieczyka i innych roślin 
[11, 13], Vigna sinensis była bardzo dobrą rośliną wskaźnikową. Również 
właściwości fizyko-chemiczne przedstawionego wirusa nie odbiegają od 
właściwości innych izolatów opisanych przez wielu autorów [5, 10]. 

Pewne różnice w liczbach określających właściwości wirusa podawa- 
ne przez różnych badaczy oraz otrzymane w niniejszej pracy, mogą wy- 
nikać z odmienności porównywanych izolatów CMV, różnic w warunkach 
środowiska i wrażliwości roślin wskaźnikowych. 

Opisany w pracy wirus reagował z surowicą uczuloną na CMV a do- 
datkowo z surowicą uczuloną na TAV. W stosunku do TAV badany izo- 
lat CMV wykazywał działanie antagonistyczne. Równocześnie wyniki te- 
stów ,cross-protection” oraz testów serologicznych dowodzą, że oba wiru- 
sy są ze sobą spokrewnione. Podobne wyniki świadczące o pokrewień- 
stwie CMV i TAV uzyskali Govier [6] i van Slogteren [14]. Natomiast 
Grogan i inni [7] oraz Oertel [12] nie stwierdzili pokrewieństwa między 
badanymi przez siebie izolatami CMV i TAV. Hollings i inni [8] na pod- 
stawie przeprowadzonych badań twierdzą, że wyniki testów zależą od 
szczepu wirusa, rośliny gospodarza i pory roku. 
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Мария Каминъска 

ВИРУС ОГУРЕЧНОЙ МОЗАИКИ НА ГЛАДИОЛУСЕ (GLADIOLUS HYBR. HORT.) 

Резюме 

Из гладиолуса проявляющего заражение листьев мозаикой и деформацию, 
а также пятна на цветках изолирован вирус огуречной мозаики. Исследуемый 
азолят \УМО поражал 45 видов травястых растений, в том числе 13 видов ло- 
кально, а 32 системно. Предельная точка разбавления вируса составляла 10-4, 
стойкость т ойто при температуре 20-225°С 5 дней, а точка термической инакти- 
вации 65°С. Вирус реагировал с сывороткой с повышенной чувствительностью 

к вирусу огуречной мозаики и вирусу аспермии томата и по отношению к ви- 
русу аспермии томата проявлял защитное действие. 

Maria Kamińska 

CUCUMBER MOSAIC VIRUS ON GLADIOLUS HYBR. HORT. 

Summary 

Cucumber mosaic virus was isolated from gladiolus showing leaf mosaic and 
flower distortion and spots. 53 herbaceous plant species were inoculated with the 
virus, 13 of which became infected locally and 32 systemically. The virus kept in 
temp. of 20-22°C was infectious for 5 days, its dilution end point was 10-4 and 
thermal inactivation-point was 65°C. The examined isolate reacted with CMV 
antiserum and aditionally with TAV antiserum.


