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AARHUS 

UNIVERSITET 

DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

NaturErhvervstyrelsen 

Vedrørende notat om ”Resistensforhold i kartoffelsorter i forhold til 
plantepatogene vira” 

NaturErhvervstyrelsen har i mail af 16. maj 2016 bedt DCA – Nationalt Center for 

Fødevarer og Jordbrug udarbejde en oversigt over resistensforhold i kartoffelsorter i 

forhold til plantepatogene vira. 

Besvarelsen består af Excel-fil: ”Virusmodtagelighed i Anmeldte sorter i 2015 20-06-

2016”, samt et uddybende notat, begge dele udarbejdet af sektionsleder Mogens Nico-

laisen, Institut for Agroøkologi. 

Besvarelsen er led i Aftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og Fødevareministe-

riet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved DCA – Natio-

nalt Center for Fødevarer og Jordbrug 2016-2019. 

 

Med venlig hilsen 

 

Susanne Elmholt  

Seniorforsker, koordinator for myndighedsrådgivning 
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DCA- Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
1. juli 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resistensforhold i kartoffelsorter i forhold til plantepatogene vira 
Mogens Nicolaisen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 
 
NaturErhvervstyrelsen (NAER) har den 16. maj 2016 bedt DCA – Nationalt Center for 
Fødevarer og Jordbrug om en oversigt over resistensforhold i alle anmeldte kartoffelsorter. Som 
baggrund for bestillingen anfører NAER følgende: ”Ifølge EU's regler om handel med 
læggekartofler 2002/56/EF, skal kartofler undersøges for virus. I Danmark foretages dette på 
udvalgte sorter, der udmeldes af NAER som en nyhed på hjemmesiden. Sorter der udvælges til 
virusanalyser er sorter, der er modtagelige for virus. 

Hvert år besluttes det hvilke sorter af kartofler der udtages til undersøgelse. I øjeblikket er det 
Virus Y og Bladrullevirus der undersøges for. Med baggrund i Aarhus Universitets pågående 
undersøgelser af forekomst af andre virustyper, kan der muligvis komme undersøgelse af 
andre virus som rutineanalyser. 

Hidtil er udvælgelsen sket på baggrund af blandt andet oplysninger fra branchen ud fra de 
anmeldte sorter til avl af læggekartofler. Kartoffelsorter, der tænkes eksporteret, undersøges 
for virus som en rekvireret ydelse, betalt af de enkelte eksportører. I øjeblikket modtager 
NAER ikke resultaterne af disse analyser. 

Sorterne på det til bestillingen vedlagte bilag 1 er anmeldte sorter fra 2015. Revideret liste vil 
blive tilsendt efter anmeldelsesfristen (25. maj). Der ønskes en oversigt over anmeldte sorter 
og deres resistens over for Virus Y og Bladrullevirus, i lighed med den af det tyske 
Bundessortenamt BSA udgivne Beschreibende Sortenliste 2013 Kartoffeln. Altså en liste der 
tydeligt viser hvilke sorter NAER skal få testet. 

NAER kan levere analysedata for de af NAER udtagne sorter fra de sidste 10 år (bilag 2 til 
bestillingen). I det omfang der i forbindelse med den officielle sortsafprøvning er udført 
undersøgelser for virusmodtagelighed kan de relevante myndigheder udlevere oplysninger om 
dette (fx Bundessortenamt, DE; NAK, NL; SASA, UK). 

Branchen har gjort NAER opmærksom på at resistensen for flere sorter er brudt, dvs. at sorter 
som tidligere var kendetegnet ved at de aldrig blev ramt (fx Kennebec) af virusangreb nu også 
ses angrebne.” 
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Besvarelse:  
 
Besvarelse gives i form af oversigt i Excel: ”Virusmodtagelighed i Anmeldte sorter i 2015 
20-06-2016” (Excel filen indeholder to regneark, og nærmere læsevejledning kan findes i 
punkt 3).  
 
Følgende bemærkninger skal knyttes til oversigten: 
 
1. Datagrundlag 
 
Oplysninger er tilvejebragt ved opslag på relevante hjemmesider for de enkelte 
lande/organisationer eller ved personlig kontakt som opsummeret herunder: 
 
Internationale data (offentligt tilgængelig information): 
  
Tyskland: 
Bundessortenamt 
 https://www.bundessortenamt.de/internet30/index.php?id=164 
Beschreibende Sortenliste Kartoffeln 
 
Østrig: 
Bundesamt für Ernährungssicherheit 
http://www.baes.gv.at/pflanzensorten/oesterreichische-beschreibende-sortenliste/ 
Österreichische beschreibenden Sortenliste (Jänner) 
 
Schweiz: 
Agroscope 
http://www.agroscope.admin.ch/publikationen/einzelpublikation/index.html?lang=de&aid=35
265&pid=35756 
Schweizerische Sortenliste 
 
Irland: 
IPM Potato Group 
http://www.ipmpotato.com/varieties 
Søgt, men ingen relevant information fundet 
 
UK: 
AHDB Potato Variety Database (in conjunction with SASA) 
http://varieties.ahdb.org.uk/varieties 
 
Belgien: 
Pootgoed, VLAM, Brussels 
http://www.pootgoed.be/en_GB/variety 
 
Frankrig: 
FN3PT : Fédération Nationale des Producteurs de Plants de Pommes de Terre 
http://plantdepommedeterre.org/index/fiches-descriptives-des-varietes-de-pomme-de-terre 
 
NL: 
Netherlands Potato Consultative Foundation 
http://www.aardappelpagina.nl 

https://www.bundessortenamt.de/internet30/index.php?id=164
http://www.baes.gv.at/pflanzensorten/oesterreichische-beschreibende-sortenliste/
http://www.agroscope.admin.ch/publikationen/einzelpublikation/index.html?lang=de&aid=35265&pid=35756
http://www.agroscope.admin.ch/publikationen/einzelpublikation/index.html?lang=de&aid=35265&pid=35756
http://www.ipmpotato.com/varieties
http://varieties.ahdb.org.uk/varieties
http://www.pootgoed.be/en_GB/variety
http://plantdepommedeterre.org/index/fiches-descriptives-des-varietes-de-pomme-de-terre
http://www.aardappelpagina.nl/
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Plantum  
“Plantum (the Dutch breeders association) publishes the results from the official VCU testing in 
the Netherlands on our website (www.plantum.nl). The VCU testing is conducted by NAK 
services, but the ownership of the results lies with the breeders”. 
 
 
Europa: 
The European Cultivated Potato Database 
https://www.europotato.org 
 
Der er rettet henvendelse til: 
SASA, Skotland (Christophe Lacomme), som henviser til AHDBs hjemmeside. 
 
Bioforsk, Norge (Dag-Ragnar Blystad, Carl Spetz). Svar ikke modtaget 
 
SLU, Sverige (Anders Kvarnheden), som oplyser at der ikke findes en svensk liste over sorters 
modtagelighed for virus. 
 
Der er desuden rettet henvendelse til SASA (UK) (Christophe Lacomme), NAK (NL) (Henk van 
der Haar, som henviste til Judith de Roos, Plantum), samt til Bundessortenamt (DE) (anonym) 
for resultater fra den officielle sortsafprøvning. Disse kilder har henvist til oversigter på nettet.  
 
 
Data fra DK kilder: 
 
Sortsrepræsentanter: 
 
Unipatatas 
http://unipatatas.dk/sorter/ 
 
Karmark: 
http://www.europlant.biz/no_cache/en/sortensuche-ergebnis/ 
 
AKV Langholt og Thorsens Chipskartofler A/S har fremsendt liste over sorters modtagelighed. 
 
LKV Vandel (Hanne Grethe Kirk) har givet oplysninger om virusmodtagelighed i udvalgte 
sorter. 
 
Derudover er data fra ”Bilag 2. Sorter der er analyseret og virusfund” fra bestillingen benyttet. 
 
2. Forbehold: 
 
For mange sorter er der divergerende oplysninger om resistensforholdene fra de forskellige 
kilder/lande. Dette illustreres også ved angivelserne fra The European Cultivated Potato 
Database, hvor de forskellige kilder angiver til tider meget forskellige resistensforhold. Endelig 
anvender de forskellige kilder ikke direkte sammenlignelige skalaer for resistensen. Alle disse 
forhold gør det vanskeligt at give en præcis vurdering af de enkelte sorters resistensforhold.   
 
 
 

https://mail.au.dk/owa/redir.aspx?C=FAdvx2McVj7fFWJv3yNdiDWBLWir-HjgItu_nQ5XccsEIJ9tdZbTCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.plantum.nl%2f
https://www.europotato.org/
http://unipatatas.dk/sorter/
http://www.europlant.biz/no_cache/en/sortensuche-ergebnis/
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3. Læsning af skemaet i vedlagte Excel-fil: 
 
Vurderinger gives som en rød-gul-grøn kode: 
 

 Grøn indikerer, at den pågældende sort anbefales at indgå i virusanalyse. Det kan skyldes 

modtagelighed opgivet fra officiel side, fra forædler, sortsrepræsentant eller lignende. 

Derudover er virus-positive resultater fra NaturErhvervstyrelsen ”Bilag 2. Sorter der er 

analyseret og virusfund” markeret med grøn. 

 

 Gul indikerer, at den pågældende sort muligvis kan indgå i virusanalyse. Dette kan skyldes 

middel modtagelighed, divergerende oplysninger eller kun få fund iflg. bestillingens Bilag 2. 

 

 Rød indikerer, at sorten ikke anbefales at indgå i virusanalyse. Det kan skyldes høj resistens 

eller ingen fund iflg. bestillingens Bilag 2. 

 

Der er givet en samlet vurdering af den enkelte sorts egnethed til at indgå i virusanalyser baseret 

på oplysningerne beskrevet ovenfor.  

 

I tabellen er der desuden givet en kortfattet forklaring på de enkelte vurderinger. 

Tabellen findes i Excel-filen ”Virusmodtagelighed i Anmeldte sorter i 2015 20-06-

2016”, arket ”Anbefaling”.   

 

Der er især lagt vægt på oplysninger fra officiel side, og derudover har NAERs ”Bilag 2. Sorter 

der er analyseret og virusfund” været en vigtig kilde til den samlede vurdering af sorternes 

egnethed. Disse oplysninger er samlet i Excel-filen ”Virusmodtagelighed i Anmeldte 

sorter i 2015 20-06-2016” arket ”Appendix”. 

 

Det har ikke været muligt at fremskaffe oplysninger om brud af resistens for de enkelte sorter 

udover det omtalte brud i Kennebec. 
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