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Levering på bestillingen ”Resistensforhold i kartoffelsorter i forhold til plantepato-
gene vira”. 

 
Landbrugsstyrelsen har i en bestilling sendt d. 20. marts 2020 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om at opdatere listen over anmeldte kartoffelsor-
ter med henblik på at vurdere hvilke kartoffelsorter der skal udtages til virusanalyse. 
Opgaven er en videreførelse af arbejde udført i 2016, 2017, 2018 og 2019. 
 
Bestillingen er todelt, idet der i første omgang ønskes en opdatering af listen af an-
meldte kartoffelsorter, mens der i anden omgang ønskes en vurdering af nye an-
meldte sorter i 2020. Denne levering er del 1 af besvarelsen. 
 
Besvarelsen i form af vedlagte notat og Excel-ark er udarbejdet af professor Mogens 
Nicolaisen fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet. Seniorforsker Annie En-
kegaard fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har været fagfællebedøm-
mer, og notatet er revideret i lyset af hendes kommentarer.  
Excel-arket kan rekvireres ved ønske.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Rammeaftale om forskningsbaseret myndig-
hedsbetjening mellem Miljø- og Fødevareministeriet og Aarhus Universitet” under ID 
1.35 i ”Ydelsesaftale Planteproduktion 2020-2022”.  
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Resistensforhold i kartoffelsorter i forhold 
til plantepatogene vira. Del 1  

Af Mogens Nicolaisen, Institut for Agroøkologi, AU 
 

Baggrund 

I 2016 sammenfattede AU viden om resistensforhold for kartoffelvirus Y (PVY) og kartoffel 
bladrullevirus (PLRV) i forhold til anmeldte kartoffelsorter. Da der kontinuerligt føjes nye 
sorter til listen af anmeldte, ønsker Landbrugsstyrelsen oversigten opdateret hvert år med 
afsæt i de enkelte års liste over anmeldte kartoffelsorter. Denne bestilling er således en 
videreførelse af arbejde udført i 2016, 2017, 2018 og 2019. 

Listen udarbejdes for at have det bedste beslutningsgrundlag for at udvælge hvilke 
kartoffelsorter, der skal udtages til virusanalyser. 

Dette notat er er del 1 af besvarelsen, idet del 2 bliver en opdatering på baggrund af ny-
tilmeldte sorter i 2019. Næværende besvarelse er en vurdering af resistensegenskaberne 
af kartoffelsorter på baggrund af nye testopgørelser for virusforekomst, modtaget fra 
Landbrugsstyrelsen d. 15/5 2019, kombineret med internationale oplysninger om sorterne. 

 

Besvarelse 

Besvarelse af ’Resistensforhold i kartoffelsorter i forhold til plantepatogene vira’ med 
baggrund i blandt andet nye testopgørelser for virusforekomst fra Landbrugsstyrelsen 
modtaget 20/3 2020 samt information fra databaser over kartoffelsorter. Besvarelsen gives 
i form af dette notat og vedlagte Excel-fil ”Virusmodtagelighed i anmeldte sorter 2020 Del 
1”. Excel-filen indeholder to faner ”Appendix” og ”Anbefaling og data fra DK”. Nærmere 
læsevejledning kan findes i afsnit 1.3.  

1.1 Datagrundlag 

I vurderingen er der taget hensyn til de danske virusresultater de sidste 10 år, herunder 
testopgørelser fra Landbrugsstyrelsen, modtaget d. 20/3 2020, samt internationale 
oplysninger. De internationale oplysninger er tilvejebragt fra relevante hjemmesider for de 
enkelte lande/organisationer.  
Oplysninger er tilvejebragt fra relevante hjemmesider for de enkelte lande/organisationer 
samt ved generelle søgninger (Google etc.). 
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Der er søgt information i: 

 
Tyskland: 
Bundessortenamt 
https://www.bundessortenamt.de/ 
Beschreibende Sortenliste Kartoffeln 
Østrig: 
Bundesamt für Ernährungssicherheit 
https://bsl.baes.gv.at/  
Österreichische beschreibenden Sortenliste (Jänner) 
Schweiz: 
Agroscope 
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/pflanzenbau/acker-
bau/kulturarten/pommes-de-terre/publications/listes-varietales.html 
Schweizerische Sortenliste 
Irland: 
IPM Potato Group 
http://www.ipmpotato.com/varieties 
UK: 
AHDB Potato Variety Database (in conjunction with SASA) 
http://varieties.ahdb.org.uk/varieties 
Belgien: 
Pootgoed, VLAM, Brussels 
http://www.pootgoed.be 
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 
Europa: 
The European Cultivated Potato Database 
https://www.europotato.org 
 

I vurderingerne er der især lagt vægt på oplysninger fra officiel side, og derudover har 
Landbrugsstyrelsens resultater været en vigtig kilde til den samlede vurdering af sorternes 
egnethed. Disse oplysninger er samlet i Excel-filen i fanen ”Appendix”. 

1.2 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. 

https://www.bundessortenamt.de/
https://bsl.baes.gv.at/
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/pflanzenbau/ackerbau/kulturarten/pommes-de-terre/publications/listes-varietales.html
https://www.agroscope.admin.ch/agroscope/de/home/themen/pflanzenbau/ackerbau/kulturarten/pommes-de-terre/publications/listes-varietales.html
http://www.ipmpotato.com/varieties
http://varieties.ahdb.org.uk/varieties
http://www.pootgoed.be/
http://plantdepommedeterre.org/index/fiches-descriptives-des-varietes-de-pomme-de-terre
http://plantdepommedeterre.org/index/fiches-descriptives-des-varietes-de-pomme-de-terre
http://www.aardappelpagina.nl/
https://www.europotato.org/
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Alle disse forhold gør det vanskeligt at give en præcis vurdering af de enkelte sorters 
resistensforhold.   

1.3 Læsning af skemaerne i vedlagte regneark 

1.3.1 Fanen ”og data fra DK” 

Der er givet en samlet vurdering af den enkelte sorts egnethed til at indgå i virusanalyser 
baseret på oplysningerne beskrevet ovenfor. Vurderinger i kolonne B 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.  

Virus-positive resultater fra Landbrugsstyrelsen (markeret med grøn i fanen 
”Appendix”) styrker denne anbefaling. 

• Gul indikerer, at den pågældende sort muligvis kan indgå i virusanalyse. Dette kan 
skyldes middel modtagelighed, ingen eller divergerende oplysninger eller kun få 
fund i DK gennem de sidste 10 år. 

• Rød indikerer, at sorten ikke anbefales at indgå i virusanalyse. Det kan skyldes høj 
resistens eller ingen eller få fund i DK gennem de sidste 10 år. 

I kolonne C ’bemærkninger’ er der desuden givet en kortfattet forklaring på de enkelte 
vurderinger. 

 

1.4 Oversigt over opdateringer 
Der er kommet følgende sorter på listen: 06.83.002; 08-173-1-JA; 09-MBZ-1; 09-MHN-5; 
10-MMK-2; Agria; Allstar; Alouette; Argana; Ascott; Avenue; Baby Lou; Balder; Carolus; Da-
nique; Darling; Elinor; Emiliana; Eurotonda; Euroviva; Frig; Gazelle; Georgina; Kingsman; 
Kondor; Kuba; Loreley; Magistral; Maya; Meister; Nofy; Queen Anne; Ranomi; Redbull; Ro-
manze; Santera; Saprodi; Sarion; Skawa; Supporter; Tinca; Vitabella; Ydun. Derodover har 
Kronos skiftet status fra ’rød’ til ’gul’ i anbefalingen. Opdateringerne kan ses i Excel-arket 
’Virusmodtagelighed i Anmeldte sorter 2020’. 
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