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myndighedsbetjening” indgået mellem Ministeriet for Fødevarer, Land-

brug og Fiskeri (FVM) og Aarhus Universitet under ID nr. 1.35 ”Ydelsesaf-

tale Planteproduktion 2021-2024”. 

Nej. 

Nej. 

Bestillingen er en videreførelse af det arbejde AU har udført i 2016 – 2020. 

Bestillingen, der er udført i de foregående år, gik i korte træk ud på at 

sammenfatte al viden om resistensforhold - såvel international som natio-

nal (primært fund af virus i tidligere anmeldte sorter i DK) - i forhold til an-

meldte kartoffelsorter. Da der kontinuerligt føjes nye sorter til listen af an-

meldte hvert år, ønskes oversigten ligeledes opdateret hvert år med afsæt 

i de enkelte års liste over anmeldte kartoffelsorter. Dette for at have det 

bedste beslutningsgrundlag for at udvælge hvilke kartoffelsorter, der skal 

udtages til virusanalyser. 

Kommentarer til besvarelse: Besvarelsen består af nærværende notat samt et ecxel-ark over an-

medlte sorter i 2020. Excel-arket kan rekvireres ved ønske herom.  

Citeres som: Nicolaisen, M., 2021. Resistensforhold i kartoffelsorter i forhold til plantepa-

togene vira. 4 sider. Rådgivningsnotat fra DCA – Nationalt Center for Fø-

devarer og Jordbrug, Aarhus Universitet, leveret: 21. maj 2021. 

Rådgivning fra DCA: Læs mere på https://dca.au.dk/raadgivning/ 
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Baggrund  

Landbrugsstyrelsen (LBST) har i en bestilling modtaget af DCA den 4. marts 2021, bedt AU om at undersøge 

forskellige kartoffelsorters modtagelighed for virus. På baggrund af bl.a. nye testopgørelser for 

virusforekomst fra LBST samt information fra databaser over kartoffelsorter i 2020, er AU således blevet bedt 

om at vurdere den enkelte sorts modtagelig for virus. Desuden skal andre landes undersøgelser for 

modtagelighed for virus indgå i besvarelsen. Nærværende notat består af en vurdering af listen med nye 

anmeldte sorter i 2020, medsendt bestillingen.  

Datagrundlag 

Oplysninger er tilvejebragt fra relevante hjemmesider for de enkelte lande/organisationer 

samt ved generelle søgninger (Google etc.). 

 

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/ackerbau/kultu-

rarten/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 

Europa: 

The European Cultivated Potato Database 

https://www.europotato.org 

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
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Oversigt over opdateringer 

Der er i 2021 kommet følgende nye sorter på listen: Glorietta, Justbake, Juventa, Lunarossa, Marcelle, Mi-

kado, Plenty, Red Bullet, Romantica, Safari, Starne, Swift og Tyson. Derudover er der foretaget opdaterin-

ger på baggrund af ny information om testopgørelser for 2020. Dette kan ses i Excel-arket ’Virusmodtage-

lighed i Anmeldte sorter 2021’. 


