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Nye Plantesygdomsnavne 

Thorben Lundsgaard omtaler i sit virologikompendium 1981 virusarterne 

med danske navne, heraf godt 30 navne, der dels sjældent eller ikke tidligere 

er blevet omtalt på dansk, dels har været benævnet anderledes af andre for-

fattere. 

Nomenklat.urudvalget har på Lllndsgaards anmodning ved et møde 

den 4. februar 1983 gennemgået disse patogennavne og foreslår efter enkelte 

mindre ændringer antagelse af nedenstående danske plantesygdomsnavne for-

årsagede af de pågældende virusarter. 

Internationalt virusnavn 

cucumber neerosis virus 

bean common mosaic virus 

alsike elover vein mosaie virus 

beet yellow virus 

prune dwarf virus 

barley yellmv dwarf virus 

ehrysanthemum stunt viroid 

ehrysanthemum virus B 

pea seed-borne masaie virus 

squash mosaie virus 

earrot mottle virus 

oat blue dwarf virus 

ehrysanthemum ehlorotie mot.tle 
viroid 

apple eholorotie leafspot virus 

elover yello\\! vein virus 

cereal tillerinq virus 

dgropyron mosaic virus 

Dansk sygdomsnavn 

agurknekrose 

aImi ndeli er bønnc:lUosaik 

alsikekløvernervemosaik 

bec1egulsot 

blonllucdværqsyqe 

byggul-dværgsPJe 

krysantemumdværg~;yge 

krysantemumsyge B 

frøhåren ærtemasaik 

qrccskarmosaik 

qulerodmosaik 

h~vreblådværgsyge 

klorotisk krysantemum
spæt.ning 

klorotisk æblebla~plet 

kløv(,"rqulnerve 

kornbuskesyge 

kvikmosai.k 

Va:;rtplantc 

agurk 

bønne 

alsikekløver 

bede 

blomme 

byg 

krysant(~mUill 

krysantemum 

ært 

gulerod 

havre 

krysant:f:cmum 

æble 

kløver 

korn 

kvik 



Internationalt virusnavn 

beet mild yellowing virus 

iris mild mosaie virus 

nareissus yellow stripe mosClie 
virus 

nareissus mosaie virus 

odontoglossum ringspot virus 

prunus necrotic ringspot virus 

red elover mottle virus 

red elover necrotie mosaic virus 

red clover vein mosaie virus 

soybean mosaie virus 

tobaeco streak virus 

tobacco necrosis satellite virus 

tobacco rattie virus 

tomato aspermy virus 

apple stem grooving virus 

broad bea n true mosaie virus 

pea early-browning virus 

pea enation mosaic virus 

pea streak virus 

Dansk sygdornsnavn 

mi Id bedegu 1. soi: 

mild irismosaik 

narcisgulstribemosaik 

narcismosaik 

odontoglossum-ringplet 

prunusringplet 

rødkløvermosaik 

rødkløvernekrosemosaik 

rødkløvernervemosaik 

sojabønnemosaik 

tobakstregsyge 

tobaknekrosesatellit 

tobakrattle 

tomataspermi 

æblerilleved 

ægte hestebønnemosaik 

ærtebrunsot 

ærteenationsmosaik 

ærtestregsyge 

Jorc1Lxcerrødrod 

2. 

Værtplant8 

bede 

iris 

narcis 

narcis 

odontoglossum 

prunus 

rødkløver 

rødkløver 

rødkløver 

sojabønne 

tobak 

tobak 

tobak 

tomat 

æble 

hestebønne 

ært 

ært 

ært 

Flere kolleger er ikke helt tilfredse med det rødgrødsagtige 

navn, rødrod, som tidligere er foreslået af nomenklaturudvalget. En 

eventuel ændring diskuteredes ved udvalgets møde den 4. februar 1983. 

Han enedes om at foreslå navnet. rødmarv , svarende til det engelske 

navn red core, men ville gerne høre andre kollegers mening ved DPS's 

generalforsamling den 15. februar 1983. 
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