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Kommissorium 

for Plaritepatologisk Nomenklaturudvalg 

'(vedtaget på Dansk Plantepatologisk Selskabs generalforsamling den 14. marts 1978) 

l. Udvalget skal foretage en vurdering og eventuelt stille forslag om en ny 

navngivning på dansk af allerede eksisterende vulgærnavne på plantesygdomme. 

2. Udvalget skal foretage en vurdering of stille forslag om eventuel navngiv

ning af plantesygdomme, der hidtil ikke har haft danske vulgærnavne. 

3. Udvalget skal medvirke ved navngivning af nye pl~~tesygdomme. 

4. Udvalget skal påse, at nye navne og ændring af bestående i principperne er i 

overensstemmelse med de retningslinier, som er nedfældet i Paul Neergaards 

'Navngivning af plantesygdomme på dansk' 2. udg. 1977. 

5. Forslag til navngivning fremsendes til nomenklaturudvalget tillige med kort 

begrundelse for de stillede forslag. 

6. Udvals:et behandler de stillede forslag, hvorefter disse (med eventuelle 

mOdifikationer) udsendes til Dansk plantepatologisk Selskabs medlemmer 

via selskabets sekretær. 

7. Udvalget afgiver en gang årligt, ved Dansk plantepatologisk Selskabs general

forsamling, indstilling om vedtagelse eller forkastelse af indkomne forslag. 

I tvivlstilfælde træffer generalforsamlingen afgørelse ved simpel stemme

majoritet. 

8. UdValget vælges af Dansk plantepatologisk Selskabs generalforsamling på en 

sådan måde, at flest mulige discipliner er repræsenteret. 

Udskiftning af udvalgsmedlemmer kan ske efter anmodning fra medlemmer 

af Dansk plantepatologisk Selskab eller efter ønske fra udvalgsmedlemmer 

om fratræden. 



Rekommandationer 

(23. maj 1978) 
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l. Værtplantenavne: 'Retskrivningsordbog' bør følges, i tvivlstilfælde kan 

Johan Langes "Danske plantenavne '. konsulteres. 

2. Genitivformen bør ikke anvendes ved dannelse af plantesygdomsnavne. 

3. Binde~~reg bør kun anvendes ved sammensætning af latin-danske navne, samt 

hvor det af forståelsesgrunde er påkrævet. 

4. Navne med endel~en -sy~~ bør så vidt muligt undgås. 

5. Dansk navngivning ud fra "direkte oversættelse" af patogenets videnskabe

lige navn vil i nogle tilfælde være acceptabelt. 

Nye plantesygdomsnavne 

Plantepatologisk Nomenklaturudvalg foreslår antagelse af følgende 

navne: 

Cercospora-bladplet (Ce~cospo~a a~~, C.beticola, C.carotae) 

Lucernestængelplet (ColletotrichUffi_trifolii) 

Græspletnekrose (Drechsl~ra ca~enaria, D.siccans) 

Græsnetnekrose (Drechslera dictyoides) 

ICLøverstængelplet (Kabatiella caulivora) 

La.1{ridsråd (!':1ycocentrospora acerina) 

Sneglebælgstængelplet (Phom~~dicaE.ip..i s var. pinode lla) 

Aspepunge (!ill!.:qrina ..i.911n80nii) 

Poppel blære syge (Ta,.:phrina ES?:E.D;lina) 

Rodbrunråd (Thielaviopsis basi~ol~) 



Kommentarer 

vedrørende plantesygdomsnavne i Dahl, Hejndorf og Bag~er; 

Den grønne Bog (17. udg. DSR 1278) 

Langt de fleste navne i denne meget udbredte standard.1}åndoog 

vedrørende bekæmpelse af havebrugets og gartneriets plantesygdomme og 

-skadedyr følger de retningslinier, man er enedes om ved drøftelser i 

Dansk plantepatologisk Selskab. 
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Men det vil måske være nyttigt at se nærmere på de navne, de:r.' 

ikke helt er i overensstemmelse med de accepterede retningslinier, speciel~ 

nogle af de nye navne, der bringes i forslag. Jeg forelægger derfor disse 

kommentarer til drøftelse i Udvalget. 

!gurk-/agurke-. Bogen tøver mellem ~rk- og agurke- i sammensætninger~ 

agurkgrønmosaik t ~kmosaik, ~rknekrose (nyt navn), ~km.eld1:!.g, men 

bibeholder det gennem mange år brugte nav"'ll .§:~esy~~ (som i a,gurkesalat)" 

Skønt sammensætninger med 'e' er korrekt retskrivning, bør nok sammensæ+'-

ninger uden 'e' foretrækkes; 

hævd for plantesygdomsnavne; 

disse former er jo lidt kortere og har vl.:mde"; 

altså: agurksyge. 

Rose-/rosen-. Bogen har former med og uden 'n' i sammensætning8~: 

ro sedværgsyge , rosegulmosaik og rosevisn~sy~e, alle tre nyindførte navne 

i denne udgave, imod andre gængse navne for rosensygdomme: ~..§lg.1).e, 

rosenstråleplet, rosenrust, samt rosencikade og rosenvi~. S a"I'J.mensætnin{5sx' 

med 'n' er korrekte (rosenhave, rosenkavalere, r03enblad oosov.) - faktisk 

forekommer sammensætninger uden 'n' vel næppe. 

;!3inde s tregsnavn2,. Nogle navne staves med. bindestreg uden at denne fore

kommer nødvendig: bønne-bakteriose, bønne-mosaik, tomat-b~~blad, b~ombær_ 

dværgsyge, hindbær-ringpletvirus, ~rsken,-blæresy~e, .ti::;E.~bæ:r::"-bl2.dQ1Gt~;Lt."{2 

m.fI. t men i almindelighed bruges germem hele bogen navne ude:'l bindestreg9 

sel v i lange navne uden at dette på nogen m:1de virker ge~1eren(le: 

begoniabrunbakteriose, kirsebærdværgsyge, 'p~'l'lieblo!::Qste':.'sJ2~5 

rodgallenematoder, .chr,'lsanthemumsortråd (men dog Ch~'l'lth~~;:r.;;~Su:::) $ 

.s:h;sysan themumminerfl;tler, sala tnervebåndsklorose (men ~rve bån9-G-1d ~"~:;, 

hos stik..1celsbær), E.ellikehv~$carf1h8ariose. I ~toffel-:::~g:ts,y!?P'.J2 er 



llien forekoIllTDer dog ilek\'? nødv8l'ldi"s·. 

ikke nødvendig fo~' kls.rhed:m: 

OrdsaIDJIlensætni:og'er i toleddede navne, 
------,~----- .. .,.,-------''"'"'~-~-

~eri~ som de accepterGde f 0::\'1. er 

ning. Gulerodens 8ortr:~~d -1å 8eJJ::L'. 
--._----~ ..... -

~ bliver til .?~rlg?leJba~!.tD:-:io~~ 

og we;:rmou::!:~rens l)læE..~:!,;.§-!t;~Ll 

der er flere tista-velsesnc""me i bogen). 

11utatiol'J.s:nEtV11e e 
---~-----"""",,,--'''''''' 

på dansk:~ 
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:r0tniD.g31inier, 

sted.et [o:t' øjeræ.~, l~f:~ (jordbær) i stedet fo:-: !>X'l1E}~l:,ets:Y:f~2., 0f:-; 

a2J.;.I2Yfl2?'i'j:!:.21~let (som 8r det klassiske r,c;vn :9':, dansk) i s-Gldet for 8.b.2r2r:'!'71J&O.-

ulle sva:.'ende 

hos tnlJ.pcn 

frem for den t.elaiske beteg.:1eh,e ? 
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Andre navne. Måske bør Udvalget tage stilling til ;;;k:.;:;;r.:;:a..;;,t.:;;er:;;.;r;;;.:å:;;.r.! contra, .2:p..oJ'l.~2::~(; 

(kartoffel). Bogen bruger førstnævnte fonn, imod hvilken der er fre;:\f0::::'-'., 

stærke argumenter. Tørveskimmel (foreslået af Hellmers) for Botryti~ 

cgstallina (mere korrekt navn: Q~melos:poritlID fulvum) er 9t godt na.vll, 

som der er behov for som navn for denne meget almindelige og iøjnefaldende 

skimmel. 

Paul Ueergaa.rd 

Nordiske navne på plantes;y;gdomme 

N.J.F.I s arbejdsgruppe for botanisk nomenklatur unde:!:' sekti.on IV 

(plantepatologi og landbrugszoologi ) har i nogle år arbejdet pa en fortE'['" 

nelse over de videnskabelige og nordiske na;vne på mykoser og balcb erJ.os e:::' 

inden for nordisk have-, jord- og skovbrug. 

Fortegnelsen er ved at være færdigudarbejdet. Den indeholder 

navnene på ca. 1000 patogener, som alle er ført up to date i forhold tE 

den internationale taxonomiske litteratur med angivelse af autorer og de 

mest relevante synonymer. 

De danske navne bliver angivet i overensstemmelse med principperne 

i Paul Neergaards "Navro..givning af plantesygdomme på dansk". 

Fortegnelsen kommer endvidere til at indeholde de engelske nB~~e5 

som vil være ført a jour med den nye udgave af "List of common Bri t:.E'2'l. plant 

diseases", der skulle komme i løbet af 1978. 

Fortegnelsen bliver opbygget med et hovedregister med pa"t0gene:L't 

:værtplanter og trivialnavne, et patogenregister og et register for hvert 

sprog. Hvert register har henvisninger, så det vil være let at kO:cJ.:::>'8 f:..:.'a 

det ene til det andet. 

Der bliver tale om en bog på ca. 400 sider i A-5 format. 

J.P. Skou 

Redaktion: Paul Neergaard 
Frøpatologisk Institut for Udviklingslandene 
Ryvangs Alle 78, 2900 .Iellerup 


