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J anua.r 1980

nye plantesygdomsnavne

Efter anmodning fra land.brugsministeriet ved skrivelse af 19.
december 1979 har Nomenklaturudvalget ved et møde den 17. janua.r taget
Atilling til plantesygdomsnavnene i bilag I og II til udkast til landbrugeministeriets bekend.tgørelse om indførsel og udførsel af planter m.m. samt
bilag 2 til udkast til landbrugsministeriets bekendtgørelse om kontrol
med planter til videredyrlming inden for gartneri- og planteskoleområdet.
Henvendelsen gav anledning til en række bemærkninger, som er
meddelt landbrugsministeriet, og udvalget foreslog navne på et antal plantesygdomme, som ikke var inkluderet i de i Meddelelser fra Plantepatologisk
Nomenklaturudvalg nr. 2 (juli 1978) og nr. 3 (april 1979) meddelte lister
over plantesygdomme, der forventedes medtaget i landbrugsministeriets
ovenfor anførte bekendtgørelser.
Det drejer sig om følgende nytilkomne plantesygdomme, for hvilke
de af udvalget foreslåede navne herved meddeles.
Plantesygdomme for&rsaget af vira og mykoplasma

Æbleheksekost (Apple proliferation myCoplasm)(x)
Abrikosbladrulleklorose (Apricot chlorotic leafroll mycoplasm)
Arabismosaik (Arabis mosaic Virus)(x)
Bedebladkrølle (Beet leaf curl virus)
Latent sorthindbærvirose (Black raspberry latent virus)

(x)

har været anvendt i dansk plan+,epatologisk litteratur, i visse
tilfælde i en lidt anden form.

2

Kirsebærbladrullevirose (Cherry leaf roll virus) (x)
Kirsebærrustnekr0se (Cherry neerotie rust y mottle virus)
Amerikansk kirAebærra,spblad (Cherry raspleaf virus, American) (x)
Kirsebærdvmrgf:r.1.1gt (LittIe cherry pathogen)
Amerikansk fecflkenm0saik (Peach mosaic virus, AmericAn)
Ferskenphony (Peaoh phony rickettsia) ,
Ferskenroset (Peaeh rosette mycoplasm)
Ferskengulsot (P(·.g,ch yel10w mycoplasm) (x)
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Amerikansk blol'lme11.~J1dmo8aik (PlUID line pattern virus, Amerioan)
Kartoffelnerveg'Jlnot (Potato yellow ve in virus)
P::71..ll1Us-ri.ngpletnekrose (Prunus necrotj c ringspot virus)
Hindbærr1.ngplet (Raspberry ringspot Virus)(x)
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JordbmrkruAerJ:rge (Strawberry crincle virus)
I,ah'nt jordbær-C-virose (Strawberry latent "C" virue)
La.tent ,j ordlxrr:ri:'1"TI'l et (Strawberry latent rin~s:pot virus)
Jordbærg-llran1 (Stravrberry yellow edge virus) (x)
Tomatsori;rJnq:

(r~omato

b1aok ring virus) (x)

Tomatbr')ncetop (rComato spotted ,,,ilt virus) (x)
Stenfrugt-X-syge (X-d.iseaF.le rnycoplasm)

---_._-(x)

= har

været anvendt i dal1nk plenteplltologiek litteratur, i visee
tilfælde i en lidt anden form.
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