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Titel 

Kortlægning af patotyper af hvid kartoffelcystenematod 
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Projektansvarlig:Mogens Nicolaisen, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

Mette Vestergård, Institut for Agroøkologi, Aarhus Universitet 

 

Derudover har Kristian Elkjær KMC, Lars Bødker SEGES, og Regin Rønn, Fødevarestyrelsen, Ringsted 

bistået med indsamling af prøver og isolering af KCN cyster. 

 

Resume 

Kartoffelcystenematoderne (KCN) Globodera pallida og G. rostochiensis er et stort problem i kartoffelavlen. 

Marker kan være inficerede med nematodecyster gennem flere år. Nematoderne kan opdeles i flere 

patotyper, som modsvarer forskellige resistens-egenskaber i kartofler. For at forhindre opformering af KCN 

er det vigtigt at kende patotypen i den pågældende mark for at kunne foretage sortsvalg. 

I dette projekt har formålet været at bestemme patotyperne på danske populationer af G. pallida.  

Til det formål har vi indsamlet cyster fra inficerede marker, og det er lykkedes os at skaffe nok cyster fra ni 

jyske marker til at karakterisere cysterne molekylært og samtidig bestemme patotyperne vha. traditionel 

patotypning på et panel af kartoffelsorter hos et polsk firma. Det har således vist sig, at den molekylære 

variation indenfor de danske prøver er minimal, idet vi ikke har fundet variation i et fragment af CytB genet, 

hvor der ellers tidligere er fundet variation. Vi afventer stadig resultaterne af patotype-bestemmelsen i 

Polen. 

 

Projektets faglige forløb 

Angreb af kartoffelcystenematoder, KCN, både den hvide (Globodera pallida) og den gule (G. 

rostochiensis), ses i marken som diffuse pletter med misvækst. KCN er obligate rodparasitter, der 

forårsager betydelig økonomisk skade og er vanskelige at kontrollere. Cyster kan forblive i dvale i jorden i 

op til 20 år og kan spredes af jordtransport, derunder fygning, eller maskiner. G. pallida-patotyper adskiller 

sig i deres evne til at overvinde forskellige resistenskilder i kartoffel, derfor er sortsvalg en af de mest 

effektive kontrolforanstaltninger, men sortsvalget skal være baseret på en pålidelig viden om G. pallida-

patotyper og resistens. På nuværende tidspunkt er der imidlertid ingen molekylære tests til rådighed for 

pålideligt at kunne skelne patotyper af G. pallida. Bestemmelse til patotype udføres på et sæt differential-

kartoffelsorter med forskellige resistensegenskaber som kan variere efter den anvendte metode. Det har i 

en undersøgelse været muligt at differentiere G. pallida populationer til forskellige ’mitotyper’ ved hjælp af 

sekventering (Eves-van den Akker et al. 2015). Det udestår endnu at få bekræftet at disse mitotyper svarer 

til patotyper. I nærværende KAF projekt vil vi kortlægge danske patotyper af G. pallida og bestemme hvilke 

’mitotyper’ som findes. 

De følgende patotyper er fundet i EPPO-regionen: Pa1 (kun de britiske øer) og Pa2/3. Det har ikke været 

muligt at få en nærmere beskrivelse af, hvor i regionen de nævnte patotyper findes.  

Der blev i efteråret 2021 indsamlet jordprøver fra marker under mistanke for at indeholde G. pallida. 
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Indsamlingen foretog Lars Bødker, SEGES og Kristian Elkjær, KMC. Prøverne blev udtaget med 15 mm 

jordspyd til 25 cm dybde 150 steder i marken. Det var kun muligt at identificere ca. 10 marker, hvor 

smitteniveauet var højt nok til, at der kunne foretages både molekylær bestemmelse samt traditionel 

patotypebestemmelse. Markerne hvorfra der blev udtaget prøver ligger alle i Midtjylland. 

Cyster blev ekstraheret fra jordprøver i Schuiling centrifuge efterfulgt af manuel isolering af cyster under i 

samarbejde med Regin Rønn, Fødevarestyrelsen, Ringsted. 

Cysterne blev delt i to puljer, hvoraf den ene pulje er blevet sendt til traditionel patotypebestemmelse på et 

sortiment af kartoffelsorter (IHAR, Polen). På grund af det relativt sene indsamlingstidpunkt forventes svaret 

på patotypebestemmelsen først i løbet af foråret 2022. 

DNA blev ekstraheret fra den anden del af cysterne. Herefter blev en del af cytokrom B genet (CytB) 

opformeret vha. specifikke primere (Eves-van den Akker et al. 2015). Det var muligt at opformere DNA fra 6 

prøver, men yderligere forsøg vil efterfølgende blive gjort for at få information fra alle marker. 

CytB PCR produkterne fra cysterne fra de 6 prøver er alle blevet DNA-sekventeret. Sekvensammenligning 

viser, at CytB fra cysterne fra de 6 prøver er ens. Dette indikerer en lav molekylær variation af G. pallida i 

Danmark, på baggrund af det relativt lave antal marker er det dog en foreløbig konklusion. I øvrigt tilhører 

de danske G. pallida isolater CytB ’haplotypen’ GpCpA1 som er fundet flere steder i Europa, f.eks Schweiz, 

Tyskland, Holland og UK (Subbotin et al 2019). 

 

Offentliggørelser vedrørende projektet. 

Når resultaterne fra den traditionelle patotypning foreligger, vil der på den baggrund blive lavet et notat om 

projektet og de opnåede resultater til relevant danske fagtidskrifter.  

 

Referencer: 

• Subbotin, S.A.,Franco, J., Knoetze, R., Roubtsova, T.V.,et al. (2019) DNA barcoding, phylogeny 

and phylogeography of the cyst nematode species from the genus Globodera (Tylenchida: 

Heteroderidae). Nematology, 22(3), 269-297. doi: https://doi.org/10.1163/15685411-00003305 

• Eves-van den Akker, S. et al. 2015: A metagenetic approach to determine the diversity and 

distribution of cyst nematodes at the level of the country, the field and the individual. Molecular 

Ecology https://doi: 10.1111/mec.13434 

  

https://doi.org/10.1163/15685411-00003305


3 

 

 

 

 

 

 

CytB sekvensen fra de 6 danske G. pallida prøver 

AAAACTAAAAAAAAAGGTAACAAAAAATGCAAAGCAAAAAAAAACTTTAAGGAGTTCCCCCCAAAAATAA

AAGCGCCTCAAAAAAAAAGAATAAAATCAAGACCAAGATAAGGGACCACCCCCAAAAGCCTAGTGATTA

CAATCCCCGCTCAGAACGACATTTGAGACCAAACTATCACGTAACCTAAAAAAGAGATAAGCATCAAAA

AAACC 

 

 

Figur 1. Sammenligning af DK G. pallida CytB sekvens med andre G. pallida CytB sekvenser. Den 

danske sekvens fra dette projekt benævnes GPal1_4_5_6_7_8 Consensus i figuren. 
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