
1 

 

 
 
 
 
Forædling for Mop-topresistens 
 

Løbetid: 2010-2014 
Delrapport for 2013 
 
 
Projektansvarlig: Hanne Grethe Kirk, LKF, Grindstedvej 55, 7184 Vandel. 
Mail: hgk@lkfvandel.dk 
 
Resume 
På LKF blev i 2008 opdaget en kilde til mop-topresistens. Det er denne resistenskilde, en 
klon af vildarten Solanum vernei, der udnyttes i projektet. Der laves tilbagekrydsninger til 
den dyrkede kartoffel, Solanum tuberosum, og afkommet udsættes for kraftig smitte med 
mop-top over flere år for at finde resistente sorter, der kan bruges til videre krydsninger. 
 
Der var 810 frø fra krydsninger 2012, som blev sået ad to omgange. Der er plads i 
klimarummet til 2x500 planter, så der blev taget en stikling af en mindre del af klonerne, så 
snart frøplanterne var store nok, så der blev to gentagelser til test. Planterne blev smittet 
med mop-topholdig pulverskurv i klimarum. Knoldene blev PCRtestet efter høst og kun 
virusfri knolde gik videre. 
 
De virusfri frøknolde fra 2012 blev lagt som 1. års udvalg i smitteforsøg i Sunds. LKFs 
forsøgsvært var stoppet som kartoffelavler, men det var muligt at lægge forsøget hos hans 
nabo, der også har rust. Desværre var rustsymptomerne væsentlig mindre udtalte end 
tidligere. I forsøget var også de vernei-afkom, der blev brugt som krydsningsplanter, for at 
få endnu en test af dem. Desuden lå de årgange fra forædlingsprogrammet, der normalt 
testes for rusttolerance. 
 
Alle sorter fra marken blev efter høst opbevaret i kølerum med temperaturer, der skiftede 

mellem 8 og 18°C en uge ad gangen, i alt tre gange, for at fremprovokere rustsymptomer. 
Derefter blev knoldene vasket og snittet og opgjort for rust. 
De sorter, hvor alle tre gentagelser var fri for rust, blev testet for tilstedeværelsen af mop-
topvirus (latent infektion) v.hj.a. PCR. 
Det sparsomme rustangreb gik igen i PCR-resultaterne, hvor så få sorter blev testet 
positive, at det ikke var muligt at selektere på den baggrund. 
 
Der blev derfor lavet en grov sortering på knoldstørrelse, form og antal i 1. års udvalget, og 
4 knolde fra hver af de tilbageværende sorter blev lagt i klimarum til en ekstra smitning. 
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Der var 9 sorter med S. vernei som oldeforælder, som var virusfri i Sunds 2012, som blev 
brugt til til krydsninger i 2013, samt 4 almindelige sorter, der havde vist meget lavt PMTV-
indhold i Sunds 2012. Der blev høstet frø af 64 krydsninger (Tabel 1). 
 
 

Tabel 1. Mop-topprojekt. Oversigt over krydsningsafkom produceret i 2013. 

Mor Far 

02-HSM-01 118554 

10-IKF-01 118554 

10-IKF-01 118721 

Ica Nevada 116648 

Ica Nevada 116696 

Ica Nevada 116696 

06-GGU-13 116696 

06-GZL-2 116546 

06-GZL-2 116648 

06-GZL-2 116665 

06-GZL-2 116696 

04-IEF-01 116546 

04-IEF-01 116648 

04-IEF-01 118554 

04-IEF-01 118721 

116502 04-GIK-03 

116502 98-CUL-406 

116502 07-EVM-17 

116502 Alizee 

116506 04-GIK-03 

116506 07-EVM-17 

116506 Alizee 

116506 Carrera 

116506 Gala 

116506 Iledher 

116506 Axion 

116546 04-GIK-03 

116546 98-CUL-406 

116546 04-IEF-01 

116546 Alizee 

116546 Carrera 

116546 Gala 

116546 Iledher 

116648 04-GIA-11 

116648 98-DAN-201 
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Mor Far 

116648 07-EVM-17 

116648 Alizee 

116648 Gala 

116665 07-EVM-17 

116665 Alizee 

116665 Gala 

116696 98-DAN-201 

116696 07-EVM-17 

116696 04-IEF-01 

116696 Alizee 

116696 Carrera 

116696 Gala 

116696 Gunda 

116696 Miranda (2002) 

118554 98-DAN-201 

118554 V32  

118554 07-EVM-17 

118554 Gala 

118554 07-LPL-3 

118554 Axion 

118721 V32  

118721 07-EVM-17 

118721 Carrera 

118721 Iledher 

118721 Sassy 

118721 08-MAP-01 

118721 08-MAK-07 

118721 Axion 

 
 
 
 
 
Projektets faglige forløb 
PCR.  
Der var meget få sorter, der var positive med PCR. Det gjaldt også Saturna med rust, der 
var udvalgt som positiv kontrol. Det skyldes muligvis, at viruskoncentrationen var 
væsentlig lavere end i tidligere år som følge af den lavere angrebsgrad. 
Det besluttedes derfor at prøve at øge følsomheden af metoden ved først at coate 
brøndene med PMTV-antistof. Dette forsøges i januar 2014. 
.  
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Krydsninger 
Der blev lavet krydsninger med oldebørn af S. vernei sået i 2011. Krydsningspartnerne var 
sorter, der i Sunds-forsøget 2012 var uden rust og havde vist lavt indhold af mop-topvirus, 
samt øvrige sorter i krydsningshuset. Tabel 1 viser, hvilke kombinationer, der blev lavet. 
 
Klimakammerforsøg 
Der blev sået to hold i 2012, i januar og i maj, i alt 810 frø. Frøet blev sået i bakker i 
drivhuset. Der er plads i klimarummet til 2x500 planter, så der blev taget en stikling af en 
mindre del af klonerne, så snart frøplanterne var store nok, så der blev to gentagelser til 
test. Efter 3-4 uger blev frøplanterne pottet i 9cm potter i klimarum, hvor de blev smittet 
med en blanding af mop-topinficeret pulverskurv og mop-topinficeret jord fra forsøgsstedet 
i Sunds. 

Temperaturen i klimarummet var på 16°C og planterne blev holdt temmelig våde for at øge 
infektionsgraden. 

Planterne stod til modenhed og knoldene blev høstet og lagret i kølerum ved 4°C indtil 
PCR-måling. 
1. hold på 304 kloner blev målt med PCR i november. Heraf var der virus i 60 kloner, dvs 
20%. I 2012 var det tilsvarende antal 23 %. Det tyder på, at de manglende PCR-resultater 
fra marken faktisk skyldes et lavere smittetryk hos den nye forsøgsvært og ikke en fejl i 
PCR proceduren. 
2. hold testes i begyndelsen af 2014 
 

Tabel 2. Oversigt over materiale i Mop-topprojektet 2013 

Betegnelse Årgang Ploidi 

Antal 
sorter 
lagt 

Antal sorter 
efter virustest 
og kassation 

på 
knoldkarakterer 

Antal 
familer 

Krydsningsplanter   4x 8   8 

    2x 5   4 

Frøplanter 2013 4x 151 50* 3 

    2x 681 191* 3 

1. års udvalg 2012 4x 170  70** 8 

    2x 12 2** 1 

2. års udvalg 2011 4x 9   

  2x 40 ***  

*: kun hold 1 målt 
**: Kun kasseret på knoldkarakterer, virusindhold for lavt 
***: Kasseret efter målinger. Er brugt til videre krydsning. 
 
 
Markforsøg 
Der blev lagt 49 sorter i 2. års udvalg med tre gentagelser samt 182 sorter i 1. års udvalg 
med to gentagelser. 
Herudover blev der som led i den almindelige forædling lagt 120 sorter med tre 
gentagelser. 
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Alle sorter blev efter høst opbevaret i kølerum med temperaturer på hhv 8 og 18°C en uge 
ad gangen, i alt tre gange, for at fremprovokere rustsymptomer. Derefter blev knoldene 
vasket og snittet og opgjort for rust. 
 
Alle sorter fra forsøget, hvor alle gentagelser var fri for rust, blev testet for tilstedeværelsen 
af mop-topvirus (latent infektion) v.hj.a. PCR. Der blev om muligt testet 10 knolde pr 
gentagelse. Som nævnt var smittetrykket for lavt, og næsten ingen sorter fra marken blev 
testet positive. Derfor var det ikke muligt at selektere for virusresistens, og de 72 af 1. års 
udvalgssorterne med bedst knoldkarakterer blev i stedet lagt til en ekstratest med smitning 
i klimarum i december 2013. Dette forsøg høstes i feb-marts 2014. 
 
 
Da smittetrykket hos den nye forsøgsvært viste sig at være for lavt vil forsøget 2014 blive 
placeret på LKFs egen mark i Vandel. I 2007 og 2008 blev der indsamlet og testet rødder 
af sort natskygge fra Sunds og Vandel for mop-top. Vandelplanterne havde en 
infektionsgrad på ca 1/3 af sundsplanterne, så Vandel må forventes at være et bedre sted 
end den nye forsøgsvært i Sunds. Mht rustsympromer vil vi i Vandel finde en blanding af 
mop-top og rattle, hvilket gør opgørelsen af tolerance mere usikker. 
 
Offentliggørelser 
 

På EAPR/EUCARPIA forædlingskongressen i Ungarn 30/6 – 4/7 2013 blev projektets 
resultater præsenteret i form af en poster, der vedlægges som bilag. 
 

 


