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Resume 

Projektets formål er at indkøre offentligt tilgængelige markører for R-gener og afprøve 

disse i relevant skimmelresistent materiale. 

I første omgang blev markører for resistensgenerne R2, R8 og Blb-2 afprøvet. Det 

lykkedes at få alle til at fungere i laboratoriet.  

Frøplanter med mulighed for to resistensgener blev testet, dels krydsninger, hvor to 

af de tre ovennævnte gener indgik, dels krydsninger, hvor den ene forælder har et 

ukendt resistensgen og den anden et af de ovennævnte gener. 

Desuden blev der testet resistent materiale fra genbanken og forædlingsprogrammet i 

øvrigt.   

Projektets faglige forløb 

De tre resistensgener har forskellig virkning, se tabel 1. R2 er brudt for mange år 

siden og har derfor været vurderet som uinteressant, men nye resultater har vist, at 

tilstedeværelsen af R2 forsinker skimmeludviklingen, og at R2 øger en partiel 

resistens fra et andet gen. Det formodes også, at R2 i kombination med fungerende 

R-gener vil bidrage til at forsinke resistensbrydningen. 

R8 og Blb-2 giver stadig fuld resistens i Danmark, men andre steder er der fundet 

isolater, der kan overkomme disse resistensgener også.  

Tabel 1. Karakter 1-9 (9 resistent) for målesorter indeholdende resistensgenerne R2, R8 og Blb-2, målt i LKF’s skimmelforsøg. 

SOR 2014 2015 2016 Resistensgen 

1512c(16) 5 4 5 R2 

2424a(5) 9 9 9 R8 

IVP4X-184-42 8 9 9 R8 

IVP4X-093-25 9 9 9 Rpi-blb2 
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Markøren for Blb-2 er beskrevet i Wang et al, TAG 2008 og R2-markøren er fra Kim et 

al., TAG 2012. Markøren for R8 er fundet i projektet Solanum innovation Project on 

late blight resistance in potato (SIP). Den er ikke offentliggjort, men vi kunne bruge 

den, fordi LKF deltager i dette projekt. Markøren er ikke helt optimal, fordi den både 

er positiv for R8 og for et bestemt, ikke aktivt, gen, men den indsnævrer feltet af 

potentielle sorter med R8-resistens meget væsentligt. 

Protokollerne for PCR-kørslerne blev optimeret. R2 og Blb-2 kan køres med samme 

protokol, men størrelsen på PCR-produkterne ligger så tæt på hinanden, at de ikke 

kan skelnes fra hinanden på gelen, så de kan derfor ikke multiplexes. R8 har sin egen 

protokol. 

Markørerne blev forsøgt kørt på råekstrakt fra blade, men det lykkedes ikke. Derimod 

var det tilstrækkeligt med den forholdsvis grove og billige oprensningsmetode med 

iso-propanolfældning, vi normalt bruger. 

Resultater af frøplantetests, Tabel 2: 

Carolus og Athlete har begge et ukendt resistensgen, så det er den anden forælders 

gener, der testes for. R2 og Blb-2 ser ud til at være i simplex, hvor 50% af afkommet 

har genet med, Blb-2 i familie 542 har dog væsentlig lavere forekomst. Antallet af 

afkom med R8-genet ligger for begge forældre mellem simplex- og duplex-værdien, 

hvor en duplex-forælder vil give 83% af afkommet med genet (83% af 17=14,15; 

83% af 19=15,8). Familierne er for små til at man kan være sikker, men hvis sorterne 

faktisk er duplex, vil de have væsentlig større værdi som krydsningspartnere. 

Tabel 2. Frøplanter af 4 familier med mulighed for dobbeltresistens 

FAM MOR FAR Testes for Ant R2 Blb-2 Begge R8 

541 Carolus 707TG11-1 Blb-2, R2 20 9 8 2   

542 IVP4X-046-33 Athlete Blb-2, R2 16 9 3 2   

543 Athlete Vitabella R8 17       12 

544 Carolus RH4x-245-11 R8 19       14 

 

Resultater af tests på øvrige sorter: 

Der blev i alt målt på 104 kloner, resultater er opsummeret i Tabel 3. 

R8: Klonerne med R8-markøren fordelte sig med 15 ud af 16 kloner fra den ungarske 

forædlingsstation Sarpo, en af dem er sorten Sarpo Mira, der vides at have R8. R8-

markøren er som ovenfor nævnt ikke helt entydig, men da Sarpo-klonerne i høj grad 

har fælles afstamning, er der stor sandsynlighed for, at de faktisk har R8-genet. 17 

positive er fra skimmelresistente vildarter i LKFs genbank. Hvordan de fordeler sig 

mht om de har R8-genet, er straks mere usikkert. De sidste to positive er fra det 

ovennævnte SIP-projekt, hvor en af forældrene har R8, så de er sikkert korrekte. 



R2 er mere jævnt fordelt mellem de testede grupper, hvilket afspejler, at den har 

været krydset ind for mange år siden. 

Blb-2 blev kun fundet i materiale fra SIP-projektet, hvor den målrettet er krydset ind. 

Ingen af vildarterne i LKFs genbank har genet. 

Tabel 3. Sorter fra genbanken og forædlingsprogrammet testet for R-gener 

Resistensgen Antal testet Antal pos 

R8 66 34 

R2 93 30 

Blb-2 92 7 

 

Markører for andre skimmelresistensgener: 

I ansøgningen nævntes, at der skulle afprøves andre resistensgener, hvis der blev tid. 

Vi valgte at afprøve markøren for det partielle resistensgen Blb-1 (Wang et al, TAG 

2008), men det lykkedes ikke at få noget PCR-produkt på de positive kontroller, så 

denne markør blev opgivet. 

Offentliggørelser: 

Resultaterne er endnu ikke offentliggjort. 

 

 


