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Kortlægning og udnyttelse af en markør for resistens 
mod Globodera pallida, Hvid cystenematod. 
Slutrapport 
 
Ansvarlige: 
Hanne Grethe Kirk, hgk@lkfvandel.dk, LKF, Grindstedvej 55, 7184 Vandel 
Kåre Lehmann Nielsen, kln@bio.aau.dk, Aalborg Universitet, sektion for bioteknologi 
 
Resume 
Formålet med projektet er at bringe forædlingen for resistens mod G.pallida et skridt 
fremad ved at kortlægge gener med betydning for pallidaresistens, identificere gen-
varianter der forårsager resistens og benytte dem i det tidlige udvalg af nye sorter. 
Fuld pallidaresistens kræver et hovedgen og et eller flere mindre gener. 
En af de vigtigste af LKFs forædlingskloner er 99-HLC-01, der har tre vildarter i stamtræet. 
Den giver en meget høj pa-resistens videre til sit afkom og har hovedgenet GpaV fra S. 
vernei, men dens supplerende gener er ukendte.  
 
For at finde disse gener udnyttedes et stort projekt, MASpot, hvor der blev lavet 5000 
afkomssorter fra 18 forældre. En af disse forældre var barn af 99-HLC-01, og dens afkom 
spalter ud for pallida-resistens. Der blev lavet tre grupper, en resistent, en modtagelig og 
en intermediær, og derudfra blev der på Ålborg Universitet fundet områder på 
kromosomet, der var associeret med resistens. Det første års resistenstests blev lavet på 
små og dårlige knolde, så resultaterne var tilsvarende usikre. Pga tidspres blev bulks’ene 
udvalgt ud fra disse resultater, og det var ikke muligt at ændre på dem, da andet års 
resultater kom. Usikkerheden komplicerede data analysearbejdet betydeligt og det 
forsinkede projektet. Den postdoc (Mette Sondrup Andersen, AAU), som arbejdede med 
projektet, nåede ikke at gøre det helt færdigt, så LKF har ikke kunnet bruge disse 
resultater. I stedet har det været nødvendigt kun at sortere på hovedgenet GpaV v.hj.a. en 
markør kaldet HC. 
KAF har imidlertid bevilget penge (i et separat projekt: ” Validering og evaluering af 
forædlingsmarkører for Globodera pallida, hvid cystenematode”) til at udvide 
dataanlysearbejdet og validere og evaluere de fundne markører i 2016, så der fremover er 
mulighed for at bruge disse markører. 
 
Der er hvert år i projektperioden lavet nye krydsninger indeholdende GpaV, og afkommet 
er evalueret for tilstedeværelsen af markøren, for pa-resistens og for agronomiske 
egenskaber. 
 
Tabel 1 viser en oversigt over det materiale, der er udvalgt i de forskellige årgange. 
 
Tabel 1. Oversigt over årgangene i pallida-projektet 

Årgang 
Antal 
sorter Bemærkninger 

12 98 Bulks fra oprindelig markørpopulation 

13 24 Høst fra 3. år i mark 

14 118 Høst fra 2. år i mark 

15 268 Høst fra 1. år i mark 

16 2300 Frøknolde, ikke selekterede 
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Projektets faglige forløb 
 
Markørtest:  
Testen for tilstedeværelse af HC-markøren har været af noget svingende kvalitet, og 
andre, der har arbejdet med den, har også betegnet den som vanskelig. Data fra MAS-
projektet viste, at den ene primer var designet i et genetisk variabelt område. Det betyder, 
at denne primer ikke passer fuldstændigt i alle sorter, og at pcr-reaktionen derfor ikke er 
helt stabil. Der blev derfor designet en lidt ændret HC primer, der tager højde for denne 
variation og som følge heraf giver meget mere stabile resultater. Man kan så diskutere, om 
hele variationsspektret i primerregionen repræsenterer den samme haplotype, eller i det 
mindste en haplotype, der giver resistens.  
Tabel 2 viser fordelingen af markørresultater på resistente og modtagelige sorter. De fleste 
af resultaterne er med det gamle primerdesign. Der er endnu ikke data nok til at lave en 
tilsvarende beregning for det nye primerdesign. Ud fra de tilgængelige data kan man ikke 
besvare ovennævnte spørgsmål. Der er en gruppe på 53 sorter med HC-markør men 
uden resistens, som kan fremkomme på flere måder: 1) Overkrydsning mellem markøren 
og genet, 2) Markøren dækker flere haplotyper, der ikke alle giver resistens, 3) Den 
biologiske test har ikke fungeret (falsk negative), 4) Pcr testen har vist falsk positive 
resultater. 
Under alle omstændigheder kan man se, at HC-markøren ikke er den eneste faktor, der 
afgør pa-resistensen, jfr de 104 resistente sorter uden HC markør. Pkt 1 ovenfor kan 
stadig have betydning her, ligesom 2) Pcr testen kan have givet falsk negative resultater 
eller 3) Andre resistensgener.  
Der er en markør for et resistensgen fra S.tuberosum andigena (GpaIVadg), Contig237. 
Denne markør dækker dog mindst to haplotyper af resistensgenet med forskellig styrke, 
en stærk haplotype, der er introduceret i Skotland via genitøren 12.380 og en svagere 
haplotype, der i Danmark findes i sorten Danva. Den stærke haplotype optræder i nogle af 
de 104 resistente kloner uden HC og den svage i nogle af de modtagelige. Brug af denne 
markør skal altså kombineres med afstamningsdata, og da den samtidig er forholdsvis 
besværlig at bruge, bliver den ikke brugt rutinemæssigt.  
Markører for andre gener, der også var en del af projektet, nåede ikke at blive 
færdigudviklet. 
 
 
Tabel 2. Oversigt over sorter, der er testet for både resistens og markør 

Biologisk test Antal total 
+ HC 

markør 
- HC 

markør 

Resistent 336 232 104 

Modtagelig 222 53 169 

 
 
Udviklingen af de nye markører baseret på den oprindelige analyse af MASPOT 
rapporteres separat i KAF projektet 2017 ”Validering og evaluering af forædlingsmarkører 
for Globodera pallida, hvid cystenematode” 
 
Resistenskilder: 
Der er lavet krydsninger, der kombinerer forskellige kilder til GpaVver, nogle, der 
kombinerer GpaVver med GpaIVadg samt nogle, der kombinerer GpaVver med resistente 
vildarter, hvis resistensgener er ukendte.  
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Der er desuden lavet nye primære dihaploider ud fra resistente tetraploide sorter. Det er 
lettere at samle flere resistensgener i en sort, hvis det sker på diploidt end på tetraploidt 
niveau. 
 
Selektion: 
Nye sorter blev først udvalgt 1 år i marken på generelt indtryk for derefter næste vinter at 
blive testet for HC-markøren. Eftersom mindst den ene forælder havde både resistens og 
HC-markør og derfor kunne give det videre blev afkom uden markøren kasseret. 
De følgende år fortsattes markudvalget samtidig med at de overlevende sorter blev sendt 
til biologisk test. 
 
Konklusion: 
Forædlingsdelen af projektet har resulteret i materiale med høj pa-resistens, som nu 
indgår i den almindelige forædling. Udvikling af markører for andre resistensgener nåede 
desværre ikke at få effekt inden for projektperioden. 
 
Offentliggørelser vedrørende projektet 
 
Der er endnu ikke nogen offentliggørelser 
 


