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Forædling for Mop-top og Rattleresistens. Slutrapport 

Projektledelse: Hanne Grethe Kirk, hgk@lkfvandel.dk, Landbrugets Kartoffelfond, 7184 Vandel 
 
Resume: 

Formålet er at udnytte mop-topresistent forædlingsmateriale opnået gennem det KAF-finansierede 

projekt: ”Forædling for mop-topresistens”. Arbejdet bygger på tidligere projekter tilbage fra 2005. 

Materiale i dette projekt er stadig forholdsvis vildt og kræver 1-2 tilbagekrydsninger før det nærmer 

sig sortsniveau.  

Det materiale, der er kommet ud af tilbagekrydsningerne, testes for både moptop- og 

rattleresistens med henblik på at ende med sorter, der er helt rustresistente. 

I 2015 var der næsten intet angreb i marken, og markknoldene blev derfor lagt til ekstratest i 

klimarummet i december 15, hvor de blev smittet igen med moptop.  

Smitstoffet, der blev taget fra inficerede knolde fra marken, begyndte at slippe op. Det lykkedes at 

få fat i mere smitstof fra moptop-inficerede knolde fra brugsavlen af kartofler, som blev brugt til 

smitning af næste hold i klimarummet, der var frøplanter. 

I september, da ansøgningen for 2017 skulle skrives, var forsøgene ikke gjort op, og det blev 

besluttet at stoppe projektet ud fra 2015-resultaterne. Det viste sig efterfølgende, at det nye 

smitstof i klimarummet fungerede rigtig godt, og at der også havde været et højt smittetryk i 

markforsøget. Projektet slutter således med et effektivt udvalg, så det tilbageværende 

plantemateriale kan bibringe den almindelige forædling et væsentligt forhøjet resistensniveau. 

Det påtænkes, at det bedste materiale vedligeholdes foreløbigt på følgende måde: Frø af fra 

krydsninger med resistente forældre vakuum pakkes og nedfryses. De mest lovende kloner af 

tidligere årgange vil blive placeret i gen-banken. 

 

Projektets faglige forløb: 

I 2016 er der arbejdet med følgende: 

1) Ekstra smitning med moptop i klimarum af markknolde fra 2015 

2) Nye krydsninger 

3) Ekstra smitning med moptop i klimarum af første hold frøknolde fra 2015 

4) Frøplanter smittet med moptop i klimarum 

5) Markforsøg udsat for både moptop og rattle, udført på virusfri frøknolde fra klimarum 2015. 

Pkt 1: I 2015 var smittetrykket i marken så lavt, at der ikke kunne foretages en effektiv selektion. 

De familier, der havde det højeste antal sorter med rust, blev kasseret, men det var ikke muligt at 

vide, om resten var resistente eller ej. Derfor blev markknolde af de resterende sorter lagt i 

klimarummet og smittet igen med moptop. Da de samme planter også skulle bruges som 

krydsningsforældre, blev der testet udløbere på de voksende planter i stedet for som normalt at 

vente og teste de høstede knolde. Ud fra disse tests blev så valgt 33 sorter til krydsninger (Tabel 

1). 
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Tabel 1. Krydsningsplanter 2016 med efterfølgende PMTV test af knolde 

nr Sor Mor Far PLO Bær Moptop  

1 14-501-34 02-HSM-01 118554 2 x 0 

2 14-501-37 02-HSM-01 118554 2     

3 14-501-43 02-HSM-01 118554 2     

4 14-501-45 02-HSM-01 118554 2 x 0 

5 14-501-47 02-HSM-01 118554 2 x 0 

6 14-502-33 04-IEF-01 118721 2 x 1 

7 14-502-45 04-IEF-01 118721 2 x 0 

8 14-504-26 06-GZL-2 116546   x 0 

9 14-504-39 06-GZL-2 116546   x 0 

10 14-504-42 06-GZL-2 116546   x 0 

11 14-505-34 06-GZL-2 116696   x 0 

12 14-505-40 06-GZL-2 116696   x 1 

13 14-505-46 06-GZL-2 116696   x 0 

14 14-505-49 06-GZL-2 116696       

15 14-506-28 10-IKF-01 118554 2 x 0 

16 14-506-36 10-IKF-01 118554 2 x 0 

17 14-506-37 10-IKF-01 118554 2 x 0 

18 14-506-44 10-IKF-01 118554 2 x 0 

19 14-507-33 10-IKF-01 118721 2 x 0 

20 14-507-34 10-IKF-01 118721 2 x 0 

21 14-507-36 10-IKF-01 118721 2 x 1 

22 14-507-46 10-IKF-01 118721 2 x 0 

23 14-509-30 116502 Alizee   x 1 

24 14-509-32 116502 Alizee   x 0 

25 14-509-33 116502 Alizee   x 1 

26 14-512-29 116648 04-GIA-11   x 0 

27 14-512-42 116648 04-GIA-11   x 0 

28 14-512-46 116648 04-GIA-11   x 1 

29 14-521-05 118721 06-GGU-13   x 0 

30 14-524-01 118721 08-MAP-01   x 0 

31 14-526-22 118721 V32  2 x 0 

32 14-526-24 118721 V32  2 x 0 

33 14-526-29 118721 V32  2 x 0 

 

Pkt 2: 30 ud af de 33 krydsningsplanter fungerede som mor og/eller far, og der blev høstet frø af 

62 kombinationer. Der blev høstet knolde af frøplanterne, der hele sommeren havde vokset med 

moptop-smitstof i jorden, og knoldene fra de 30 forældre blev igen testet. Som det ses af Tabel 1 

havde 6 af disse moptop, og frøet fra dem blev kasseret. Tilbage er 47 kombinationer med et 

frøantal mellem 2 og 1000 stk. Dette frø er blevet vakuumpakket og frosset ned som en fremtidig 

ressource for især moptopresistens. 
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Pkt 3: Der var to hold frøplanter i klimarummet i 2015. Det første hold var spireklar i efteråret 15 og 

blev lagt i klimarummet igen til en ekstra smittetest pga det lave smittetryk i første test. Ud af de 

2*500 frøplanter var der 349 sorter tilbage efter 2, hhv 1 test i klimarummet. 

Pkt 4: Der var kun mulighed for at dyrke og teste et hold nye frøplanter indenfor projektperioden, 

da testen kræver, at der er spirer på knoldene. Viruskoncentrationen i sovende knolde er for lavt til 

at kunne måles med den anvendte metode. Ud fra de tidligere problemer med smittetrykket 

besluttede vi at lave to gentagelser á 250 planter. Da det drejede sig om planter fra frø, var 

gentagelse 2 lavet v.hj.a. stiklinger fra de oprindelige frøplanter. 

Smitstoffet er pulverskurv skrællet af knolde med motop, og da smittetrykket har været lavt, var 

virusindholdet i det pulverskurv, vi kunne få fra vore egne knolde, tilsvarende lavt. Vi bad derfor 

Danespo fremskaffe knolde fra partier med pulverskurv og rust. Nogle af partierne havde en ret høj 

infektionsgrad af moptop, og disse blev skrællet til nyt smitstof.  

Frøplanterne blev smittet med det nye smitstof, og det virkede rigtig godt (Tabel 2) 

Tabel 2. Frøplanter i klimarum 2016. Forældre markeret med orange har efterfølgende haft rattlevirus i marken, så de 
videregiver kun moptopresistens. 

MOR FAR Ant kloner/fam Ant kas % kas PLO 

13-600-24 Bridget 14 6 43 4 

13-600-24 Juliane 13 7 54 4 

13-600-69 El Mundo 13 9 69 4 

13-601-35 09-MIG-3 14 6 43 4 

13-601-35 Camel 13 8 62 4 

13-601-35 Fontane 12 6 50 4 

13-601-35 Juliane 14 7 50 4 

13-602-05 09-MIG-3 13 4 31 4 

13-602-05 Bridget 14 5 36 4 

13-602-05 Carolus 14 9 64 4 

13-602-05 Fontane 14 7 50 4 

13-602-05 Juliane 14 8 57 4 

13-603-204 09-MIG-3 1 0 0 4 

13-603-204 10-IIQ-02 13 4 31 2 

13-603-204 13-600-69 3 1 33 4 

13-603-23 10-IIQ-02 12 2 17 2 

13-605-117 10-IIQ-02 10 2 20 2 

13-605-64 Fontane 11 1 9 4 

13-605-64 Innovator 12 4 33 4 

Polaris 13-601-35 13 3 23 4 
 

Der er stor forskel på infektionsgraden i de forskellige familier. Som i alle tidligere år ligger de 

diploide familier (PLO=2) i den bedste ende. Det afspejler, at der må indgå flere gener, som er 

vanskeligere at holde samlet i tetraploider. 

Pkt 5: Der blev lagt to gentagelser i marken af de frøknolde fra 2015, der var virusfri efter 

klimakammertest. De to gentagelser blev lagt i haver sin ende af marken for at øge 
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sandsynligheden for at finde et sted med meget moptop og rattle. Som det ses af Tabel 3 var 

smittetrykket væsentlig højere i gentagelse 1 end i gentagelse 2. Der var ikke knolde nok til to 

gentagelser af alle kloner, deraf forskellen i antal i Tabel 3. Der blev lagt 619 parceller, men 184 

havde ikke knolde nok til at kunne skæres til rustbedømmelse, halvdelen fra hver gentagelse. 

Tabel 3. Oversigt over rust i markforsøget. 

Del Ant rustbedømt Antal med rust % med rust Ikke skåret 

Gent 1 320 98 31 96 

Gent 2 115 19 17 88 

I alt 435 117 27 184 
 

Gentagelse 1 blev nærmere undersøgt for latent infektion, dvs infektion uden rustsymptomer, med 

både moptop og rattle v.hj.a. pcr (Tabel 4) 

Tabel 4. Gentagelse 1 fra markforsøg. Knolde uden rust analyseret for latent infektion. 

Antal pcr PMTV TRV Virusfri 

132 76 35 39 

 

Som det også er fundet tidligere er rustsymptomerne kun toppen af isbjerget, både for rattle og 

moptop. I dette forsøg er der latent infektion i godt halvdelen af klonerne for moptop og godt ¼ af 

klonerne for rattle. At infektionsgraden af moptop er så høj i materiale, der er forselekteret med 

moptop i klimarummet, afspejler den lave infektionsgrad i klimarummet i 2015. 

Konklusion: Det høje smittetryk opnået i 2016 resulterede i en rigtig god selektion, så det 

materiale, der er tilbage fra projektet, kan indkrydses i den almindelige forædling og derved højne 

den generelle resistens mod moptop. Selektion for resistens mod rattlevirus blev kun lige 

påbegyndt og havde kun virkning i årgang 15, så effekten heraf er begrænset. De bedste vil 

foreløbig blive vedligeholdt i gen-banken. 

Offentliggørelser vedrørende projektet. 

Der er endnu ingen offentliggørelser. 

 


