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Resume
Projektet er en del af et større projekt, der udføres i samarbejde med universitet i Wageningen, samt
firmaerne SAKA (DE), Meijer (NL), Teagasc (IPM, Irland), BNA/Europlant (DE), HZPC (NL) og Averis (NL).
Projektet er bevilget af ”Topsektor, Tuinbouw/Uitgagsmaterialen.
Projektet har 2 hovedelementer:
1) Karakterisering af Synchytrium endobioticum på dna niveau, identifikation af avr-faktorer, samt mulig
udvikling af diagnostik værktøj på dna niveau til identifikation af pathotype.
2) Markører: DNA-analyse af spaltende populationer af kartofler med henblik på at udvikle brugbare
markører til brug i forædlingen til helt eller delvis erstatning af dyre og tidskrævende
sygdomsresistenstest.
LKFs del af projektet har været at stille to krydsningspopulationer til rådighed for analyse og opformere
knolde af disse populationer, samt at betale en del af forskningsarbejdet i Wageningen. Som resultat af
arbejdet i Wageningen er der fundet markører for et betydende resistensgen i hver af tre
krydsningspopulationer. Markørerne er testet i brokresistent materiale i Vandel, og alle tre gener er fundet.
Der er dog også brokresistente sorter, der ikke har et af disse gener, så der findes endnu flere
brokresistensgener i kartofler.
Projektets faglige forløb
Resultater vedr. pkt.1:
Der er analyseret et større antal brokisolater henført til forskellige pathotyper. En pathotype er generelt
karakteriseret ved en mutation i et bestemt avr-gen. Denne mutation gør pathotypen i stand til at undgå at
blive genkendt af plantens resistensgen og dermed angribe planten.
Det viser sig, at samme pathotype kan bestå af genetisk ret forskellige linjer med forskellige mutationer i det
samme avr-gen. Det har betydning for udfaldet af resistenstests, da de forskellige linjer vil have forskelle i
andre gener med betydning for resistensreaktioner.
Resultater vedrørende pkt 2:
Der er testet for pathotype 1, 2, 6 og 18 i fem forskellige krydsninger med fire forskellige resistensdonorer,
Aventra (2 populationer, LKF), Axion, Kuba og Transit. Aventra og Axion har en fælles stamfar, Kuba og
Transit ligeledes. Resultaterne for type 1 bekræfter, at det allerede kendte gen Sen1 på kromosom 11 er den
væsentligste resistensfaktor. Sen1 betyder ikke noget for de øvrige typer. Resistens mod type 2, 6 og 18
overlapper delvis, så nogle gener giver øget resistens mod alle typer, men andre gener kun virker mod en

eller to typer. Ingen gener giver fuld resistens, det er nødvendigt at samle flere gener i en sort for at få en
god resistens.
Biologiske tests for brokresistens er vanskelige, og afprøvningerne skal gentages over flere år, før
resultaterne er robuste. Det viser sig bl.a. ved, at nogle kromosomområder med betydning for resistens ikke
kan genfindes hvert år. Det gør arbejdet med at identificere gener meget besværligt. Spieckermann-testen
med tørrede vintersporangier, der foretages hos HLB i Holland, er mere variabel og mildere end GlynneLemmerzahl-testen med friske sommersporangier, der foretages hos IHAR i Polen.
I projektet er der udviklet flankerende KASPmarkører for hovedresistensgenerne fundet for de tre
resistenskilder Aventra, Axion og Kuba. Generne sidder forskellige steder på kromosomerne og har til dels
forskellig virkning: Axion-genet virker mod race 6 og 18, de to øvrige også mod race 2. Ingen af dem giver
fuld resistens.
KASPmarkørerne er testet på brokresistent materiale fra forædlingsstationen med forskellig afstamning.
Markører for alle tre gener blev fundet, i en del tilfælde var dog kun den ene af de to flankerende markører
for et gen positiv. Det kan skyldes, at markørerne er for langt fra genet, så der er sket overkrydsninger. En
anden mulighed er, at den SNP, KASPmarkøren detekterer, findes i flere haplotyper, og at det kun er den
haplotype, der også har den flankerende SNP, der indeholder resistensgenet.
I Wageningen blev en række sorter med brokresistens testet med KASPmarkørerne. Materiale fra
forædlingsstationen, der stammer fra de positive af disse sorter, vil blive testet i løbet af foråret.
LKF har deltaget i projektmøder i Wageningen i februar, juni samt november 2017. Projektet følger den
oprindelige plan, aftalen med TKI (Topsektor) i NL lægger op til.
Årsrapporten for Topsektor-projektet er vedlagt.
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