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JJoorrddpprrøøvveerr  ttiill  uunnddeerrssøøggeellssee  ffoorr  kkaarrttooffffeellbbrrookk 
Titel: Jordprøve undersøgelser af henfaldstiden for brok sporangier i marker, hvor der fundet 
kartoffelbrok 
 
Projektansvarlig: KMC: Christian Feder 
Deltagere:  
 
Resume:  
I december 2018 og november 2019 er der udtaget jordprøver til undersøgelse for sporangier af 
kartoffelbrok. Prøverne er udtaget i marker, hvor der tidligere er dokumenteret kartoffelbrok. 
Resultaterne fra 2018 efterviser, at der kan detekteres kartoffelbrok med jordprøver.  
 
Projektets faglige forløb 
Formål med projektet: 
Formålet er at undersøge henfaldstiden for kartoffelbroks (Synchytrium endobioticum) hvilelegemer 
(sporangier) over en 3-årig periode. 
De 3 års jordprøver vil efter de 3 år beskrive henfald (den forventede nedgang) af sporangier i et 
mindre og defineret område af en mark inficeret med kartoffelbrok.  
Resultaterne skal også indgå i diskussionerne om anvendeligheden af jordprøver som analyse for 
kartoffelbrok og vurderingen af smitterisikoen. 
 
Det er projektets formål at se på henfaldet af sporangier af kartoffelbrok. Inden projektets opstart er 
niveauet af sporangier ikke kendt i de analyserede områder, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke 
er muligt at fremstille oplysninger om henfaldet af sporangier af kartoffelbrok. 
 
Projektet faglige forløb: 
Projektet har forløbet planmæssigt i de første 2 forsøgsår, hvor jordprøver er udtaget og indsendt til 
Fødevareministeriets laboratorium 
 
Offentliggørelser: 
Der er pt. ikke offentliggjort data fra jordprøver, da resultaterne i sig selv ikke efterviser henfald af 
sporangier af kartoffelbrok, før der er analyser for 2 eller flere år. I skrivende stund er resultaterne fra 
2. års jordprøverne ikke endelig færdiganalyseret. 
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Bedre skimmelresistens med CRISPR
Titel: Bedre skimmelresistens i danske kartoffelsorter med DNA-fri CRISPR

De to DMR6 gener i sorten Wotan er sekventeret, og hermed er SNP’er og større polymorfier i de 
områder af generne, som koder for proteinet blevet kortlagt. For begge gener kan vi identificere 
tre alleler og et meget stort antal polymorfier, hvoraf en del SNP’er også befinder sig i de kod-
ende regioner.

På basis af SNP’er kortlægningen er der placeret otte guideRNA fordelt på de fire exons af det 
DMR6 gen, hvor knockout kan mindske skimmelmodtageligheden. Ved udvælgelsen er der an-
vendt flere forskellige software, som angives at kunne forudsige guide RNA effektiviteten.

SNP kortlægningen har også været grundlag for placering af PCR primere, som anvendes til at 
måle editerings effektiviteten ved hjælp af High Resolution Fragment Analysis metoden IDAA.

Guide RNA er blevet testet i flere forsøg i protoplaster af Wotan, og resultaterne af disse forsøg 
peger på, at de tre guide RNA i exon 1 og exon 2 vil være bedst egnet til det videre arbejde med 
DNA fri CRISPR editing.


