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Kan ny PCR-test forudsige angreb?
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På jagt efter knoldbægersvampen47

Storknoldet knoldbægersvamp 
(Sclerotinia sclerotiorum) er 
en alvorlig skadegører i raps. 
Smitten sker med ascosporer fra 
svampens frugtlegemer (apothe-
cier) i april-juni, perioden med 
blomstring og begyndende fald 
af kronblade. Jordfugtighed og 
nedbør har stor betydning for 
angrebets omfang, men tidligere 

undersøgelser har vist store pro-
blemer med at forudsige risiko-
en for udvikling af tabsgivende 
angreb. Dette bevirker, at stil-
lingtagen til fungicidbekæmpel-
se sker på baggrund af en meget 
upræcis risikovurdering. Der er 
derfor behov for at kunne præ-
cisere den faktiske forekomst af 
angreb i marken. 

Kronbladtest
Øget præcision af den faktiske 
forekomst i marken kunne f.eks. 
opnås ved at bestemme tilstede-
værelsen af ascosporer i rapsens 
kronblade. Selve smitten sker 
nemlig ved ascosporernes spred-
ning fra apothecierne på jorden 
og op i kronbladene. Når kron-
bladene falder og klæber til bla-
dene, spirer sporerne og trænger 
gennem bladstilken ind i stæng-
len.  Tidligere har man kunnet 
bestemme omfanget af asco-
sporesmitte i kronbladene ved 
at inkubere bladene på agar og 
bestemme antal angrebne blade, 
men det har været en arbejdsom 
proces. Med DNA teknik (PCR) 
er der imidlertid nu skabt mulig-
hed for hurtigere og mere nøj-
agtigt at kunne bestemme om-
fang af smitte i kronbladene og 
dermed opnå muligheder for en 
mere præcis risikobedømmelse.  

Danske undersøgelser med 
kronbladtest
I 2009 blev der i samarbejde 
mellem Aarhus Universitet og 
Videncentret for Landbrug un-

Ascosporer af knoldbægersvampen (Sclerotinia sclerotiorum) spredes i april – juni fra frugt-
legemer på jorden (apothecier, vist på foto) og smitter kronbladene. Tidlig bestemmelse af 
sporer over afgrøden ved hjælp af sporefælder eller ved detektion af antal inficerede kron-
blade åbner mulighed for en risikobedømmelse i tide inden rapsens blomstring, men PCR-
metoden skal først udvikles endeligt. Foto: Cecilia Lerenius, Jordbruksverket, Sverige.
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dersøgt sammenhængen mellem 
infektion af knoldbægersvamp 
på kronblade og efterfølgende 
angreb på planten. Formålet var 
at klarlægge, om en tidlig be-
stemmelse ved hjælp af PCR-
teknik på kronblade kunne for-
bedre forudsigelse af angreb og 
bekæmpelsesbehov. Det lykke-
des dog ikke at etablere et an-
greb i marken, og der kunne ikke 
konstateres knoldbægersvamp i 
kronbladene eller ses angreb 
på stænglerne i begyndelsen af 
juli. Der har muligvis ikke væ-
ret gunstige forhold for dannel-
se af svampens frugtlegemer og 
sporespredning op på planterne.  
Men der blev i projektet imple-
menteret en PCR-metode til på-
visning af S. sclerotiorum, som 
kan teste for tilstedeværelsen 
af S. sclerotiorum DNA. Meto-
den er implementeret ved test på 
renkulturer af S. sclerotiorum og 
nærtbeslægtede arter (som meto-
den ikke skal detektere). Ved an-
vendelse af PCR-metoden testes 
typisk 40 kronblade pr. mark. 
DNA ekstraheres fra hvert en-
kelt kronblad, som efterfølgen-
de testes for tilstedeværelsen af 
S. sclerotiorum DNA. Metoden 
kan dermed sige hvor mange bla-
de ud af de 40, der er angrebet. 
På længere sigt vil det være hen-
sigtsmæssigt at udvikle en kvan-
titativ metode, som vil kunne 
kvantificere mængden af DNA i 
en prøve, hvor kronblade pooles. 
Det har imidlertid vist sig at være 
vanskeligt at korrelere mængden 
af S. sclerotiorum DNA til antal 
inficerede kronblade, da mæng-
den af S. sclerotiorum DNA kan 
variere meget mellem blade.

Andre undersøgelser med 
kronbladtest
I svenske undersøgelser, hvor 

forekomst af knoldbægersvamp 
i kronbladene er bestemt ved 
PCR-teknik, er der fundet en li-
neær sammenhæng mellem ag-
artest (angrebne kronblade) og 
PCR-test. Der blev desuden set 
en vis sammenhæng til markan-
greb. De svenske undersøgelser 
konkluderede, at det var vigtigt 
at få belyst de forhold, som be-
tinger, at kronbladene kan klæbe 
til bladene som forudsætning for 
angreb. Engelske undersøgelser 
viser tilsvarende, at kronblade, 
der klæber til blade, indikerer ri-
siko for infektion, men at antal 
af kronblade, der klæber til bla-
dene, ikke nødvendigvis er di-
rekte korreleret til det endelige 
stængelangreb. 

Anvendelse af sporefælder
I forhold til varsling kan det må-
ske være lidt for sent at satse på 
kronbladtest, hvorfor anvendel-
se af sporefælder med detektion 
af sporer over afgrøden kunne 
være et bedre alternativ. Der er 
således set lovende resultater 
i engelske undersøgelser med 
brug af sporefælder i marken og 
anvendelse af PCR-teknik til de-
tektion og kvantificering af den 
luftbårne smitte af Sclerotinia. 
Undersøgelserne indikerer også, 
at det kan være vigtigt at få de-
tekteret omfanget af fjernsmitte. 
Svenske undersøgelser tyder på, 
at der i raps kan ses sporer af Sc-
lerotinia i sporefælder, før man 
kunne se dem på kronbladene. 
Der er nu ved at blive opbygget 
mere erfaring med PCR-detekti-
on af sporer på tape i sporefælder 
(bl.a. i forsøg med Ramulariua 
beticula i roer). Udfordringen er 
nu at få udviklet en operationel 
metode til brug for Sclerotinia, 
hvor tapestykkerne kan blive te-
stet inden blomstring (og det op-

timale sprøjtetidspunkt) samt at 
få klarlagt omfang og placering 
af sporefælder i marken.

På Plantekongres 2014 vil 
der blive diskuteret, om PCR-
teknik giver mulighed for en 
hurtigere og mere præcis be-
stemmelse af smitte af Sclero-
tina og dermed mulighed for 
en brugbar risikobedømmelse i 
tide, inden rapsens blomstring.  
■
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