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En ständigt pågående kamp för livet: 
växter och patogener

Photos courtesy of CIMMYT, Scott Bauer, USDA Agricultural Research Service, IRRI, IRRI, IITA



Nematoder

Bakterier

Virus Svampar och 
oomyceter

Bakterier

Oomyceter

Svampar svampar

Många olika typer av 
organismer orsakar 
växtsjukdomar

Large, E.C. 1940. Advance of the Fungi. Jonathan Cape, London.



Vad är det som gör att en interaktion ger 
upphov till en växtsjukdom

Växter utsätts för många 
olika sorters mikrober 
men inte alla ger upphov 
till växtsjukdomar: 
Varför? Värd

Pa
to

ge
n

Miljö

Sjukdoms-
triangeln

(man måste vara tre)

Patogenen måste 
kunna bryta igenom 

växtens försvar

Miljön måste vara 
gynnsam för 
patogenen

Värdväxten 
måste vara 
mottaglig för 

infektion



Strategier för att förhindra uppkomst av 
växtsjukdomar

Värd
Pa

to
ge

n

Miljö

Undvika eller 
eliminera patogenen

Manipulera odlings-
miljön så att växten 
gynnas

Göra växten 
resistent med 

hjälp av 
växtförädling

Sjukdoms-
triangeln

(man måste vara tre)



Fallstudie: Phytophthora infestans, Brunröta

Ristaino, J.B. (2002). Tracking historic migrations of the Irish potato famine pathogen, Phytophthora infestans. Microbes and Infection. 4: 1369-1377. Gómez-Alpizar, L., Carbone, I. and Ristaino, J.B. 
(2007). An Andean origin of Phytophthora infestans inferred from mitochondrial and nuclear gene genealogies. PNAS USA. 104: 3306-3311; Scott Bauer, USDA Agricultural Research Service

Potatis introducerades under 
1600-talet I Europa från 
Sydamerika, men 
Phytophthora infestans 
observerades inte förrän 
under 1800-talet.
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Ett utbrott av brunröta orsakad av 
Phytophthora infestans orsakade den 
stora svältendöden, 1840, på Irland.



Resistent

Control

Kontroll

Solanum bulbocastanum



Den vilda potatisen Solanum bulbocastanum bär på resistens mot bladmögel/brunröta
S. bulbocastanum kan inte direkt korsas med S. tuberosum (vanlig potatis)

Konventionell förädling använder sig av andra arter som bryggor:

S. bulbocastanum  (n=12) x S. acaule (n=24) -> hybrid (36)

Hybriden kromosomfördubblas  (72)

Den kromosomfördubblade hybriden (n=36) x S. phureja (n=12) -> trihybrid (48)

Trihybrid (n=24) x S. tuberosum (vanlig potatis, n=24) -> tetrahybrid (48)

Den resulterande tetrahybriden innehåller förutom resistensgenen, en mängd
oönskade egenskaper.



Sort med önskad 
egenskap

Kommersiell sort Resultat

Traditionell
växtförädling

X

Önskad gen

Genteknisk 
förädling

Önskad gen

Enstaka egenskaper kan överföras
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Swedish University of Agricultural Sciences
www.slu.se

”Ekologiska lantbrukarna välkomnar beslutet:
-Det går en positiv våg över hela landet bland 
våra medlemmar. Alla är överlyckliga, säger 
organisationens ordförande Carl-Erik Ehrenkrona”



Bacillus 
thuringiensis 
bakterie som 
producerar BT-
toxinet

Växtcell som 
producerar BT-

toxinet

Bacillus thuringiensis 
producerar ett protein (Bt-
toxin) som är giftigt för olika 
insekter

Genen som uttrycker Bt-
toxinet kan överföras till 
växter med hjälp av 
genteknik

Fallstudie: Bacillus thuringiensis (Bt)



Tarmvägg

Bt-toxinet påverkar endast insekter 
inom samma ordning eftersom det 
måste processas och binda till en 
specifik receptor i insektens tarmvägg 
för att kunna verka.

Processning

Inbindning 
till receptor

Hålrum i 
tarmen

Bacillus 
thuringiensis 
bakterie som 
producerar BT-
toxinet

Växtcell som 
producerar BT-

toxinet

Effekten av Bt-toxinet är mycket specifikt



Effekten av Bt-toxinet är mycket specifikt

Tarmvägg

Processning

Bacillus 
thuringiensis 
bakterie som 
producerar BT-
toxinet

Växtcell som 
producerar BT-

toxinet

Flera Bt-proteiner sätts samman till en 
por i insektens tarmvägg som gör att 
insekten dör





Fallstudie: Virusresistent papaya

Gonsalves, D., S. Tripathi, J. B. Carr, and J. Y. Suzuki. 2010. Papaya Ringspot virus. The Plant Health Instructor. DOI: 
10.1094/PHI-I-2010-1004-01;Photo credits: S. Ferreira.

Under 1980-talet orsakade en 
epidemi av PRSV att odlingen 
av papaya upphörde på Hawaii. 
Merparten av den papaya som 
odlas på Hawaii idag är 
virusresistent.

En gen som kodar för en del av 
virusets ytterhölje har  
introducerades i papaya. Detta 
gjorde att växtens innebygda 
försvar mot viruset är aktiverat. 

Symptom av Papaya ringspot virus

Mottaglig Resistent



Exempel: Oligonucleotide Directed Mutagenesis

Nya förädlingstekniker som inte omfattas av den 
rådande lagstiftningen



Strategier för att förhindra och motverka växt-
sjukdomar

Karantän
Växtföljd

God hygien
Certifierat utsäde

Biokontroll
Kemisk 
kontroll

• Tillräcklig näring
• Väldränerade 

jordar
• Genetisk diversitet
• Resistensförädling:

-Enskilda 
egenskaper
-Kvantitativa 
egenskaper
-Förbättra växtens 
immunförsvar

Försvaga 
patogenen

Separera värd 
och patogen

Stärka 
värdväxten


