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Kartan som inte visar vägen utan målet 
 
Det finns en svamp som heter mjöldagg (Erysiphe graminis) som angriper havreplantor 
(Avena sativa), och som kan minska skörden rejält. Om man kan hitta vilka gener som styr 
motståndskraften mot mjöldagg kan man ta fram havresorter som inte blir sjuka fast 
mjöldaggen angriper dem ute i fält.  
 
Sjukdomsresistens yttrar sig i att olika plantor drabbas till varierande grad när de utsätts för 
samma sjukdom under samma förhållanden. För att kunna koppla detta fysiska uttryck till 
genetik, använder man genetiska markörer, slumpvisa DNA-strängar som individerna då 
antingen har eller inte har. Markörerna i sig är inte av betydelse, men eftersom de kan antas 
vara unika betyder det att markörerna och DNA i närheten av dem nedärvts från föregående 
generation. När en markör och en eftertraktad fysisk egenskap ofta uppträder i samma planta 
kan man börja misstänka att denna markör finns nära en gen som påverkar egenskapen.  
 
I detta projekt har DArT-markörer (Diversity Array Technology) använts. Det går i korthet ut 
på att DNA-fragment placerats ut i ett rutmönster, varpå det aktuella DNA-provet läggs över 
rutmönstret. Det utplacerade DNA:t kommer att förena sig endast med en sträng som har en 
passande sekvens. När denna förening sker så lyser det upp i just den rutan eftersom DNA-
fragmenten tidigare märkts med fluorescerande färg. Ett DNA-prov ger alltså ett unikt 
mönster av upplysta rutor i detta rutnät.  
 
Detta projekt har dels avsett att hitta resistensgener för mjöldagg hos havre samt att göra en 
kopplingskarta för havregenomet (havres genetiska material). En kopplingskarta utnyttjar att 
markörer nedärvs olika ofta tillsammans beroende på hur nära varandra de sitter på genomet. 
Markörer som sitter väldigt nära varandra nedärvs nästan alltid tillsammans, eftersom 
sannolikheten att en rekombination, dvs. att kromosomer från de två föräldrarna bryts isär just 
där, ska ske på det lilla området som skiljer dessa åt är väldigt liten.  
 
Kartan visar bara var genetiskt material finns om man kan koppla detta till en markör som 
finns på kartan. Det kan jämföras med att leta efter en liten ort på en karta: först letar man 
efter en storstad som man vet finns i närheten för att hamna på rätt spår. Av kopplingskartan 
får vi fakta av typen ”Dalby ligger i närheten av Lund”. På den genetiska kartan kan vi då leta 
upp Lund, som i detta fall är en genetisk markör, för att hitta Dalby, motståndskraft mot 
mjöldagg. 
 
Resultatet var att två platser som påverkar motståndskraften hittades, ett som visade sig 
avgöra nära en tredjedel av den variationen i sjukdomsresistens som plantorna visade och ett 
som avgjorde drygt 10 procent. Det betyder att vi nu har två platser markerade på vår karta, 
som vi vet att vi vill ha med oss till kommande generationer av havre, för att de ska få en god 
motståndskraft mot mjöldagg. Ett annat viktigt resultat är att detta är den andra kartan 
någonsin på havre med denna typ av genetiska markörer som har producerats och den kan 
utgöra en referenspunkt för framtida karteringar. Detta har ekonomiska fördelar för bonden 
som får ut en bättre skörd och miljömässiga för oss alla, eftersom vi minskar användandet av 
bekämpningsmedel. 
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Using DArT markers to create a linkage map of hexaploid oat (Avena 
sativa L.) and the location of QTL governing powdery mildew resistance 

 
The need for oat cultivars resistant to powdery mildew is increasing for environmental and 
economic reasons. Molecular markers, linked to genes controlling resistance, can facilitate the 
development of resistant cultivars. In this master thesis, DArT markers and microsatellites 
were used to create a linkage map of hexaploid oat. When adding phenotypic data from 
greenhouse and field experiments, QTL for powdery mildew resistance were identified. One 
major QTL was found for field resistance, accounting for 31.7% of the phenotypic variation. 
For greenhouse resistance, an unlinked QTL with smaller, and opposing, effect was found. 
Also discussed are the breeding goals in the perspective of sustained and increased 
profitability for the future, but also in the sense of what genetic resources are in the gene pool 
that is cultivated oat today, why it may not be sufficient, and what we might do to increase it. 
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