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Nye og traditionelle 
metoder i 
planteforædling 



Traditionel forædling 

• Vælge forældrene 
• Krydse forældrene 
• Selektere i afkommet fra krydsningerne 
• Rendyrke 

• Selektere i frøsamlinger, i gamle og nye sortssamlinger 
• Forædlingsprogrammer har medført indsnævring af diversitet, fastlåsning 

af nogle vigtige egenskaber (f. eks. resistens mod sygdomme, maltning) 
• Behov for at tilvejebringe ny diversitet / mangfoldighed i de fastlåste 

egenskaber 
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Selektere i frøsamlinger, gamle og nye sortssamlinger 

• Højere farvepigment i gulerødder 
• Hjemtage linjer fra Nordisk Genbank og andre samlinger 
• Krydse mange linjer, såkaldt ”poly-cross” 
• Finde ekstremerne i farvepigment ind 
• Lave ny variation ved at krydse 
• Lave ny mangfoldighed med mutagener 
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Bioteknologiske landvindinger til gavn for planteforædling, 
frøsamlere, økologer, botaniker,…. 
• 1980erne DNA sekvensering af plantegener (Nobelpris i 1980) 
• 1990erne genetisk modificerede afgrødeplanter med agrobakterium 
• 1990erne PCR lyn-opformering af DNA sekvenser (Nobelpris i 1993) 
• 2010erne målrettede mutationer, ODM, crispr/cas 
• 2010erne genomisk selektion 
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Nye metoder i planteforædling (NPBT) 

• Oligonukleotid mutagenese (ODM) 
• Zinc Finger Nuklease Teknologi (ZFN) 
• Cisgenese og intragenese (kartofler) 
• Podning (træer, roser, m.m.) 
• Agro-infiltrering (produktion af antistoffer) 
• RNA-afhængig DNA methylering (RdDM) 
• Revers forædling (gendanner forældre linjerne) 
• Syntetiske genomer 
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Oligonukletide mutagenese 

• Den første genetiske 
editeringsmetode blev udviklet i 
1990erne 

• 40 nukleotider anvendes til 
mutationen 

• De 40 nukleotider er syntetiske 
med en rygrad af aminosyrer 

• Punktmutationer, indsætte / fjerne 
nogle få nukleotider 

• Intet fremmed DNA bliver indsat i 
plantegenomet (20 nt grænsen) 
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CIBUS Rapid Trait Development System (RTDS™) 

• CIBUS har fremstillet raps-sorter 
som de for et par år siden spurgte 
hos en række Europæiske lande 
om de kunne markedsføres. Seks 
lande svarede, ja, det er OK. 

• SU Canola™, en gmo-fri raps som 
er tolerant overfor sulfonylurea. 
Godkendt i Canada og USA til 
markedsføring fra 2016. 

• RTDS er oligonukleotid 
mutagenese  (ODM) 
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Flere målrettede mutationsmetoder 

• Zinc finger 
• TALEN 
• CRISPR 
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De 2 første bruger et protein som 
binder til DNAet og et enzym som 
klipper DNA strengen 
CRISPR/Cas9 bruger et guide-RNA 
som binder til DNAet og Cas9 som 
klipper DNA strengen 
Planten vil ikke indeholde noget 
fremmed DNA indsat i den endelige 
form 



Champignon uden brunfarvning 

• Fremstillet med crispr/cas metoden 
• Brunfarvning udgås ved inaktivering af et phenoloxidase enzyme 
• Kræver ingen godkendelse fra USDA 
 



Revers forædling 

• Ofte forældrene til succesfulde og 
attraktive prydplanter, afgrøder, 
gået tabt 

• Revers forædling er en metode til 
at gendanne forældrene så ny 
mangfoldighed kan skabes 

• Det første trin kræver gmo for at 
undgå overkrydsning, men i den 
endelig form er planterne gmo-fri 
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Mutationsforædling 
Eksempel: byg mlo resistens på 3 måder 
• Induceret mutation – ny mangfoldighed 

• Behandle 24000 bygfrø med kemikalie eller bestråling 
• Undersøge 20.000 bygmutantlinjer for resistens mod meldugsvampen 
• Rendyrke byg mlo resistente mutantlinjer til forædling 

• Spontan / naturlig mutation 
• Opdage en plante i en bygmark som er resistent overfor meldug 
• Rendyrke byglinjen til forædling 

• Induceret / naturlige mutanter kræver ingen viden om gen-sekvensen 
• Crispr/cas, 

• Introducerer mutationen direkte i mlo-genet 
• Forudsæt: gen-sekvensen er kendt 
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Undtagelser fra EU GMO regulativ 
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Nye metoder i planteforædling (NPBT) 
Hvilke er GMO efter EU regulativet? 
• Oligonukleotid mutagenese (ODM) 
• Zinc Finger Nuklease Teknologi (ZFN) 
• Cisgenese og intragenese (kartofler) GMO 
• Podning (træer, roser, m.m.) GMO 
• Agro-indfiltrering GMO 
• RNA-afhængig DNA methylering (RdDM) 
• Revers forædling (gendanner forældre linjerne) 
• Syntetisk genomer GMO 
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Hvad nu… 

• Mange afgrøde/nytteplanter er eller bliver DNA sekventeret 
• Brug de nye mutations metoder som kan undtages fra EU regulativet om 

gmo planter 
• Skaber nye muligheder for mange planteforædlere, ingen kostbare 

godkendelser, som kun meget store virksomheder kan bekoste 
• Usikkerhed omkring patenter for crispr/cas9; det kan forsinke anvendelsen 

i kommerciel forædling; 
• Patent claims on CRISPR 

1-MIT (Feng Zhang, Broad Institute) 
2-Jennifer Doudna of the University of California, Berkeley, 
2-Emmanuelle Charpentier, Helmholtz Center, Germany 
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