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Resumé 
Et døgns opbevaring af kartoffelknolde mellem såring og inokulering med kartoffelskimmel (Phytoph-
thora infestans) nedsatte angrebsprocenten stærkt, selvom der ikke kunne iagttages nogen tegn på 
forkorkning eller peridermdannelse efter så kort tids forløb. Derfor skal kartoffelknoldes vigtigste 
forsvar mod kartoffelskimmel næppe søges i deres evne til sårkorkdannelse, men i andre forhold, hvor-
med de kan reagere mod svampens indtrængen. 

1. Indledning 
Under kartoflernes optagning forekommer såring 
og naturlig inokulering med kartoffelskimmel 
(Phytophthora infestans) omtrent samtidig. En 
inokulering må dog kunne forekomme nogen tid 
efter såringen, f.eks. når knoldene i fugtigt vejr 
ligger oven på jorden i læsiden af inficeret top, 
når knoldene efter optagningen kommer i berø-
ring med eller dækkes med smittefarlig top eller 
jord. Endvidere når de opbevares under sådanne 
temperatur- og fugtighedsforhold, at der kan 
dannes sporangier på allerede inficerede knolde. 

Kartoffelskimlens muligheder for at inficere 
sårede, inokulerede knolde aftager stærkt med 
længden af den periode, der hengår mellem sårin-
gen og inokuleringen (Lohnis 1922), og må anta-
ges at være afhængig af de temperatur- og fugtig-
hedsforhold, de sårede kartofler opbevares ved. 

En egentlig sårheling er dog ikke den eneste 
årsag til en stigende resistens med længere inter-
valler mellem såring og inokulering. Det kunne 
Lohnis (1922) slutte udfra de undersøgelser over 
sårkorkdannelsen ved 15 til 37 °C, hun udførte i 

forbindelse med infektionsforsøg med kartoffel-
skimmel. Muller (1957) iagttog, at den beskytten-
de virkning af sårheling giver sig udslag på to må-
der. For det første ved en dannelse af nekrotiske 
forandringer, der øges med et stigende tidsinter-
val mellem beskadigelsen og infektionen, for det 
andet i en tydelig nedgang i sårfladens modtage-
lighed for infektion. 

Hvilken indflydelse en kortere tids opbevaring 
af sårede knolde ved 6 til 15 °C kan have på deres 
modstandsevne mod angreb af kartoffelskimmel 
er søgt belyst ved nogle forsøg. 

2. Materiale og metodik 
Undersøgelserne er udført i 2 år med Bintje og i 
det andet år tillige med sorterne Dianella og 
Kaptah. I det første år var alle knolde fra et parti 
kartofler taget op den 25. oktober. I det andet år 
var den ene gentagelse af Bintje taget op den 9. 
august og de to andre gentagelser den 9. septem-
ber, mens Dianella og Kaptah var taget op den 
18. september. Knoldene blev vasket og tørret 
efter optagningen og i en uge før den forsøgsmæs-
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sige såring hensat ved 15° og høj luftfugtighed. 
0-16 døgn efter såring ved afskrabning i top- og 
navleende mod sandpapir blev de inokuleret ved 
befugtning med en sporangieopslæmning eller ved 
at gnide sårene let mod fugtig, oprindelig damp-
steriliseret jord. Jorden var 4 til 7 døgn forinden 
blevet smittet med en sporangieopslæmning. 

Alle forsøgsled i samme forsøgsrække blev ino-
kulerede samtidig, mens såringen udførtes med 
varierende intervaller på op til 14 døgn før inoku-
leringen. 

I det første år var de anvendte intervaller mel-
lem såring og inokulering: 0 timer, 7 timer, 24 ti-
mer, 30 timer, 56 timer, 4 døgn, 6 døgn eller 8 
døgn, og knoldene blev opbevaret ved 15° og høj 
luftfugtighed fra såring til forsøgets afslutning. I 
det andet år var de anvendte intervaller: 0 timer, 
6 timer, 1 døgn, 2 døgn, 4 døgn, 7 døgn eller 14 
døgn, og mellem såring og inokulering blev Bintje 
knoldene opbevaret ved 

a) 6° og en relativ fugtighed på ca. 95, 
b) 8° og en relativ fugtighed på 90 til 100, 
c) 12° og en relativ fugtighed på 75 til 85 med 

enkelte udsving ned til 70 og op til 95 eller 
d) 15° og en relativ fugtighed på 95 til 100. 

Dianella og Kaptah blev kun opbevaret ved b) og 
d). Efter inokuleringen blev alle knolde opbevaret 
ved 15° og en relativ fugtighed på ca. 95 pet. 

I det første år inokuleredes 3 x 26 knolde pr. 
forsøgsled den 20. december, og angrebene taltes 
den 2. januar. I det andet år blev 24+15+19 
knolde inokuleret for hvert interval mellem sårin-
gerne, sort og opbevaringstemperatur, ved 6° dog 
kun 19 knolde pr. interval. De to første gentagel-
ser blev inokuleret den 18. oktober, den tredie 
gentagelse den 25. oktober, og antallet af angreb 
talt henholdsvis den 3. og den 4. december. Sam-
tidig med inokuleringen i dette år blev sårfladerne 
fra topenden på tre knolde skåret af og lagt i 65 
pet. alkohol. Sårfladerne blev anvendt til bestem-
melse af forkorkning og peridermdannelse ved 
inokuleringen. Denne bestemmelse udførtes i 
ufarvede snit ved hjælp af et Zeiss mikroskop 
med fluorescensudstyr og sædvanligvis ved en for-
størrelse på 16 x 10. 

3. Resultater 
Et døgn efter såringen var det ikke muligt at iagt-
tage noget tegn på en begyndende forkorkning af 
parenkymcellernes vægge, 2 døgn efter kunne en 
sådan iagttages, men kun hos knolde af sorten 
Bintje, der havde været opbevaret ved 15° (tabel 
1). 7 døgn efter var forkorkningen af parenkym-
cellerne begyndt hos Bintje opbevaret ved 8°, 
men ikke hos Dianella og Kaptah. 

Tabel 1. Lag affor korkede parenkymceller efter såring 
og opbevaring ved 6, 8, 12 eller 15 ° C 

Table 1. Layer of suberized parenehymeous cells after 
wounding and storage at 6, 8, 12 or 15° C 

Opbe- Døgn efter såring 
varet Days after wounding 
ved 1 2 4 7 14 

Stored Sort Forkorkede parenkymcellelag 
at C° Variety Suberized parenehymeous cells 

6 Bintje 0 0 0 0-beg. i -1 
8 Bintje 0 0 0 0-beg. i -1 
8 Kaptah 0 0 0 0 beg. 
8 Dianella 0 0 0 0 1 

12 Bintje 0 0 beg. l i 1-3 
15 Bintje 0 beg.-J i -1 2 2 
15 Kaptah 0 0 beg. l i 2 
15 Dianella 0 0 beg. 2 2 

Tabel 2. Peridermdannelse efter såring og opbevaring 
ved 6, 8, 12 eller 15 °C 

Table 2. Periderm development after wounding and 
storage at 6, 8, 12 or 15 C° 

Døgn efter såring 
Days after wounding 

Opbe- 7 14 7 14 
varet Lag af peridermceller 
ved Layer of periderm cells 

Stored Sort i alt deraf forkorkede 
at C° Variety total suberized 

6 Bintje 0 0 0 0 
8 Bintje 0 0 0 0 
8 Kaptah 0 0-2 0 0-2 
8 Dianella 0 0-3 0 0-3 

12 Bintje 0 0-3 0 0-3 
15 Bintje 0 3 0 2-3 
15 Kaptah 1-4 1-4 1-4 1-4 
15 Dianella 1-4 3-5 1-4 3-5 
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Figur 1. Infektion efter opbevaring af Bintje ved 6, 8, 12 eller 15 °C mellem såring og inokulering med 
kartoffelskimmel og derefter ved 15° og høj luftfugtighed. 
Figure 1. Infected wounds after storage of Bintje at 6, 8, 12 or 15 C° between wounding and inoculation of the 
tubers. After inoculation stored at 15 C° and high rel. humidity. 

Peridermdannelse i sårene (tabel 2) foregik hur-
tigst hos Dianella og Kaptah. Her kunne den un-
der opbevaringen ved 15° iagttages 7 døgn efter 
såringen og ved 8° efter 14 døgns forløb. Hos 
Bintje blev peridermdannelse først iagtaget efter 
14 døgns forløb og kun under opbevaring ved 
15°. 

Den virkning, sårhelingsperioden havde på an-
grebsgraden, var størst i det første døgn efter så-
ringen. I det første år, hvor knoldene blev opbe-
varet ved 15° efter såringen, blev angrebsprocen-
ten ved inokulering 0, 8,16, 24,48, 96,144 og 192 
timer efter såring henholdsvis 94, 74, 10, 6, 13, 8, 
4 og 0 pet. 

I det andet forsøgsår havde en kort sårhelings-

periode en lignende virkning på angrebsprocen-
ten hos de knolde, der var opbevaret ved 12 og 
15°, mens angrebsprocenten faldt noget langsom-
mere med sårhelingsperiodens længde hos de 
knolde, der havde været opbevaret ved 6 og 8 °C 
(figur 1). Først efter 7 døgns opbevaring ved 
disse temperaturer havde knoldene opnået en 
modstandsevne svarende til den, der var opnået 
efter et døgns opbevaring ved 12 og 15 °C. 

Den virkning, intervallet mellem såring og ino-
kulering havde på angrebsgraden, synes at have 
været af omtrent samme størrelsesorden hos de 2 
sorter, Dianella og Kaptah og lidt kraftigere end 
hos Bintje (tabel 3). 
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Tabel 3. Infektion efter opbevaring af Bintje, Dianella 
og Kaptah ved 8 og 15 °C i 0-8 døgn mellem såring og 

inokulering 
Table 3. Infections after storage of tubers of the varie-
ties, Bintje, Dianella and Kaptah at 8 or 15 C° in 0 to 8 

days between wounding and inoculation 

D ø g n mellem såring og inokulering 
Days between wounding and inoculation 

0 1 1 2 4 7 
Sort % infektioner efter »sårheling« ved 8 ° 
Variety % infection after »woundhealing« at 8 C° 

Bintje 89 82 35 29 25 7 
D i a n e l l a . . . 87 66 14 19 20 0 
Kaptah . 84 64 30 29 7 0 

% infektioner efter »sårheling« ved 15° 
% infection after »woundhealing« at 15 C° 

Bintje . 89 66 15 11 2 3 
D i n e l l a . . . . 87 44 10 4 3 7 
K a p t a h . . . . 84 54 11 10 0 0 

4. Diskussion 
Af det ovennævnte fremgår, at kartoffelskimmel 
blev meget stærkt hæmmet i mulighederne for at 
udvikle et egentlig angreb, når der var gået et 
døgn mellem såringen og inokuleringen. Selve 
sårhelingsprocessen kan derfor næppe have været 
den væsentligste årsag til denne hæmning, idet en 
begyndende forkorkning af parenkymcellerne 
ikke var synlig før efter et døgns forløb og først 
dækkede sårfladen nogenlunde efter 7 døgns for-
løb. Hertil kommer, at de ydre kår, 15° og høj 
luftfugtighed, gav gunstige betingelser for en hur-
tig spiring af svampens sporangier eller zoospo-
rer. Den væsentligste hindring for svampens ind-
trængen gennem sår, der ikke inokuleres samtidig 
med såringen, synes derfor at have andre årsager. 
De skal antagelig findes blandt de svampehæm-
mende stoffer, der dannes i knoldvævet efter en 
såring eller efter dets kontakt med svampen. Så-
danne stoffer betegnes sædvanligvis som phytoa-
lexiner. Såvel Ingham (1972) som Kue (1972) di-
skuterer i deres litteraturoversigter over phytoa-
lexiner disse stoffers og forskellige fenolforbin-
delsers betydning for kartoffelknoldes resistens 
mod kartoffelskimmel. Som fremhævet af Kue 
eksisterer der trods mange omfattende undersø-
gelser stadig nogen tvivl om, hvor stor en rolle 

klorogen- og kaffesyre spiller for sygdomsresi-
stensen. 

Da de foranomtalte forsøg har vist, at kartoffel-
skimlens indtrængen i knoldene er stærkt hæm-
met, inden tegn på sårkorkdannelse kan iagtga-
ges, synes de svampehæmmende stoffer, der dan-
nes i forbindelse med en såring eller med svam-
pens kontakt med knoldvævet, at kunne betragtes 
som det forsvar, knoldene udvikler mod svam-
pens indtrængen efter en såring og inokulering. 
Forkorkningen af parenkymcellerne og nydan-
nelse af peridermen synes at kunne betragtes som 
en mere passiv beskyttelse. Det kan tilføjes, at 
man herudfra ikke kan slutte, at de samme be-
tragtninger kan drages med hensyn til knoldenes 
modstandsevne overfor andre svampesygdomme. 
En egentlig sårheling synes f. eks. at være af stor 
betydning for modstandsevnen mod angreb af 
Fusarium coeruleum. Denne svamps muligheder 
for at angribe inokulerede, modtagelige knolde 
falder forholdsvis langsomt med sårhelingsperio-
dens længde. 

5. Konklusion 
En periode på et døgn mellem såring og inoku-
lering nedsætter kartoffelknoldenes modtagelig-
hed for angreb af kartoffelskimmel i en sådan 
grad, at det må antages, at knoldenes vigtigste 
forsvar mod svampens angreb ikke er deres evne 
til sårheling, men andre forhold, hvormed de 
reagerer mod svampens intrængen. 

Summary 
Tubers of the potato varieties Bintje, Dianella and 
Kaptah wounded at rose end and heel were stored at 
temperatures between 6 and 15 C° from 0 to 16 days 
before wounds were inoculated with late blight (Phy-
tophthora infestans). Tubers were then stored at 15 C° 
and high rel. humidity. 

Storage, between wounding and inoculation, at 15 
C° for one day effected a pronounced fall in number 
of infections, whereas storage at 6-8 C° for the same 
duration had considerably less effect on the severity o f 
attack, at the lower temperatures it was necessary to 
extend the period of storage, between wounding and 
inoculation, to seven days in order to attain the same 
degree of resistance as produced by storage at 15 C° 
for one day. 
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The above results and those of investigation of 
woundhealing in potatoes from the same samples as 
the test tubers and stored under the same conditions 
indicate the following: The most important defence 
mecanism in tubers against attack by late blight is 
unlikely solely to be due to their ability to woundheal 
but to other processes whereby the plant becomes mo-
re resistant to invasion by fungus. 
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