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Ett nytt fältförsök visar att sorter av 
hybridpotatis kan ge lika hög skörd som 
dagens vanliga sorter på  marknaden. 
Men den största fördelen med hybrid-
tekniken är att förädlingsarbetet kan 
påskyndas och ge nya sorter med 
förbättrade egenskaper snabbare.

AV MARKUS HOFFMANN

P otatis är som många vet 
 världens tredje viktigaste 
livsmedel efter ris och vete. Det 

är en avgörande gröda för att kunna 
livnära sig för många människor. En 
beräkning för exempelvis Indien visar 
att konsumtionen av potatis beräknas 
öka från cirka 5,5 till 15 kg per person 
och år till år 2030. Det motsvarar 
behov av ytterligare 20–30 miljoner ton 
potatis varje år.

Mot den bakgrunden är det natur
ligt att många forskare världen över 
arbetar med att få fram nya sorter som 

både avkastar mer och som är tåliga 
mot sjukdomar. En särskild gren av 
forskningen syftar till att skapa möjlig
het att odla potatis med sådd av frön 
istället för sättning av knölar och sådan 
forskning har pågått åtminstone sedan 
1970talet.

Samarbete
Som vi berättat tidigare pågår i 
Nederländerna ett samarbete mellan 
potatisförädlingsföretaget Solynta 
och det välrenommerade Lantbruks
universitet i Wageningen om hybrid
förädling för att få fram diploida sorter 
av potatis istället för dagens sorter som 
är tetraploida.

Förenklat beskrivet har diploid 
potatis två uppsättningar kromosomer 
istället för fyra hos de tetraploida. 
Hybridförädling, som inte ska för
växlas med GMO, har sina anor 
tillbaka till 1930talet och har gett stora 
vinster i andra grödor. Ofta används 
skörden av majs som ökat med 500 

procent som exempel. Eller att tomater 
smakar bättre och finns i fler sorter än 
tidigare.

Men för potatis är det inte lika lätt 
eftersom den genetiska strukturen är 
mera komplicerad. Hösten 2019 gav 
de båda samarbetsparterna ovan till
sammans ut ett pressmeddelande om 
att de lanserar den diploida hybrid
sorten Solyntus på marknaden sam
tidigt som de beskrivit hela dess genom 
och gör den kunskapen tillgänglig på 
marknaden. Fördelen med diploid 
potatis är att förädlingen går snabbare 
än de flera år som det tar att få fram en 
ny potatissort. Frågan är hur diploida 
sorter hävdar sig i fält?

Från frö till sättknöl
Nyligen publicerade forskare från 
Wageningen och Solynta en ny studie i 
tidsskriften Potato research. Där jämför 
de odling i fält av diploida hybridsorter 
med de vanliga tetraploida sorterna 
på marknaden. 65 diploida sorter 

Diploid hybridpotatis    
     ett steg närmare
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valdes ut för odling för att jämföras 
med 19 vanliga sorter som Bintje och 
också Russet Burbank som används till 
McDonalds pommes.

För att få fram diploid utsädespotatis 
såddes året före fältförsöket genetiskt 
rena frön i kruka i växthus. Sex veckor 
senare i maj sattes plantorna ut och 
90 dagar senare dödades blasten och 
ytterligare tre veckor senare skördades 
utsädespotatisen. Då var allt klart för 
fältförsöket som följande år gjordes 
hos sammanlagt fem potatisodlare i 
Frankrike, Belgien och Nederländerna. 
Odlingen i sig gjordes på konventio
nellt sätt med växtnäring och växt
skydd men skörden behandlades noga 
och varenda potatis räknades och dess 
form mättes med en 3Dkamera.

Från 16 till 101 ton
Den högsta medelskörden för all potatis 
var 54 ton per hektar och det var i 
Hilvarenbeek i Nederländerna och den 
lägsta var 27 ton i Berthem, Belgien. De 
65 diploida hybriderna var inte valda för 
hög skörd utan för stor genetisk varia
tion i egenskaper. Trots det avkastade 
de bästa hybriderna lika mycket som de 
sämsta konventionella sorterna.

Medelskörden för hybriderna var 
16 till 52 ton per hektar och för de 
 konventionella sorterna 52 till 101 ton 
per hektar. Även halten torrsubstans 
mättes eftersom det har stor betydelse 
för chipstillverkning och hybrid
sorterna varierade från 15,8 till 21 
procent ts vilket var ungefär som för de 
konventionella.

Potatisens form och uniformitet är 
också viktig för livsmedelsindustrin 
och där uppvisade hybriderna lite 
större variation. Antalet stjälkar var 
högre för hybriderna med 26 mot 15 
stjälkar per kvadratmeter. Å andra 
sidan hade de vanliga sorterna fler 
potatisar per stjälk vilket gjorde antalet 
potatisar per kvadratmeter ungefär lika 
för de båda tävlande grupperna (43–45 
per kvdratmeter).

Inavel ställde till det
Julia Stockem arbetar på företaget 
Solynta i Nederländerna och är första
författare till studien ovan. Solynta 
lever av att sälja sitt utsäde och hon 
pratar för varan samtidigt som försöket 
ovan är gjort på vetenskaplig grund.

– Just nu använder många  universitet 

och institut diploid potatis i sin 
 forskning. En del använder dem för 
att studera odlingsegenskaper i fält 
och en del gör grundläggande genetisk 
forskning och till och med för odling 
inomhus, berättar hon.

Vad kan förklara den lägre skörden 
hos hybriderna och de i övrigt något 
sämre utfallet jämfört med de konven
tionella sorterna?

– Före vi gjorde våra första test
hybrider av potatis var våra föräd
lingslinjer behäftade med effekter av 
inavel, förklarar Julia. Vi odlade och 
selekterade dem i växthus vilket gör det 
omöjligt att selektera på av kastning. 
Hybriderna i det här försöket var 
tidiga testhybrider och därför inte 
utvalda för hög skörd. Men ändå fanns 
det tillräcklig variation i egenskaper 
bland hybriderna för att nå de vanliga 
sorternas lägsta skörd.

– I de nya hybriderna har vi 
kombinerat önskade egenskaper och 
vi har löst problemet med inavel i 
föräldra generationen. Vi känner oss 
helt säkra på att hybridpotatis till slut 
kommer överträffa den tetraploida 
på grund av de stora fördelarna med 
hybrid förädling jämfört med tetraploid 
förädling.

Är hybridpotatis framtiden?
Den största fördelen med diploid pota
tis jämfört med de vanliga tetraploida 
är just själva hybrid förädlingssystemet. 

Det gör det möjligt att sikta på sär
skilda egenskaper och samla resistens 
i en hybrid. I ett EUprojekt har 
det visats att det gick att placera två 
resistensgener mot bladmögel i en sort 
inom loppet av två år och det testades 
sedan i fält.

Förutom det utgörs startpunkten 
för diploida hybrider av genetiskt rent 
utsäde – true seed. Uppförökningen 
av plantor av frö går snabbare och 
under en växtsäsong kan miljoner 
frön produceras. Dessutom är det 
lättare att transportera och lagra frön 
än  utsädespotatis och frön är fria från 
sjukdomar.

– Vi arbetar hårt för att få ut vår 
teknologi på marknaden. Vi menar 
att vi kan hjälpa lantbrukare över 
hela världen med vår innovation och 
samtidigt göra hela värdekedjan kring 
potatis mera hållbar. Just nu håller 
vi exempelvis på att få våra första 
 hybrider registrerade för odling i 
Afrika, avslutar Julia. ■

”Vi kan hjälpa lant-
brukare över hela världen 
med vår innovation 
och samtidigt göra hela 
värdekedjan kring potatis 
mera hållbar”  Julia Stockem, Solynta

Julia Stockem, Solynta.




