
Växtbioteknik då och nu
Anders Nilsson

f d forskningschef Svalöf Weibull, nu forskningssekr SLU



The “Amylogene Story”



Amylopectin Potato

Amylopectin 
100%

 Notification for commercial release in EU 1998 (still 

pending– market release 2005?)

 ~100% amylopectin in starch

 Negligible to no yield drag in commercial varieties.

 Potential uses:

– Non-food uses for paper (wet-end, coating), 

adhesives, textile sizing and waste water 

treatment

– Food uses for soups, creams and sauces, 

storage stable milk products, coatings

High Amylopectin Potato



Frosttolerans i potatis

• Initierat i Amylogene av Stärkelseföreningen

• Mål: potatis som tål ’järnnätter’ och den första frosten på hösten

• En sort i Alaska men omöjlig att korsa med

• Gen från ishavsflundra 

• Fältförsök i mitten på 90-talet men inte tillräcklig frosttolerans

• Vi förstod inte varför detta ansågs så kontroversiellt – lång tradition av 
korsningar mellan närbesläktade arter i växtförädlingen – jfr rågvete



Transgen rapsbaggeresistens
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GMO-motståndare som påverkat mig

• Samtal med min bror och svägerska om deras eko-odling

• Diskussioner med Mikael Karlsson, SNF i det första dialogprojektet om 
egenskaper där gentekniken skulle kunna användas – resistens mot 
bladmögel i potatis

• Utformning av KSLAs yttrande om herbicidtolerans tillsammans med 
Inger Källander, Ekologiska lantbrukarna

• Insikt om nödvändigheten av att visa respekt för andras åsikter för att 
kunna föra en diskussion 
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• Utmaningen: Utveckla potatismaterial som har en 

avsevärt förbättrad resistens mot potatisbladmögel 

och brunröta:

Genteknisk resistensförädling mot 
bladmögel i potatis
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Klassisk GMO Klassisk mutagenes Ny teknik

DNA-sekvens integreras
i arvsmassan.
Hybridnukleinsyra.

Slumpmässiga mutationer 
över hela arvsmassan.
Skapas mha. strålning
eller kemikalier.
Ingen hybridnukleinsyra.

Riktad mutagenes 
Hybridnukleinsyra kan 
användas i första steget.

Regleras Regleras inte Regleras?



I den färdiga plantan går det inte att avgöra om 
mutationen: 
 uppstått naturligt
 skapats via klassisk mutagenes
 skapats via ny teknik för riktad mutagenes

En metod för analys av en specifik förändring  
är ett krav vid marknadsgodkännande enligt GMO-
lagstiftningen.

Inget nytt genetiskt material integreras i  
arvsmassan.

Gemensamt för tekniker för riktade mutationer



Egenskaper med riktade mutationer

• Mer hållbar resistens 
• Släcka ner gener som gör att en växtskadegörare identifierar en potentiell 

värdväxt och etablerar sig

• Resistens mot potatisbladmögel 

• Resistens mot ärtbladlus

• Resistens mot svampsjukdomar i stråsäd

• Jfr resistens mot mjöldagg i korn

• Specifik kvalitet
• Stoppa syntes av det protein i vete som ger reaktion för glutenintolerans och 

samtidigt med bibehållen bakningskvalitet


