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Kan Brassica  
hämma ärtrotröta? 



Vitsenap, Senapskål, Oljerättika 

Brassicamellangrödor 

’Biofumigation’   -    Biosanering 

Presenter
Presentation Notes
Biofumigation utnyttjar en grupp av ämnen som bildas i korsblomstriga växter s.k glukosinolater. Vid sönderdelning av växtmaterialet kommer glukosinolaterna i kontakt med ett enzym som också finns in växten men är separerat från GSLs + vatten bildas det flyktiga ämnen t.ex isothiocyanaterAnalys av GSl innehållet visar att arterna skiljer sig år i vilken typ av GSl den innehåller också olika stadier av plantornas utveckling och olika delar tex skiljer sig innehållet i ovanjordiska delar med innehållet i rötterna.



Glukosinolater  

(Rask et al., 2000.) 



Mellangrödor 
•Sanerare 

•Strukturförbättrare 

•Fånggröda 

•Gröngördslingsgröda 

 

Hur påverkar 
mellangrödor 
ärtrotröta? 

Aphanomyces euteiches 
Ärtrotröta Brassica-mellangröda 



Livscykel Aphanomyces euteiches (ärtrotröta) 



Växthusförsök 



Vitsenap 
Sareptasenap 
Oljerättika 
Råg 
Rajgräs 

Sjukdomsindex 



Sareptasenap 
Brassica juncea 

Vitsenap 
Sinapis alba 



• Växtslag korsblomstriga (Brassicaceae) 
• Sort 
• Växtdel rot, stam, blad, frö 
• Utvecklingsstadium 
 

OLIKA GLUKOSINOLATINNEHÅLL 





    Sareptasenap      Vitsenap 
    Brassica juncea      Sinapis alba 
 
Glukosinolat  Sinigrin      Sinalbin  
 
Typ av GSL   Alifatisk     Aromatisk 
 
 
Isothio- 
cyanat    Allyl ITC     Benzyl ITC 



Skott 

Hossain, S 2013 

Presenter
Presentation Notes
Vi valde att arbeta med två olika brassica växter sarepta senap Brassica juncea och vitsenap Sinapis albaStudeier i labb visar att ovanjordisk skott påverkar ärtrotrötesvampen kraftigt juncea mer än vitsenap. Det är också viktigt hur länge svampen är exponerad.



Analys av isothiocyanater  

Gaskromatografi  
 
Mass-spektrometer 

Dominerande: 
Allyl ITC – Sareptasenap 
 
Benzyl ITC - Vitsenap 



ITC frigörs snabbare från vitsenap 



Växthusförsök 

Torka växtmaterialet 
vid låg temperatur, 
+ 35 ̊  C 
mals till pulver 

Brassicapulver + 
oosporer 
blandas i fältjord 



Biotest för analys av ärtrotröta 



Rötter 

Hossain, S. 2013 

Råg               Sarepta           Vitsenap 

Sjukdoms-
index efter 11 
veckor 

Presenter
Presentation Notes
Vi ville också studera opåverkade rötterns påverkan på den jordburna ärtrotrötesvampen. Trots att inte växten blev sönderhackad kunde man se en effekt av i detta fall vitsenaps hämning av ärtrotröta.Insamling av flyktiga ämnen i jord rotzonen av växande B. juncea och S. alba. När det gäller rötter visade nu vitsenap S. alba mest hämmande effekt och analysen visade att isothiocyanater detekteras som har påverkat patogenen. 



N2 fixerande bakterier  
 
Nitrifikationsbakterier och archeer 

Ingen  påverkan på gynnsamma  kvävebakterier 



Slutsatser – att ta med hem 
 
Val av brassica-gröda viktigt 
 
Biosanering kräver stor mängd biomassa = 
hög koncentration  
 
Exponeringstid viktigt 
 
Vitsenap hämmar ärtrotröta 
 
Gynnsamma kvävebakterier påverkas inte 
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