


Graminor AS

 Norges eneste planteforedlingsselskap
 Staten og norske såvareforretninger er 

hovedaksjonærer
 Hovedoppgave: Gi norske bønder 

tilgang til best mulig plantemateriale 
tilpasset norske dyrkingsforhold
 Prøving av utenlandsk plantemateriale
 Egen foredling



Graminors strategier for 
foredling av framtidas kornsorter
 Fortsette konvensjonell foredling med økt fokus på 

effektivitet og presisjon
 Ny teknologi

 Identifisere problemer som vil opptre med økt 
frekvens som følge av klimaendringene
 Lete etter genetisk  toleranse/restens mot disse 

problemene 
 Innføre slik genetisk  toleranse/restens i det norske 

foredlingsmaterialet så raskt og effektivt som mulig
 Ny teknologi



Konvensjonell planteforedling 
med økt effektivitet og presisjon
 Klimaendringene går ikke raskere enn at det vil 

være god korrelasjon mellom sorters avkastning 
i prøveperioden og i de påfølgende år da sorten 
kommer i dyrking.

 Gir også muligheter til å ta ut positive effekter i 
form av økt produktivitet.

 Ny teknologi gir muligheter for et sikrere utvalg 
av de mest produktive sortene.



Ny teknologi i planteforedlingen

Phenomix
 Automatisk innsamling 

av enorme mengder 
fenotypiske data og 
analysen av disse

 Innsamling av data 
med droner og roboter
påmontert 
multispektrale 
kameraer og andre 
typer sensorer



Ny teknologi i planteforedlingen
Genomisk seleksjon: Utvalg basert på beregna dyrkingsverdi

Fenotyping:
Forsøksresultater:
avling, veksttid,
resistens, kvalitet

Genotyping:      

Modell
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Ny teknologi i planteforedlingen
Genomisk seleksjon: Utvalg basert på beregna dyrkingsverdi

Fenotyping:
Forsøksresultater:
avling, veksttid,
resistens, kvalitet

Genotyping:      

Modell

Foredlingsmateriale

Genotyping

Potensiell
Ny sort Prøving



Problemer som vil opptre oftere 
som følge av klimaendringene

 Plantesjukdommer
 Fusarium
 Rust
 Nye bladflekker

 Kvalitetsproblemer
 Aksgroing
 Redusert glutenkvalitet



Problemer som opptrer med ujevn 
styrke og uforutsigbar frekvens er 
vanskelige å håndtere i foredlingen

 Vanskelig å få til effektiv testing også i sesonger 
uten problemer

 Genetiske markører 
og markørassistert 
seleksjon hvis resistens 
er enkelt nedarvet

 Er egenskapen 
komplisert nedarvet
kan genomisk seleksjon være en mulighet



Sammendrag
 Graminors kornforedling vil i framtida kombinere 

tradisjonelle foredlingsmetoder med ny teknologi
innen både innsamling av data, dataanalyse  og 
bioteknologi.

 På den måten håper Graminor å tilby framtidas 
korndyrkere høgtytende, robuste sorter som både 
vil være i stand til å utnytte fordelene 
klimaforandringene vil gi i form av større potensiell 
produktivitet, og som vil være sterke mot de 
problemene som vil øke i frekvens og intensitet



Takk for
oppmerksomheten !
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