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Hva er planteforedling
 Endring/forbedring av viktige egenskaper hos dyrkede  

planter ved hjelp av:
 Genetisk variasjon , utvalg i mange ledd, prøving  

under ekstreme og aktuelle betingelser
 Målet er å få godkjent ny sort på markedet som er 

bedre enn det som fins fra før
 I Norge er det ikke tillatt å produsere / dyrke GMO 

(genmodifiserte organismer). Norsk planteforedling 
drives med tradisjonelle og godkjente metoder



Kornforedling
 Norsk kornforedling bygger på arven fra det naturlige 

utvalget og det mer eller mindre målrettede utvalget 
som bønder bedrev i sin korndyrking i ‘uminnelige 
tider’ fra kornet kom til landet.

 Gjenoppdagelsen av ‘de Mendelske lover’ med arv og 
genetikk rundt år 1900 igangsatte en voldsom aktivitet 
i den ‘vitenskapelige’ foredlingen, og i Norge poppet 
det opp forskingstasjoner over hele landet.

 Første steg var ‘reinlinjeutvalg’ i landsorter
 Neste steg var målrettede krysninger mellom linjer



Metoder
 Kombinasjon av egenskaper og lage variasjon 

gjennom kryssing (paring) av individer med ønska 
egenskaper i kombinasjon

 Klimaregulert veksthus (kryssing, testing, utvalg)
 Frilandforsøk
 Utnytting av sørlig hemisfære (New Zealand) for å 

spare tid/få flere generasjoner (korn)



Tidsperspektiv i foredlingsprosessen
 Tidsfaktoren bestemmes av genetikken
 En er  nødt til å tenke langsiktig
 Fra kryssing til ny kornsort: minst 10 år
 Gode kombinasjoner ’vokser ikke på trær’
 Må ha stort materiale med genetisk variasjon



Verktøy
 Forsøksmetodiske opplegg 
 Statistisk bearbeiding av innsamlet datamateriale. Må 

få mål på og kontroll med den forsøksmessige ’feil’ 
som grunnlag for å måle genetisk framgang. 

 Flere gjentakelser, flere felt. Samspill med steder
 Arvbarhet
 Utvalgsmetoder. Molekylære markører. 
 MAS (markørassistert seleksjon)
 GS (Genomisk seleksjon)
 Crispr-Cas9 (?)



Byggforedling
 Sammen med grovfôr er bygg en nøkkelfaktor for en 

høg sjølforsyningsgrad!
 Nasjonal matsikkerhet og solidaritet

 Fra 1975 er kornforedlinga gradvis sentralisert, og fra 
år 2002 i praksis på ett sted. Det er fordeler med det, 
men foredlingsmaterialet har nytt godt av langvarig 
lokal foredlingsaktivitet!

 Toradsbyggforedling ble avviklet i 1993 (delegert til 
SW), men gjenopptatt i 2013. Nye utfordringer



Kornforsøk Bjørke



A. Norsk kornforedling. Hvordan viser den vei for 
framtidig klimatilpasning i Nordens marginalområde
 Norsk ‘vitenskapelig’ kornforedling fra ca. 1910 og til i 

dag har gjennomgått en ‘eventyrlig’ utvikling, og kan 
vise til ‘eventyrlige’ resultater.

 Det er utviklet sorter tilpasset en svært variert og 
vekslende jordbrukshverdag:
 Endra dyrkingsteknologi
 Endra høsteteknologi
 Gjødslingsmengde og –strategi
 Egenskapsprioriteringer /prisgraderinger
 Klimafluktuasjoner
 Gradvis varmere/våtere/villere klima



Avlingsframgang i nye byggsorter 
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B. Foredlingsmål for avlingsframgang under norske 
forhold som eksempel for klimatilpasning 

 Avling er ‘fasiten’ på mange foredlingsmål. Viktig
 Avlingsstabilitet over steder og år
 Evne til å tåle tørkestress
 Evne til å tåle for mye vann. ‘Waterlogging’
 Stråstyrke
 Dryssfasthet, motstå stråknekk og  aksknekk
 Resistens mot groskade. spiretreghet
 Sjukdomsresistens mot dominerende sjukdommer



Klima

 Gradvis varmere/våtere/villere
 Dette blir hverdagen framover!
 Vi vet at klimaet endres. Omtrent ‘alle’ er klar over 

det. Vi har satt oss klima-mål, max 1,5-2 grader 
temperaturauke globalt. Dette er drastiske endringer . 
Lokale utslag blir mye større.

 Vanskelig å spå om 
 Farten på endringene
 Mulighetene til å stoppe/snu utviklingen gjennom vår 

endrede atferd
 Vår vilje/evne til endringer



Klima forts.
 Går endringene for fort til at vi kan tilpasse 

foredlingsmaterialet gjennom gradvis forbedring av de 
viktige egenskapene?

 Mye tyder på det. Det er sannsynlig at vi må bruke all 
vår viten og teknologisk nyvinning på ‘høygear’.  Ta i 
bruk kunnskap og genetisk variasjon tilgjengelig i 
våre genbanker, og kartlegge og søke etter nye 
kombinasjoner.

 Vårt nordiske klima kombinert med daglengdeforhold 
gjør våre utfordringer ‘unike’.



Resistensforedling
 Kornforedling / sortsutvikling er dynamiske prosesser. 

Utvikling og endring skjer hele veien, sjøl om den er 
langsom og langsiktig.  Tankegodset og filosofien bak 
er i samsvar med strategier for takling av 
klimaendringer. 

 Satsing på resistensforedling viser at en er villig til å ta 
miljørelaterte valg som har betydning i klimakampen.

 Resistens koster, og satsing på resistensforedling 
koster mye, og har også følger for farten på 
framgangen i et foredlingsprogram.



Resistenskilder
 Kunnskap om hvor en skal lete

 Oversikt over eget (foredlings)materiale
 Nordisk Genbank
 Internasjonale genbanker

 For-foredling (Prebreeding)
 Samarbeid over landegrenser/institusjoner/bedrifter

 Eks: PPP (Public Private Partnership) Nordisk
 Prosessinnføring av gener fra utilpassa genmateriale 

til mer tilpassa avansert foredlingsmateriale



C. Sykdomsutfordringer i bygg. 

 Mjøldogg
 Bygg brunflekk
 Grå øyeflekk
 Ramularia
 Bipolarisflekk
 Fusarium
 Rust
 Sot
 mfl.



Konsekvenser av sjukdomsangrep
 Alle sjukdommer fører til svekkede planter og går ut 

over avling og kvalitet. Men det er stor forskjell på 
hvor og når de gjør skade. (detaljer må utebli)

 Fusarium-arter produserer i tillegg soppgifter som er 
skadelige for dyr og mennesker



Forebygging
 Dette varierer også svært fra soppart til soppart
 Vekstskifte, god jordarbeiding (pløying!), reint såfrø, 

beising av såfrø, sprøyting til riktig tid og riktig 
middel og dose. Varierende virkning.  Fusarium-arter 
har stor motstandsevne mot sprøytemidler. Noen arter 
er umulig å ta med sprøyting (eks F. langsethiae) 

 Resistens i sortene mot sjukdommene er den beste 
forebyggingen, og resistensforedling er derfor et viktig 
redskap i kampen mot sjukdommer.



Eksempler på foredling for bedre 
resistens mot aktuelle sykdommer
 Det er arbeidet med sjukdomsresistens mot de fleste 

av de nevnte sjukdommene oppgjennom årene.  
 Summarisk:
 Mjøldogg: ml-o resistens (o5 og o11) + mange andre. 

Mange sorter har ml-o resistens, f.eks. Edel. (fokus 
også på ufullstendig resistens)

 Byggbrunflekk:  Mange gener med små effekter. 
Sorten Fager var god kilde til resistens. Fortsatt 
mange gode kilder, men ingen med full resistens.



 Grå øyeflekk: Har hatt sterk foredlingsfokus i minst 
35 år. (tidligere: ‘trøndersjukdom’). Mange 
enkeltgener for resistens. Pyramidisering av gener! 
Sorter med resistens: Lavrans, Tiril, Habil, Brage osv.

 Ramularia (Spragleflekk).  Fikk stort fokus i 
foredlingsprogrammet i Trøndelag. INGEN fullstendig 
resistens funnet.  Sannsynligvis mange gener. ‘Gaute’ 
og ‘Thule’ var av de beste kildene.  

 Bipolarisflekk. Har ikke vært gjenstand for aktiv 
foredling i Norge.  Det finnes resistens i det norske 
foredlingsmaterialet.  ‘Edel’ er trolig svært mottakelig



 Fusariumarter.  Først og fremst F. graminearum har 
vært undersøkt på stort foredlingsmateriale.  Det 
finnes variasjon i mottakelighet, men ingen er 
fullstendig resistent.  Toradssorten Gustav og 
seksradssorten Brage er av de beste i frilandstester. 

 Aktiv foredling for resistens har vært svært begrenset 
foreløpig (noe krysningsarbeid på sorten Chevron er 
utført), men gjennom nordisk ‘prebreeding program’ 
(PPP) er det gjort kartlegging. 

 Rust og Sot er foreløpig ikke i fokus foredlingsmessig



Ramularia



Hillplot



Holtheforsøk 2008



Råd
 Utnytt landets variasjon i geografi, jord og klima til å 

få de beste resultatene av seleksjoner, og testinger 
resistensmessig og avlings/-stabilitetsmessig!

 Få mål på genotype x sted samspill i bygg, og utnytt 
dette i foredling og sortsanbefaling

 Vær mye mer aktiv i å utnytte potensialet i 
genbankene.

 Fortsett den gode starten i utnyttinga av nye 
teknologier som MAS, GS, fenotyping (og Crispr-
Cas9?)



Forsøkstresker og HeidiTakk for meg
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