
 

TystofteFonden 
TystofteFoundation 
CVR-nr: 35872612 
Side 1 af 2 

Teglværksvej 10 
DK-4230 Skælskør 
Bank reg no. 2730 konto: 8981-874-197 

Phone: +45 5080 8450 
www.tystofte.dk 
info@tystofte.dk 

 

Referat: Fagudvalget for Sortsafprøvning 
Mødetidspunkt og sted:  
Tirsdag den 4. februar 2020, kl. 09:30, hos TystofteFonden, Teglværksvej 10, Tystofte, 4230 
Skælskør. 

Inviterede deltagere: 
Gerhard Deneken (GDE), Mette Jespersen (MJE), Lisbeth Vestergaard (LVE), Brian 
Bacher Pedersen (BBP), Jon Birger Pedersen (JBP), Steen Nørhede (SNØ), Merete Buus 
(MEB), Preben Klarskov Hansen (PKH) og Anders Søndergaard Larsen (ASL) 

Tekniske eksperter: Flemming Olsen (FOL), Lantmännen, Ulrik Hansen (UHA), Valsemøllen 

 

Afbud: 
Lisbeth Vestergaard, Steen Nørhede, Flemming Olsen 

 
1. Meddelelser 

a. Tystofte 
i. Der er opdateret i FU-intro i forhold til afprøvning af forældrekomponenter, 

samt foretaget nogle redaktionelle rettelser. 
ii. ASL orienterede fra evalueringsmøde for anmeldere af korn til 

sortsforsøgene til VP og Landsforsøgene.  
Hovedpunktet på mødet var håndtering af naboeffekt i kornforsøgene med 
særligt fokus på vinterbyg. Som introduktion blev der fremlagt data fra 
forsøg gennemført til høst 2019. Forskellige metoder til håndtering af 
naboeffekt blev diskuteret. Umiddelbart bliver forsøget delt op i 2-radede 
og 6-radede sorter og det blev aftalt med anmeldere og forsøgsværter, at 
TF og SEGES arbejder på en model for gennemførelse af forsøgene på en 
måde som tager hånd om problemstillingen. Hvis der findes en 
tilfredsstillende model ændres forsøgsplanen med virkning fra såning 2020. 
I 2020 gennemføres forsøg i vinterhvede med henblik på at undersøge 
naboeffekt i denne art. 
Protokollen for bestemmelse af sorters tilbøjelighed til aks- og 
strånedknækning blev også diskuteret. Herunder blev det fremført at 
modningstidspunktet ikke fastlægges særligt nøjagtigt på nuværende 
tidspunkt. Fremadrettet indføres i forsøgsplanerne for vinter- og vårbyg, at 
aks- og strånedknækning registreres i forsøgene ved høst. Dette vil ske i 
kombination med en registrering af nedknækning på udvalgte OBS-
lokaliteter 14 dage efter modenhed. Sidstnævnte vil efter to års afprøvning 
blive opgjort som BSL-score fra 1-9.  
Modenhed tages pt. som gennemsnit af de observationer, som foretages af 
OBS-værterne. For modning vil der i 2020 blive lavet forsøg med opgørelse 
vha. NDVI med henblik på differentiering af sorter på en skala fra 1-9. 
Nedknækning – kombination af opgørelse af modningstidspunkt mere end 
selve nedknækningsproblematikken. 
Endelig havde der været en diskussion af udsædsmængder for hybrider. I 
rug ligger mængden i forsøgene på niveau med det frøfirmaerne anbefaler i 
praktisk dyrkning. Dette svarer til 70% spirende frø ift. anbefalingen for 
linjesorter. I hvede er der endnu ikke etableret en konsensus om hvad man 
sår i praksis, og der blev argumenteret for, at det er vigtigt at differentiere 
mængderne efter såtidspunkt. Det blev konkluderet, at det ikke er muligt 
med en sådan differentiering. Med hensyn til udsædsmængden for hvede 
konkluderedes det, at anmeldere måtte melde ind med yderligere 
information i det omfang der bør ændres på mængderne ift. det 
nuværende niveau.  
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b. Landbrugsstyrelsen 
i. MEB – For brødhvede kommer enhed for biodiversitet med en revision til 

ikrafttrædelse i efteråret (1. august 2020).  
ii. Vedr. arbejdet med den nye plantelov, blev der gjort opmærksom på 

hjemmelsudfordringer i forhold til TF’s rolle. Disse løses hen over foråret 
med en lovændring samt ændringer af bekendtgørelser i den forbindelse. 

iii. Økologiforordningen: EU Kommissionen har nedsat en arbejdsgruppe som 
skal se på afprøvning med henblik på økologisk dyrkning. Der er en stor 
sandsynlighed for at det udmunder i en forsøgsordning i EU.  

2. Brødhvedevurdering, bilag 2 og 3 
a. Til høst 2019 var Dyngby og Koldkærgaard med som nye værter, men er 

ikke medtaget i vurderingen af anmeldte sorter. I 2018 kasseredes 
Bramstrup på grund af tørke. 

b. Der opdateres bilag med de 5 største sorter i opformering. 
  

 
3. Indstilling af sorter 

a. Inden en ny art gennemgås bliver FU spurgt, om der er generelle eller 
specifikke aspekter vedr. SES-afprøvning af enkelte sorter, der ønskes 
belyst eller diskuteret. FU-indstillinger vedr. SES- og værdiafprøvning af 
sorter, der blev behandlet, kan ses i mødets afkrydsningsskema – bilag 1. 

b. Afkrydsningsskemaerne skal ses i sammenhæng med 
Fagudvalgsrapporten, der dokumenterer de enkelte sorters indstillinger til 
godkendelse/afvisning hhv. yderligere afprøvning (bilag 4) 

c. Brødhvede - FU indstillinger vedr. de enkelte sorter fremgår af 
afkrydsningsskema vedr. brødhvedesorter (side 168).  
 

i. Korn: 
Vinterhvede VP/SES  
Vinterbyg VP/SES 

ii. Olieplanter: 
Vinterraps VP/SES 

iii. Græsmarksplanter 
Almindelig rajgræs VP 
Strandsvingel  VP 
Rajsvingel VP 
Engsvingel VP 
Timoté VP 

iv. Plænegræsser 
Engrapgræs VP 
Rødsvingel VP – S-mærkning kræver enten Scangreen 
eller Scanturf-afprøvning, der påviser sortens anvendelighed som plænegræs. 
Derfor anerkender vi ikke en delvis afprøvning i Scangreen/Scanturf som 
grundlag for en s-mærkning. 
 

4. Eventuelt: Dato for næstkommende møde er 26. november klokken 9.30 på 
Tystofte. Januar/februar 2021 – onsdag 3. februar 2021. 

 
Bilag: 

1. Fagudvalgsrapport (SES & VP),  
2. Brødhvedevurdering 
3. Indstillingsskema brødhvedesorter 
4. Fagudvalgets indstillingsskema vedr. SES-og værdiafprøvning 
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