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A,mders Borger"x

fCIræd ner flerårXge ksrms&r&er
* tXt frerntidems perrmmkulturlarrdbnuE
Af Anders Borgen

I dag sidder multinationa-
le firmaer på næsten al

forædling af korn og deres

formål er ikke at løse mil-
j øprob I em atikkerne for-
bundet med korndyrkning.
I den sammenhæng gØr

Anders Borgen et enestå-

ende arbejde med at for-
ædle flerårige kornsorter
tilpasset det danske klima.
Han appelerer til om flere
vil være med i arbeidet,

som en slags Open Source,

hvor gode erfaringer
deles.

Korns udbredelse og historie
Korn er forædlede græsser, som

høstes med henblik På at udnYtte

kemerne. Kom var den første

afgrøde, som menneskene begYndte

at dyrke systematisk for 10.000 år

siden, og har lige siden være den

mest dyrkede i næsten alle land-

brugskulturer. Blandt komafieme
finder man også i dag alle de mest

udbredte kulturplanter. Således

kommer 80% af alle de kalorier, der

findes i verdens fødevarer, fra korn,

og også i Danmark er korn den mest

udbredte afgrødetype, som dækker

213 af det danske landbrugsareal.

Når man ser på miljøet, og særligt

landbrugets betydning for miljøet,

så er det derfor helt afgørende,

hvordan kom dyrkes.

Problematisk at korn har sin

oprindelse i mellemøsten
Alt korn dyrkes som 6t-årige

afgrøder. Det vil sige, man Pløjet
eller på andre måder forbereder jor-

den på såning, og efter høst døt

plantetne, og erstattes af en anden

afgrøde.

Alle de korrrafter, vi dyrker i
Danmark, har deres oprindelse
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blandt vilde græsser i Mellemøsten,
hvor klimaet er anderledes end i
Danmark. I middelhavsområdet reg-
ner det om vinteren, mens som-
meren er tør. Det er derfor naturligt
for græsser og ufter i dette område
at have en vækstform, hvor afgrø-
dens vækst baseres på vandet fra
vinterens nedbør, og at planten dør i
løbet af sommerens tørke, og nye
spirer frem, når der igen kommer
fugt.

næringsstoffer til vandmilj øet, fordi
de ikke blevet "spist" af planter. Når
vandløb, sØer og havområder
omkring Danmark er blandt de mest
næringsstof-forurenede vandmiljøer
i verden, skyldes det primært, at de
dominerende afgrøder i Danmark og
vore nabolande er kornarter.

Husdyrgødningen får ofte skyld for
at være synderen i landbrugets
næringsstofforurening, og det er da

Brug for alternativer
Korn er en fantastisk afgrøde.
Ligeså problematisk som kornet er
rent miljømæssigt, lige så

fascinerende er det, at en plante på
så korl tid kan producere et så kon-
centreret produkt, som er tØrt og
holdbart, når det høstes. Et moderne
økologisk landbrug kan med en ind-
sats på omkring en eller få timers
arbejde pr. hektar producere 4-8
tons kom. Samfundsøkonomisk er
det meget rationelt, at en stor del af
fødevareforsyningen baseres på så
rati onel en produktionsform.

Udfordringen synes jeg derfor ikke
kun er at erstatte kornet med andre
afgrøder, men også at ændre
vilkårene for korndyrkningen, så
man undgår de mange miljømæssige
problemer, der er ved den
nuværende dyrkningsform.

I gamle dage blev kom normalt dyr-
ket med udlæg af kløver og græs.
Kløvergræsset blev her sået sam-
tidigt med kornet. Græs og kløver
spirer og gror langsomt i starten. og
derfor kan kornet udvikle sig
uforstyrret, og først når kornet bliv-
er høstet, bliver der vand og lys nok
til, at kløveren og græsset kan
udvikle sig, og optage de
næringsstoffer, som frigives fra jor-
den i løbet af sommeren og
efteråret. På den måde undgår man
næringsstofforureningen fra komet.
Imidlerlid har man i dansk landbrug
ikke brug for så meget græs og
kløver. Derfor er der brug for at
udvikle alternativer, der kan løse de
miljømæssige problemer med
korndyrkningen.

Jeg kan se to veje til at udvikle et
korndyrkningssystem, der kan min-
imere problemerte nemlig omvendt
sædskifte og flerårigt korn.

Omvendt sædskifte
I stedet for at så græs og kløver som
udlæg i korn, så kunne man også
dyrke komet som udlæg i en anden
afgrøde. Vintersæd som vinterhvede
og vintemrg er kornsorter, der skal
gennem en kuldeperiode for at sætte
aks. De forbliver i vegetativ vækst
og sætter kun grønne blade, indtil de

Moden hvedeplante. ved grunden ses de nye grønne skud, der spirer.frem sitlst på sommeren

I Danmark regner det som bekendt
ikke kun om vinteren, men hele året
rundt. Når planter dør om som-
meren, og derfor ikke længere
optager næringsstoffer fra j orden,
vil jorden fortsætte med at frigive
næringsstoffer fra nedbrydningen af
humus eller ikke opbrugt gødning,
og med nedbøren udvaskes disse

også rigtigt, at der mange steder
bliver bragt mere gødning ud, end
der er behov for, men hvis der blev
dyrket afgrøder, der i modsætning til
korn var i stand til at optage
næringsstoffer om efteråret, ville der
ikke være udvaskning af betydning.
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har været gennem en vinter. Først

herefter kan de blomstre og sætte

kerner. Derfor sår man normalt vin-
terhvede og vintemrg om efteråret,

men da de vokser langsomt i starten,

resulterer det i udvaskning og ned-

brydning af humus.

I stedet kan man så dem som udlæg

i en anden afgrøde om foråret, f.eks.

i en æftemark. Ær1ter er en bæl-

gplante, som kan levere kvælstof til
kornet, og kornet vil ikke genere

æfterne, da kornet vokser langsomt i
starlen. Jeg har i flere år prøvet at

dyrke kom på denne måde, og det

kan godt lade sig gøre.

Imidlertid er der problemer med at

bruge de sotler, der er tilgængelige,

da de jo er forædlet til anvendelse i
et andet dyrkningssystem, men prin-
cipielt er der ikke noget i vejen med

systemet. Blot skal man sikre sig, at

sorten er en rigtig vinter-type, så

man er sikker på, at den ikke sætter

aks i det fbrste år, og desuden skal

man helst bruge en sort, som er

resistent mod rødsot, som er en

virussygdom, der spredes med blad-
lus.

Det er ikke det store problem i et

normalt dyrkningssystem, men når

vækstsæsonnen bliver næsten

dobbelt så lang som notmalt, så når

sygdommen at udvikle sig til et kri-
tisk niveau.

Jeg er nu så småt gået i gang med at

forædle hvede specielt til denne

dyrkningsform. Rug er det næppe

nødvendigt at forædle på, da den

allerede har de ønskede egenskaber.

Jeg har ikke prøvet med triticale.

Flerårigt korn
De kornarler, vi dyrker, dør, når

deres kemer er modne, men som

bekendt vokser de fleste græsser

videre. Det er lordi. de græsser vi

kender og dyrker, hører hjemme i

vort klima, og derfor er tilpasset en

naturlig vækst i vorl klima.

En måde at tilpasse kornet til vorl
klima kunne altså være at overføre

egenskaber fra græsserne til kornet.

Heldigvis er kom jo et græs, og

mange græsser er så tæt beslægtet

med kornarterne, at man kan krYdse

dem med hinanden uden at skulle gå

kunstige veje med gensplejsning

eller lignende problemetiske

metoder.

I Sovjet arbejdede man en del med

dette i 1970'erne, og i USA er man

igen begyndt at interessere sig for
forædling af flerårige kotnsofter.

Komet modner normalt, og efter

høst kommer nye friske skud frem
fra plantens vækstpunkt underjor-
den, og danner grundlaget for næste

års afgrøde. Man undgår pløjning,
og opnår en tidlig etablering, som

giver kraftige planter. Selvom nogle

planter forsvinder afden ene eller

anden grund, så danner de

resterende planter tuer, som bliver
kraftigere og kraftigere for hverl år,

og der bliver derfor også behov for
færre planter med tiden.

Erfaringerne herfra er, at man kan

dyrke og høste på det samme korn i
3-5 fr, altså ligeså længe som de

bedste græsmarker, der bruges til at

høste græsfrø på.

Jeg har i nogle år forsøgt at dYrke

forskellige sorter af flerårigt korn.

Sorlerne har jeg skaffet fra USA.
Erfaringerne herfra er lidt blandede.

De steder i USA, hvor komet er

forædlet har ligesom middelhavseg-

nene en tør sommer. Med den

fugtige sommer vi har i NordeuroPa,

sker der det, at planterne begYnder

at sætte nye skud allerede inden

høst, og man får derfor en uens

modning, hvilket er meget uheldigt.
Dels er det upraktisk med de fugtige
grØnne skud, når der høstes, dels vil
planten bruge energi til de nye

grØnne skud på et tidspunkt, hvor
landmanden helst vil have, at a1t

plantens energi bruges til at danne

kemer.

Der forestår derfor et meget omfat-
tende forædlingsarbejde med at

finde linier med mere ensaftet mod-
ning inden de flerårige komafter
bliver praktisk anvendelige i vorl
klima. Men i princippet skulle der

ikke være noget i vejen for, at det

kan lade sig gøre, ogjeg har haft

rugplanter, der nu har givet ftø 3 Fr i
træk.

Planteforædling til husbehov
Planteforædling er i dag koncentr-

eret på nogle få firmaer, og

udviklingen går foftsat mere og

mere i den retning. Bare 10 multina-

tionale firmaer kontrollerer i dag

næsten l0oÅ af verdens såsædssalg.
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Disse firmaer er de samme, som

sØger at fremme genmanipulerede

afgrøder, og som kæmper en indædt

kamp mod at andre forsøger at gå

andre veje end deres. Hvis man vil
en anden verden, så er der al mulig
grund til at gå imod strØmmen og

begynde at forædle selv. Faktisk er

det ikke så vanskeligt, som nogle

forsøger at gwe det til.

Planteforædling går i al sin enkelhed

ud på at skaffe nogle forskellige
planter, og udvælge de bedste. I en

modetne komsofi er alle planter
genetisk ens, og man kan derfor
ikke udvælge de bedste.

En moderne sorl udvikler sig derfor
heller ikke fra år til år. I gamle dage,

hvor man dyrkede landsorler med

mange forskellige planter mellem
hinanden, ville de bedste planter

sætte flere kerter end de mindre

veltilpassede, og på den måde kunne

kornet af sig selv tilpasse sig skif-
tende vilkår, eller flytningen fra et

område til et andet.

Hvis man vil lave planteforædling i
dag, må man derfor først skaffe sig

forskellighed mellem planterne. Det
sker normalt ved at man krydser to
planter af forskellige sofier med

hinanden. Det kræver lidt instruk-
tion og vejledning, men er ellers

ikke så svært. Man kan dog også

skaffe sig forskellighed ved at få

noget forærende. Således harjeg
fået det flerårige kom fra USA, og
jeg giver geme noget videre til
andre.

Det store arbejde ligger i at udvælge

de bedste planter. Her kan man

enten observere de enkelte planter,

og udvælge de, som man godt kan

lide, eller man kan dyrke blandingen
under de vilkår, som man geme vil
forædle til. Så vil de planteq der

passer bedst til vilkårene sætte flest

Forfatteren i sin kontnark i.færd med at

k4:dse hvetleplanter.

korn, og fra år til år vil afgrøden

tilpasse sig til vilkårene.

Den første metode er mest arbejd-

skrævende og går hurligst, men har

den ulempe, at udviklingen går i stå,

når man har et resultat, for så er der

ikke længere nogen variation at

udvælge efter. Den anden metode

med at lade afgrøde selv tilpasse sig

tager længere tid, men man vil i
højere grad bevare variationen. og

man vil til al evighed kunne fort-
sætte med at udvikle afgrøden og

tilpasse den til nye vilkår. Heldigvis
har man også muligheden for at

kombinere metodeme.

Multinationale firmaer
eller hjemme forædling
Personligt har jeg ikke tillid til, at

de multinationale fitmaer vil løse

miljøproblemerne i dansk landbrug,

og jeg tror derfor, at vi selv skal gå i
gang med at udvikle kornet derhen,

hvor vi geme vil have det.

Jeg tror på et system, der minder om

Open Source i IT-verdenen. Altså et

system, hvor vi i kamp mod indus-

triens monopol hjælper hinanden

med at skabe et bredt udbud og

altemative løsninger. Altså et sys-

tem, hvor man ikke forsøger at

forhindre andres udviklingsarbej de

med patenter, hemmelighedskræm-
meri og andre sortsbeskyttelser, men

hvor man tværtimod frit deler mest

muligt ud til andre for på den måde

også at få mest muligt tilbage. Et

system, hvor formålet er at udvikle
nye planter, som man har brug for,

lrem for at udvikle planter, som
planteforædleren kan tjene flest
penge på. Det har desværre vist sig i
praksis ikke at være det samme.

Vær med til forædlingsarbejdet
Jeg håber derfor, at nogle flere vil
have lyst til at hjælpe med

forædlingsarbejdet. Enten ud fra de

id6er jeg her vil skitsere, eller med

nogle helt andre idder. Jo flere, der

vil være med til udviklingsarbejdet,
jo hurtigere vil det gå.

Anders Borgen er phd. i agronomi

og har firmaet Agrologica.
www.agrologica.dk
www.kulturplanter.dk
www. facebook. com/anders. chr.bo

rgen

www.youtube. com/user/anders-
borgen
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