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12.1.3 Økologisk jordbrug

Værdien af sygdomsresistens i 
økologisk dyrket vårbyg

Bladsygdomme kan forvolde store udbyttetab i vårbyg selv under økologiske 
dyrkningsbetingelser – risikoen kan mindskes væsentligt ved korrekt sortsvalg.

Seniorforsker Mogens Støvring Hovmøller
Danmarks JordbrugsForskning
Afdeling for Plantebeskyttelse og Skadedyr
Ingrid Thomsen
Danmarks JordbrugsForskning, 
Afdeling for Jordbrugsproduktion og Miljø
Kristian Kristensen
Danmarks JordbrugsForskning
Afdeling for Genetik og Bioteknologi 
Hanne Østergård
Forskningscenter Risø
Afdelingen for Biosystemer
mogens.hovmoller[a]agrsci.dk

-

-
bygge bladsygdomme ved korrekt sortsvalg, 

-

afgørende at kende sortens resistens mod specielt 
de sygdomme, som har størst sandsynlighed for 

niveauet for den enkelte sygdom i den enkelte 
-

lance- og frigivelse, mikrobiel aktivitet samt vind 
og vejr. 

-
-

-

husdyrgødn-
-

gen mellem bygsorters resistensegenskaber og den 
tilførte husdyrgødning i relation til naturligt fore-

Da der ikke er mulighed for sygdomsfri ’kontrol-

mellem udbytte og bladsygdomme i stedet under-

i andre forsøg: Gruppering for resistens mod de 
forskellige bladsygdomme fra -

-
-

-

sunde. Svani og begge sortsblandinger var relativt  

som var mest belastet af bladsygdomme. Den 6-
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Der var sikker mindre forekomst af meldug, 
rust og bladplet i marker med lavest frugtbarhed 

-

-
-

ternes generelle trivsel/stressniveau, idet blad-

-
ningen udover de egentlige sygdomssymptomer. 

-
greb og udbytte

-
me giver sig markante udtryk i kerneudbyttet 

veste angreb af henholdsvis bladplet og meldug i 

-

-

-

Det observerede kerneudbytte pr. parcel blev ana-

sammen med forklarende variable fra andre forsøg 

Observationer fra forsøget:
Smittetryk for meldug, bladplet og rust be-

gentagelse, 
gødningsstrategi og sort

’Sortsegenskaber’ baseret på andre forsøg:

l

•

•

•

•

Figur 1. Forekomst af bladsygdomme og bladvisning (’nekrose’) i marker med en forventet høj 
frugtbarhed (1. år efter kløvergræs) og lavere frugtbarhed (4. år efter kløvergræs). Søjlernes højde 
(+/- spredning) viser summen af % dækning på de 3 øverste blade for meldug, bygrust, skoldplet 
og bladplet samt nekrose (gennemsnit af 12 observationer pr. sort/mark).
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funktion af sorternes sygdomsresistensgrupper 
-

vis observeret smittetryk og maksimal kerneud-
bytte. 

Resultater
’Sort’ og sortsrelaterede vekselvirkninger for-

-
-

udbyttet i samme størrelsesorden alt sammen i 
negativ retning. Effekten af meldug og rust var 

-

der ikke er noget tab, hvis den enkelte sygdom er 

-

tab for de enkelte sygdomme.                          

Tabel 1. Beregnet tab i kerneudbytte af vårbyg (hkg/ha) for 
forskellige kombinationer af smittetryk for meldug, bladplet 
og rust og resistensgrupper i Planteværn Online (PVO).
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