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12.1.1 Økologisk jordbrug

Sortsblandingers udbyttestabilitet 
og udbyttepotentiale

Højere udbytte og bedre udbyttestabilitet er ofte fundet i sortsblandinger i 
vårbyg sammenlignet med målestandarder og komponentsorter 
bl.a. i FØJO II projektet BAROF. 
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med at reducere udviklingen af bladsygdomme i 
konventionelle dyrkningssystemer. Som følge her-

i sortsafprøvningen af byg og hvede, og ca. 6% af 

-

og i de økologiske landsforsøg indgik 1 sortsblan-
ding og 6 rene sorter. 

-

sygdomsudvikling, men kun lidt om hvordan sorter 

-

undersøgt forskellige sorters evne til at kompensere 
for og komplementere hinanden under forskellige, 

-

-
cielt inden for økologiske dyrkningssystemer, hvor 
pesticider og kunstgødning ikke kan anvendes til 

sker en naturlig tilpasning til varierende miljøfak-

-

Tabel 1. Udbytter og blandingseffekter for seks FØJO-blandinger og deres komponentsorter 
opstillet efter konkurrenceegenskaber. Gennemsnit over 17 kombinationer af miljøer og år.
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-
mark 

-

sygdomsudvikling

et gennemsnitligt forholdstal for kerneudbytte 

-
lem sorterne
det gennemsnitlige angrebsniveau for sygdom-
mene meldug, bygrust, bladplet og skoldplet 

-
mark

-
selvirkningen mellem sorter med forventet forskel-

tre for størstedelen højtydende malt- eller fodersor-

indgik som komponent. Efterfølgende er sorternes 
konkurrenceevne over for ukrudt blevet anvendt 

De seks blandinger samt deres komponentsor-

-

hovedsageligt i økologisk dyrkede marker. Tilsam-
-

teegenskaber fra fem til seks forskellige kombina-

-
bytte og bedre udbyttestabilitet 
De seks blandinger gav et gennemsnitligt kerneud-

•

•

•

• -

komponentsorter indenfor hvert miljø blev ordnet 
-

Yderligere var spredningen i rangordenen mindst 
for blandingerne, hvilket betyder, at blandingernes 
udbytte er mere stabilt.

-

dingseffekt, det vil sige blandingen havde et højere 
udbytte end gennemsnittet af komponentsorterne 

-
selvirkning mellem sorterne. 

-
inger mindst én sort med god konkurrenceevne 

kombination af komponentsorters konkurren-

for blandinger. 
De gennemsnitlige blandingseffekter skjuler dog 

af miljøerne og en bestemmelse af blandingsforhold 

-
skaber, blandingseffekter og miljø. Efterfølgende 
meta-analyse af resultater fra tilsvarende forsøg 

-
blandinger til økologisk dyrkning.                                   

Figur 1. Eksempler på afgrødens vækst for 
FØJO-bl 1 og FØJO-bl 2.
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