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Status på økologisk majs udsæd i OrganicXseeds

Landbrugsstyrelsen har ændret praksis på en række områder og det er vanskeligt at give klare retningslinjer for, hvordan
man forholder sig ved dispensationsansøgninger.

Nyhed 26. marts 2021

Som udgangspunkt er det altid nødvendigt at argumentere fagligt for, hvorfor du ikke kan bruge sorter, der er tilgængelige i OrganicXseeds. 

Ændring i praksis vedrørende indplacering i tidlighedsgrupper i OrganicXseeds

Landbrugsstyrelsen har ændret praksis for indplacering af sorter efter tidlighed i OrganicXseeds, så det ikke udelukkende er sorter, der er

afprøvede i uvildige danske eller klimatisk sammenlignelige forsøg, der indplaceres i de �re tidlighedsgrupper.  

Enkelte sorter er indplaceret bl.a. baseret på FAO-tal, dette gælder lige nu sorterne Joy og Elamia. Disse sorter er ikke afprøvede i uvildige danske

eller klimatisk sammenlignelige forsøg. Landbrugsstyrelsen henviser til den information, man kan �nde om sorterne på tyske �rmahjemmesider,

hvor sorterne udbydes.  

Status på tilgængelige majssorter d. 26. marts 2021

I den meget tidlige gruppe er der tilgængeligt udsæd af sorten Joy. Denne sort er ikke afprøvet i danske, nordtyske og sydsvenske forsøg.

Landbrugsstyrelsen henviser til den information, man kan �nde om sorten på tyske �rmahjemmesider, hvor sorter udbydes til salg i Tyskland.  

I den tidlige gruppe er der økologisk udsæd af Autens KWS, Pinnacle og LG Økomix, som består af Pinnacle og LG 30.179. Disse sorter og

blandingen er vurderet velegnede til dyrkning i Danmark af ekspertgruppen.  

I den middeltidlige gruppe er der udsæd af sorten LIKEit. Sorten er på dansk sortsliste, og er vurderet velegnet til dyrkning i Danmark af

ekspertgruppen, selvom dette ikke fremgår i OrganicXseeds.  

I den sildige gruppe er der tilgængeligt udsæd af sorten Elamia. Elamia er ikke afprøvet i danske, nordtyske og svenske forsøg. Også her henviser

Landbrugsstyrelsen til den information, man kan �nde om sorten på bl.a. tyske �rmahjemmesider, hvor sorter udbydes til salg i Tyskland.  

Der ligger også en række sorter i sortsgruppen ikke-placerbare sorter, som udelukkende består af sorter, der ikke er afprøvede under danske eller

klimatisk sammenlignelige forhold, og ikke kan placeres efter tidlighed under danske forhold. Disse sorter er generelt meget sene sorter med høje

FAO-tal.  

Vær opmærksom på at sorterne Joy, LIKEit og Elamia udbydes af et �rma i München, og tag derfor højde for eventuel fragttid og

fragtomkostninger i planlægningen, og vær også opmærksom på, om udbyderen har tilstrækkeligt udsæd på lager, da OrganicXseeds ikke altid er

fuldt opdateret. 
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Dispensationsansøgning

Generelt skal man huske, at hvis man har brug for en sort i en bestemt tidlighedsgruppe, som ikke er tilgængelig økologisk, så skal man

argumentere for, hvorfor man skal bruge en sort med netop denne tidlighed og hvorfor man ikke kan bruge tilgængelige sorter i denne eller andre

tidlighedsgrupper. I forhold til tidlighed kan du bl.a. bruge sortsvalg majs, se eksempel via nedenstående link.  

Hvis man ønsker en sort i den meget tidlige gruppe, skal man forholde sig til sorten Joy. Hvis man ønsker en anden sort, skal man begrunde i sin

dispensationsansøgning, hvorfor man ikke kan bruge sorten Joy på sin bedrift. Det er ikke tilstrækkelig grund, at sorten Joy ikke er afprøvet i

uvildige danske eller klimatisk sammenlignelige forsøg, men har man til sin foderplanlægning brug for en dyrkningssikker sort med kendt

tørstofprocent og NDF under danske forhold, kan det være et argument for at vælge en anden sort, da sikring af foderforsyningen er meget vigtig. 

I sortsgruppen med tidlige sorter er der økologisk udsæd tilgængeligt, som skal anvendes, med mindre der er meget gode argumenter for, at man

skal bruge en anden sort, som ikke er tilgængelig økologisk, og at man derfor har brug for en dispensation.    

I den middeltidlige gruppe er sorten LikeIt tilgængelig. Da sorten er vurderet velegnet til dyrkning i Danmark, skal der være gode argumenter for,

at få dispensation til en anden sort, som ikke er tilgængelig økologisk.  

I den sildige gruppe er der tilgængeligt udsæd af sorten Elamia. Her gælder samme argument som for sorten Joy i den meget tidlige gruppe.   

Det er også nødvendigt at forholde sig til sorterne i gruppen med ikke-placerbare sorter, ved en eventuel dispensationsansøgning og oplyse, at

disse sorter ikke kan anvendes, da de ikke har kendt tidlighed under danske forhold eller er for sene og har et for højt FAO-tal, og at der er brug for

en tidligere sort på bedriften eller lokaliteten (markens placering).
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