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KUGLEHVEDE, POPKORN OG Dansk spelt 
på den ene side og nummersorter som 
NOS 415016.17 og 115.279-05 på den an-
den. Der er kommet gang i den øko-
logiske forædling af korn, og på Øko-
Markdag præsenterede forædlere fra 
henholdsvis Agrologica og Nordic Seed 
et udvalg af sorter, som er lovende i for-
hold til dyrkning under økologiske for-
hold.

Forædling er tidkrævende, men nu er 
de første økologiske sorter på vej gen-
nem afprøvning og Landsforsøg, og de 
rammer, om alt går vel, markedet og de 
økologiske landmænd de kommende år.

Det er projekterne ØkoSort I og II, 
der siden 2014 har skabt basis for den 
målrettede økologiske forædling, hvor 
fokus har været at fremavle sunde og ro-
buste sorter af hvede og byg. 

Sorter til nicher og stordrift
Udvalget er som antydet bredt. Nordic 
Seed har fokus på højtydende og sunde 
fodersorter, mens Anders Borgen, Agro-
logica, er optaget af at fremavle sorter 
til nichemarkederne, bl.a. brødhvede til 
de økologiske møllerier. Det kan være 
hvedesorter med særlige bagekvaliteter 
og farver eller for eksempel Dansk spelt, 
som de besøgende kunne se i en af par-
cellerne.

- Det er en sort, som blev fundet i 
Danmark i 1928, og som siden er blevet 
opbevaret i en russisk genbank, fortæller 
Anders Borgen, der har opformeret den 
fra 50 kerner. 

Han beskriver sorten som meget lig 
de sorter, vi i dag anvender fra Schweitz.

- Men hvorfor importere fra udlandet, 
når der findes en dansk sort. Det er der 
da en god historie i, siger han. 

Øko-værdiafprøvning er etableret
Anders Borgen og Hans Haldrup, der er 
produktudvikler hos Nordic Seed, er eni-
ge om, at det har været lærerigt at delta-
ge i ØkoSort, der formelt slutter 30. juni.

- Vi har lært meget om økologi, 
ukrudt og skadedyr i kraft af projektet, 
og vi fortsætter den økologiske foræd-
ling på kommercielle vilkår, når projek-
tet udløber. Takket være projektet har 
vi fået etableret en særskilt økologisk 
værdiafprøvning, så sorter, der klarer 

sig særligt godt under økologi-
ske forhold, nu kan komme gen-
nem nåleøjet, uanset hvordan 
de præsterer konventionelt, for-
klarer Hans Haldrup, der for-
venter, at Nordic Seed har nye 
økologiske sorter klar til mar-
kedet i 2025.

Anders Borgen fremhæver 
på sin side værdien af samar-
bejdet med Nordic Seed, som 
har styrket Agrologicas forsøgs-
teknologi og givet adgang til 
genomiske sortsdata.

Øko-brødhvede er et lille marked
Agrologica har som nævnt fo-
kus på nichemarkederne. 

- De store foderafgrøder kan 
fungere i den traditionelle for-
ædling, men bliver det bare en 

smule mindre end det, er der ikke nogen 
forretning i forædlingen. Der ville ikke 
være såsæd af økologisk brødhvede på 
markedet, hvis ikke andre servicerer ni-
cherne, lyder det fra Anders Borgen, der 
også har sorter på vej til markedet. 

I første omgang er der tale om vinter-
hvedesorten Popkorn og vårhveden Ma-
riagertopa, som i år dyrkes på 500 ha, 
og som forhandles gennem foreningen 
Landsorten. ●

ØKOLOGISK KORNFORÆDLING  
ER EN REALITET

Sorter af hvede og byg, der målrettet er  
fremavlet til økologi blev fremvist på Øko-Markdag.

AF KAREN MUNK NIELSEN,  
INNOVATIONSCENTER FOR  
ØKOLOGISK LANDBRUG
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Anders Borgen, Agrologica har deltaget i arbej-
det med økologisk sortsforædling sammen med 
Nordic Seed.
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