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Disposition

• Anvendelse af 
sortsblandinger i Danmark

• Resultater fra Landsforsøg
• Anvendelse af 

sortsblandinger fremover

• Mekanismer
• Sygdomstryk
• Resistens hos svampe
• Andre årsager



Ændret efter original af Borg et al., 2018

Fortynding Barriere
modtagelig resistent modtagelig modtagelig  resistent  modtagelig

Sort i renbestand

Sortsblanding

Brudt selektionKompensation Induceret resistens



Septoria i vinterhvede  

• Den vigtigste sygdom i 
vinterhvede

• Kraftige angreb af Septoria i 
2017

• 22,7 hkg/ha i merudb. for 
svampebekæmpelse i de 4 
mest solgte sorter (gns. 4 fs.)

Foto: Ghita C. Nielsen, SEGES



Septoria i Benchmark og i sortsblanding
(Benchmark, Kalmar, Sheriff, Torp), ubeh., 4 Landsforsøg 2017
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Gulrust i 2019

Usprøjtet område i en hvedemark med 
en gulrustmodtagelig sort.
Foto: Ghita C. Nielsen, SEGES

• Store merudbytter for 
bekæmpelse af gulrust

• Ny smitterace i Benchmark
• 35 hkg/ha i Benchmark for 

svampebekæmpelse (gns. 5 fs.) 
• 22,3 hkg/ha i merudb.for

svampebekæmpelse i de 4 mest 
solgte sorter (gns. 5 fs.)



Gulrust i Benchmark og i sortsblanding
(Benchmark, Sheriff, Informer), ubeh., 1 Landsforsøg 2019
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Bekæmpelse af Septoria med azoler
2x1/2 dosis, Aarhus Universitet
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   Blandinger mindsker resistens hos svampe

• Svampe opbygger resistens 
overfor svampemidler = 
midlerne ”slides”

• Flere behandlinger, øger 
resistens 

• Kan sortsblandinger mindske 
resistensudvikling?

• Endnu få undersøgelser

• V136A: - 3.5%
• V136C: - 30.2%
• D134G: - 4.7%
• S524T: - 48.5%
Gennemsnitlig reduktion i 
forskellige mutationer med 
betydning for azol resistens
Kristoffersen et al., 2020



  

     
    

   Andre årsager der evt. kan øge merudbytter ved blanding 
af sorter 

 Udnyttelse af lys forbedret

 Udnyttelse af lys forbedret

 Reduktion af lejesæd

 Øget ukrudtskonkurrence

 Bedre udnyttelse af jordens 
ressourcer (vand og nærings-
stoffer m.v.)

 Mindre risiko for vinterskader

• Forskellig bladstilling 

• Forskellig højde

• Forskel i stråstyrke

• Dækker jordoverfladen 
forskelligt

• Forskelle i rodvækst

• Forskellig væksttype



  

     
    

   Hvorfor bruge sortsblandinger

• Reducerer vindbårne sygdomme (gulrust og meldug)

• Reducerer sygdomme overført over kort afstand (Septoria)

• Bevarer effekt af svampemidler længere

• Bland ”gode sorter”

• Jo flere sorter i blandingen jo bedre (mindst 3, og helst 4) 

• Intet af tabe 



Tak for opmærksomheden
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