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CORE Organic II 

 Det europæiske tværnationalt forskningsprojekt, ERA-net, 
CORE Organic II, består af 26 partnere fra 21 europæiske 
lande. 

 Det overordnede formål med CORE Organic er at øge 
kvaliteten, relevansen og udnyttelse af ressourcer i 
europæisk forskning i økologiske fødevarer og landbrug og 
til at etablere en fælles pulje til finansiering af transnational 
forskning i økologisk jordbrug og fødevaresystemer. 

 

 

CORE Organic 
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COBRA  

- Coordinating Organic Plant Breeding Activities for Diversity 

 Projektet, der ledes af Organic Research Centre (UK), 
påbegyndt i 2013 og afsluttes i 2016 samler 41 
partnerorganisationer fra 18 lande. 

 

 

Cobra 
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Cobra 
Partner 
Nr. country Name 
1 UK ORC 
2 TU AARI 
3 DK AAU 
4 DK Agrolog. 
5 IT AIAB 
6 DK AU 
7 NO BioForsk 
8 AT BOKU 
9 DK CU Life 
10 IT CRA-FLC 
11 LU CRP-GL 
12 BE INAGRO 
13 F INRA 
14 F ITAB 
15 SI ISD 
16 DK JNK 
17 DE KU 
18 SE Lantm. 
19 FI MTT 
20 DK Nord Seed 
21 UK SAC 

Partner 
Nr. country Name 
22 DK Sejet 
23 SE SLU 
24 DK DTU 
25 DE TUM 
26 DK VFL 
27 DE LfL 
28 IT UniUD 
29 SI UMFALS 
30 BE UCG 
31 NO FNI 
32 CH FIBL 
33 NO Graminor 
34 EE JPBI 
35 UK OSP 
36 LV Priekuli 
37 LV Stende 
38 HU AI-HAS 
39 AT SZD 
40 SE NGB 
41 NL LBI 
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COBRA har til formål at støtte og udvikle økologisk planteforædling og frøproduktion i Europa 
med fokus på øget anvendelse og potentiale plantemateriale med høj genetisk 
mangfoldighed (Hi-D) [heterogene sorter], såsom Composite Cross populationer (CCP) for 
korn (hvede og byg) og bælgplanter (ærter og hestebønne) gennem koordinering, der 
forbinder og udvide eksisterende avl og forskning. 

Specifikke mål: 

1. at forbedre metoder til at sikre frø kvalitet og sundhed; 

2. at bestemme potentialet til at øge resistens, tilpasningsevne, og den samlede præstation i 
økologiske dyrkningssystemer ved hjælp afgrødediversitet på forskellige niveauer; 

3. at forbedre udviklingen af heterogene sorter og at udvikle nye forædlingsmetoder at 
styrke og fastholde afgrødediversitet; 

4. at identificere og fjerne strukturelle barrierer for udnyttelse af heterogen sorter i økologisk 
planteavl og frøproduktion; og 

5. at forbedre netværk og udbredelse i økologisk planteforædling. 

Cobra - Mål og målsætninger 
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     Landmænd: Nye sorter af hvede, byg og bælgsæd (resistens, konkurrenceevne, stabilitet); 

 Udsæds-producenter: Hurtigere eller billigere værktøjer til diagnose af frøsundhed og 
kvalitetsmålinger; 

 Forædlere: Øget tilgængelighed af avlsmateriale af høj kvalitet, bedre selektion og 
afprøvning samt netværksdannelse; 

 Forarbejdningsvirksomheder og handlende, forbrugere: Valg af økologiske produkter; 

 Beslutningstagere: Klare oplysninger om aktuelle juridiske, institutionelle og 
socioøkonomiske drivkræfter 

 Samfundet som helhed vil drage fordel af den højere mangfoldighed i sorter, da dette vil 
reducere nødvendige input i fremtiden. 

Forventede resultater for den økologiske sektor 
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Eksempel på CCP - Composite Cross population 
CC populations were created in 2001 
through collaboration between Elm Farm 
Research Centre (ORC) and the John Innes 
Institute in the UK.  
The populations were created through the 
inter-crossing of 20 parental varieties, in 
order to create  
• a high yielding (Y) population;  
• a high baking quality (Q) population and  
• a population consisting of the 9 x 12 (YQ) 

intercrosses.  
Since 2005/6 (F5), the populations have 
been maintained at Kassel University without 
conscious selection. 

Kilde: Odette Weedon, UNI Kassel 
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Vandrende CCP 

Kilde: Odette Weedon, UNI Kassel 
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TGW of the populations at experimental start in 2013 

Kilde: Odette Weedon, UNI Kassel 
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Kilde: Odette Weedon, UNI Kassel 

Cycling populations did not 
have an advantage over the 
home (D) populations 

 
In 2014/15 (F13), dominance 
of German origin populations 
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Udbyttestabilitet 

Kilde: Odette Weedon, UNI Kassel 

Effect of the overall yield potential of a site on the relative performance of wheat CCPs YQ, Y, Q, and the reference variety 
Capo over nine years (2006-2015). The actual yield of the CCPs and reference variety as compared to the annual mean 
location yield is plotted. The linear equation, adjusted R2 and mean square error of the residuals (MSE) are shown. 
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Projektet er endnu ikke afsluttet og den endelige slutrapport er under udarbejdelse.  

 

Der er blandt projektdeltagerne fortsat en stærk tro på at heterogen sorter vil være bedre 
tilpasset økologiske dyrkningssystemer og at der er en efterspørgsel efter disse 

 

Cobra har er været en del af en proces hvor det langsomt afprøves om dette er tilfældet, der 
er dog en indbygget modstrid mellem heterogene sorters dynamik og variation fra år til år og 
mellem lokaliteter og det at kunne lave valide gentagne afprøvninger med disse. Men,  

 De afprøvede populationer er aldrig de højtsydende, men heller ikke de lavest ydende 

 De afprøvede populationer har udvist en hvis modstandskraft / tolerance mod 
sygdomsangreb.  

 De afprøvede populationer overvintre altid. 

 

 

Hvad bliver udkommet af Cobra – foreløbige betragtninger 
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    Landmænd:  

 Der er interesse (og et marked?) blandt økologiske landmænd på tværs af Europa for 
heterogene sorter, men Cobra vil ikke være i stand til at dokumentere at heterogene sorter 
er bedre end almindelige sorter med hensyn til resistens mod sygdomme, 
konkurrenceevne. Der er dog noget der tyder på at de heterogene sorter har en hvis 
udbyttemæssig stabilitet.  

 Landmænd som forvaltere af genetiske ressourcer på bedrifterne – næppe i længden. 

Udsæds-producenter:  

 De i Cobra anvendte metodikker til diagnostik af frøsundhed og for kvalitetsegenskaber 
adskiller sig ikke fra de vanlige metodikker, men understøtter beskrivelsen af 
sygdomsproblemer i heterogene sorter. 

 

Hvad bliver udkommet af Cobra – foreløbige betragtninger 
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    Forædlere: Cobra har understøttet netværksdannelse mellem (økologiske) forædlere der 

arbejder med heterogen sorter.  

Forarbejdningsvirksomheder, handlende og forbrugere: Øget fokus – der er en interesse? 

Beslutningstagere: Dialog om aktuelle juridiske, institutionelle og socioøkonomiske 
forhindringer for den økologiske forædling og fremavl af udsæd af heterogene sorter.  

 I høj grad jf. det igangværende EU-lovgivningsarbejde vedr. lempelige vilkår for 
heterogene sorter. Herunder at fra 1. januar 2015 fik producenter af sædekorn mulighed 
for i en treårig periode at producere og markedsføre heterogene sorter.  

Samfundet: Større mangfoldighed i forædlingsstrategier, og nye alternativer for samarbejde 
mellem forædlere, forarbejdningsvirksomheder, forhandlere og forbrugere.  

 En ustyrlig mangfoldighed? 

 

 

 

 

Hvad bliver udkommet af Cobra – foreløbige betragtninger 
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    Den officielle sortsafprøvning 

For sorter af landbrugsplanter og grøntsager er der lovbestemt krav om en SES-godkendelse 
af sorter, før de kan godkendes. Derved opnås mulighed for identifikation af den enkelte sort 
og dermed grundlag for certificering ved salg.  

 

For landbrugsplanter kræves ud over SES-afprøvningen en værdiafprøvning, der består af en 
afprøvning og bedømmelse af sorternes udbytte, kvalitet. Derved sikres, at kun sorter med en 
forbedret dyrkningsværdi i forhold til eksisterende sorter godkendes og markedsføres.  

 

Ovenstående krav er svære / umulige for heterogene sorter at indfri. 

 

 

Heterogene sorter og den officiel sortsafprøvning 
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     Fra 1. januar 2015 fik producenter af sædekorn mulighed for i en treårig periode at 

producere og markedsføre populationer. Det er et krav i Kommissionens forsøgsordning, at 
der udføres en værdiafprøvning af populationerne, så der indsamles data som grundlag 
for fastlæggelse af en permanent ordning på sigt. 

 

 Der er i efteråret anmeldt 6 populationer: vinterhavre Popkorn nr. 1, vårbyg Popkorn nr. 1, 
nøgen vårbyg Popkorn nr. 1, vårhvede Popkorn nr. 1, purpur vårhvede Popkorn nr. 1, 
vinterhvede Popkorn nr. 1. 

 

 3 er trukket tilbage pga. problemer med diverse sygdomme. 

 

 I flere europæiske lande tilmeldes populationssorter til officielle afprøvninger. Dog for 
indeværende år i et meget begrænset antal. Men forvent flere i 2016. 

Produktion og markedsføring af plantepopulationer 
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    Populations sorter / heterogen sorter: 

Det mangler stadigvæk at blive påvist at heterogen sorter kan matche traditionelt fremavlede 
sorter. Der er dog en stærk tro på at populationer vil være bedre tilpasset økologiske 
dyrkningssystemer. 

 

Sortsblandinger: 

I fremtiden skal vi måske afprøve om der ikke er et potentiale i sortsblandinger baseret på 
mange sorter - op til10? Det kunne f.eks. være et udvalg mellem de højst ydende sorter i de 
landsforsøgene 

Hvilke sorter supplerer hinanden bedst? 

 

Fremtiden 
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Thank you for your attention 

  

 



AARHUS 
UNIVERSITY AU 
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