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B'ormeringsavl er å dekke behovet for såvarer og vegetativt
formert plantemateriale med et arts- og sortsmateriale som er
tilpasset våre vekstvilkår og som har en tilfredsstillende
spireevne, ekthet, renhet og sunnhetstilstand. En videre positiv
utvikling i formeringsavlen må i særlig grad baseres på den
kunnskap og metodikk som utvikles innen plantevernsektoren.
Plantevernets hovedmål er å påvise og
bekjempe skadegiørere på en slik måte at
produktenes kvalitet ikke blir redusert
verken av skadegigrere eller av helseskadelige rester fra plantevernmidler.
Av hovedmålene framgår det uten
videre at deler av målsetningene faller
sammen. I formeringsavlen er det særlig
frØ- og planteoverførte skadegiørere en
tar sikte på å h«rlde ute fra det statskon-

trollerte formeringsmateriale, mens
plantevernet på vitenskapelig basis særlig arbeider med metoder for påvisning
og bekjempingav alle slags skadegiørere.

Ut fra det forhold at plantevernet og
formeringsavlen er ansvarlige for ulike
typer av virksomhet, men til tross for
dette har delvis sammenfallende målsetning, kan det være fruktbart å reflektere
over hvordan disse virksomheter kan
samarbeide og samordne sine interesser
for å oppfylle sine målsetninger så langt
og så effektivt som mulig.
Utvikling og giennomfgring av opplegg for rensing og behandling av utgangsmaterialet for den statskontrollerte avl har hittil gitt betydelige bidrag
til effektivisering av formeringsavlen.
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Og på lengre sikt vil utvikling av metodikk for påvisning av frø- og planteoverførte skadegiØrere utgisre en sentral forutsetning for hvor effektjivt formeringsavlen kan drives i f:ra,mtida.
På den andre siden vil en vellykket
formeringsavl av riktig, rent og friskt frg
og plantematerisle redusere behovet for
direkte planteverntiltak og på denne
måte skape forutsetninger for et mer
effektivt og forebyggende plantevern.
Plantevern og formeringsavl skaper
således forutsetninger for hverandre som
kan muliggiØre en hggere grad av felles
måloppnåelse.

Utvikting og status
Drivkraften bak målsetningen var til å
begynne med av lkonomisk natur. En la
særlig vekt på sikring av optimale avlinger som grunnlag for å oppnå stØrst
mulig utbytte.
I denne sammenheng ble kvaliteten
av såvarer og plantemateriale et sentralt
tema. De første skritt på veien mot bedre

såvarer

var å fierne

mindreverdig
materiale fra markedet. Dette tok en fatt
på for ca. 100 år siden, og hjelpemidlene
var giennomfgring av en viss kontroll
med såvarene, samtidig med at vi fikk
etablert lovregler som stilte visse minimumskrav.
Men det viste seg snart at bare uteIukking av mindreverdig vare ikke var

nok. Skulle kvaliteten av såvarer og
plantemateriale heves til å utgilre en
stadig bedre forutsetning for en lønnsom
planteproduksjon, så måtte kravene
heves, og da betinget dette en aktiv innsats for å bedre kvaliteten på materialene. Dette oppnår en ved å giennomfpre
en planmessig avl under kontroll. En
starter denne avl på mest mulig rent og
friskt materiale, og under oppformeringen av dette sØker en dyrkingsbetingelser som gir de-Beste vilkår for å holde

ugras, avvikende typer og andre arter og
sorter ute. Fln fierner sjuke og avvikende
planter, og arealene blir kontrollert for å

se om såvarene og plantematerialet

holder de kvalitetskrav en stiller.
Dette har alltid vært hovedprinsippene i formeringsavl, men metodene

kan effektiviseres og gi grunnlag for

heving av kravene.
I den nærmeste fortid har effektiviseringen av formeringsavlen særlig kommet som et resultat av utviklingen på
plantevernsiden. Ny kunnskap og metodikk vedrØrende påvisning, rensing og

belrandling av materialene har førl Lil
betydelige endringer for enkelte vekstgrupper.
Kontrollert formeringsavl med korn
og engvekster startet i regi av Selskapet
for Norges Vel i f 909. Siden den tid har
formeringsavlen giennomgått stadige
endringer og utvidelser. Avlsm6nsl,rene
er blitt endret rned innf6ring av ny kunnskap og metodikk. Ansvarsområdene for
sortsprf,ving, godkjenning, kontroll og
avl er blitt tilpasset endringer. og innarbeidet i regelverkene parallelt med en
jevn utvikling av arbeidsområdene.
Den teknologiske utvikling i landbruket har skapt nye rammebetingelser
som krevde tilpassing fra avlssiden.
Selve avlen er blitt mer spesialisert på
stØrre enheter. Strukturen i mottaksapparatet er blitt sterkt sentralisert.
Endret høsteteknologi har resultert i omstillingsproblemer av ulike slag.
I grove trekk haq omfanget av den

statskontrollerte avl

blitt utvidet til

å

omfatte flere vekstgrupp€r, og bruken av
statskontrollert vare har auka innenfor
de fleste vekstgrupper.
Ansvarsområdene i formeringsavlen
viser i dag fplgende fordeling: Avlsledelse, sortsgodkjenning, tilpassing av
regelverk og lkonomiske virkemidler er
tillagt Statens planteavlsråd., Kontrollfunksjonene er tillagt Statens frØkontroll
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og Statens planteinspeksjon. Sortsprøvingen har Statens forskingsstasjoner i
landbruk og institutt ved Norges landbrukshøgskole ansvargt for.
Den praktiske giennomfgring av avl-

metodikk. For det tredje må arbeidet
organiseres effektivt slik at en i sum får
mest mulig igien for de midler som satses
på avl. I vårt tilfelle er det hovedprinsippene i avlens organisering som først

en tilligger godkjente forretninger i

trenger ajourfgring.
I praksis er det vel slik at vi går inn i
en tid da ressursene til de fleste formål
må reduseres, og dersom en i forhold til
slike utsikter skal opprettholde et kvan-

bransjene, og selve dyrkingen foregår på
kontrakt hos brukerne.

Statens plantevern, Selskapet for
Norges Vel og lnstitutt for hagebruk deltar aktivt innenfor avlen i en del vekstgrupper. Ansvaret og arbeidsfordelingen
har vokst fram til dette mØnster over
lang tid. Avlsoppgavene er fordelt som
mer og mindre.bioppgaver for en rekke

institusjoner og bedrifter i et meget
komplisert mØnster hvor det offentlige
går inn med økonomisk stØtte til ulike
Iedd og på ulike stadier i avlen.
I de seinere år har også målsetningen, og hensikten bak denne, vist klare
tegn til endring. Det Økonomiske motiv
er ikke lenger enerådende, særlig i
plantevernsammenheng. Hensynet til
produktenes kvalitet mht. reststoffer av
plantevernmidler, og plantevernets mul-

ige påvirkning av miljø og natur tilIegges stadig større vekt.
Motivert av de nye krav

til

næringen
og i lys av de muligheter formeringsavlen kan innebeere i form av forebygg-

ende plantevern, bfi myndigheter og
involverte parter overveie en mer bevisst
utnytting av formeringsavlen for å nå en
breiere målsetning.

Fra mtidi g fo rmeringsavl
Der en behersker formeringsavlen best,
gienspeiles resultatene i en kvalitativ og

kvantitativ landbruksproduksjon på
høgt nivå. Grunnforutsetningen for å
lykkes er kunnskapsnivået. Dette vil til
enhver tid avgiøre hvor effektive en kan
være til å framstille riktig, rent, ekte og
friskt materiale. For det andre må en ha
Økonomi til å ta i bruk ny kunnskap og

titativt nivå og samtidig imØtekomme
utvida krav

til den kvalitative

målsetning, så må organisasjonsmlnsteret i avIen effektiviseres.
Utviklingen så langt har lært oss at
skal vi bli i stand til å utnytte ny kunnskap og metodikk i forrneringsavlen, så
må organisasjonsmlnstrene være åpne
og fleksible, slik at ny viten og metodikk
kan inkorporeres hurtig i avlsoppleggene.

I våre avlssystemer er ansvar og oppgaver sammensatt i et svært komplisert
mfinster, og dette kan være til hinder for
en nØdvendig fleksibilitet.
De deltakende parter skal i tillegg til
avlens målsetning også ivareta sine egne
målsetninger i et sentralt regulert og

gkonomisk stimulert system. Dette vil
ved overgang til mer åpne markeder ikke
stimulere nok til Økt effektivitet, kptkurranseevne eller skape muligheter for
en ngdvendig markedstilpassing. Skal
formeringsavlen utvikles til et mer tjenlig redskap for opprettholding og heving
av en helse- og milj6messig trygg og
lgnnsom planteproduksjon, må mØnstrene i avlen forenkles. F6lgende hovedprinsipperbgr f6lges:

-

Det offentliges engasjement i aulen
bør defineres, og det offentlige d.nsuar
bør konsentreres til å, omfatte øulens

utgangsmøteriale. Dette er utuiklingsarbeid, så nært opp til ulike
sektorer au løndbruksforskningen at

Formeringsavl

d.et

i

sin helhet bør utføres i offentlig

regi, Irlen euentuelt til selukost.
Oppformering øu bruhsrnateriq'le bør
giennomføres på, kommersiell åø§is,

med bransjenes forretninger

sotn
houedansuørlige. Varenes kualitet og

produhsi onens effektiuitet, tned uirknirug på pris, køn da bli konkurrønsemomenter øu betYdning.

pres's ved oppformering kan gi betydelige

fordeler. Påvisning av latent forekommende sjukdom§organismer

vil være av

stor praktisk nytte i avlen. Endelig kan
vevsformering i stor skala åpne nye

perspektiu
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plantevernet auke sin forskningsinnsats
på oppgaver hvor resultatene kan anvendes direkte i avl. Av momenter som
taler til fordel for en slik strategi kan
nevnes:

-

Gjennom systernøtisk øvl kan. planteuernets fors h,ruing sres ultater og rneto'
dikk utnyttes direkte til fordel for produsent og forbruker ø1, Planteprodukter.

-

Ved innsats innenfor et lite uolum øu
utgangsmateriale kan en føre effekten
ut §ennom bruksmøterialet i lartgt
støire må,lestokk. Dette represehterer
muligheter ti| å §ennomføre både et
mer rasionelt og et mindre kostbart

etablert effektive og fleksible avlsopp-

Innenfor plantevernet vil det alltid
være stor interesse for metoder for rensing og behandling av sjukdomsinfisert
materiaie som skal settes inn i avl- Utnyttjng av regionale forskjeller i smitte-

plønteuern i felles

innen plantevernsektoren. Derfor bøt

Dersom en etter denne hovedkurs får

legg med startfasene som offentlige oppgaver - nært knyttet til forskningen, da
skulle forutsetningene ligge vel til rette
for, å utnytte relevante forskningsresultater i matnyttig Praksis.
I avlssammenheng er det grunn til å
regne med at det seerlig er forskning
innen plantevern, vevskultur og resistens som kan Yte de mest betYdelige
bidrag til forbedring av resultater i formeringsavlen.

og

pla,nteuern.

-

Bruk au riktig h,limøtitpøsset, rent og
friskt frø og pløntemøteriøle innebærer i utgangspunktet en bedre honh,urrønseeune for kulturuekstene og
dermed til å senke behouet for diiekt'e
pla.nteuerntiltøk.

På denne bakgrunn er det mulig å se at
en vil ha både milj6messige, kvalitetsmessige og lkonomiske fordeler av å ut-

vikle formeringsavlen

til

et mer tjenlig

for avlen i visse vekst-

redskap for samfunn, forbruker og produsent.
For å få dette til må vi se mulighet-

Mye tyder På at nØkkelen til en
videre positiv utvikling i formerings-

ene, effektivisere forrneringsavlen,
utvide forskningsinnsatsen innen
plantevern, vevskultur og resistens,

muligheter
. grupper, osv.

i

særlig grad rnå baseres på den
kunnskap og metodikk som utvikles
avlen

og

vi må løse disse oppgaver i

menheng.

sam-

