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Min tanke var å reprodusere 2018-seson-
gen, men det klarte vi ikke i år.  
Med erfaringene fra i år vil vi gi min-
dre vann neste år under oppspiring, 

forteller planteforsker Morten Lillemo.
På forsøksarealene på Vollebekk i Ås har det nå 

kommet opp to nye veksthus, der planteforskerne 
har satt seg fore å gjenskape tørkesommeren 
2018 – hvert år. For de fleste i landbruket er den 
sommeren fortsatt nærmest som et åpent sår, der 
alt som ikke kunne vannes, tørket bort. Men for 
plante foredlerne var tørkesommeren et uplanlagt 
og dårlig organisert, men interessant feltforsøk,  
på hvor tørketolerante sortene våre er.

– Feltforsøkene fra sommeren 2018 er egentlig 
de eneste empiriske dataene vi har i større skala 
på tørketoleranse i norske sorter, forteller Lillemo.

KJØRER INN MED TRAKTOR
Det blir det nå en endring på. De to tørkeveksthusene 
ble satt opp høsten 2021 og er finansiert av sentrale 
infrastrukturmidler ved NMBU. Planen var opprinnelig 
å sette opp tunneler på skinner, som kunne skyves over  

feltforsøket for å stoppe nedbør og regulere  temperatu- 
ren, men norske krav til snølast og vind gjorde en slik 
løsning umulig. I stedet valgte de å bygge  permanente 
veksthus, som er store nok til at de kan kjøre inn i endene 
med traktor og skurtresker med side- og endevegger,  
som kan rulles opp for å regulere temperaturen.

I hvert veksthus er det gravd ned 17 trådløse sen-
sorer, 15 og 30 centimeter ned i bakken, som måler 
jordfuktighet og jordtemperatur, som via en antenne 
er koblet til en skyløsning, slik at forskerne kan følge 
med på en app på telefonen fra time til time hvordan 
forholdene er i bakken. Over bakken er det sensorer 
som måler luftfuktighet og temperatur i veksthuset.

– Og så er det montert dryppvanning som er hentet 
fra grøntproduksjon. Tanken er at vi skal gi akkurat 
nok vann til at vi oppnår nøyaktig fuktighet i jorda, 
og at det skal styres av sensorene i bakken. Nå høster 
vi erfaring, slik at vi til neste sesong forhåpentligvis 
kan programmere et automatisk system, som gir oss 
de forholdene vi vil ha, forklarer Lillemo.

HOLDT PÅ FUKTIGHETEN FOR LENGE
Veksthusene sto ferdig i fjor høst, men grunnet 

TØRKE: Her er de to nye vekst
husene på Vollebekk ved NMBU 
hvor forsøkene skal foregå.

Gjenskaper 
 tørkesommeren

ÅS: For å sjekke 
 hvordan norske korn-

sorter takler tørke, 
har planteforskerne 

på Ås satt opp to 
veksthus, der de hver 
eneste sommer skal 

 gjenskape forholdene 
fra sommeren 2018. 
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litt forsinkelser på noe av utstyret, ble det ikke 
sådd før 27. mai, og da var det såpass knusktørt i 
 veksthusene, at de var nødt til å fukte opp jorda for 
å få spirefuktighet.

– Vi er helt nødt til å ha jevn spirefuktighet i felt-
forsøk, slik at vi ikke får effekter på jordbunnsfor-
hold på antall planter oppspirt per kvadratmeter. 
Problemet var bare at den siltige mellomleira hadde 
mye større evne til å holde på fuktigheten enn vi 
hadde planlagt, så det tok lengre tid å tørke ut jorda 
igjen, forklarer Lillemo.

I hovedforsøket i veksthusene i år tester de  
16 vårhvetesorter. Fire fra Norge, fire fra Latvia, 
fire fra Estland og fire fra Litauen. Hver sort dyr-
kes i ruter som får optimal vanning, og i ruter der 
de tørkestresser plantene. Vi besøker Vollebekk  
11. juli, og da er det fortsatt ganske vanskelig for det 
utrente øye å se noen markant forskjell på plantene, 
der de har kuttet ut vanninga. Men vi ser det godt 
på bakken.

– Vi vannet helt optimalt i starten og reduserte 
vanninga gradvis etter hvert. Data fra jordsen sorene 
viser tydelig forskjell i bakken, og vi kan allerede nå 

SJEKKER: PhD-stipendiat Tomasz Mróz (f.v.), professor Morten Lillemo og masterstudent 
Oda Margrete Maageng Lund sjekker hvilke vårhvetesorter som tåler tørke best i de to nye 
veksthusene på ved NMBU.
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se det på plantene, spesielt ut over dagen når sola 
tar tak, at vi driver og stresser dem, forteller Lillemo.

KRØLLER SEG SAMMEN
Det første som skjer når planter blir tørkestressa,  
er at spalteåpningene lukker seg og bladene begyn
ner å krølle seg sammen. Da får plantene problemer 
med å regulere temperaturen, fordi måten plantene 
regulerer temperaturen på, skjer ved at de tar opp 
vann i røttene, som fordamper gjennom spalte
åpningene i bladene.

– Når de går tom for vann, lukker de spalteåp
ningene for å spare på vannet, men det gjør også 
at de ikke får tatt opp CO2. Uten CO2 stopper også 
fotosyntesen opp, og da begynner det å skje ting, 
forklarer Lillemo.

Noe av grunnen til at det var vanskelig å se da vi 
var på besøk, var at det var tidlig på formiddagen, 
og da har plantene hatt ei hel natt på å komme seg 
på. Plantene har fått opp vanninnholdet i cellene 
fra det lille vannet som er igjen i bakken. Men når 
sola begynner å ta tak, vil de gå tom for vann mye 
raskere enn de plantene som har nok vann i jorda.

LUKER UT FEILKILDER
Med disse to tunnelene får altså planteforedlerne 

muligheten til å teste sine nye og gamle sorter for 
 hvordan de tåler forsommertørke, omtrent som som
meren 2018. I planteforedling er sesongenes varia
sjon noe som gjør det vanskelig å teste nye sorter for 
alle eventualiteter. Og om du får tørke som i 2018, 
er det ikke sikkert at dataene kan brukes likevel.

– Det var ei stor tørkepåkjenning i 2018, men 
samtidig var ofte tørkepåkjenninga i feltforsøkene 
veldig ujevnt fordelt på feltene. Du kunne ha 200 
kilo per dekar i en del av forsøksfeltet, og i det andre 
gjentaket lengre bort, var det 500 kilo per dekar. 
Jon Arne Dieseth, hveteforedler ved Graminor, sier 
at avlingstallene fra den sesongen var så dårlige at 
de ikke kan tillegges særlig vekt, forteller Lillemo.

Men med disse drivhusene får altså plante
foredlerne luket ut mange av disse feilkildene, og 
kan få testet sortene under mye mer kontrollerte 
forhold. 

SETTER DYPE RØTTER
Til årets forsøk har de valgt ut fire sorter, som de tror 
har forskjellig toleranse for tørke. De har med Runar, 
en gammel sort fra 1972, Caress, en svensk sort, 
og Zombie og Betong, to nye sorter fra Graminor.

– I sammenlignende forsøk over flere år er Betong 
den høyestytende vårhvetesorten  markedsført i 

RUTER: I NOBALwheat-prosjektet testes 
16 vårhvetesorter fra Norge, Latvia, Estland 
og Litauen for hvordan de tåler tørkestress. 
Hver sort dyrkes på ruter som er 75 x 200 
centimeter, med fire gjentak.

RØTTER: Evnen til å sette 
dype røtter, er noe Morten 
Lillemo  forventer er  avgjørende 
for  hvordan plantene tåler 
 tørkestress, rett og slett fordi 
 plantene da klarer å hente vann 
opp fra dypere sjikt i jorda.
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Norge, men vi er usikre på hvor godt den klarer seg 
under tørkestress. Basert på de veldig  sprikende 
dataene vi har fra 2018, viste den ganske store 
avlingstap, sier Lillemo.
– Hva er det som gjør at en vårhvetesort har høyere 

tørketoleranse enn en annen?
– Jeg tror det er evnen til å sette dype røtter.  

Det gjør, av åpenbare årsaker, planta mer tørke
tolerant. Men å sette dype røtter, har også sin kost
nad, om du ikke får bruk for dem. Og spesielt i det 
moderne jordbruket, der vi plasserer gjødsla ganske 
grunt. Om de får tak i nok vann, kan det være lurt 
for planta å konsentrere seg om rotsystem i øvre 
jordlag i stedet, sier Lillemo.

MER KRITISK
Norge er imidlertid et land velsignet med mye ned
bør, noe som har gjort at vi i vår planteforedling,  
i liten grad har selektert for tørketolerante sorter. 
Det forholder seg annerledes i andre deler av ver
den, for eksempel i Australia.

– Der har de tørke nesten hvert år, og tørketole
ranse er blant de viktigste egenskapene de foredler 
for. I og med at det kan være ganske tørt når de sår, 
plasserer de såkornet ti til femten centimeter ned i 
bakken. Det gjør at de må ha sorter med veldig lang 

koleoptile, som klarer å komme seg opp av bakken 
fra sånne dybder, forklarer Lillemo.

Avhengig av når tørka kommer i sesongen, vil det 
også være forskjell på hva det vil si for plantenes 
utvikling. I og med at de vannet såpass mye som de 
gjorde for jevn oppspiring, antar de at det ikke er noe 
vesentlig tørkestress på plantene før etter akset ble 
dannet, og at det antakelig ikke vil være noen forskjell 
på antall småaks per aks.

– Blir det tørkestress tidligere i sesongen, før plan
tene danner aks, er det mer kritisk. Da kan du få færre 
småaks og færre blomsteranlegg per småaks. Med tørke 
såpass seint i sesongen som vi har nå, forventer vi mer 
skrumpkorn og dårligere kornfylling, sier Lillemo.

FEM GRADERS FORSKJELL
Grunnen til at de har satt opp to tunneler, er for å se 
effekten økt temperatur har på hvordan plantene 
takler tørkestress. Siden 1960tallet har gjennom
snittlig temperatur en normal sommer, økt med to 
til tre grader, om 50 år er den kanskje enda høyere.

– Vi har gjentatt forsøket i den andre tunnelen, 
men der forsøker vi å oppnå fem grader høyere tem
peratur. I denne tunnelen prøver vi, ved å åpne opp 
i endene og langs med sidene, å holde temperaturen 
mest mulig lik temperaturen utenfor, sier Lillemo. 

HORRIBILIS: 2018 var et annus 
horribilis for de fleste plantepro-
dusenter, men for forskerne ga 
det interessante resultater på 
tørketoleranse. Men dataene var 
for dårlige. Med de to nye tørke-
veksthusene på Ås vil de forbedre 
datagrunnlaget betydelig. 

SENSORER: Neste år skal etter planen styringa av 
vanninga automatiseres ved hjelp av sensorene i 
bakken og i veksthuset, men enn så lenge styrer 
forskerne vanninga manuelt.

TØRR: Da vi var på besøk i juli, 
var det ikke så mye tørkestress å 
se på plantene enda, men det var 
tydelig på bakken at jorda begynte 
å bli tørr.
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