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Nyt forskningsprojekt

Christian Sig Jensen
Seniorforsker, Store Heddinge

” �Målet�er�at�skabe�nye�sorter,�
der�under�tørke�producerer�20�pct.
mere�biomasse�og�optager��
10�pct.�mere�kvælstof�”�

Det skal et nyt forskningsprojekt nu lave om på. Projektet hedder 
RadiMax, som er en sammentrækning af ”radix”, det latinske ord for 
rod og ”max”, der angiver, at projektet sigter mod maksimal vækst.
Det er noget af en udfordring at være ny topsort i dag. Ud over at 
skulle præstere et udbytte, der svarer til en daglig vækstforøgelse 
på omkring 20 pct., skal sorten også kunne mobilisere forsvar mod 
sygdomme, insekter, kulde og tørke. Dyrkes sorten i Danmark, skal 
den endvidere affinde sig med at få næringsstoffer i underkanten af, 
hvad den faktisk behøver. Fremtiden ser i alle disse henseender ikke 
just lysere ud. Men RadiMax kan blive projektet, der kommer plan-
terne til undsætning.

Bredt samarbejde omkring RadiMax
I RadiMax skal de fire store afgrøder, kartofler, hvede, byg og græs 
undersøges ”til bunds” for deres genetiske potentiale til at danne  
dybere rødder, udvise større tørketolerance og bedre kvælstofop- 
tagelse. Bag projektet står de fire forædlingsfirmaer, DLF, Sejet  
Planteforædling, Nordic Seed, LKF-vandel, samt Aarhus-, Aalborg-, 
og Københavns Universiteter. 

At studere rødder er i sagens natur ikke nogen simpel sag. Af  sam-
me grund har forskning i rodvækst primært foregået i laboratoriet 
under meget kontrollerede forhold, og oftest mens planterne er 
små. I RadiMax vil vi gerne studere rødderne under de forhold, hvor 
de virkeligt skal yde maksimalt. Derfor bliver der nu bygget en avan-
ceret screeningsfacilitet ved Københavns Universitet (KU), hvor  
afgrøder under markforhold både kan selekteres for dybere rødder 
og samtidig underkastes mere gennemgående videnskabelige  
undersøgelser.

RadiMax 
– planteforskning undercover
Planter er fantastiske producenter af organisk materiale til fryd for øjet, til mætning af mange munde, og til 
fremstilling af utal af gavnlige produkter. Vi kender dem ret godt – i hvert fald på overfladen. Men det er kun 
ganske få, der har været nede i maskinrummet, der hvor vandforsyningen og nærringsstofforsyningen spiller 
den afgørende rolle. der hvor kilometervis af planteceller udgør den vitale del, vi kalder: rødder
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Avancerede gravanlæg med overdækning
RadiMax består af fire gravanlæg, der hver er 10 x 40 meter, se figur 
1. Gravene er lavet med skråninger mod midten, der har en dybde på 
3 meter. Hvert anlæg er udstyret med et specialudviklet undervan-
dingsanlæg, der følger anlæggenes bund. Anlæggene er udstyret 
med mobile telte, der i sommerhalvåret kører ind over afgrøden, når 
der kommer nedbør. Det betyder, at planterne i sommerhalvåret kun 
modtager vand nedefra. De planter, der står midt i anlægget skal der-
for sætte rødderne meget dybt for at overleve. Kan rødderne ikke  
nå ned til de vandførende lag vil planterne tørre ud. På denne måde 
bliver det let at se, hvilke nye plantelinjer, der har dyb rodvækst. 

Kameraer filmer rodvæksten
Anlægget har plads til i alt 600 plantelinjer. Under hver linje er der et 
fem meter langt plexiglasrør hvorigennem kameraer skal filme  
rodvæksten. Det bliver således muligt at tegne en dynamisk rod-
vækstprofil for hver linje over hele vækstsæsonen. Over planterne 
svæver et kamera, der filmer plantevæksten, således at rod- og top-
vækst kan evalueres sammen. Alle data fra anlægget bliver overført 
til en central database, hvor de sammenstilles med planternes  
genetiske profiler. Dermed kan forskerne udvikle modeller, der kan 
forudsige en plantes evne til dyb rodvækst blot ud fra en DNA- 
prøve. Det giver store perspektiver for den fremtidige forædling og 
betyder, at projektets resultater kan overføres til andet forædlings-
materiale, der ikke er inkluderet i forsøget. Til udvikling af disse  
modeller kan forskere og forædlere drage stor fordel af successen 
med de seneste års implementering af genomisk selektion i for- 
ædlingen.

Mål: 20 procent større produktion under tørke
Dette efterår bliver der sået vinterhvede- og græssorter i to grave, 
og i foråret 2016 bliver der sået vårbyg og lagt kartoffelsorter i de to 
resterende grave. Sommeren 2016 vil alle disse sorter blive udsat 
for en tørketest, hvor både anlægget og sorterne skal stå deres  
prøve. I de efterfølgende år skal der testes forædlingsmateriale  
inden for de fire arter. Målet er at skabe nye sorter, der under tørke 
producerer 20 pct. mere biomasse og optager 10 pct. mere kvælstof 
end nuværende sorter. Sådanne sorter vil komme landbruget til stor 
gavn i fremtiden, hvor prognoserne i mange verdensdele spår læn-
gere perioder med tørke og andre klimatiske udfordringer. 
Projektet har et samlet budget på 21 mio. kr. og løber frem til slut- 
ningen af 2019. Projektet har modtaget støtte fra Innovations- 
Fonden samt Godtfred-Birkedal Hartmanns Familiefond.   

Fra�anlægsfasen�af�vækstgravene,�hvor�målet
er�at�finde�de�planter,�der�giver�højst�udbytte�
under�tørkestress

Et�af�de�fire�grave�i�RadiMax�projektet,�der�befinder�sig�på�Københavns�
Universitets�faciliteter�på�Højbakkegaard�ved�Taastrup

Figur�1.��Principskitse�
over�RadiMax�anlægget


