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Retningslinjer for offisiell verdiprøving av

KORN OG OLJEVEKSTER
1.

SØKNAD

Nye sorter tas med i verdiprøving ved søknad om godkjenning av plantesort for opptak på
norsk offisiell sortsliste (eget skjema), jf. § 10 i Forskrift om prøving og godkjenning av
plantesorter.
Mattilsynet, Nasjonalt senter for planter og vegetabilsk mat, Ås, må ha søknadene innen 1.
februar for vårsådde arter, 15 juli for høstoljevekster og 15. august for høstkorn for at
sortene/linjene skal kunne komme med i verdiprøvingen påfølgende sesong.

2.

PRØVEPERIODE

Sorter og linjer av korn og oljevekster skal prøves i 3 år i offisiell verdiprøving før de kan
godkjennes for norsk offisiell sortsliste.

3.

SÅKORN/SÅFRØ

Den nødvendige mengde såkorn/såfrø bestilles hvert år av Bioforsk Øst, Apelsvoll
forskingssenter, og leveres vederlagsfritt ved forskingssenteret.
Såkorn til 1. års verdiprøving av vårkornartene leveres i sin helhet av sortseier/
sortsrepresentant. Såkorn til seinere års forsøk skal oppformeres på samme sted av Bioforsk
Øst, Apelsvoll forskingssenter, slik at såkornkvaliteten blir mest mulig lik for alle sorter.
Sortseier/sortsrepresentant skal levere nytt såkorn hvert år til denne oppformeringen. For
høstkorn og oljevekster leveres såkorn/såfrø i sin helhet av sortseier/sortsrepresentant i alle
prøvingsår.
Frist for levering av såkorn/såfrø av de vårsådde artene er 15. mars , for høstoljevekstene 1.
august og for høstkornartene 1. september. Såkorn/såfrø av sorter/linjer som ikke er
ankommet innen disse datoene, kan ikke regnes å komme med i prøvingen.
Alt såkorn/såfrø som skal brukes direkte i verdiprøvingsforsøk skal leveres ubeiset.
Tusenkornvekt og spireprosent skal oppgis. Såkorn/såfrø som skal brukes til oppformering for
neste års forsøk kan være beiset.

4.

FORSØKSOPPLEGG

Verdiprøvingen legges opp som blokkforsøk med minst 2 gjentak og de viktigste
markedssortene som målestokksorter. Antall markedssorter kan brukes for å tilpasse totalt
antall sorter og linjer til såkalte lattice-planer. Dette for å kunne korrigere forsøksresultatene i
forhold til jordvariasjon og andre ujevnheter i forsøksfeltene.
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Brutto sårutestørrelse skal være 12,0 m², og det tas utgangspunkt i følgende såmengder for de
ulike artene:
Bygg
Havre
Vårhvete
Høstkorn
Våroljevekster
Høstoljevekster

-

450 spiredyktige korn pr. m²
550 spiredyktige korn pr. m²
550 spiredyktige korn pr. m²
450 spiredyktige korn pr. m²
300 spiredyktige frø pr. m²
200 spiredyktige frø pr. m²

Såkornet beises i samsvar med vanlig praksis for å unngå frøoverførte sjukdommer.
Verdiprøvingsfeltene høstes med skurtresker så snart alle sortene i forsøket har kommet under
30 % vanninnhold i kornet/frøet. En så tidlig høsting vil gi bedre forsøkskvalitet, og reflektere
sortenes tidlighet bedre enn høsting på et seinere tidspunkt. Det er således viktig å høste før
alle sortene er for modne.

5.

KVALITETSANALYSER OG REGISTRERINGER

I avkastningsforsøk noteres:
- kornavling
- legdeprosent tidlig og sent i vekstsesongen
- strålengde i cm.
- sjukdomsangrep i %
- dato for aksskyting og gulmodning (gjøres bare på forskningsstasjonene)
- for høstkornartene: plantebestand høst og vår
På et utvalg av forsøksfeltene gjennomføres en registrering av følgende kvalitetsparametre
basert på samleprøver fra gjentakene i forsøkene:
- hektolitervekt
- Tusenkornvekt
- proteininnhold
- falltall
- SDS-sedimentasjon
- treskbarhet
- skallprosent
- avskallingsprosent
- fettprosent

(alle kornarter)
(alle kornarter)
(alle kornarter)
(hvete, rug og rughvete)
(hvete)
(bygg)
(havre)
(havre)
(havre)

Den fagansvarlige for verdiprøvingen avgjør til enhver tid hvilke forsøksfelt som tas med i
disse undersøkelsene.
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6.

PRØVINGSOMFANG

For korn og oljevekster bør det årlig utføres følgende antall sortsforsøk på Østlandet og i
Midt-Norge:
Arter
Østlandet
Midt-Norge
Vårhvete
10
Tidlig bygg
10
8
Seint bygg
10
6
Tidlig havre
10
5
Sein havre
10
Høsthvete
10
Høstrug
10
Rughvete
10
Høstbygg
5
Vårrybs
10
Høstrybs
5
Høstraps
5
Mattilsynet kan etter anbefaling fra Bioforsk godkjenne at antallet forsøksfelt reduseres
dersom økonomiske eller andre forhold tilsier det.
Forsøksfeltene plasseres ut i samarbeid med andre forskingssenter, forsøksgårder og
forsøksringer. Den fagansvarlige for verdiprøvingen avgjør den geografiske fordelingen av
forsøksfeltene. Det tas sikte på å opparbeide faste forsøkssteder for verdiprøvingen. Det vil gi
grunnlag for økt kontroll med forsøkene og bedre forsøkskvalitet.

7.

SPESIELLE UNDERSØKELSER

Værresistensundersøkelser
Hvert år utføres særskilte undersøkelser der karakterene spiretreghet, stråknekk og veksttid
bestemmes for alle kornsorter og linjer som er med i offisiell verdiprøving.
Modningsbestemmelser
Ved Bioforsk Øst, Apelsvoll forskingssenter bestemmes tidspunkt for gulmodning for alle
kornsorter og linjer ved å høste prøver til bestemmelse av kornets vanninnhold 2-4 ganger i
tidsrommet omkring gulmodning.
Sjukdomstesting
Sorter og linjer av ulike kornarter testes mot følgende sjukdommer:
Bygg
Havre
Vårhvete
Høsthvete

-

mjøldogg, grå øyeflekk, byggbrunflekk
havrebrunflekk
mjøldogg, septoria på bladverk og i akset
mjøldogg, septoria på bladverk og i akset

Protein-/bakekvalitet
Protein-/bakekvalitet for sorter/linjer av vår- og høsthvete bestemmes ved hjelp av SDS-sedimentasjonstester i
kombinasjon med en reologisk test, for eksempel mixogram. Samlet sett vil disse testene gi et godt grunnlag for
vurderingen av nye sorters/linjers protein- og bakekvalitet.
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Retningslinjer for offisiell verdiprøving av

FÔRVEKSTER

1.

SØKNAD

Nye sorter tas med i verdiprøving ved søknad om godkjenning av plantesort for opptak på
norsk offisiell sortsliste (eget skjema), jf. § 10 i Forskrift om prøving og godkjenning av
plantesorter.
Mattilsynet, Nasjonalt senter for planter og vegetabilsk mat, Ås, må ha søknaden innen 1.
februar for at sorten/foredlingen skal kunne komme med i verdiprøvingen førstkommende
sesong.

2.

PRØVEPERIODE

Sorter av ettårige og flerårige fôrvekster skal prøves i 3 år i offisiell verdiprøving før de kan
godkjennes for norsk offisiell sortsliste.

3.

SÅFRØ

Den nødvendige mengde såfrø bestilles hvert år av Bioforsk Øst, Apelsvoll forskingssenter,
og leveres vederlagsfritt ved forskingssenteret.
Frist for levering av frø er 15. mars. Såfrø av sorter som ikke er ankommet innen denne
datoen, kan ikke regne med å komme med i prøvingen. Frøets spireprosent skal oppgis.

4.

FORSØKSOPPLEGG

For flerårige fôrvekster anlegges forsøk to såingsår med 3 høsteår for hvert utlegg.
Verdiprøvingen legges opp som blokkforsøk med minst 2 gjentak og én eller flere
markedssorter som målestokksorter. Sårutestørrelse skal normalt være 7,0 x 1,5 m.
Forsøkene med flerårige vekster sås før 1. juli, og gjenleggsmåte og gjødsling følger anbefalt
praksis i det distriktet feltet ligger. Ettårige fôrvekster sås tidligst mulig om våren. Det tas
utgangspunkt i følgende såmengder for de ulike artene:

Arter
Bladfaks
Engrapp
Engsvingel
Flerårig raigras
Hundegras
Strandrør

Såmengde
kg/dekar
4,0
2,5
3,0
2,5
2,5
2,5

Frøbehov/utleggsår
kg frø
1,0
1,5
2,0
1,0
1,0
1,0
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Timotei
Rødkløver
Hvitkløver
Luserne
Italiensk raigras
Westerwoldsk raigras
Fôrraps
Fôrraps

2,0
1,5
0,75
2,5
3,0
3,0
1,0
12,0

1,5
1,0
0,5
0,5
1,5
1,5
1,0
3,5

Alle arter skal sås i renbestand.
Alle såmengder justeres i henhold til oppgitt spireprosent.
Feltene høstes til den tid som er mest vanlig for arten i vedkommende dyrkingssone.

5.

REGISTRERINGER

På hvert forsøksfelt med flerårige fôrvekster registreres følgende ved målinger, veiinger eller
skjønnsmessig bedømmelse på hver rute:
- Dekning av sådd sort i prosent om høsten i anleggsåret.
- Dekning av sådd sort i prosent om våren i engårene.
- Angrep av overvintringssopper i skala 1-9.
- Tidlighet om våren i skala 1-9.
- Tidlighet ved skyting hos gras og blomstring hos engbelgvekster. Registreres i skala
1-9 ved første slått.
- Sådd sort i prosent av total tørrstoffavling ved første og siste slått.
- Sjukdomsangrep i prosent når det er angrep. Aktuelt registreringstidspunkt vil være
på gjenveksten før sisteslåtten. Rust, mjøldogg og bladflekksjukdommer
noteres.
- Ved hver slått registreres ruteavling av rått gras, samt rå og tørr tørkeprøve.
Når det gjelder mer detaljerte regler for anlegg og stell av forsøksfelt, samt noteringer/
registreringer i veksttiden, vises til "Retningslinjer for gjennomføring av feltforsøk"
(Bioforsk).
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6.

KVALITETSANALYSER

En prøve av hver sort av hver slått fra alle første års forsøksfelt med flerårige fôrvekster skal
analyseres for:
- Proteininnhold
- Totalt cellevegginnhold (NDF)
- Fordøyelighet
Analysene foretas ved hjelp av NIRR-metoden
- Alkaloidanalyse bør foretas i strandrør. Alkaloidanalyser kan også fremlegges av
sortseier.

7.

PRØVINGSOMFANG

For flerårige og ettårige fôrvekster bør det ved hvert utlegg plasseres følgende antall
forsøksfelt i ulike geografiske regioner:

Arter
Timotei
Engsvingel
Engrapp
Flerårig raigr.
Hundegras
Strandrør
Bladfaks
Rødkløver
Hvitkløver
Luserne
Italiensk raigr.
Westerw. raigr.
Fôrraps
Fôrvikke

Østlandet
2
2
1
2
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2

Fjellbygdene
2
2
2
2
1
2
2
2
2
1
1
1
1

Vestlandet
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
1
1

MidtNorge
2
2
2
2
1
1
2
2
2
2
2
1
1

NordNorge
2
2
2
1
2
1
2
2
1
1
1
1

Totalt
10
10
8
7
7
6
6
10
10
4
8
8
6
6

Mattilsynet kan etter anbefaling fra Bioforsk godkjenne at antallet forsøksfelt reduseres
dersom økonomiske eller andre forhold tilsier det.
Den fagansvarlige for verdiprøvingen avgjør til enhver tid i samråd med Mattilsynet når det
skal startes nye forsøksserier i de ulike fôrvekstartene. Tilgangen på kandidatsorter er av
vesentlig betydning for denne vurderingen. Av budsjettmessige årsaker bør totalt antall felt
som legges ut pr. år være relativt konstant, selv om det vil variere hvilke arter som til enhver
tid er i prøving. Det legges opp til en total årlig anleggskapasitet på gjennomsnittlig 55
forsøksfelt, fordelt på 36-40 i flerårige og 16-18 i ettårige fôrvekster.
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8.

ETTÅRIGE FÔRVEKSTER

I tillegg til det som framgår av kapitlene foran, gjelder følgende regler for gjennomføring av
verdiprøvingen i aktuelle ettårige fôrvekster. Registreringer som utføres ved måling, veiing
eller telling blir angitt med M (nødvendig) eller m (ønskelig). Registreringer som utføres ved
bedømmelse blir angitt med B (nødvendig) eller b (ønskelig).
For alle arter gjennomføres følgende registreringer:
- Spirehastighet
- Dekningshastighet
- Sjukdomsangrep

B
B
B

Ettårig raigras (italiensk og westerwoldsk)
Feltene sås tidligst mulig om våren og høstes 2-4 ganger pr. vekstsesong.
Det gjennomføres følgende registreringer ved høsting:
- % sådd sort
- Andel strå
- Legde
- Råavling
- Tørrstoffinnhold
- Tidlighet (i aks)
- Protein-, trevle- og askeinnhold,
samt in vitro fordøyelighet i
sams prøve

B
B
B
M
M
b

m

Fôrraps
I tillegg til avkastningsfelt anlegges et observasjonsfelt for å klargjøre stokkløpingsresistens,
og et observasjonsfelt for å klargjøre klumprotresistens.
Feltene sås tidligst mulig om våren. Det gjennomføres to høstetider, ca 60 og 120 døgn etter
såing med gjenveksthøsting etter den første.
Det gjennomføres følgende registreringer ved høsting:
- % sådd sort
- Legde
- Plantehøyde
- Stokkløpere
- Råvekt
- Spill
- Plantetall
- Andel blad og stengler
- Tørrstoffinnhold i blad og stengler

B
B
M
M
M
M
M
M
M
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- Gjenvekstevne
- Klumprotangrep
- Friskhet
- Protein,- trevle- og askeinnhold,
samt in vitro fordøyelighet i sams
prøve eller i stengel og blad

M
M
b

m

Fôrbeter
I tillegg til avkastningsfelt anlegges et observasjonsfelt for å klargjøre stokkløpingsresistens.
Feltene sås tidligst mulig om våren, og høstes en gang senhøstes.
Det gjennomføres følgende registreringer:
- Voksemåte
- Greinethet
eller vaskesvinn
- Råvekt (røtter og blad)
- Tørrstoffinnhold (røtter og blad)
- Stokkløpere
- Friske, sjuke og sprukne røtter
- Helhet
- Maskinelle høstingsegenskaper
for blad og røtter
- Friskhet av blad
- Bladfesteform
- Lagringsevne
- Sukkerinnhold i sukkerbete

B
B
M
M
M
M
M
b
b
b
b
m
m

Kålrot
I tillegg til avkastningsfelt legges det ut et observasjonsfelt (tidlig sådd) for å klargjøre
stokkløpingsresistens, og et observasjonsfelt for å klargjøre klumprotresistens.
Det brukes såtid og høstetid som er normalt for stedet.
Det gjennomføres følgende registreringer:
- Voksemåte
- Greinethet
eller vaskesvinn
- Råvekt (røtter og blad)
- Tørrstoffinnhold (røtter og blad)
- Stokkløpere
- Friske, sjuke og sprukne røtter
- Klumprotangrep
- Friskhet av blad
- Bladfesteform

B
B
M
M
M
M
M
M
b
b
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- Helhet
- Maskinelle høstingsegenskaper
for blad og røtter
- Lagringsevne

b
b
m

Grønnfôrnepe
I tillegg til avkastningsfelt legges det ut et observasjonsfelt for å klargjøre
stokkløpingsresistens og et observasjonsfelt for å klargjøre klumprotresistens.
Det brukes såtid og høstetid som er normalt for stedet.
Det gjennomføres følgende registreringer:
- Voksemåte
- Greinethet
eller vaskesvinn
- Råvekt (røtter og blad)
- Tørrstoffinnhold (røtter og blad)
- Stokkløpere
- Friske, sjuke og sprukne røtter
- Klumprotangrep
- Gjenvekst etter tidlig bladhøst
- Helhet
- Maskinelle høstingsegenskaper
for blad og røtter
- Friskhet av blad
- Bladfesteform
- Høstingsegenskaper:
- for hånd
- ved stripebeiting
- Lagringsevne

B
B
M
M
M
M
M
M
M
b
b
b
b
b
b/m
m

Tynnet nepe
I tillegg til avkastningsforsøk legges det ut et observasjonsfelt for å klargjøre
stokkløpingsresistens og et forsøk for å klargjøre klumprotresistens.
Det brukes en såtid og høstetid som er normalt for stedet.
Det gjennomføres følgende registreringer:
- Voksemåte
- Greinethet
eller vaskesvinn
- Råvekt (røtter og blad)
- Tørrstoffinnhold (røtter og blad)
- Stokkløpere
- Friske, sjuke og sprukne røtter
- Klumprotangrep
- Friskhet av blad

B
B
M
M
M
M
M
M
b
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- Bladfesteform
- Helhet
- Maskinelle høstingsegenskaper
for blad og røtter
- Lagringsevne

b
b
b
m

Fôrmargkål
Det brukes tidlig vårsåing og en høsting. For registrering av tidlighet og tilvekstevne brukes to
høstetider.
Det gjennomføres følgende registreringer ved høsting:
- % sådd rot
- Legde
- Plantehøyde
- Råvekt
- Spill
- Plantetall
- Andel blad og stengel
- Tørrstoffinnhold i blad og stengel
- Friskhet
- Protein-, trevle- og askeinnhold,
samt in vitro fordøyelighet,
sams eller i stengel og blad

B
B
M
M
M
M
M
M
b

m

Fôrreddik
Det brukes sommersåing i lavlandet sønnafjells, vårsåing alle andre steder.
Det gjennomføres følgende registreringer ved høsting:
- % sådd rot
- Legde
- Utviklingstrinn
- Plantehøyde
- Råvekt
- Tørrstoffinnhold
- Andel stengel og blad
- Protein,- trevle- og askeinnhold,
samt in vitro fordøyelighet
i sams prøve

B
B
B
M
M
M
b

m
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Grønnfôrhavre/grønnfôrbygg
Det brukes tidlig vårsåing og høsting ved aksskyting og ved deigmodningsstadiet.
Det gjennomføres følgende registreringer ved høsting:
- % sådd rot
- Legde
- Råavling
- Tørrstoffavling
- Tidlighet (i aks)
- Protein-, trevle- og askeinnhold,
samt in vitro fordøyelighet
i sams prøve

B
B
M
M
b

m

Fôrvikker
Det brukes bakteriesmittet belgvekstfrø.
Det gjennomføres følgende registreringer ved høsting:
- % sådd sort
- Legde
- Råvekt
- Tørrstoffinnhold
- Høyde i cm
- Plantetall
- Tidlighet (blomster/belg)
- Angrep av sjukdom og skadedyr
- Protein-, trevle- og askeinnhold,
samt in vitro fordøyelighet
i sams prøve

B
B
M
M
M
M
b
b

m
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Retningslinjer for offisiell verdiprøving av

POTET

1.

SØKNAD

Nye sorter tas med i verdiprøving ved søknad om godkjenning av plantesort for opptak på
norsk offisiell sortsliste (eget skjema), jf. § 10 i Forskrift om prøving og godkjenning av
plantesorter.
Mattilsynet, Nasjonalt senter for planter og vegetabilsk mat, Ås, må ha søknaden innen 1.
februar for at sorten/foredlingen skal kunne komme med i verdiprøvingen førstkommende
sesong.

2.

PRØVEPERIODE

Sorter/kloner av potet skal dyrkes ett år i karantene-/oppformeringsfelt før de prøves i 3 år i
offisiell verdiprøving. Deretter kan de godkjennes for norsk offisiell sortsliste.

3.

UTSÆD, KARANTENE/OPPFORMERING

Den nødvendige mengde utsæd bestilles hvert år av Bioforsk Øst, Apelsvoll forskingssenter,
og leveres vederlagsfritt ved forskingssenteret.
Apelsvoll forskingssenter er ansvarlig for å dyrke materialet i prøvetiden. Apelsvoll
forskingssenter må også vedlikeholde nødvendige målestokksorter.
Til utsæd kan bare knoller eller rørstiklinger, produsert i netthus/veksthus/laboratorium
importeres, tilsvarende P1-materiale i "Forskrift om settepoteter" av 2. juli 1996. Dette
materialet må være produsert og dokumentert i samsvar med de krav som Landbrukstilsynet
fastsetter for norsk produksjon av tilsvarende materiale. Import og dyrking må dessuten
tilfredsstille de til enhver tid gjeldende norske krav til plantesunnhet og karantene.
I tillegg til godkjente settepotetforretninger kan slikt materiale importeres av
sortseieren/sortseierens norske representant. Fra norsk produksjon kan også knoller fra 1. års
klonfelt på friland (P2-materiale i "Forskrift om settepoteter") godkjennes som utsæd.
Knoller til karantene-/oppformeringsfelt leveres innen 1. april av sortseier/sortsrepresentant.
Knollene (P1) må være høstet før jul for å unngå problemer med dvale.
Nødvendig mengde utsæd, miniknoller (>10 mm) eller settepoteter (40-55 mm), er 800
knoller per sort/foredling.
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4.

FORSØKSOPPLEGG

Verdiprøvingen legges opp som blokkforsøk med 3 gjentak og 2-4 markedssorter. I de
forsøksserier der sortsantallet passer, bør det brukes yuoden-square- eller lattice-planer.
Settepotetene i den tidlige og den halvtidlige forsøksserien skal lysgroes før setting. For
halvseine/seine sorter vurderes dette i samsvar med lokal praksis.
Brutto setterutestørrelse skal være 6,6 m x 2 rader, og setteavstand 30 cm.
Tidlige og halvtidlige sorter har 2 høstetider. Tidlige sorter høstes 1. gang ved en total
varmesum på ca. 800d° etter setting (ca. 1500 kg salgbar avling av målestokksort). 2. høsting
gjøres 10-14 dager seinere ved ca. 1000d° etter setting.
Halvtidlige sorter høstes 1. gang samtidig med 2. høsting for de tidlige sortene ved en
varmesum på ca. 1000d° etter setting (ca. 2000 kg salgbar avling av målestokksort). 2. høsting
gjøres 10-14 dager seinere ved ca. 1200d° etter setting.
Halvseine/seine sorter høstes en gang ved normal høstetid for målestokksorten i
vedkommende distrikt.
I avkastningsforsøk noteres:
- Spirehastighet
- Antall planter med synlige virussymptomer
- Antall planter med stengelråte
- Tørråteangrep på ris
- Friskt ris ved høsting/nedsviing
- Totalt antall planter pr. rute
- Knollavling
- Sorteringsegenskaper

Videre bestemmes:
- Knollbeskrivelse
- Knollvekt
- Tørrstoffinnhold i knollene
- Grønne knoller
- Vekstsprekker, misformede knoller, støtblått
- Sjukdomsangrep på knollene
* Tørre råter
* Bløtråte
* Flatskurv
* Rustflekksjuke
- Kolv, brun marg og andre indre kvalitetsfeil
- Enzymatisk mørkfarging
Når det gjelder anlegg, stell og notater i veksttida, vises det til "Retningslinjer for
gjennomføring av feltforsøk" (Bioforsk).
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5.

KVALITETSANALYSER

Det gjennomføres kvalitetsanalyser i forhold til sortenes aktuelle bruksområder:
- Matpoteter
- Chips
- Pommes frites
- Skrelling
- Lagring/spiretreghet på lager

6.

PRØVINGSOMFANG

For poteter bør det årlig utføres følgende antall sortsforsøk i ulike geografiske regioner:
Forsøksserie
Tidlige sorter
Halvtidl. sorter
Halvseine/seine sorter

Østlandet

Sør-Vestlandet

6
6
10

1
1
4

Midt-Norge
1
1
6

Nord-Norge
2
2

Mattilsynet kan etter anbefaling fra Bioforsk godkjenne at antallet forsøksfelt reduseres
dersom økonomiske eller andre forhold tilsier det.

7.

SPESIELLE UNDERSØKELSER

Potetsortene skal undersøkes for solanininnhold. Solaninanalyse kan også fremlegges av
sortseier.
Potetsortene skal resistenstestes for følgende sjukdommer:
- Potetkreft
- Tørråte på ris og knoller
- Fomaråte
- Fusarium
- Flatskurv
- PMTV (mopptoppvirus)
- TRV (rattelvirus)
For PVY (potetvirus Y) og potetcystenematode (PCN) skal sortseier legge frem
dokumentasjon for testing av mottakelighet/resistens.
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