
Resultaten kommer från fältförsök
som utfördes vid SLU Rånna
Försöksstation under 2003-2005.
Odlingen av jordgubbar och hallon
i platstunnel jämfördes med odling
utomhus. Bärkvaliteten var högst
i tunnel med mindre än 2 % kasse-
rade bär under 2005, jämfört med ca
8,5 % i utomhusodlingen. Hallon-
sorten Glen Ample är att föredra
vid odling i tunnel eftersom den
har gett något tidigare och högre
skörd än sorten Tulameen. Däremot
anses Tulameen ibland smakligare
än Glen Ample. Det enda direkt
negativa med odling i tunnlar är att
mer arbete och passning av vatten-
och näringstillförsel krävs.

Även odling av jordgubbar
i plasttunnel har undersökts men
där är resultaten lite mer osäkra.
Jordgubbarna i tunnlarna blev
angripna av mjöldagg i större

utsträckning än de ute, medan vat-
tenskadorna var stora utomhus.
Dessutom var avkastningen på
jordgubbarna ute och i tunnel näs-
tan samma. Högre fuktighet i tunn-
nelodlingen under våren kan min-
ska mjöldaggsproblemen vilket är
något som bör utredas ytterligare.

Förutom bidrag från SLF har finan-
siering också kommit från Träd-
gårdsfonden, Skövde kommun och
SLU Rånna Försöksstation.

För mer information: 
Birgitta Svensson, Institutionen för
växtvetenskap, SLU, tel 040-41 53 58, 
e-post birgitta.svensson@vv.slu.se 

Projekt: V0556022 Produktion av jord-
gubbar och hallon med hög kvalitet
i tunnel och under utvidgad säsong, del
2 (Fortsättning på projekt 0356015).

God kvalitet på hallon
odlade i plasttunnel

Nr 3 2006
Stiftelsen Lantbruksforskning

Forskarna rekommenderar odling av hallon i tunnel på grund av den
säkra och höga avkastningen och goda bärkvaliteten. Tunnlarna har gett
en tidigare skörd och varit ett väsentligt klimatskydd vid mycket regn
och hagel.

REDAKTÖRENS RUTA

Forskartorget var en succé på Borgeby
Fältdagar och snart är det dags igen. Till
Elmia Lantbruk Djur & Inomgård den
18-21 oktober kommer ett stort antal
forskare för att träffa lantbrukare och
diskutera sina forskningsresultat. 

SLF har tillsammans med sex andra
forsknings-organisationer satt upp en
monter i B-hallen. Dit kan du komma för
att få tag på det senaste inom forsk-
ningen och för att lyssna på spännande
föredrag om allt från fågelinfluensa till
köttdjursuppfödning och om framtidens
rådgivning. 

Välkomna till monter B 05:50!

R E D A K T I O N EN

”Nytt om forskning” beskiver kortfattat
resultat från flera olika forskningsprojekt
som finansierats av lantbrukare via
Stiftelsen Lantbruksforskning. Dessutom
förmedlas kontakter med forskare som är
kopplade till sina respektive projekt.
Detta är ett specialnummer av “Nytt om
forskning” som inriktar sig på trädgårds-
forskning.

”Forskning lönar sig” är ett nyhets-
brev som fokuserar på resultaten från ett
forskningsprojekt och beräknar de kronor
och ören som en lantbrukare kan spara
på att tillämpa resultat från projektet. 

Du kan prenumerera GRATIS på båda
dessa nyhetsbrev via e-post eller få dem
direkt hem i brevlådan. 

Upplagan är ca 8 300. 
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Agricultural Research) 
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En blågul
kvalitetstomat 
– vad är det?
Svensk tomatodling vill utveckla
sin produktion så att svenska toma-
ter sticker ut och lockar kunderna
till köp, men för att göra det behöv-
de man veta vad svenskarna vill
ha. Därför genomfördes en under-
sökning med fokusgrupper, smak-
tester, telefonintervjuer och även
provodlingar av olika tomatsorter. 

Svenska runda tomater förknip-
pas med den ”vanliga” tomaten
som hamnar sämre till i smaktestet
än till exempel kvist, plommon-
eller cocktailtomater som upplevs
som sötare och smakrikare. De som
väljer att köpa svenska tomater gör
det inte så mycket för smaken som
för andra mervärden som mindre

transporter och besprutning etc. 
Den populäraste ”vanliga”

tomaten i undersökningen var
Maranello som också har bra
odlingsegenskaper. Maranello inne-
håller mer lykopen (ett ämne med
antioxidativa egenskaper) än andra
sorter i testet och skulle därför
kunna marknadsföras som en 
”hälsosammare” tomat. Med rätt
marknadsföring skulle denna
tomat kunna ge bättre betalt till
odlarna.

73 % av svenska folket köper 
färska tomater en gång i veckan
eller oftare och det är priset som
avgör vilket tomat det blir. Det är
framförallt äldre som köper toma-
ter ofta och huvuddelen av dem
som aldrig köper tomat finns 
i gruppen under 29 år.

För mer information: 
Elin Hadvall, GRO – Gröna Näringens
Riksorganisation, Kulturgrupp Tomat,
tel 0435-32377, 
e-post elin.hadvall@gro.lrf.se

Projekt: 0456028 Utveckling av en
svensk kvalitetstomat med modern
marknadsanpassning.

Register
för växtnamn
Under de tre senaste åren har en
växtnamnstandard för europeiska
plantskolor arbetats fram i 10 euro-
peiska länder. Varje land har,
genom en representant till ENA
(European Nursery Association) –
European plant names working
group, rapporterat sitt nationella
sortiment av växter. Först krävdes
det då att en nationell samman-
ställning utfördes i Sverige, vilket
gjordes med bland annat bidrag
från Stiftelsen Lantbruksforskning.
Cirka 85% av det svenska total-
sortimentet av träd och buskar
under de senaste 15 åren beräknas
ha fångats upp i registret vilket
innebär nära 7 000 namn på olika
växter.

Alla namn har även registrerats i
SKUD – Svensk Kulturväxtdatabas
där nu inte bara dessa 7 000 namn
finns, utan mer än 47 000 veten-
skapliga och 12 000 svenska namn-
poster samt nära 5 000 litteraturre-
ferenser finns samlade. Sedan april
2005 finns SKUD fritt tillgänglig på
hemsidan http://skud.ngb.se.

För mer information: 
Björn Aldén, Göteborgs Botaniska
Trädgård, tel 031-741 11 13, 
e-post bjorn.alden@gotbot.se

Projekt: 0356022 Utveckling av en
europeisk namnstandard för plant-
skoleväxter.Fo
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LANTBRUKSFORSKNING

Bevattning styr
krukväxtodlingen
I den här studien undersöktes
mängden vatten som tillförts och
dränerats bort på flera krukväxt-
företag under en veckas tid.
Parallellt med dessa vägdes
krukorna i två av odlingarna.
Viktförändringen gav ett mått på
plantans vattenförbrukning över
dygnet och kulturtiden. I odling-
arna registrerades också ljuset,
lufttemperaturen och luftfuktig-
heten. För att få en tydligare bild
av hur odlarna styr sin vattning
genomfördes även intervjuer med
odlarna och en enkätundersökning
genomfördes med GRO:s (Gröna
Näringens Riksorganisation) pryd-
nadsväxtssektion.  

Bedömningen på när det behövs
vattnas i dagens odlingar är ofta
ganska osäker och bedömningarna

görs oftast genom att odlaren tittar
på plantorna och väger krukan i
handen. Detta leder till mycket
varierande bevattning från företag
till företag och även mellan olika
personer på samma företag.
Eftersom prydnadsväxtsodling i
Sverige är mycket konkurrensutsatt
är det av stort intres-se att hålla
kostnaderna nere och kvaliteten
uppe. Detta kan uppnås genom att
styra bevattningen och på så sätt
minska beroendet av de kemiska
medel som används för att förhin-
dra att växten blir för hög och
gänglig. 

Resultaten visar att man inte kan
peka ut vilken faktor som är den
mest betydande, då samspelet
mellan de olika klimatfaktorerna
och jordens vattenpotential till-
sammans påverkar vattenupptaget.
Resultaten i denna studie kommer
nu att ligga till grund för vidare
studier på vilken bevattningsfre-
kvens och mängd som ger den
bästa krukväxtkvaliteten.   

För mer information: 
Klara Löfkvist, LRF konsult, 
tel 040- 664 16 85, 
e-post klara.lofkvist@konsult.lrf.se 

Projekt: 0247018 Utveckling av meto-
dik för bestämning av vattningsbehov 
i prydnadsväxtodling.

Tips för sommar-
odling av järnek
På grund av den säsongsbetonade
försäljningen av krukväxter, där
den största mängden växter säljs
på våren, står ofta växthusen
tomma över sommaren. I detta pro-
jekt undersöktes hur odling av ved-
artade växter inför julförsäljningen
skulle kunna ske i växthusen under
sommaren. 

Resultaten visar att vid odling av
järnek av sorten ”Blue Princess”
(Ilex x meserveae) bör man hålla
temperaturen runt 23°C och 24°C
med en relativt stark skuggning för
att stimulera växten till många till-

växtperioder. Ju fler tillväxtperio-
der en växt har desto bättre blir
förgreningen, vilket i sin tur ger
mer vinst vid försäljningen. 

Ytterligare odlingsrekommenda-
tioner är att förökning bör ske med
toppsticklingar som rotas i ett
poröst substrat i en temperatur av
20°C i luften och 20-25°C i substra-
tet. Under de första 2-3 veckorna
bör plantorna hållas i 15-18°C och
därefter höjas till över 20°C för att
främja en bra förgrening.
Skuggning bör ske redan vid
400W/m2. Odling kan ske från juni
till november.

För mer information: 
Rolf Larsen, Institutionen för växt-
vetenskap, SLU, tel 040-41 53 69, 
e-post rolf.larsen@vv.slu.se 

Projekt: 9838003 Alternativa kulturer
och kulturmetoder för sommarodling 
i krukväxtföretag.Fo
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P O S T T I D N I N G B
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 STOCKHOLM

BESTÄLL FRÅN
SLF-BIBLIOTEKET!

ARBETSMILJÖ
En ny temaskrift som redovisar tre
års forskning inom området arbets-
miljö. Ämnen som behandlas är
olycksfall, lantbrukares hälsa, risker
vid växtododling och stallarbetet 
i skriften “Mer om Forskning nr 1
2006”.

SLF:S VERKSAMHETSBERÄTTELSE
2005
Läs om de projekt som SLF finansie-
rade under 2005.

MJÖLKPRODUKTION
Läs om resultaten från tre års forsk-
ning inom mjölkproduktion, pro-
duktkvalitet, vall och utfordring,
hälsa, avel samt inhysning ”Mer om
Forskning nr 1, 2003”.

POTATIS
Resultaten från de senaste årens
forskning på matpotatis presenteras
i ”Mer om Forskning nr 2, 2003”.

FJÄDERFÄ
Resultat från flera års forskning på
värphöns presenteras i skriften ”Mer
om Forskning nr 1, 2004”.

Skrifterna ”Mer om Forskning”och
Verksamhetsberättelsen är produ-
cerade av Oscarsson Text & Form.

Beställ skrifterna GRATIS på 
tfn 08-787 51 54 
fax 08-22 68 30 
eller per post
Stiftelsen Lantbruksforskning 
105 33 Stockholm

Du kan också beställa via hemsidan
www.lantbruksforskning.se 
eller på e-post till
josefin.kihlberg@lrf.se 

AKTUELLA DATUM

18-21 oktober Forskartorget på Elmia i Jönköping

1 november Beslutsgruppsmöte Slaktfjäderfä

7 november Beslutsgruppsmöte Tillväxt och Företagande

7 november Möte Olle Hakelius stipendiefond

STIFTELSEN
LANTBRUKSFORSKNING

Idag säljs de flesta jordgubbar i öppna
förpackningar och ska därför helst
säljas inom ett dygn för att behålla
fräschören. Forskare har undersökt hur
jordgubbar påverkas av att paketeras
i slutna förpackningar som har en viss
genomsläpplighet. Det visade sig att
hållbarheten kunde förlängas betydligt
med slutna förpackningar. Bären behöll
sin lyster, färg och fasthet längre om de
var förpackade. 

En förlängd hållbarhet kan göra det
möjligt att utvidga marknaden
eftersom jordgubbarna kan trans-
porteras längre. Större vinster kan
också göras om bären inte behöver
plockas på helgerna eftersom ut-
betalningen av helgersättning för
plockarna kan minskas.

Två vanliga jordgubbssorter
studerades. Vid förpackning i modi-
fierad atmosfär (luft med mindre
syre och mer koldioxid) var resul-
taten goda för sorten Honeoye. För
sorten Korona uppmättes en pro-
duktion av icke önskvärda arom-
ämnen men inte så mycket att det
påverkade smaken eller lukten
negativt. 

Det enda som behövs för att för-
packa jordgubbar är rätt sorts för-
packningsmaterial och en enkel
svets att försluta förpackningen
med. Bärens andning, i kombina-
tion med rätt sorts förpacknings-
material, medför att en gynnsam
atmosfär bildas inuti förpackning-
en. Detta sker snabbt och det är inte
lönt att tillsätta den ideala gas-
blandningen i förpackningsögon-
blicket. Det är dock viktigt att

endast förpacka de sorter som inte
reagerar negativt på förvaring
i modifierad atmosfär.

I försöket förpackades jordgub-
bar på fyra olika sätt och förvarades
därefter vid 5°C och 75% relativ
luftfuktighet i 10 dagar. Under lag-
ringen undersöktes en rad olika
parametrar till exempel vikt, lukt
och smak, dessutom analyserades
aromsammansättningen. Resultaten
jämfördes med oförpackade bär.

För mer information: 
Tim Nielsen, SIK - Institutet för
Livsmedel och Bioteknik AB, 
tel 046-286 88 23, e-post tn@sik.se

Projekt: 0356027
Hållbarhetsförlängning av svenska
jordgubbar.
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Ökad hållbarhet på jordgubbar med
rätt förpackning


