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Skriv upp två höstdatum i kalendern
Seminarium om IPM-forskning och Olle Hakelius stiftelse avslutas
Den 27 november presenterar vi vår syn-
tesrapport över forskning om integrerat 
växtskydd (IPM) som finansierats genom 
Stiftelsen Lantbruksforskning och Jordbruks-
verket. Rapporten är skriven av stiftelsens 
forskningssekreterare Eve Roubinet som har 
gått igenom ett hundratal forskningsprojekt.

Den 8 december avslutas Stiftelsen Olle Ha-
kelius stipendiefond med att Karin Hakelius 
presenterar sitt projekt om förnyelse inom 
kooperationen. 

Båda seminarierna hålls i LRF-huset på 
Franzéngatan i Stockholm. Mer information 
kommer på lantbruksforskning.se längre 

fram i oktober.
Skriv gärna in båda datumen i kalendern så 

missar du inte två tillfällen till ny kunskap.
Du kan läsa mer om Olle Hakelius stiftelse 

på nästa uppslag i nyhetsbrevet.

Trevlig höst och trevlig läsning!

För många grödor finns det i dag få bekämp-
ningsmedel som är godkända i Sverige. 
Och alternativen minskar eftersom många 
bekämpningsmedel fasas ut inom EU. Kon-
sekvensen blir ökad risk för resistens när det 
finns färre medel att välja mellan. Mot vissa 
skadegörare och sjukdomar kan det helt kom-
ma att saknas bekämpningsmedel.

Stora förhoppningar har funnits om att 
kemiska bekämpningsmedel ska kunna er-
sättas med biologiska bekämpningsmetoder. 
Användningen av biologiska preparat ökar 
också utanför Sverige. Det gäller särskilt spe-
cialgrödor med högt ekonomiskt värde som 
grönsaker och prydnadsväxter. Däremot finns 
det fortfarande, även internationellt sett, få 
produkter tillgängliga för biologisk bekämp-
ning i de stora lantbruksgrödorna. 

Få biologiska alternativ i Sverige
Forskarnas utvärdering genomfördes paral-
lellt för trädgårds- och lantbruksgrödor i det 
så kallade biovärderingsprojektet. Det starta-
des som ett försök att öka tillgängligheten för 
biologiska bekämpningsmedel på den svens-
ka marknaden. Det visade sig dock oväntat 
svårt att få tag på biologiska produkter att 
utvärdera i projektet. 

– Flera företag var ovilliga att låta oss tes-
ta deras produkter utan de ville köra sina egna 
försök i de länder som de ansåg vara intres-
santa marknader. Och dit hör inte Sverige, 
säger Margareta Hökeberg. 

Tillväxtstimulering ett mervärde  
I växtodlingsprojektet utvärderades biologis-
ka medel mot sjukdomar i potatis, höstvete 
och vårraps. Försöken visade på vissa men 
varierande effekter mot sjukdomar. Men 
framför allt såg forskarna att de biologiska 
medlen gav bättre uppkomst, bättre vin-
teröverlevnad och högre skörd.  Biologiska 
bekämpningsmedel kan alltså ge ett mervär-

de utöver den sjukdomshämmande effekten 
och en del säljs i praktiken också som biolo-
giska gödselmedel eller tillväxtstimulerande 
medel.

Lovande men varierande resultat i gurka
I grönsaksprojektet utvärderades medel mot 
bland annat mjöldagg i växthusgurka. Ett 
medel gav det första teståret god effekt mot 
mjöldagg, speciellt vid förebyggande behand-
ling och även högst skörd. Men när samma 
produkt testades igen året därpå uteblev 
effekten helt. 

Anledningen till de stora variationerna i 
resultaten antog forskarna bero på kvalitets-
skillnader hos produkten mellan åren. Vid 
utvärdering av biologiska medel måste man 
därför, förutom att titta på effekten mot sjuk-
domar och tillväxtfrämjande effekter, även 
se till att produkten håller en hög och jämn 
kvalitet.

Viktiga inom integrerat växtskydd 
Biologiska bekämpningsmedel, i kombination 
med andra metoder, kan bli viktiga kompo-
nenter inom växtskyddet. I andra länder finns 
det medel med goda effekter mot sjukdomar. 
De skulle kunna användas i Sverige men de 
är inte tillgängliga här. Och det finns inga inci-
tament för företagen att introducera dem på 
den svenska marknaden.

– Om vi i Sverige, som är en marginell 
marknad, ska få tillgång till mer miljövänliga, 
biologiska bekämpningsmedel, krävs någon 
form av stöd från samhällets sida. I till exem-
pel Danmark och Nederländerna, som ändå 
är betydligt större marknader än den svenska, 
finns redan ett sådant stöd, säger Margareta 
Hökeberg. 
 
Projekt H0956299: ”Biovärdering – är biologiska bekämpnings-
medel från utländska marknader användbara mot svenska 
växtsjukdomar?” 
Projekt V1133033: ”Biovärdering – är biologiska bekämpnings-
medel från utländska marknader användbara som alternativa 
bekämpningsmetoder mot växtsjukdomar i Sverige?” 
Margareta Hökeberg, SLU, margareta.hokeberg@slu.se

Lovande biologiska bekämpningsprodukter utifrån når inte svenska odlare
Forskare vid SLU har utvärderat en rad biologiska bekämpningsmedel som alter-
nativ till traditionell bekämpning. Effekten mot sjukdomar varierade men forskar-
na kunde ofta se ett mervärde i form av ökad skörd vid biologisk bekämpning.
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Maria Sandin studerade också hur spridning-
en skiljer sig åt i olika typer av mark. Från san-
diga och moiga jordar var resterna av kemiska 
växtskyddsmedel minimala.

Skillnaden beror sannolikt på att vattnet 
transporteras med en jämn och moderat has-
tighet genom sandjorden så att växtskydds-
medlen hinner brytas ner av mikroorganismer 
och bindas till partiklar. I lerjordar är flödena 
mer ojämna. Till största del går det rejält lång-
samt, men genom makroporer – maskkana-
ler, gamla rotkanaler, sprickor och håligheter 
– går det betydligt snabbare. Då hinner inte 
preparaten brytas ned i samma utsträckning. 
I vissa fall är makroporerna inte kontinuerliga 
och då bromsas flödet upp en bit ner i marken 
där det kan bildas depåer. Därför kan det ta 
lång tid innan de når fram till vattendragen. 

Maria Sandin och hennes kollegor stötte 
mycket riktigt på en del gamla växtskyddsme-
del när de analyserade vatten från den bäck 
som går genom det undersökta området.

– Visst gjorde vi det. Jag hade inte förvän-
tat mig att vi skulle hitta så mycket. Vi hittade 
också nedbrytningsprodukter av preparat 
som inte har varit tillåtna på över 10 år. De 
verkar alltså vara mer långlivade än vad vi 
hade förväntat oss. 

Ytavrinning är troligtvis ett mindre problem
För svenska förhållanden framstår däremot 
inte ytavrinning som något stort problem. 
Det är antagligen vanligare i länder där både 
jordarna och regnmönstret ser annorlunda 
ut. Ytavrinning uppstår typiskt när det regnar 
mycket på kort tid och på jordar som lätt 
slammar igen. Så ser det vanligen inte ut i 
Sverige, som också har en stor andel dränera-
de jordar. 

Projektet har genomförts under en treårs-
period i ett avrinningsområde på 1 600 hektar. 
Prover togs i tre delar av området på mellan 
90 och 240 hektar. Det är svårt att undersöka 
ett så stort område men under realistiska 

omständigheter finns stora variationer i mar-
kegenskaper och spridning, verkligheten är 
helt enkelt komplicerad. Huvudslutsatsen 
från undersökningen är att det verkar finnas 
en koppling mellan markens egenskaper och 
storleken på förluster av växtskyddsmedel. 
Genom att studera markegenskaperna skulle 
det kunna gå att identifiera riskerna i ett om-
råde.

Kunskap möjliggör klok  
användning av växtskyddsmedel
Maria Sandin ser gärna att den nya kunska-
pen bidrar till att det svenska lantbruket ska 
kunna använda effektiva hjälpmedel, som 
kemiska preparat, på ett säkert sätt:

– Det finns en anledning till att vi använder, 

och vill använda, växtskyddsmedel i lantbru-
ket. Min forskning handlar om att bidra till att 
hitta en rimlig lösning där vi kan få de positiva 
effekterna samtidigt som vi kan minimera de 
risker vi inte vill ha. 

Kunskap kan också hjälpa till att undvika 
konflikter.

– Olika aktörer har intressen som ofta står 
mot varandra, så länge det finns osäkerhet 
kan det uppstå konflikter. Ju mer vi vet desto 
mindre är risken att det uppstår, avslutar Ma-
ria Sandin.
 
Projekt H1133108: ”Spridningsvägar för kemiska bekämpnings-
medel till ytvatten” 
Maria Sandin, SLU, maria.sandin@slu.se

Makroporer ger förluster av växtskyddsmedel
Hur växtskyddsmedel sprids via ytavrinning och genom dränering till vattendrag var 
ämnet för Maria Sandins avhandling. Det blev tydligt att de stora flödena går genom 
jorden, framför allt i lerjordar. 

I maj 2001 instiftade Lantmännen och LRF 
gemensamt ”Stiftelsen Olle Hakelius stipen-
diefond för forskning och studier avseende 
kooperativ förnyelse”. Stiftelsen grundades 
för att hedra Olle Hakelius arbete inom lant-
brukskooperationen.

Många uppdrag inom kooperationen
Olle Hakelius hade då bland annat varit ordfö-
rande i Svenska Lantmännen, vice ordförande 
i LRF, ordförande i Stiftelsen Lantbruksforsk-
ning (1995-2001), ordförande i Cogeca och 
dessutom hade han varit ordförande för ett 
stort antal bolag inom Lantmännengruppen 

som Cerealia och Svalöf Weibull.
Stiftelsen Lantbruksforskning fick förtro-

endet att administrera stiftelsen som haft 
som ändamål att lämna stipendier till främ-
jande av vetenskaplig kooperativ forskning 
och studier rörande lantbrukskooperativa 
företags förnyelse och utveckling för stärkan-
de av primärproduktion. Syftet var att uppnå 
förbättrad konkurrenskraft och marknadsan-
passning i kooperativa företag, i Sverige och 
internationellt.

Totalt 15 projekt finansierade
Sedan 2001 har stiftelsens styrelse beviljat 

totalt 15 projekt. Det sista, ”Förnyelse av koo-
perationen”, beviljades 2015 och har genom-
förts av Karin Hakelius, Olle Hakelius dotter.

Efter drygt 16 år går stiftelsen alltså i mål, 
kapitalet är använt och stiftelsen avslutas i 
och med ett seminarium där Karin Hakelius 
presenterar sitt projekt. Seminariet kommer 
att hållas den 8 december 2017 i LRF-huset 
på Franzéngatan i Stockholm.

Olle Hakelius gick bort 2014 och fick alltså 
vara med om att lejonparten av de stiftelsefi-
nansierade projekten genomfördes.

På lantbruksforskning.se kan du läsa mer 
om Stiftelsen Olle Hakelius stipendiefond.

Stiftelsen Olle Hakelius stipendiefond avslutas med seminarium
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Fler färdiga forskningsprojekt
Du hittar projekten på lantbruksforskning.se/projektbanken 
 
Projekt H1150199

Kryptosporidier är  
vanliga men smittrisken låg
Bland kalvar i svenska dikobesättningar 
är kryptosporidier vanliga. Hos mer än en 
tredjedel av kalvarna hittade forskarna kryp-
tosporidier. Men trots att smittan är vanlig 
var det bara en mindre del som utsöndrade 
smittämnen, och nivåerna var låga. Därför 
är antagligen dikor på bete ingen betydande 
källa till kryprosporidiesmitta hos människor. 
Dessutom sjunker risken för nyinfektion när 
djuren kommer ut på bete och får tillgång till 
större ytor. Smittämnena är känsliga för UV-
ljus och uttorkning och överlever därför dåligt 
utomhus, framför allt under torra somrar.

Projekt V1030002

Ny kunskap om bakterier  
för att förebygga mastit
Bakterierna Staphylococcus aureus, Strepto-
coccus dysgalactiae och Streptococcus ube-
ris upptäcks ofta vid mastit. Nu har forskare 
vid SVA undersökt dem för att få kunskap 
som kan användas för att förebygga infektio-
ner. Smittämnena skiljer sig åt på olika sätt. 
S. aureus förekommer i få genetiska uppsätt-
ningar medan variationen av S. uberis är stor. 
Alla tre bakterier är vanliga i kornas mjölk men 
förekomsten skiljer sig mellan gårdar, mellan 
unga och äldre kor samt mellan säsonger. 
Forskarna konstaterade också att samma 
bakterietyp kan finnas kvar i en besättning 
under lång tid.

Projekt H1160166

Rätt bakterier och näring  
gynnar etablering av lusern
Lusern har blivit vanligare i vallfröodlingar 
men det kan vara svårt att etablera grödan. 
Försök i växthus visar att det går att förbättra 
lusernodlingen i praktiken. Bland annat var 
ett av de preparat med rhizobiumbakterier, 
som utsädet ympas med, effektivare än de 
andra testade. Tillväxten förbättrades också 
när mikronäringsämnena molybden och bor 
tillfördes.

Projekt H1144057

Nematoder sänker sockerskörden
Frilevande nematoder är vanliga, små maskar 
som lever i jorden. En del arter kan orsaka be-
tydande skador på bland annat sockerbetor. 
Forskarna hittade stubbrotsnematoder i alla 
odlingsområden och i de flesta fält de under-
sökte. De var mindre vanliga i fält med hög 
lerhalt, högt pH, CA-AL och Mg-AL. Nålnema-
toder hittades bara i ett mindre antal fält, med 
lättare jordar. Rotsårsnematoder var vanliga i 
fält med spannmål där betor odlades var tred-
je år. Nematoderna har många värdväxter och 
det är därför svårt att hantera dem med val 
av växtföljd. Däremot skulle odlingstekniker 
som torkar upp jorden kunna ha viss effekt. 

Projekt H1150149

Fotrötabakterier känsliga för antibiotika
42 av 43 prover av bakterien Dichelobacter 
nodosus, som orsakar fotröta hos får, var 
känsliga för fyra testade antibiotika. Resulta-
ten tyder på att penicillin skulle kunna använ-
das mot fotröta. Om man använder penicillin 
i stället för tetracyklin minskar risken för ut-
veckling av resistens. För att vara säker på att 
penicillin är effektivt krävs kliniska studier.

Projekt H1140106

Bränslecell skulle  
kunna öka nyttan av biogas
Det borde gå att använda biogas producerad 
på gödsel för att driva en bränslecell. En 
beräkning visar att elproduktionen från en 
biogasanläggning på en tänkt typgård med 
240 mjölkkor skulle kunna öka med ungefär 
150 MWh per år. Elförbrukningen skulle kunna 
sänkas med ytterligare drygt 35 MWh per år 
om bränslecellens restvärme användes för 
att driva en absorptionskylmaskin. Utmaning-
en är att göra det till en rimlig kostnad. Fors-
karna rekommenderar därför ett småskaligt 
pilotprojekt. Gödselbaserad biogas är renare 
än gas som producerats av matavfall eller 
reningsverksslam. Undantaget är höga halter 
av svavelämnen i biogas från svinflytgödsel 
eller kycklinggödsel.

Projekt H1142175

Importerade smittämnen  
bakom stjälkbakterios
Dickeya solani och Pectobacterium wasabie 
är två smittämnen som orsakar sjukdomen 
stjälkbakterios på potatis. Det som är spe-
ciellt med just de patogenerna är att de är 
nykomlingar. Båda två har följt med importe-
rat utsäde, framför allt från Nederländerna. I 
och med att vårar och höstar befaras bli mer 
regnrika, och medeltemperaturen öka, antas 
också problemen med stjälkbakterios bli 
värre. Forskarna betonar därför hur viktigt det 
är att bara använda friskt utsäde och att det 
krävs arbete av myndigheter, utsädesföretag 
och odlare, även på internationell nivå.

Projekt H1133232

Fånggröda minskar lustgasavgången
En mindre del av den lustgas som kommer 
från åkermark tar vägen genom dräne-
ringsvattnet. Att mäta lustgasavgången i 
dräneringsvatten är enklare och billigare än 
att mäta lustgas som går från mark till luft. 
Genom att mäta lustgas i dräneringsvatten 
gick det att se att där marken är bevuxen 
med fånggröda under vinterhalvåret är också 
lustgasavgången mindre. Vilken typ av gödsel 
som användes och mängden gödsel spelade 
mindre roll. Genom att odla en fånggröda går 
det alltså att minska både lustgasavgången 
och kväveutlakning.

Projekt V1160042

Svårt att förutsäga effekten av bekämpning
För att användning av herbicider ska vara 
effektiv måste växten i många fall vara i aktiv 
tillväxt. Det definieras som en klart mätbar 
förändring i storlek över en begränsad tids-
period. I dag kan man bara använda sig av 
indirekta faktorer som markfukt och tempe-
ratur. Ambitionen i projektet var att hitta sätt 
att direkt mäta egenskaper hos växten. Tyvärr 
var variationen i resultaten alltför stora för att 
vara användbara i nuläget. Erfarenheter från 
projektet kan ändå bli användbara för framti-
da forskning.

Projekt H1346155

Koncentrering av gödsel  
har fördelar men är dyrt
Det finns tekniska lösningar för att koncen-
trera gödsel. Koncentrerat gödsel har många 
fördelar men kostnaden blir med dagens tek-
nik högre än att använda sig av obehandlad 
gödsel. De flesta lösningarna är också an-
passade för storskaligare verksamhet än den 
enskilda gården. En fördel med koncentrerat 
gödsel är att det blir lättare att transportera 
dit det behövs, framför allt över längre sträck-
or. Utsläppen av övergödande ämnen minskar 
också och det går att få en jämnare fördelning 
av växtnäring. 

Projekt V1130032

Orsaker till självdöda och avlivade kor
Sverige har en relativt hög dödlighet bland 
mjölkkor. Närmare sju procent av de svenska 
mjölkkorna självdör eller måste avlivas på 
gården. Det är en siffra som har ökat under 
det senaste decenniet. Genom att bland 
annat använda databasen kokontrollen har 
flera bakomliggande faktorer kunnat identi-
fieras. Besättningar med många kor och med 
Svensk Holstein som dominerande ras hade 
högre dödlighet. Det gällde också besätt-
ningar som använde rastbete, det vill säga 
där betet inte var någon betydande del av det 
dagliga foderintaget, och besättningar som 
använde egen tjur i stället för artificiell inse-
mination. Lantbrukare förknippade även död-
lighet med ökad press på djur och skötare och 
på regelverket kring slakt av djur med små 
skador och milt sjuka djur. Runt 70 procent av 
de djur som dör på gården avlivas.

Projekt H1050154

”Ny” bakterie bakom spädgrisdiarré
Tack vare effektiv bekämpning med vaccin 
har sjukdomen spädgrisdiarré kunnat mot-
verkas och den blev under en tid ovanlig. Men 
sedan har sjukdomsfallen blivit fler igen. Ge-
nom att undersöka ett större antal friska och 
sjuka grisar har forskare kunnat visa att det är 
ett ”nytt” smittämne, bakterien Enterococcus 
hirae, som ligger bakom. Bakterien och sjuk-
domen hittades bara hos grisar med skador 
på tarmen.
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En stor del av fosforläckaget från lerjordar 
förklaras med att fosfor är bundet till jordpar-
tiklar som slås loss av regnet och transpor-
teras bort med yt- och dräneringsvatten. När 
matjorden sköljs ut i vattendraget blir följden 
grumligt vatten.

Vid kalkning höjs markens pH och närings-
ämnenas tillgänglighet för grödan påverkas. 
Strukturkalk, det vill säga kalkningsmedel 
som innehåller bränd eller släckt kalk påver-
kar även strukturen i marken.  Lerpartiklarnas 
aggregatbildande förmåga förstärks och ag-
gregaten stabiliseras. Det leder till att mindre 
matjord spolas bort när det regnar. När mark-
strukturen förbättras binds också mer fosfor 
till markens partiklar och läckaget minskar. 

Eftersom strukturkalkning är dyr både för 
den enskilde och för samhället krävs det att 
effekterna är mycket långsiktiga för att åtgär-
den ska vara kostnadseffektiv.  Forskare vid 
SLU har undersökt om inblandning av struk-
turkalk på lerjordar har denna långsiktiga 
effekt på jordens struktur och därmed varak-
tigt minskar risken för fosforförluster. 

Långvarig effekt på markstrukturen
På Lanna försöksgård i Västergötland anla-
des redan 1936 respektive 1941 två långlig-
gande försök som kalkades med strukturkalk 
vid starten och omkalkades på 1970-talet. 
Dessa försök gav forskarna unika möjligheter 
att studera de långsiktiga effekterna.

Provtagningsresultaten visar att struktur-
effekterna kan vara mycket långsiktiga med 
stabilare aggregat och bättre genomsläpplig-
het för vatten. Kalkens förmåga att stabilisera 
markens struktur testades i en dränerings-
studie som visade på betydligt mindre grum-
ligheten i dräneringsvattnet från strukturkal-
kade led och 40 procent lägre utlakning av 
partikelbunden fosfor. 

Lönsamt för både lantbrukaren och miljön
Slutsatsen av projektet är att på lerjordar 
med stor fosforutlakning och med nuvarande 
bidragsnivå för strukturkalkning kan åtgärden 
vara lönsam både för lantbrukaren och för 
miljön. 

– Vår hypotes visade sig hålla. Inblandning 
av bränd och släckt kalk på lerjord har en 
mycket långsiktig effekt på markstrukturen 
och minskar risken för fosforutlakning, säger 
Kerstin Berglund. 

Däremot kan forskarna inte säga något 
om de långsiktiga effekterna av de struktur-
kalkningsmedel som används idag. Dessa 
innehåller cirka 15 procent släckt kalk och 
resten kalkstensmjöl. För dessa medel finns 
ännu inga försök som legat tillräckligt länge 
för att långsiktiga struktureffekter ska kunna 

studeras. 
– Vi ser goda effekter på kort sikt i våra för-

sök, säger Kerstin Berglund. Men vi frågar oss 
också om till exempel inblandningen av släckt 
kalk är tillräckligt stor och givan av struktur-
kalk tillräckligt hög? Det vet vi inte idag.
 
Projekt H1233136: ”Är strukturkalkning lönsam för både lantbru-
karen och miljön? Studier av de långsiktiga effekterna av struk-
turkalkning på markstruktur och risken för fosforförluster” 
Kerstin Berglund, SLU,  kerstin.berglund@slu.se

Strukturkalkning på lerjordar kan vara lönsamt både för lantbruket och miljön 
Trots höga kostnader är strukturkalkning över tid en lönsam och miljönyttig åtgärd 
för lerjordar med stor fosforutlakning tack vare den mycket långsiktiga effekten.


