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Med relativt enkla medel går det att 
åstadkomma ett system för säker 
hantering av bekämpningsmedel i 
växthus. Som resultat minimerar 
man risken för utsläpp och skapar 
en god arbetsmiljö. Forskare har 
identifierat risker och tagit fram 
förslag på lösningar i nära samar-
bete med odlare. 

Risk för spill och utsläpp 
När man hanterar växtskyddsmedel 
i växthus finns risk för spill och ut-
släpp i den omgivande miljön. Fors-
kare från SLU och HIR Malmöhus 
AB har följt arbetet i ett antal växthus 
och tillsammans med odlarna iden-
tifierat de moment och de platser där 
riskerna är störst. 

Forskarna rekommenderar ett 
centralt placerat utrymme med 
påfyllnadsplats, plats för omkläd-
ning, tvättmaskin och dusch för 

Säker hantering av bekämpningsmedel
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den som sprutar samt brandsäkert 
förråd för bekämpningsmedel. På 
påfyllnadsplatsen sker uppmätning, 
blandning, påfyllning, tvätt och 
liknande arbete. Golvet skall vara 
av betong med golvbrunn kopplad 
till en separat tank eller till en bio-
bädd. För att åskådliggöra lösningen 
har forskarna också konstruerat en 
demonstrationsanläggning.

Framgång bakom dålig logistik
Det är vanligt att utrymmen för han-
tering av bekämpningsmedel ligger i 
en anläggnings äldsta, ursprungliga 
delar. När verksamheten gått bra och 
man byggt fler, moderna växthus 
har utrymmena steg för steg hamnat 
mer perifert. Forskningsprojektet 
kan vara ett stöd för ombyggnationer 
som gör att hanteringen av bekämp-
ningsmedel kommer i kapp resten 
av verksamheten. Då minimeras 

riskerna och hela anläggningen får 
en modern standard.

Mobil plattform på sprutan
En odlare som deltog i projektet före-
slog en mobil plattform på spruttan-
ken. En sådan rörlig arbetsplats skul-
le göra det möjligt att väga, blanda 
och skölja oavsett var man befinner 
sig och utan risk för spill. Det skulle 
förenkla för framför allt riktigt stora 
anläggningar. Många av förslagen 
från praktiker fick genomslag och låg 
bakom forskarnas förslag på system.

För mer information:
Klara Löfkvist, HIR Malmöhus, 046-71 36 24, 
klara.lofkvist@hushallningssallskapet.se

Sven Axel Svensson, f.d. SLU, 0727-22 61 01, 
acke.svensson@bredband.net, 

Projekt H0756523: ”Säkrare hantering av  
bekämpningsmedel i växthus, del II”

Den 1 oktobeR är sista datum att söka pengar i Stiftelsen Lant-
bruksforsknings höstutlysning. Det går att söka pengar till nya 
FoU-projekt i forskningsprogrammen fältförsök & metodutveckling, 
kött, slaktfjäderfä, trädgård och växtodling. Totalt finns ungefär 30 
miljoner kronor att söka till nya projekt. 

nya projekt inom bioenergi, tillväxt, potatis och socker 2013
Nästa utlysning av medel till nya projekt inom bioenergiprogrammet 
och tillväxtprogrammet flyttas till våren 2013. Socker- och potatis-
programmen gör ett uppehåll för nya projekt under 2012 och åter-
kommer hösten 2013. Målet är att få större och starkare utlysningar.

Sök FoRSkningSpengaR SenaSt Den 1 oktobeR 2012

business as usual för mjölk och pågående projekt
Som vanligt behandlas nya ansökningar inom mjölkpro-
grammet på våren. Pågående projekt inom alla program 
kommer att bedömas som vanligt. Utlysningstexten hit-
tar du på www.lantbruksforskning.se eller via QR-koden 
till höger.

Sensommarhälsningar
Linda Segerblom
Forskningschef, Stiftelsen Lantbruksforskning



Med dubbla hjul eller bandställ på 
traktorn minskar markpackningen. 
Bandställ gör det dessutom möjligt 
att använda motorer med högre 
effekt.

Traktorerna i Sverige blir större, 
starkare och snabbare. Det möjliggör 
ett effektivare arbete men har som 
oönskad följd att risken för skadlig 
markpackning ökar. Med dubbla hjul 
eller bandställ, som går att eftermon-
tera på en konventionell traktor, för-
delas belastningen på marken över 
en större yta. På det sättet går det att 
använda de allt tyngre traktorerna 
utan att nackdelarna blir för stora. 
Forskare vid JTI har gjort praktiska 
försök med identiska traktorer som 
utrustats med antingen enkla hjul, 
dubbla hjul eller bandställ. Skillna-

den i markpackning var stor mellan 
enkla hjul och de andra alternativen. 

kraftigare motorer  
möjliga med bandställ
Traktorn med bandställ utmärkte sig 
dessutom med sin förmåga att om-
vandla motoreffekt till dragförmåga. 
Forskarnas slutsats är att bandställ 
gör det möjligt att använda ännu 
kraftfullare motorer utan att banden 
slirar och effekten går förlorad, och 

utan att öka traktorns vikt. Med 
minskad slirning ökar avverkningen 
och bränsleförbrukningen sänks.

För mer information:
Mikael Gilbertsson, JTI, 010-516 69 34,  
mikael.gilbertsson@jti.se

Projekt H0833508:  
”Eftermonterbara bandställ till konventionella 
lantbrukstraktorer”

Hellre dubbla hjul 
eller bandställ än 
enkla hjul
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nya diagnosmetoder för dvärgskottsjuka
Nya diagnosmetoder för dvärgskott-
virus visar att sjukdomen aldrig 
försvinner helt. Sjukdomsviruset 
har en liten genetisk variation och 
skiljer sig kraftigt från sina närmaste 
släktingar. 
Projekt H0633165 

Fosforläckage undersökt
Fosforläckage från matjorden varierar 
inom fält. Det motiverar precisions-
gödsling även av fosfor och inte bara 
kväve. Jordarnas inneboende egen-
skaper: struktur, markkemi och sättet 
på vilket vattnet rör sig genom jorden 
avgör fosforläckagets storlek. Fosfor-
läckage från mark i träda minskar 
bara långsamt. 
Projekt V0633003, H0533026 & 0455018 

bättre byggnader för lamm
Planeringsråd för inhysningssystem 
och byggnader för lammproduk-
tion inklusive grundläggande 
förutsättningar, planering, teknisk 
utformning, planlösningar och 
byggkostnader. 
Projekt V0746190 & V0546021 

ny kunskap om Dna ger  
förutsättningar för framtida fruktsamhet

Kartläggning av genetiska markörer 
för honlig fruktsamhet hos Hol-
steinkor banar väg för bättre urval i 
avelsarbetet. 
Projekt V0530059

precisionsgödsling minskar utlakning
Ekonomiskt optimal kvävegödsling 
är bra också ur ett utlakningsper-
spektiv. Det betyder att precisions-
gödsling kan sänka utlakningen. 
Projekt V0648016 

nötkreatur på åkermark med vall om vintern
Att hålla nötkreatur på åkermark 
med vall under vintern kan vara 
kostnadseffektivt. Men det finns 
utmaningar bland annat vad gäller 
arbetsmiljö och fosforläckage. 
Projekt H0648341 

Sockerbetor tåliga mot jordpackning
Körning med god däcksutrustning 
och lågt ringtryck på våren efter 
höstplöjning verkar inte orsaka pack-
ningsskador hos sockerbetor.
Projekt 0444003 

Mjölkprov effektivt för  
att upptäcka salmonella
Så kallade serologiska tester på tank-
mjölk kan användas för att upptäcka 
salmonellasmittade mjölkkobesätt-
ningar. Serologiska tester på mjölk 
eller blod går också att använda på 
individer i smittade besättningar. 
Testerna är kostnadseffektiva och ger 
få felsvar. 
Projekt V0750241

Rådgivning om kommersiell  
naturvård kan bli bättre
Rådgivningen behöver skaffa sig 
bättre kunskap om hur natur- och 
kulturvärden kan ge inkomster för 
att hjälpa lantbrukarna att utvecklas. 
Projekt H0546304 

Du hittar projekten i projektbanken på: 
www.lantbruksforskning.se/projektbanken 
Sök på projektnumret.

FleR FäRDiga FoRSkningSpRojekt
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Växtfestival  
gav växtproffs  
ny kunskap
Ett allt större utbud av perenner, 
buskar och träd gör att det är svårt 
för professionella växtanvändare 
att välja. En växtfestival med ”vår-
fägring” som tema arrangerades 
2011 och gav ny och fräsch kunskap 
till växtproffsen.

I maj 2011 bjöd Movium, SLU, GRO 
Plantskolor, Perennagruppen och 
Sveplantgruppen in till växtfesti-
val i dagarna tre på SLU:s campus 
i Alnarp. Växtfestivalen hade tema 
”vårfägring” med vårblommande 
perenner, vårblommande buskar och 
vårlökar. Under festivalen puffade 
man för bortglömda, äldre växter 
som gärna kan få förnyad uppmärk-
samhet och visade nytt växtmaterial 
från plantskolornas kataloger. Del-
tagarna fick bland annat en guidad 
växtvandring och se och höra om 
nyheter. Med sig hem fick dem en 
informativ och detaljerad växtlista 
med beskrivning av alla de utställda 
växterna. Växtlistan kan tjäna som 
inspiration och kunskapskälla i pla-
neringen inför olika växtetableringar. 

Höga betyg från deltagarna
En undersökning visade att växtfes-
tivalen fick ett högt betyg och var 
mycket uppskattad bland deltagarna.

tredje festivalen på tre år
Tillgången till nya prydnadsväxter 
som perenner, buskar och träd för 
utemiljöer blir allt större. Det innebär 
att de som arbetar med växtval för 
olika användningsområden behöver 
ny kunskap. Festivalen ”Vårfägring” 
är en festival i en serie av tre som 
alla har fått stöd från Stiftelsen Lant-
bruksforskning. De tidigare växtfes-
tivalerna har handlat om lignoser, 
det vill säga träd och buskar (2009) 
och höstblommande perenner (2010). 

För mer information:
Göran Nilsson, SLU, 040-41 52 08, 
goran.k.nilsson@slu.se

Projekt H1056017:  
”Informationsinsatser för ökad  
användning av prydnadsväxter i utemiljöer.” 

kort dygn ger låga energikostnader  
och kompakta krukväxter
Genom att mörklägga växthus 
under en stor del av dygnet kan 
man styra krukväxter så att de blir 
kompakta utan kemiska retarde-
ringsmedel. Som bonus får man 
plats med fler plantor och sänker 
energiförbrukningen.  
Projekt H0756513 & 0456024

antikroppar motverkar  
luftvägsinfektion hos grisar
Antikroppar ger skydd mot viruset 
Actinobacillus pleuropneumoniae 
som orsakar luftvägsinfektioner hos 
grisar. Det betyder att vaccinering 
av suggor eller ett nytt vaccin för 
växande smågrisar skulle förbättra 
hälsoläget. 
Projekt V0550125

MeD nyHetSbRevet vill vi nå ut med den nya kunskap 
som kommer fram genom forskningen. Då måste vi ha rätt 
adress till dig som prenumererar och få veta om du vill ha 
nyhetsbrevet på papper eller som mail. Så här gör du för att 
hålla dina uppgifter aktuella.

berätta om du byter adress
Över 6 000 personer får det här nyhetsbrevet i brevlådan. 
När en prenumerant flyttar eller byter jobb fortsätter nyhets-
brevet att komma till den gamla adressen. Med tiden kan det 
bli många felaktiga nyhetsbrev som skickas ut. Vi är därför 
tacksamma om du skickar ett meddelande till oss om dina 
uppgifter ändras eller är felaktiga. Och meddela oss gärna om 
nyhetsbrev som kommer till fel adress.

Lättast ändrar du uppgifterna och avslutar prenumerationer 
på www.lantbruksforskning.se/papper eller med ett mail till 
info@lantbruksforskning.se. Du kan också skicka ett brev till 
Stiftelsen Lantbruksforskning, 105 33 Stockholm. Har du en 
telefon med QR-läsare kommer du till webben med koden till 
höger.

Du kan få nyhetsbrevet via mail
Stiftelsens nyhetsbrev finns också i en mailversion. Det kom-
mer några dagar före pappersversionen och artiklarna länkar 
direkt till projekten i stiftelsens projektbank. Vill du hellre 
ha nyhetsbrevet via mail kan du säga upp pappersversionen 
och anmäla dig på www.lantbruksforskning.se/nyhetsbrev. 
Använd gärna QR-koden till höger.

Så FåR Du nyHetSbRevet Rätt

FleR FäRDiga pRojekt



posttidning b
stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 stoCKHoLM

Nyheter, pressmeddelanden,  
artiklar med mera:
www.lantbruksforskning.se

Mer än 1 300 projekt på nätet:
www.lantbruksforskning.se/projektbanken

Prenumerera & ladda ned skrifter:
www.lantbruksforskning.se/skrifter

CiteRa oSS gäRna 
och kom ihåg att ange källan! 
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Går det att förbättra engelskt 
rajgräs möjlighet att övervintra i 
södra och mellersta Sverige? Javisst, 
genom att skörda senare på hösten. 

Genom att skörda engelskt rajgräs 
sent på året i de södra delarna av 
Sverige får brukaren flera fördelar. 
Det ger ett bra skörderesultat för 
det innevarande året, en säker 
övervintring och en god skörd även 
kommande år. Däremot visade sig en 
tidig första skörd i samma område 
negativ för tillväxten under följande 
år.

tidig skörd positivt i norr
På de nordliga platserna av Sverige 
där försöken genomfördes var en 
däremot en tidig första skörd positiv 
för tillväxten följande år. 

Färre vegetativa skott vid sen skörd
I projektet utgick forskarna från att 
tidpunkten för första skörd i engelskt 
rajgräs påverkar stråskjutningen och 
skottätheten i återväxten. En sena-
relagd första skörd gör att de flesta 
skotten hinner gå i ax innan skörd. 
Det reducerar bort en stor del av de 
vegetativa skotten. I stället bildas en-
bart nya skott i återväxten. Dessa har 

Bra val skörda 
rajgräset  
sent i södra 
Sverige
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en god övervintringsförmåga. Vid en 
tidig första skörd överlever däremot 
fler skott som bildar axbärande strån 
i återväxten. Dessa håller tillbaka ny 
skottbildningen i återväxten. Det le-
der till färre övervintrande skott och 
sämre tillväxt nästa år. 

Fältförsök från söder till norr
Projektet genomfördes med fältför-
sök på totalt sex olika platser mellan 
Skåne och södra Norrland, för att 
spegla olika klimatiska betingelser. 

Forskare från Sveriges lantbruksuni-
versitet har genomfört projektet och 
Stiftelsen Lantbruksforskning har 
finansierat.

För mer information:
Magnus Halling, SLU, 018-671429,  
magnus.halling@slu.se

Projekt H0541183: ”Samband mellan skördetid 
och övervintring i engelskt rajgräs”

Stiftelsen Lantbruksforskning har som 
mål att skapa tillväxt och konkurrenskraft 
åt lantbruket och dess företagare genom 
att finansiera tillämpbar forskning och 
utveckling. Stiftelsen driver ett femtontal 
forskningsprogram. Medel till forskningen 
kommer från lantbrukarna själva samt via 
återförda miljöskatter. 

Stiftelsen Lantbruksforsknings  
nyhetsbrev ges ut med sex nummer per 
år och beskriver kortfattat resultat från 
forskningsprojekt som finansierats genom 
stiftelsen.

ReDaktion 
ansvarig utgivare: Linda Segerblom
Redaktör och text: Stina Bergström  
och Johan C Thorburn
Stiftelsen Lantbruksforskning 
105 33 Stockholm 
telefon 0767-75 35 42 
info@lantbruksforskning.se 
www.lantbruksforskning.se
tryck: Ineko AB 
papper: Cocoon 160 g 
upplaga: 6 500  
ISSN 1401-5471


