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Det går att kalluftstorka spannmål 
för etanolproduktion vid högre lag-
ringshöjder än en meter, även under 
svenska förhållanden. Det ger lägre 
kostnader för lagring, hantering och 
energi. 

Forskare har i en studie undersökt 
om det finns potential för att kal-
luftstorka spannmål för etanolpro-
duktion. Man har också undersökt 
om det går att ta fram rekommenda-
tioner för att planbottentorka energi-
spannmål vid höga lagringshöjder. 
Kraven på en lyckad torkning i stu-
dien var att spannmålen kunde tor-
kas till en vattenhalt på 14-15 % och 
hålla kvalitet för etanolproduktion. 

Positiva resultat
Resultaten från simuleringsstudien 
visade att även under svenska förhål-
landen kan kalluftstorkning i många 
fall ske vid högre lagringshöjder än 
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en meter. Det minskar kostnaderna 
för lagring och hantering. För det 
mindre företaget innebär det en möj-
lighet eftersom det är dyrt att inves-
tera i varmluftstork. Givetvis innebär 
det även miljövinster när energiför-
brukningen minskar.

Viktiga faktorer som påverkar 
resultatet vid kalluftstorkning är 
spannmålens skördevattenhalt och 
luftens vattenupptagande förmåga. 
Resultaten pekar också mot att det är 
gynnsammare att kalluftstorka i östra 
Svealand och nordöstra Götaland 
jämfört med i västra och sydvästra 
Götaland. Sannolikt beror detta på 
att klimatet är fuktigare i de senare 

fallen. De praktiska mätningar som 
gjordes tyder på att luftgenomgången 
kan vara mycket ojämn vid kallufts-
torkning. Det riskerar spannmålens 
kvalitet och ökar energiåtgången om 
man måste torka längre.

För mer information:
Nils Jonsson, JTI 
010-516 69 15, nils.jonsson@jti.se
Projekt H0640054: Spannmål avsedd till eta-
nolproduktion och förbränning – anpassning 
av systemen för kalluftstorkning av spannmål

Bild: en Östgötatork, kalluftstork med till-
satsvärme, med drygt en meters lagringshöjd. 
Körbart golv och passar för självbygge.

I mars var det IntensIva dagar för beslutsgrupperna. I besluts-
gruppsmötena avgör forskare, lantbrukare och andra näringsrepre-
sentanter tillsammans hur kronorna ska fördelas till forskningen. 
Inom forskningsprogrammet för tillväxt och lönsamhet fördelades 
5,5 miljoner kronor på sex nya projekt. Investeringar inom området 
tillväxt och lönsamhet ska bland annat ge ny kunskap om drivkrafter 
för lönsam grisproduktion, kvinnors företagande, hållbar spann-
målsodling och hur kooperativt företagande påverkas av styrelsens 
egenskaper.

en av våra uppgifter som forskningsstiftelse är att sprida resultaten.
Vi ägnar därför mycket tid åt att delta i olika forum. I april har vi deltagit 

redaktIonens ruta

vid ett seminarium om framtidens växtskydd och i en workshop om livs-
medelsforskning. Den 29 maj är vi arrangörer av ett innovationskonvent om 
livsmedel, den 4-5 juni är vi utställare vid grisföretagarnas årsstämma och 
i slutet av juni har vi en monter på Borgeby Fältdagar. Hoppas du vill träffa 
oss där!

vårhälsningar
Linda Segerblom, Tf forskningschef
Stiftelsen Lantbruksforskning



Ont om vatten på sommaren leder 
lätt till dåliga skördar. Om grödan 
inte växer och tar upp näring kan 
fosfor, kväve och andra ämnen läcka 
ut. I stället för goda skördar blir 
resultatet bortslösad näring och över-
gödning. Om den torra sommaren 
följs av en blöt vinter blir dessutom 
läckaget av näring från blöta åkrar 
ännu värre.

miljödammar samlar upp 
näringsämnen
Nu har forskare studerat hur så kall-
lade miljödammar kan minska pro-
blemen. Miljödammar är konstgjorda 
vattenansamlingar som används 
för att lagra bevattningsvatten och 
samla upp överflödigt vatten och 
näringsämnen.

trippeleffekt med dammar
Det visade sig att koncentrationen av 
näringsämnen i vattnet från åkrarna 
minskade kraftigt i dammarna. 

Forskarna beräknade också att 
man kan minska användningen 
av grundvatten med 20 procent i 
undersökta området genom att an-
vända vatten från dammarna till 
bevattning.

På vintern går det också att und-
vika att grödan drabbas av så kallad 
vattenstress genom att dränera blöta 
åkrar och låta avrinningen ske till 
miljödammen.

För mer information:
Ingrid Wesström, SLU
018-67 11 83, ingrid.wesstrom@slu.se
Projekt H0533177: Miljödammar - 
ett kretslopp av vatten och växtnäring.

Bättre kretslopp med miljödammar
Det går att undvika flera problem genom att använda miljödammar. Du kan 
hantera torka på sommaren, undvika blöta åkrar på vintern och även samla 
upp överflödiga näringsämnen i dammarna i stället för att släppa ut dem.
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amerikanskt silotorksystem 
utvärderat
Ett amerikanskt silotorksystem är 
mer lönsamt än en konventionell 
varmluftstork med många lagrings-
fickor. Systemet ger stor mottag-
ningskapacitet men energikostnaden 
är hög. 
Projekt 0333019

klamydia hos nötkreatur
Ny viktig kunskap och bra metoder 
för att upptäcka klamydiainfektioner 
hos svenska produktionsdjur.
Projekt 02530044

syrablandning konserverar 
sockerbetor
Det går att konservera betslurry av 
sockerbetor för etanolproduktion 
med en blandning av saltsyra, benso-
esyra och myrsyra.
Projekt H0544274

PCr-test upptäcker mjölkbakterie
Med ett PCR-test av tankmjölken 
går det att upptäcka bakterien My-
cobacterium paratuberculosis i en 
mjölkbesättning. Men testet är inte 
tillräckligt känsligt för att screena 
besättningar efter sjukdomen paratu-
berkulos som bakterien orsakar.
Projekt 0430034 

Bakterie bakom digital dermatit 
identifierad
Bakterier av arten Treponoma har 
identifierats som orsak till digital 
dermatit, smittsamt klöveksem, hos 
kor.
Projekt H0530016

pH nyckel till fosformått
pH-värdet gör det möjligt att över-
sätta mängden lättillgängligt fosfor i 
marken enligt olika mätmetoder.
Projekt H0648345

Biologisk bekämpning av bladmögel
Effektiv biologisk bekämpning av 
potatisbladmögel skulle göra stor 
nytta i både ekologisk och konventio-
nell produktion. Försök med antago-
nistiska bakterier och svampar har 
varit lovande.
Projekt V0533034

antikroppar mot Bovin virusdiarré
Kor som haft bovin virusdiarré har i 
de flesta fall antikroppar under lång 
tid, upp till 11 år. Men alltför låga 
nivåer skyddar inte mot återsmitta. 
Kor är mycket känsliga för smitta när 
embryon förs in via livmodern, även 
för låga doser. 
Projekt V0530044

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

nytt I kortHet
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Effektiv metod 
för att mäta till-
gängligt kväve i 
gödsel
Kvoten kol/kväve i organiska göd-
selmedel visar hur stor del av kvävet 
som snabbt blir tillgängligt för grö-
dan. Med mer utvecklingsarbete kan 
så kallad NIR-teknik bli en enkel 
metod för att mäta kväveeffekten i 
olika gödningsmedel.

I ett projekt vid SLU, finansierat 
genom Stiftelsen Lantbruksforsk-
ning, har olika metoder för att mäta 
den kortsiktiga gödslingseffekten 
av kvävet i organiska gödselmedel 
utvärderats. Med gödslingseffekt 
menas hur mycket av kvävet som blir 
tillgängligt för den växande grödan 
på kort sikt. 

tror på nIr-teknik
Det visade sig att kvoten kol/kväve i 
gödselmedlet ger en god indikation 
på gödslingseffekten och att NIR-
teknik kan bli en enkel och välfung-
erande metod framöver. 

nya organiska gödselmedel
Inom ekologisk liksom konventionell 
produktion används traditionellt 
stallgödsel för att förse grödan med 
bland annat kväve. På senare år har 
ett antal nya organiska gödselmedel 
börjat användas, bland annat kött-
mjöl, rötrester och vinass*. De nya 
medlen ger fler alternativ för eko-
logiska odlare. Hittills har det sak-
nats analysmetoder för att bedöma 
vilken effekt medlen har i praktisk 
användning

* En kaliumrik biprodukt från jästtillverkning.

För mer information:
Sofia Delin, SLU 
0511-672 35, sofia.delin@slu.se
Projekt H0733449: Nya mätmetoder för vär-
dering av kväve i organiska gödselmedel

eu-dIrektIvet Från 2009 om HållBar användnIng av Be-
kämPnIngsmedel Påverkar alla odlare från 2014. 
Bland annat betyder det att odlare behöver arbeta med integrerat 
växtskydd. Jordbruksverket förklarar: ”Integrerat växtskydd innebär 
att du i första hand ska använda förebyggande metoder för att 
hantera skadegörare som insekter, svamp och ogräs. En varierad och 
genomtänkt växtföljd är en bra start. Använd friskt utsäde och välj 
om möjligt resistenta sorter. Anpassa etableringstiden till när den är 
som mest gynnsam för grödan. Direkt bekämpning ska grunda sig på 
noggranna överväganden. Använd de prognosmetoder och bekämp-
ningströsklar som finns. Eventuell bekämpning ska i första hand ske 
med biologiska eller fysiska metoder.”
   Mellan 2009 och 2011 har stiftelsen beviljat medel till ett 50-tal 
projekt som ska stödja odlarna inom integrerat växtskydd och alter-
nativa bekämpningsmetoder. Läs om ett urval av dessa:

• Ta fram mätmetod för att förutsäga herbicideffekten
Inom projektet ska man prova ut mätmetoder för bedömning av 
ogräsplantans tillväxt, som kan ge underlag för beslut om såväl 
spruttidpunkt som dos. (H0960245)

• Använda demogårdar för att introducera integrerat växtskydd
Målet är att på ett antal gårdar med inriktning på växtodling, redo-
visa vilken ekonomisk och miljömässig nytta som jordbruket har av 
att tillämpa principen för integrerat växtskydd. (H1133270)

• Majs och åkerböna ger mer protein och minskar ogräset 
Studien ska undersöka hur samodling av majs och åkerböna påverkar 
skörd, ogräs- och sjukdomstryck, gödslingsbehov samt foderkvalitet 
och lagringsstabilitet hos den ensilerade grödan. (H0960135)

• Integrerat växtskydd i jordgubbar
Projektet ska utvärdera avräkningsmetodik och bekämpningsstra-
tegier för några av de viktigaste skadegörarna, jordgubbsvivel och 
trips. (H1056116)

• Kontrollera skadeinsekter i klöverfröodlingar med biologiska 
metoder
Fröätande skadeinsekter, främst klöverspetsvivlar, orsakar stora skör-
deförluster. Inom den ekologiska sektorn finns inte någon etablerad 
bekämpningsmetod. Projektet ska utveckla prognos- och bekämp-
ningsmetoder baserade på skadeinsekternas doftstyrda beteenden. 
(H1033099)

• Tiamin - ett stärkande växtskyddsmedel? 
Vitamin B1 (tiamin) kan förstärka växters motståndskraft vid an-
grepp. Tiamin har därför utmärkt potential att ingå i en alternativ 
bekämpningsstrategi och integrerat växtskydd. I projektet ska växter 
besprutas eller vattnas med tiaminlösning. Preliminära resultat visar 
att tiamin hämmar bladlustillväxt på korn och effekten av detta ska 
undersökas genom att analysera bladlustillväxt på korn. (H0933088)

FramtIdens växtskydd



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 och beställ rapporter:
www.lantbruksforskning.se/skrifter

CItera oss gärna  
och kom ihåg att ange källan! y
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Alla smågrisar behöver tillgång till 
en väl fungerande spene redan vid 
födseln. Fokus inom avelsarbetet 
har under senare år legat på större 
kullar. Nu ser forskarna möjligheter 
att genom avelsurval även öka an-
talet väl fungerande spenar hos sug-
gan, så att ingen smågris blir utan.

Inom grisaveln är ett av målen att 
kullarna ska bli större, och därtill 
att grisarna skall vara livskraftiga 
och växa snabbt. Det ställer krav på 
att antalet spenar som fungerar hos 
suggan ökar i motsvarande omfatt-
ning. Till skillnad från flera andra 
däggdjur, sker suggans digivning 
under korta intervaller ungefär varje 
timme. Då måste varje smågris ha 
tillgång till sin egen spene. Både för 
att få den viktiga råmjölken och för 
den fortsatta tillväxten. 

lätt genetiskt öka antalet spenar
I ett forskningsprojekt vid SLU har 
man sett att det lätt går att genetiskt 
öka antalet spenar genom att ta hän-
syn till antal vid urval av nästa gene-
rations föräldrar. Det är även viktigt 

Större kullar 
kräver fler 
fungerande 
spenar på 
suggan
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att man gör ett urval (selekterar) 
mot förekomsten av icke-fungerande 
spenar. Annars riskerar man att avla 
fram suggor med fler spenar men 
inte med fler fungerande spenar. 

Blodprov kan berätta om gener för 
ickefungerande spenar
Det är arbets- och tidskrävande att 
bedöma om ett blivande avelsdjur, 
vid 100 kg, har bra eller dåliga spe-
nar. Förhoppningen är att kunna 
registrera det totala antalet spenar 
hos smågrisen, och att genom analys 
av ett blodprov fastställa om djuret 
har gener som ger ökad risk för icke-
fungerande spenar.

För mer information:
Nils Lundeheim, SLU
018-67 45 42
nils.lundeheim@slu.se
Projekt V0750246: Många fungerande spenar 
hos suggan – ett krav för överlevnad och till-
växt hos smågrisar.

skidgallmyggan ska stoppas med 
feromoner
Effektiva metoder för insamling av 
feromoner från skidgallmyggan har 
tagits fram. Det skapar förutsättning-
ar för nya prognosmetoder och bättre 
skydd för raps.
Projekt H0733483

Balans mellan kalcium och 
magnesium ger bra potatisskal
Med rätt mängd kalcium i jorden och 
rätt balans mellan kalcium och mag-
nesium får potatisarna bäst skal.
Projekt H0542099

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. Nytt om forskning 
är Stiftelsen Lantbruksforsknings nyhets-
brev 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 
tel 08-787 50 00 
www.lantbruksforskning.se
tryck: Ineko AB 
Papper: Tom & Otto Silk 
upplaga: 8 000  
ISSN 1401-5471
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