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Ny metod för att beräkna näringen i
stallgödsel
Stallgödsel är en viktig källa till växtnäring men
det är svårt att veta exakt hur innehållet av
näringsämnen varierar och därmed hur det
ska utnyttjas. Bo Stenberg och Kjell
Gustafsson har undersökt en metod för att
mäta innehållet i realtid och därmed hur
mycket näring som sprids per hektar.

Läs mer
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Ny forskningschef och spännande utlysningar
Nu är vi tillbaka igen efter sommar, ledighet och vila. I höst händer det spännande saker. 
Vår stora nyhet är att vi anställt en ny forskningschef, Mattias Norrby. Han kommer senast från
Formas. Läs mer om honom längre ner.

Stiftelsen lantbruksforskning har inlett ett samarbete med Stiftelsen JTI och just nu pågår en
utlysning om 50 miljoner för jordbruks- och miljöteknisk forskning. Se mer om den utlysningen
nedan.

Den 3 september öppnar steg två i vår öppna utlysning. Beslut om vilka som får medel där tas i
december.

Nu kommer nyhetsbrevet alltid att komma i digital form, men ni som prenumererat sedan tidigare
kommer att känna igen er, även om en del nytt kommer in så småningom. 

Trevlig läsning!
Christian Nyrén, VD

Mattias Norrby ny forskningschef
på Stiftelsen Lantbruksforskning 
Mattias Norrby, idag forskningssekreterare på
Formas, börjar den första oktober som ny
forskningschef på Stiftelsen
Lantbruksforskning.

Mattias har de kvalifikationer som krävs för att
möta de gröna näringarnas behov av FoU
samt är väl förankrad inom den akademiska
världen. Han har också ett gediget intresse för
de gröna näringarna och god förståelse för
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vikten av näringens involvering. Han har även
mycket god erfarenhet av internationellt
samarbete inom forskningsfinansiering.

- Det är med en känsla av ödmjukhet och
energi som jag påbörjar den här spännande
tjänsten och ser fram emot att få jobba med de
areella näringarnas utmaningar på Stiftelsen
Lantbruksforskning, säger Mattias Norrby.

Läs mer.

Stiftelsen JTI utlyser i samarbete med Stiftelsen Lantbruksforskning
medel för jordbruks- och miljöteknisk forskning
Stiftelsen JTI satsar 50 miljoner kronor på jordbruks- och miljöteknisk forskning under en
tioårsperiod.

Nu öppnar vi utlysningar till forsknings- och utvecklingsprojekt 
för att skapa ett mer långsiktigt hållbart jordbruk. Den första utlysningen ska mynna ut i
syntesrapporter inom två områden: 

- Svenskt jordbruk måste vara redo: En utlysning för klimat-, miljö- och produktionsutmaningar.
- Tryggad återföring av näringsämnen: En utlysning för cirkularitet/restströmmar.

Tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning administreras ansökningar för att
forskningsmedlen ska investeras i ändamålsenliga projekt. 

Läs mer och ansök.

Fasta körspår ger små
skördeskillander
Storleksrationaliseringen inom lantbruket har
gått snabbt och maskinerna orsakar skadlig
markpacketering. Det här forskningsprojektet
handlar om att undersöka om fasta körspår
fungerar under svenska förhållanden. Försöket
har legat på en struktursvag mellanlera på
Logården i Grästorp. Forskarna från
Hushållningssällskapet jämförde effekten av
koncentrerade körspår med slumpmässig
körning. I försöket visade det att skillnaderna i
markstruktur troligtvis är för små för att ge
skördeskillnader. Den bästa indikatorn på
markstrukturen är istället växternas rötter.

H1160111

Rörflen kan ersätta jute och hampa
vid komposittillverkning
Sverige har en lång historia med att odla
rörflen. Ett projekt i norra Sverige har
undersökt möjligheten att använda Rörflen
som förstärkande fiber i
termoplastkompositmaterial. De tillverkade
termoplastkompositer där de använde rörflen
istället för exempelvis jute och hampa. Vid
tillverkningen av kompositer via formsprutning
gick det mycket bra att använda rörflen och
det gick bra att göra det till ett rimligt pris. I
projektet har man bland annat tillverkat papper
och kåsor med rörflen till ett bra pris.

O-15-22-345
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Utnyttja kornas egen betesrytm
Många mjölkproducenter tycker att det är svårt
att hålla uppe kornas avkastning när de enligt
lag under sommaren måste vistas ute i sex
sammanhängande timmar. Forskning från SLU
visar att kors naturliga betesrytm påverkar
mjölkavkastningen. I en ny studie har forskare
jämfört deltidsbete morgon och kväll
respektive nattbete med rastbete motsvarande
tid. De kom fram till att bete morgon och kväll
är bäst om man vill korta betestiden och få
bäst mjlökavkastning. Nattbete gav däremot
lägre avkastning.

V1430016

Rätt appliceringsteknik viktig för
att komma åt skadegörare
Appliceringsteknik är viktigt när man ska
komma åt skadegörare med biologiska
växtskyddsmedel. Ofta sitter djuren på
undersidan av bladen eller på stjälkarna och
då måste medlet appliceras just där. Ett
projekt från JTI har undersökt vilka ytor som
träffas med nuvarande appliceringsteknik.
Resultatet var att den dominerande teknik om
används idag inte träffar undersidorna eller
stjälkarna. Däremot gav både dropleg och
framförallt applicering med bandsprutor klart
förbättrad avsättning på vertikala ytor.

H1356063
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