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Det går troligen att minska behovet 
av kemiska bekämpningsmedel 
mot potatisbladmögel genom att 
kombinera fungicider med ett ämne 
som stärker potatisens eget försvar. 
Praktiska försök visar att mängden 
bekämpningsmedel kan minskas 
med en fjärdedel.

Potatisodlingar är känsliga för an-
grepp av potatisbladmögel. Varje 
säsong besprutas fälten 10-15 gånger 
för att hålla svampsjukdomen borta. 
Den mest betydelsefulla insatsen för 
att minska behovet av fungicider är 
att ta fram nya, mer resistenta, sorter. 
Men ett värdefullt bidrag och kom-
plement kan komma från så kallad 
inducerad resistens.

Ofarlig syra ersätter gift
Metoden innebär att man använder 
ett enkelt och ogiftigt ämne vars 
enda effekt är att det stärker potati-
sens egen motståndskraft. Tanken är 
att ett starkare försvar minskar beho-
vet av besprutning med svampme-
del. Bland annat har aminosyror och 

Mindre kemisk 
bekämpning 
med hjälpämne
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organiska syror visat sig verksamma 
som inducerande ämne. I projektet 
använde man beta-aminosmörsyra.

25 procent mindre 
bekämpningsmedel
När forskarna tog bort en fjärdedel 
av bekämpningsmedlet och lade till 
beta-aminosmörsyra blev skyddsef-
fekten lika bra som med full dos. Att 
bara minska dosen bekämpnings-
medel ledde däremot som väntat till 
att angreppen blev värre. Försök i 
växthus visade också att försvaret 
stärktes olika mycket för olika sorters 
potatis.

Lovande försök med kaliumfosfit
Vägen framåt verkar alltså vara att 
ta fram nya sorter med bättre egen 

resistens och som svarar positivt på 
inducerad resistens. Båda metoderna 
kan bidra till att minska mängden 
bekämpningsmedel i potatisproduk-
tionen. Det är bra både för miljön och 
för ekonomin.

I ett pågående projekt använder 
forskargruppen kaliumfosfit som in-
ducerande ämne. Projektet är inte av-
slutat men resultaten hittills är bättre 
än för beta-aminosmörsyra. Dessutom 
finns kaliumfosfit tillgängligt som 
preparat på marknaden.

För mer information:
Erland Liljeroth, SLU, erland.liljeroth@slu.se, 
040-41 55 67
Projekt S0649003 ”Synergi vid bekämpning 
mot potatisbladmögel; Inducerad resistens och 
fungicider”

Nytt avtaL med skåNeFrö
Skånefrö har tecknat avtal om att samla in pengar till forskning. 
Företaget samlar sedan tidigare in medel men det har gjorts från år 
till år utan avtal. Nytt är att Skånefrö utfäster sig till att delta i stif-
telsens insamlingsmodell åtminstone till och med 2014.

eLmia OdLa, 17 & 18 OktOber
Elmia odla - GRO potatis & friland är en ny mässa som anordnas på 
Elmiamässan i Jönköping den 17 och 18 oktober. Elmia Odla tar över 

skåNeFrö har teckNat avtaL

efter Potatis- & frilandsmässan som tidigare hölls i Örebro. Stiftelsen 
Lantbruksforskning kommer att ställa ut i Jönköping liksom tidigare i 
Örebro. Du träffar oss i monter A10:12 i A-hallen.

höstliga hälsningar
Linda Segerblom
Forskningschef, Stiftelsen Lantbruksforskning



Minimerad hantering och transport, 
lagringståliga sorter och dynamisk 
temperatur i växthus. Det är tre sätt 
att minska klimatavtrycket från 
färska trädgårdsprodukter. Det kon-
staterar forskare vid SIK, Institutet 
för livsmedel och bioteknik.

Forskarna beräknade klimatpåver-
kan för jordgubbe, julstjärna och 
15 olika frukter och grönsaker. I de 
flesta fall är det i odlingsledet som 
den största klimatpåverkan uppstår. 
Även förpackning, transport och 
svinn i butik står för en betydande 
påverkan för en del produkter.

hög skörd ger lågt klimattryck
Tack vare en hög skörd per hektar 
har frilandsodlad färsk frukt och 
grönsaker ett lågt klimatavtryck 
trots att det i vissa fall går åt stora 
mängder diesel och kvävegödning. 

De förbättringar som går att göra kan 
delas in i tre grupper: Minskat svinn, 
minskad dieselanvändning och ökad 
kväveeffektivitet.

Uppvärmning i växthus ger avtryck
Klimatavtrycket från växthusodlade 
varor kommer framför allt från upp-
värmningen. Här går det att förbättra 
klimateffektiviteten genom mins-
kad energianvändning, optimerad 
användning av ytan och genom att 
använda förnybara bränslen. 
I rapporten finns specifika rekom-

mendationer för både frilandsodlade 
och växthusodlade grödor.

För mer information:
Veronica Sund, SIK, 010-516 66 10,  
vsd@sik.se

Projekt V0872004: ”Hur kan klimatpåverkan 
från produktion av färska trädgårdsprodukter 
som konsumeras i Sverige minskas? Analys 
av ett 20-tal stora trädgårdsprodukter 
som kan odlas i Sverige och förslag på 
förbättringsåtgärder”

Så kan frukt och 
grönt bli mer  
klimatsmart
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vilda gener för motståndskraftig 
potatis
Forskarna har letat efter resistens 
mot bladmögel och brunröta i vilda 
potatissorter, befintliga förädlings-
kloner och gamla potatissorter. Det 
stora materialet verkar lovande för 
att ta fram nya motståndskraftiga 
sorter.
Projekt S0636008

bättre analysresultat med vis-Nir
Vis-NIR är mer effektivt än NIR för 
analys av organiskt kol och mullhalt 
i jord. Analys av återfuktade prov 
löser problemet med varierande  
vattenhalter i fält.
Projekt V0748169 

hel spannmål till kycklingar är ok
Att blanda in hel spannmål i kyck-
lingfoder gav inga negativa effekter. 
Projekt V0643003

minskade skördar med mindre 
kväveanvändning
Avbruten kvävegödsling innebär 
kraftiga skördeminskningar på kort 
och lång sikt. Måttligt minskad  
gödsling har begränsad kortsiktig  
effekt men påverkar också på lång 
sikt. Kväveverkan är störst på en 
svagt gödslad mark.
Projekt V0548052

Fosfor i potatisfält undersökt
Mängden löst reaktiv fosfor i ytvatt-
net stiger med ökad fosforgödsling 
på potatisfält. Potatisens fosforupp-
tag påverkas bara obetydligt av 
mängden nytillförd fosfor. En stor 
del av den fosfor som tillfördes i för-
söket kunde inte återfinnas.
Projekt H0633185 

vidareförädlad hampfiber lönsam
Det är svårt att göra en bra affär på 

att producera och sälja hampfiber 
som råvara. Den som väljer att  
förädla hampfiber till exempelvis 
värmeisoleringsprodukter kan  
däremot få god lönsamhet.
Projekt H0846161

kalk ökar skörden
I spannmål ökar skörden med 5 % 
till 7 % efter kalkning. Mjuka eller 
finmalda kalksorter är mer reaktiva 
än hårda eller krossade. Både en stor 
engångsgiva och årliga mindre givor 
ger god effekt.
Projekt H0860019

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

FLer Färdiga FOrskNiNgsprOjekt



Drank lönsamt 
som foder
Spannmålsdrank, en biprodukt från 
etanolframställning, är en värdefull 
resurs med flera användningsom-
råden. Bäst för ekonomin och även 
för miljön är att använda dranken 
som foder. Att använda drank som 
gödselmedel, biogasråvara eller 
bränsle i värmeverk är alla sämre 
alternativ.

Drank är det som blir kvar när 
spannmålets stärkelse omvandlats 
till etanol. Genom ytterligare be-
handling kan även cellulosan i dran-
ken göras om till etanol. Restproduk-
ten kallas då för sekundärdrank och 
har andra egenskaper, bland annat 
har den en högre halt råprotein. Fors-
kare vid SLU har sammanställt den 
kunskap som finns i dagsläget och 
jämfört olika sätt att använda drank 
och sekundärdrank.

dranken mest värdefull som foder
Forskarna gjorde beräkningar av 
drankens ekonomiska och miljömäs-
siga värden för olika ändamål. Drank 

har högst nettovärde som foder till 
fjäderfä, tätt följt av nötkreatur och 
hästar, medan sekundärdrank är 
mest värdefull som foder till nötkrea-
tur och hästar. Hur stor del av fodret 
som kan bestå av drank varierar mel-
lan olika djurslag. Nötkreatur och 
får kan täcka en stor del av sitt pro-
teinbehov med drank, för hästar kan 
kraftfodret bestå till mellan 10 och 20 
procent av drank medan grisar och 
fjäderfä kan få omkring 10 procent av 
sitt foder som vetedrank.

problem med andra 
användningsområden
Drank går att använda som gödsel-
medel men eftersom pH-värdet är 
lågt finns det en risk att framför allt 
växande gröda tar skada. Om man 
väljer att röta drank till biogas kan 
det leda till problem med höga halter 
ammoniumkväve i biogasreaktorn 
eftersom dranken är kväverik. Att 
elda drank kan ge problem med 
korrosion på grund av höga halter 
svavel och klor. Spannmålsdrank 
innehåller också stora mängder alka-
limetaller som kan ge beläggningar 
i eldningspannor. Enligt forskarna 
är det viktigt att vara medveten 
om riskerna. Det är dock troligt att 

problemen till stor del bör kunna gå 
att undvika genom val av tidpunkt, 
samrötning och sameldning.

Sammanfattningsvis tas mer av 
drankens potentiella värde tillvara 
om den används för sitt fodervärde 
och inte bara för sitt energivärde eller 
växtnäringsvärde.

För mer information:
Sven Bernesson, SLU, sven.bernesson@slu.se, 
018-67 18 22
Ingrid Strid, SLU, ingrid.strid@slu.se,  
018-67 15 59 

Projekt H0640053: ”Drank från spannmålsba-
serad etanolproduktion - alternativa sätt att 
tillvarata dess ekonomiska och energimässiga 
potential”

Hösten 2012 tar 14 nya ledamöter plats i stiftelsen lantbruks-
forsknings beslutsgrupper. Anna Jamieson är en av de nya och 
invald i beslutsgruppen för köttforskning. Hon är invald för att bidra 
med sin breda kompetens inom områdena nöt- och lammkött. Anna 
har tidigare arbetat inom Svenska Avelspoolen, nära slakterierna, 
och har stor kunskap om köttkvalitet och kvalitetssäkringssystem. 
Idag arbetar hon som konsult, främst åt WWF, med utveckling av en 
globalt hållbar nötköttsproduktion och hjärtefrågan, WWF Natur-
beteskött. Vid sidan av konsultuppdragen driver hon ett turism- och 
lantbruksföretag med fårproduktion. När hon fick frågan ”Vad blir 
din roll i beslutsgruppen?” svarade hon så här:
 - Jag tycker att det är viktigt att vi fokuserar på att göra köttpro-
duktionen hållbar, såväl miljömässigt som socialt och ekonomiskt. 
Jag kan se på köttproduktionen både med miljöglasögon och inifrån 
slakt- och uppfödarleden ur ett ekonomiskt perspektiv. Min roll blir 
att bevaka den kombinationen inom köttforskningen.

I höstens tillsättning av nya beslutsgruppsledamöter har styrelsen 
strävat mot hög kompetens för såväl näringens som akademins 
företrädare, en god balans mellan dessa två gruppers företrädare, 
fler ledamöter från de nordiska länderna och jämnare könsfördelning 
över grupperna.
 - Vi söker alltid efter folk i framkant. De ska ha ett stort intresse 
för de frågor vi hanterar och ha förmågan att anta ett helikopter-
perspektiv samtidigt som de har specialistkompetens, säger Nilla 

Nilsdotter-Linde på Stiftelsen Lantbruksforskning, forskningssekrete-
rare i beslutsgruppen för köttforskning.

alla nya beslutsgruppsledamöter: Anna Jamieson, WWF;  
Jan Vallgårda, Vallrums Lantbruk; Trine Barret, Videncentret for 
Landbrug (adjungerad från Danmark); Birger Svihus, UMB (Norge); 
Lars Andersson, SLU; Helena Aronsson, SLU; Göran Bergkvist, SLU; 
Charlott Gissén, SLU; Karin Tonderski, Linköpings universitet; 
Hans Wallemyr, Lantmännen; Unni Abrahamsen, Bioforsk (Norge); 
Björn Andersson, SLU; Ulf Axelson, Hushållningssällskapet; 
Jon Birger Pedersen, Videncentret for Landbrug (Danmark).

Beslutsgrupperna är sammansatta av lantbrukare, andra represen-
tanter från näringen, forskare och rådgivare. I stora drag är deras 
uppgift att arbeta fram forskningsprogram och ta beslut om vilka 
projekt som ska tilldelas finansiering.

135 nya ansökningar om forskningsfinansiering har kommit in till 
stiftelsen. Den 1 oktober var sista ansökningsdagen för forsknings-
medel hösten 2012. Högst söktryck var det inom områdena växtod-
ling och kött. Under november och december kommer beslutsgrup-
perna att ta beslut om vilka projekt som beviljas finansiering.

Nya Ledamöter tar pLats i besLUtsgrUpperNa

FLer Färdiga prOjekt

på väg mot svensk hösthavre
Köldhärdiga havrelinjer har iden-
tifierats och nya metoder för att 
möta köldhärdighet har utvecklats. 
Den nya kunskapen kommer att 
användas i arbetet med att ta fram 
en odlingsbar och härdig svensk 
hösthavre.
Projekt H0633164



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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Svampsjukdomen fruktträdskräfta 
är ett stort problem för många  
äppelodlare eftersom den betyder 
ekonomiska förluster. Nu har  
forskare kommit fram till en metod 
som upptäcker sjukdomen redan 
innan den har blivit synlig. 

Fruktträdskräfta gör att det bildas 
röta på stam och grenverk och kan 
även ge skada på frukten. Det finns 
sedan tidigare kunskap om åtgär-
der för att minska angreppen men 
det har saknats en metod för att 
upptäcka sjukdomen på ett tidigt 
stadium.

Ny metod upptäcker osynlig smitta
Forskare har nu utvecklat en metod 
som tidigt upptäcker svampsjukdo-
men. Metoden är så pass känslig att 
den kan upptäcka spår av frukträds-
kräfta på till synes frisk vävnad från 
skador på fruktträden. Med andra 
ord kan man upptäcka latent smitta 
som ännu inte brutit ut. Om man 
använder sig av metoden kan man 
upptäcka och ta bort smittade träd 
på ett tidigt stadium.  Om metoden 
standardiseras skulle den kunna 
användas till exempel för att öka ga-
rantierna för att de träd som säljs är 

Ny metod 
upptäcker 
fruktträds-
kräftan tidigt
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friska och inte bär på smitta.

åtgärder som minskar angreppen
Sjukdomen kan bäras latent under 
flera år utan att synas och till exem-
pel följa med när träden kommer till 
odlaren. Sjukdomen bryter ut först 
när trädet såras eller stressas och det 
finns få tillåtna bekämpningsmedel. 
Stressfaktorer som man redan vet 
kan starta sjukdomen är tidig frukt-
belastning, gödslingseffekter och hög 
markfuktighet. Om sjukdomen väl 
har brutit ut finns det åtgärder som 
är kända för att minska angreppen:
• Kvävegödsla sparsamt
• Håll jorden väldränerad
• Driv inte träden för hårt

• Skär rent angrepp
• Pensla sår
• Ta bort träd med allvarliga staman-
grepp så snart som möjligt
• Beskär när temperaturen är under 
5 °C och vädret är torrt
• Skydda adventivrötter från 
infektioner
• Välj mer motståndskraftiga sorter 
som Frida och Amorosa.

För mer information:
Guy Svedelius, 040-415272,  
svedelius@gmail.com

Projekt H0756524: ”Studier av fruktträdskräf-
tans etablering i växtmaterial från förökning till 
produktion, H07565254

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.
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