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2019 delade vi ut 70 miljoner till 24 projekt
2019 är snart slut och vi ser tillbaka på ett år då vi har finansierat 24 projekt med total 70 miljoner
kronor. I det här nyhetsbrevet kan vi berätta vilka som fick medel i vår öppna utlysning. Läs mer
om de 14 projekt som fick dela på nästan 40 miljoner.

Vi kan också berätta att den regionala utlysningen har öppnat och det går bra att söka redan nu.

Vi på Stiftelsen Lantbruksforskning önskar er alla en riktig god jul och ett gott nytt år!

Christian Nyrén, VD

14 projekt fick medel i Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning
Miljö och klimat är ofta i fokus när Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar forskningsprojekt.
Så är fallet även i år när beslutet fattats om vilka som får medel i vår öppna utlysning. Cirka
40 miljoner kronor har delats ut till 14 forskningsprojekt. Projekten har stor spridning inom
lantbruksområdet och det handlar om mycket från autonom styrning och fossilfritt drivmedel
till avmaskning av värphöns och sensorstyrd kvävegödsling.

Företagande
* Autonom styrning för förbättrad växtproduktion, Gunnar Larsson, SLU, 2 950 000 kr
Klimat & miljö 
* SamZoner 2.0 - Optimering av multifunktionella skyddszoner för ökad biologisk bekämpning
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 Regionala utlysningen 2020 är
öppen

Stiftelsen Lantbruksforskning utlyser härmed
medel till regionala forskningsfinansiärer.
Stiftelsen välkomnar ansökningar med
inriktning på samverkan mellan forskare,
rådgivare och lantbrukare och som har en
tydlig inriktning mot klimateffektiv
primärproduktion.

Läs mer om hur du ansöker.

och pollinering, Maria Viketoft, SLU, 3 140 000 kr 
* Brukningsmetoder för ökad markkvalité och högre skördestabilitet under extremväder,
Thomas Keller, SLU, 2 960 000 kr 
Energi & biomassa 
* Innovativ salixförädling för fossilfritt drivmedel, Ann Christin Rönnberg-Wästljung, SLU, 4
390 000 kr
Livsmedel - Animalier 
* Förbättrad diagnostik av maskinfektioner och riktad avmaskning av värphöns, Johan
Höglund, SLU 2 600 000 kr 
* Hur stor del av mjölkkornas dräktighetsförluster kan förklaras av olika genetiska defekter?,
Britt Berglund, SLU, 2 440 000 kr 
* Mjölkfettsyror - verktyg för att hitta kor med ökad risk för ämnesomsättningssjukdomar och
reproduktionsstörningar, Kjell Holtenius, SLU, 1 780 000 kr 
* Förekomst av fotrötebakterien och smittsam digital dermatit (CODD) hos svenska
slaktlamm, Sara Frosth, SLU, 850 000 kr 
* Gödselfiber som strö - effekt på hygien, djurhälsa, mjölkkvalitet,ekonomi och miljö, Knut-
Håkan Jeppsson, SLU, 3 400 000 kr 
* Utveckling av Bästa praxis inom svensk klövvård, Evgenij Telezhenko, SLU, 2 660 000 kr
Livsmedel - Vegetabilier 
* Att förbereda för framtiden: uthålliga odlingssystem utan glyfosat, Alexander Menegat, SLU,
2 940 000 kr 
* Går det att höja vallskördarna med enstaka bevattningsgivor - vad händer med kvaliteten?,
Ingrid Wesström, SLU, 3 170 000 kr 
* Vattenstress och sensorstyrd kvävegödsling: utveckling av beslutsstöd för bättre synergier
mellan vatten- och kvävestatus, Bo Stenberg, SLU, 2 990 000 kr 
* Beslutsstöd och integrerade bekämpningsstrategier för rapsskadegörarna skidgallmygga
och blygrå rapsvivel, Peter Anderson, SLU, 2 900 000 kr

Läs mer.

Ny modell för att skatta
kolinlagringen
Kolinlagringen i marken är viktig både för
skörden och för klimatet. Därför berör den alla
lantbrukare. En modell för att skatta
kolinlagringen har utvecklats av ett
forskarteam på SLU.

Läs mer.

Köp armband för att stödja
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stiftelsens verksamhet!
I snart ett år har LRF Media sålt ett armband
med texten JAG HJÄRTA LANDSBYGDEN
där 20 kronor per sålt armband går till
Stiftelsen lantbruksforskning. Produkten
visade sig vara så populär att den gick in på
topp tio på årets lista över mest sålda
produkter. Det tycker vi är mycket roligt!

Köp armbandet här.

Mot en ny och bättre havresort
Den största fördelen med havre är att
havrekärnan innehåller ett antal bioaktiva
komponenter med positiva näringsmässiga
effekter som gör att havre är den gröda som
har allra högst potential som en framtida
”functional food”-gröda. Forskare vid Lunds
Tekniska Universitet har ett långsiktigt projekt
att ta fram en ny havre med bättre
agronomiska och hälsomässiga egenskaper. I
ett första steg har de genomdrivit ett
havregenomprojekt och under 2018 lyckats
som första grupp i världen med bedriften att
sekvensera hela havregenomet (Belinda).

O-15-20-346

Ultraljud av knäleder kan
komplettera tjurbesiktningen
Ledförändringar orsakade av en
utvecklingssjukdom i ledbrosket,
osteokondros, orsakar nedsatt fertilitet hos
tjurar. Sjukdomen kan vara svår att upptäcka
och forskare vid SLU har undersökt
möjligheten av använda ultraljud. Det var
möjligt och forskarna tog fram ett
ultraljudsprotokoll för utvärdering av knäleden.
Ultraljud av knäleden skulle även kunna ingå i
screeningprogram för att utesluta tjurar med
stora förändringar ur aveln för att med tiden få
en mer hållbar produktion och färre djur med
smärtsamma ledförändringar.

S-17-24-786

Släckt kalk bra komplement mot
kavldiarré
Diarré är vanligt hos unga kalvar och forskare
på SLU har undersökt om det går att minska
smittrycket med hjälp av släckt kalk i
rengöringsrutinerna. De undersökte skillnaden
mellan kalvar som fått sina boxar rengjorda
med kalk och kalvar som inte fått det.
Resultatet var att kalkning hade en effekt på
när kalvarna insjuknade. Eftersom det inte
hade effekt på hur sjuka de blev eller hur
länge de var sjuka, kan kalkning inte användas
som enskild åtgärd mot diarré. Forskarna
bedömer att det kan vara ett värdefullt
komplement till andra åtgärder.

V1430019

Mineralnäring kan förbättra
uppkomsten i vårraps
I ett projekt från Hushållningssällskapet har
man undersökt effekten av olika
utsädesbehandlingar i vårraps.
Vårrapsarealen minskade drastiskt mellan
2013 och 2015 eftersom ett förbud mot
neonikotinoider för utsädesbehandling
orsakade stora problem med jordloppor.
Genom en snabb groning och tillväxt kan
perioden då plantan är som känsligast för
insektsangrepp minskas och med olika
mineralnäringar i utsädet kan uppkomsten
förbättras. Men näringen måste tillföras i
utsädet, vid direkt applicering av
näringsprodukter påverkades inte
uppkomsten.

O-15-20-299

Stiftelsen Lantbruksforskning, 105 33 Stockholm, facebook, twitter
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