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Under tiden som Anna Blomberg är 
hemma och ”mammajobbar”, med sitt 
första barn, så håller jag i ratten det 
närmaste året. Till min hjälp har jag 
Johan C Thorburn som ni kan träffa på 
Borgeby Fältdagar hos LOFT - lantbru-
kare och forskare tillsammans. 

Vi ses på en mässa nära dig!
   Josefin

R E D A K T I O N EN

”Nytt om forskning” beskriver kortfattat 
resultat från flera olika forskningspro-
jekt som finansierats av lantbrukare via 
Stiftelsen Lantbruksforskning. Dessutom 
förmedlas kontakter med forskare som är 
kopplade till sina respektive projekt. 

”Forskning lönar sig” är ett nyhetsbrev 
som fokuserar på resultaten från ett 
forskningsprojekt och beräknar de kronor 
och ören som en lantbrukare kan spara 
eller tjäna på att tillämpa resultat från 
projektet. 

Du kan prenumerera GRATIS på båda 
dessa nyhetsbrev via e-post eller få dem 
direkt hem i brevlådan. 
Upplagan är ca 8 300. 
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Citera oss gärna men ange källan!

– Håll skogs- och vägmaskiner borta från din åker, varnar forskare vid 
Sveriges lantbruksuniversitet. I ett fältförsök är åkermarken fortfarande 
packningsskadad efter 28 år.

I ett försök 1976 kördes en 26 tons 
lastbil med vanliga däck över en åker 
i Uppland för att packa jorden. 2004 
återvände forskarna till platsen igen 
för att mäta hur alven (jordlagret un-
der matjorden) påverkats av pack-
ningen. Resultaten visar att marken 
fortfarande är skadad efter 28 år. 

Förutom i Uppland togs jordprover 
i Västergötland och i Södermanland. I 
Västergötland hittades inga skillnader 
i markens porsystem mellan den mark 
som varit opackad och den marken 
som packades 1976. Eventuellt beror 
detta på skillnader i markens normala 
struktur och hur blöt marken var när 
den packades.

Platsen i Södermanland hade inte 
testats förut. Där jämfördes istället 
en åkermark med en betesmark och 
tvärtemot det forskarna antog så var 
alvens porsystem i åkermarken bättre 
än den på samma djup i en närliggan-
de betesmark. Vad detta kan bero på 

är ännu oklart men tydligt är att det 
finns mycket mer att lära om markens 
porsystem och dess påverkan på till 
exempel växtnäringsläckage.

Vanliga lantbruksmaskiner har inte 
en sådan hög packningsförmåga som i 
försöket ovan. En tröska väger någon-
stans mellan 10-15 ton och en traktor 
4-9 ton och dessutom har de flesta 
dubbelmontage som gör att vikten 
fördelas över en större yta.  Det krävs 
alltså ganska stora maskiner med för-
hållandevis smala däck för att orsaka 
skador som håller i sig så länge som 
28 år.

För mer information: 
Ararso Etana, SLU, tel 018-671259, 
e-post Ararso.Etana@mv.slu.se

Projekt: 9933045 Datoriserad bildanalys 
för studier av alvens porsystem.
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Resistenta 
rapsbaggar 
Rapsbaggar resistenta mot kemiska be-
kämpningsmedel är ett problem för den 
svenska oljeväxtodlingen. Insekterna har 
hög rörlighet och stor genetisk variation vil-
ket gör att resistensen snabbt sprider sig. 

Forskare från SLU har studerat tre 
generationer rapsbaggar under 2002 
– 2004. I Småland hittades ingen re-
sistens mot pyretroider som är det 
vanligaste bekämpningsmedlet mot 
rapsbaggar. Skånes rapsbaggar vi-
sade låg eller ingen resistens medan 
flera prov från Uppland, Väster-
götland och Östergötland innehöll 
många resistenta insekter.

De undersökta rapsbaggarna 
hade alla väldigt varierande DNA. 
Det gör dem svårare att bekämpa 
eftersom det finns en stor genpool 
där många gener kan kombineras 
med den gen eller de gener som bär 
på resistensen. Dessutom verkar det 
som om rapsbaggarna kan röra sig 
över stora områden, vilket också 
hjälper till att fylla på genpoolen 
och öka risken för att resistensgenen 
förs vidare. Även om man lokalt slår 
ut en grupp rapsbaggar fylls tom-
rummet snabbt upp av andra emi-
grerande baggar.

Resistensen mot bekämpnings-
medel innebär däremot inga andra 

överlevnadsfördelar. Resistenta 
rapsbaggar dog i samma utsträck-
ning som icke-resistenta under vin-
tern. 

För mer information: Johan Meijer, 
SLU, tel 018-67 33 21, e-post johan.
meijer@vbsg.slu.se

Projekt: 0133020 Molekylära studier 
av rapsbaggar och deras insekticidresis-
tens

Döda bladlössen 
med svamp
- Sprid svampar som insekterna blir sjuka 
av på din sallat så får du mindre bladlöss, 
säger forskare vid Sveriges lantbruks-
universitet. De har testat tre olika sorters 
svamppreparat som kan infektera och 
döda bladlöss med goda resultat. 

De tre testade svamppreparaten 
fungerade som insektsmedel på 
bladlössen. Svamppreparaten ver-
kade ha en viss långtidseffekt och 
hela 14 dagar efter besprutningen 
infekterades bladlöss fortfarande av 
svamparna. 

Gemensamt för alla tre svamp-
medlen var att de var mer dödliga 
för vuxna bladlöss än för nymferna 
(utvecklingsstadium mellan ägg och 
färdig insekt). Forskningen är fortfa-
rande på experimentstadiet men det 
finns gott hopp om att i framtiden 
kunna minska bladlusangrepp med 
hjälp av biologiska medel på detta 
sätt. 

En rad olika svamparter och 
svamppreparat som är sjukdoms-
framkallande för insekter, varav 
två är godkända i Sverige för an-
vändning i växthus, testades i labo-
ratorium. Sedan gjordes fältförsök 
med de tre mest lovande medlen, 
BotaniGard, Vertalec och även med 
extrakt från svampen Lecanicillium 

sp. stam KVL98-067. Angreppet av 
bladlöss i sallaten var litet men alla 
tre medlen gav lovande resultat och 
minskade bladlusmängden.

Det är idag svårt att bekämpa 
bladlöss i sallatsodlingar i fält efter-
som sallaten har en så kort växttid 
och riskerna för att rester av be-
kämpningsmedel ska finnas kvar i 
grödan vid skörd är stora. 

Allvarligast är angrepp av sal-
latsbladlusen som föredrar de in-
nersta bladen på sallaten vilket gör 
den svår att nå vid besprutning med 
vanliga medel. Idag löser man detta 
genom att spruta med systemiska 
medel som tas upp och transporte-
ras i hela plantan och dödar blad-
lössen när de dricker av växtsaften. 
Systemiska bekämpningsmedel be-
kämpar bladlössen på hela plantan, 
och inte bara på de ställen där be-
kämpningsmedlet träffade, men ett 
problem är att riskerna för bekämp-
ningsmedelsrester är stora.
 

För mer information: Karolina Åsman, 
SLU, tel 018-67 25 46, e-post karolina.
asman@entom.slu.se

Projekt: 0456032 Bioinsekticider – In-
sektspatogena svampar i biologisk be-
kämpning mot skadeinsekter i köksväxt-
odling
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Hösthavre – en 
framtidsgröda
Över 300 sorter av hösthavre från hela 
världen har testats i samarbete mellan 
Göteborgs universitet, Svalöf Weibull och 
Lantmännen. Man har ännu inte hittat 
den perfekta havresorten, men framtiden 
för hösthavreodling i Sverige ser ljus ut.

De 20 hösthavresorter som är mest 
härdiga används nu för att försöka 
identifiera de gener som är vikti-
gast för att skapa köldhärdighet. 
Mer än 400 gener som påverkar 
köldanpassningen i en havresort 
har identifierats. Arbetet fortgår 
med att kartlägga de 100 gener som 
är viktigast för anpassningen. 

Med hjälp av dessa identifierade 
gener för köldtålighet kan urvalet 

av härdiga sorter och växter effek-
tiviseras.

I England är odling av hösthavre 
vanlig och under de senaste åren 
har över 80 % av havren såtts på 
hösten. I Sverige odlas däremot 
havre enbart som vårgröda. I Sveri-
ge skulle hösthavre kunna ge ökad 
skörd i jämförelse med vårsådd 
havre, högre skörd i efterföljande 
vete samt öppna upp för ökad höst-
oljeväxtodling i Mellansverige. 

I projektet har en lång rad olika 
sorter och linjer av världens härdi-
gaste hösthavresorter undersökts. 
Försöken visade att ingen sort ännu 
är färdig för svenska förhållanden. 
Däremot utgör de 20 mest köldhär-
diga sorterna en mycket viktig kun-
skapsbank, dessa linjer används nu 
i vidare studier och i en rad kors-
ningar mellan olika köldhärdiga 

linjer och odlingsbara sorter. Det 
är ännu för tidigt att avgöra om nå-
gon av dessa korsningar kommer 
att fungera fullt ut i svenska förhål-
landen.

För mer information: Olof Olsson, Gö-
teborgs universitet, olof.olsson@gu.se 
eller Anders Jonsson, Lantmännen 
FoU, anders.jonsson@mv.slu.se

Projekt 0333013 Hösthavre – en fram-
tidsgröda i Sverige II
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BESTÄLL FRÅN
SLF-BIBLIOTEKET!

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007
110 miljoner kronor beviljades till forsk-
ningsprojekt under förra året. Beställ 
verksamhetsberättelsen för 2007 och läs 
mer om vad SLF gör. Du kan också hitta 
hela projektkatalogen under 
verksamhetsberättelse på 
www.lantbruksforskning.se

ARBETSMILJÖ
En temaskrift som redovisar tre års forsk-
ning inom området arbetsmiljö. Ämnen 
som behandlas är olycksfall, lantbrukares 
hälsa och risker vid växtodling och stallar-
bete. “Mer om Forskning nr 1 2006”.

FJÄDERFÄ
Resultat från flera års forskning på
värphöns och slaktfjäderfä presenteras i 
skriften ”Mer om Forskning
nr 1, 2004”.

POTATIS
Resultaten från de senaste årens forskning 
på matpotatis presenteras i ”Mer om 
Forskning nr 2, 2003”.

MJÖLKPRODUKTION
Läs om resultaten från tre års forskning 
inom mjölkproduktion,
produktkvalitet, vall och utfordring, hälsa, 
avel samt inhysning ”Mer om Forskning nr 
1, 2003”.

Skrifterna ”Mer om Forskning” är
producerade av Oscarsson Text & Form.

Beställ skrifterna GRATIS på 
tfn 08-787 51 54 
fax 08-22 68 30 
eller per post
Stiftelsen Lantbruksforskning 
105 33 Stockholm

Du kan också beställa via hemsidan
www.lantbruksforskning.se 
eller på e-post till johan.thorburn@lrf.se 

P O S T T I D N I N G B
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 STOCKHOLM

Det två-åriga forskningsprojektet om 
lantbrukets framtida drivmedels-
försörjning utförs av Sveriges lant-
bruksuniversitet (SLU), Institutet för 
jordbruks- och miljöteknik (JTI) och 
Lantmännen Energi. Studien omfat-
tar dels dagens bränslen som etanol 
och biogas, dels bränslen och system 
som kan tillverkas med teknik som 
blir tillgänglig inom tio år. 

Det är i det längre perspektivet som 
de stora möjligheterna finns, när de 
så kallade andra generationens bio-
drivmedel blir konkurrenskraftiga.

– En ny värld öppnar sig med verk-
ningsgraden i dessa biodrivmedel, 
säger Per-Anders Hansson, forsk-
ningsledare och professor i lantbru-
kets maskin- och energisystem vid 
SLU. Andra generationens drivmedel 
framställs av bioråvara som förgasas 
under hög temperatur och med be-
gränsad syretillförsel. Den syntesgas 
som bildas kan i sin tur omvandlas 
till den lovande DME (dimetyleter), 
men även till andra drivmedel som 
metanol, vätgas och syntetisk diesel.

Projektet analyserar alla steg i pro-
duktionskedjan – från arealbehov och 
val av råvara till hantering, transpor-
ter, ekonomi och förstås verknings-
graden hos färdigt bränsle. 

Bakgrunden till projektet är stigan-
de oljepriser. Dieselolja svarar redan i 
dag för en allt högre andel av produk-
tionskostnaden inom lantbruket. Det 
mesta talar för att priserna fortsätter 
att stiga och utan effektiva alternativ 
till olja står vi inför ett allvarligt för-
sörjningsproblem, menar Per-Anders 
Hansson.

– Vi kan helt enkelt inte producera 
tillräckligt med mat utan effektiva 
drivmedel. När oljan blivit för dyr 
måste vi därför ha andra system 
framme.

För mer information: Per-Anders Hans-
son SLU, tfn 018-671877, e-post: Per-
Anders.Hansson@bt.slu.se

Projekt: H0640042 När oljan blivit för 
dyr – det svenska lantbrukets framtida 
drivmedelsförsörjning

Ett nytt forskningsprojekt tar tempen på den snabba tekniska utvecklingen inom 
drivmedelsområdet för lantbrukets räkning. I centrum står frågan om vilket eller 
vilka bränslen traktorn ska köras på när olja och diesel blir för dyrt.

STIFTELSEN
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Så tankar vi framtidens 
traktor
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