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Solen är tillbaka och snart kommer 
resultaten från det arbete som gjorts i 
vintermörkret fram: 

• SLF:s verksamhetsberättelse går till 
tryck under april och skickas ut till 
fi nansiärer, forskningsorganisationer och 
andra intressenter. Vill du har ett eget 
exemplar kan du antingen träffa oss på 
Borgeby Fältdagar den 24 och 25 juni 
eller beställa hem ett. Meddela oss din 
adress så kommer snart en verksamhets-
berättelse i retur. Våra kontaktuppgifter 
hittar du längre ned på sidan.

• Inom kort blir forskningen mer 
tillgänglig. Över 1 000 projekt med 
fi nansiering från SLF kommer att läggas 
ut på www.lantbruksforskning.se i en 
resultatbank. Förutom information om 
projekten kommer du att kunna läsa 
slutrapporter och populärvetenskap-
liga redovisningar för slutrapporterade 
projekt. Där kan du bland annat hitta 
de rapporter som ligger till grund för 
artiklarna i Nytt om forskning.
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”Nytt om forskning” beskriver 
kortfattat resultat från forsknings-
projekt som fi nansierats av lantbrukare 
via Stiftelsen Lantbruksforskning. 
Dessutom förmedlas kontakter med 
forskare som är kopplade till 
respektive projekt.

Beställ skrifter, rapporter och 
prenumeration: 
www.lantbruksforskning.se/skrifter eller 
stina.bergstrom@lrf.se 

Stiftelsen Lantbruksforskning
(Swedish Farmer’s Foundation
for Agricultural Research)
105 33 Stockholm
tel 08-787 50 00
fax 08-22 68 30
www.lantbruksforskning.se

Den som vill ha stora skördar i jordgubbslandet gör klokt i att  föröka plantorna under vå-
ren och sedan plantera ut dem på sommaren. Extra viktigt är det för sena sorter. Resulta-
ten kommer från en serie fältförsök utförda av forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet 
med fi nansiering från Stift elsen Lantbruksforskning.
Inga jordgubbar smakar så bra som 
de svenska, det är en sanning som 
gäller åtminstone i Sverige. Proble-
met är bara att  det inte längre fi nns 
något svenskt växtförädlingsprogram 
för svenska jordgubbar. Därför odlas 
enbart utländska sorter i Sverige, sor-
ter som inte är framtagna för svenska 
förutsätt ningar, varken odlings- eller 
smakmässigt.

Inom jordgubbsodlingen tillkommer 
hela tiden nya sorter men alla fungerar 
inte i det svenska klimatet. Forskare 
vid Sveriges lantbruksuniversitet har 
därför utfört en rad fältförsök för att  
testa odlingsmetoder som kan fungera 
med de nya sorterna. Det aktuella pro-
jektet hade också som mål att  ta fram 
en ny sort som är lämplig för svenska 
förhållanden.

Det visade sig bland annat att  plantor-
nas storlek har stor inverkan på första 
årets skörd. Vårförökade plantor gav 
38-100 % högre skörd än sommarförö-
kade plantor. Två bra sätt  att  få fram 
vårförökade plantor är att  övervintra 
sticklingar som sedan rotas på vå-

ren alternativt att  ta sticklingar från 
moderplantor som sedan drivs upp 
i växthus, tunnlar eller under väv 
på våren. Forskarna rekommende-
rar också odlarna att  täcka plantorna 
med fi berduk vid olika tidpunkter. 
Stora plantor av tidiga sorter, som till 
exempel ’Honeoye’, bör täckas från
1 september.

Ett  annat resultat av projektet är att  
vi kan hoppas på svenska jordgub-
bar även i framtiden. Forskarna har 
tagit fram fyra selektioner som uppvi-
sar lovande egenskaper och som för-
hoppningsvis kan leda fram till nya 
svenska jordgubbssorter inom en snar 
framtid. 

För mer information:
Birgitt a Svensson, SLU, tel 040-41 53 58, 
e-post birgitt a.svensson@ltj.slu.se

Projekt: V0556401 Förbätt rad avkastning 
och bärkvalitet i jordgubbsodlingar under 
första skördeåret genom studier av plant-
typ, mark-vintertäckning samt selektion 
av en ny svensk jordgubbssort
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Föröka jordgubbsplantorna på 
våren för bästa skörd



Stort mörkertal för 
lantbruksolyckor
Endast ått a procent av alla lantbrukso-
lyckor fångas upp av den offi  ciella ar-
betsskadestatistiken. Det visar Stefan 
Pinzkes olycksfallstudie av lantbruket.

Trots att  det enligt Pinzkes studie 
inträff ade 5 000 olycksfall inom 
lantbruket under 2004, så anmäldes 
endast 400 till Arbetsmiljöverket. 
(Med olycksfall avsågs plötsligt in-
träff ade olyckshändelser som med-
fört kroppsskada och som utgjort 
hinder i arbetet.) Flest olyckor sker 
i samband med djurhållning (70 %) 
och framför allt inom mjölkproduk-
tion. Under 2004 drabbades 15 % av 
alla mjölkgårdar av ett  eller fl era 
olycksfall. Olyckorna inträff ade 
främst vid mjölkning eller annan 
hantering av djuren. Djurskötaren 
blev sparkad, trampad eller klämd. 
Fallolyckor var också vanliga. På 
växtodlingsgårdarna inträff ade fl est 
olyckor vid transport och lagring av 
grovfoder och strö. Även här var det 
vanligt med fallskador.

Eft ersom egenföretagare har fl er 
karensdagar än vanliga löntagare 
har de inte samma benägenhet att  
anmäla olycksfall och skador till 
Försäkringskassan. De har oft a inte 
heller möjlighet att  sjukskriva sig, då 
de oavsett  skador måste sköta sitt  fö-

retag. Det är viktigt att  få en korrekt 
uppfatt ning om det faktiska antalet 
olycksfall och vilken typ av olyckor 
som dominerar för att  bätt re kunna 
planera förebyggande insatser. 

Över 5 600 lantbruksföretag svara-
de på Pinzkes enkät med frågor om 
arbetsplatsolyckor på företaget. 

För mer information: 
Stefan Pinzke, SLU, tel 040-41 54 93, 
e-post stefan.pinzke@ltj.slu.se

Projekt: 0335013 Arbetsolycksfall i 
jord- och skogsbruk 2004

Nytt kycklingvaccin 
under utveckling
Genom att  studera hur slaktkycklingars 
immunförsvar reagerar på tarminfektio-
nen koccidios har forskare på Statens 
veterinärmedicinska anstalt, SVA, och 
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, 
kommit ett  litet steg närmare ett  vaccin 
mot sjukdomen som är ett  stort problem 
inom slaktkycklingsuppfödningen.

Koccidios orsakas av en grupp pa-
rasiter, Eimeria, som ställer till pro-
blem för slaktkycklinguppfödare 
då det krävs förebyggande anti-
biotika, så kallad koccidiostatika, i 
fodret för att  hålla dem i schack. I 
ekologisk kycklinguppfödning är 
det dessutom förbjudet att  använda 
antibiotika i preventivt syft e.

Tidigare studier har visat att  det 
framför allt är vita blodkroppar som 
skyddar fåglarna mot dessa infektio-
ner. SVA-forskarna ville studera vil-
ken roll en särskild sorts vita blod-
kroppar, så kallade T-mördarceller, 
spelar i försvaret mot Eimeria och 
har därför tagit fram fl era nya me-
toder för att  studera hur hönsfåglars 
T-celler fungerar vid koccidieinfek-
tioner. En av metoderna används för 
att  se om mördarcellerna verkligen 
dödar de infekterade cellerna och 
hur många som dödas. En annan 
metod används för att  studera hur 
immunförsvarets signalsubstanser 
fungerar. Dessa substanser styr vil-
ka typer av T-celler som aktiveras. 

Forskarna har också undersökt oli-
ka hjälpsubstanser, så kallade adju-
vans, som skulle kunna användas i 
vaccinet. Adjuvans är en substans 
som aktiverar immunförsvaret och 
gör att  det svarar på önskat sätt  på 

vaccinet. I det här fallet har forskar-
na undersökt olika typer av immun-
stimulerande DNA och identifi erat 
vilka som fungerar hos hönsfåglar.

Man har också utvärderat om ett  
syntetiskt framställt protein från pa-
rasiten kunde användas som vaccin 
för kycklingar. Proteinet kombine-
rades med olika adjuvans inklusive 
immunstimulerande DNA. I för-
söket ingick också kycklingar som 
fi ck fl era låga doser med levande 
parasiter som inte gjorde fåglarna 
sjuka, för att  på dett a sätt  stimulera 
immunsystemet. Försöket utvärde-
rades genom att  infektera fåglarna 
med en dos parasiter som gav tydlig 
sjukdom hos fåglar som inte infek-
terats eller vaccinerats tidigare. Det 
visade sig att  vaccination med det 
undersökta parasitproteinet tyvärr 
inte kunde skydda fåglarna från 
sjukdom. Däremot var fåglar som 
fått  fl era små doser med levande pa-
rasiter helt skyddade mot sjukdom. 
Dett a ger forskarna en mycket bra 
modell för de fortsatt a studierna 
av hur hönsfåglar utvecklar skyd-
dande immunitet mot denna para-
sit, vilket är ett  viktig steg på vägen 
mot ett  framtida vaccin.

För mer information: 
Eva Watt rang, SVA, 
tel 018-67 40 34, 
e-post eva.watt rang@sva.se 

Arvid Uggla, SLU, 
tel 018-67 16 93, 
e-post arvid.uggla@adm.slu.se

Projekt: 0343005 Utveckling av vaccin 
mot koccidios hos slaktkyckling - identi-
fi ering av skyddande immunfunktioner
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Akutfasprotein bättre 
mastitmarkör än celltal
Mjölkens celltal, det vill säga mjöl-
kens innehåll av kroppsceller, är se-
dan många år det vanligaste mått et på 
juverinfl ammation, mastit. Celltalet 
används även som ett  mått  på mjölk-
kvalitet. Men forskare vid SLU har nu 
visat att  förekomst av akutfasproteiner 
i mjölken ger bätt re information om 
hur mjölkens kvalitet påverkas vid en 
juverinfl ammationen.

Akutfasproteiner produceras i le-
vern och frisätt s vid infl ammation. 
Hos kor är haptoglobin (Hp) och 
serum amyloid A (SAA) de känsli-
gaste akutfasproteinerna och kon-
centrationen av dessa ökar kraft igt 
vid olika typer av akut och kronisk 
sjukdom. Deras förekomst i mjölk 
kan användas som specifi ka mar-
körer för juverinfl ammation, mas-
tit, eft ersom mjölk från friska juver 
inte innehåller akutfasproteiner. 
SAA-halten visade sig vara sär-
skild intressant då forskarna i fl era 
fall kunde upptäcka SSA i mjölk 
innan celltalet (mjölkens innehåll 
av kroppsceller) ökade. Forskarna 
har också visat att  det fi nns ett  sam-
band mellan förekomsten av Hp 
och SAA och förändringar i mjöl-
kens sammansätt ning och egenska-
per, faktorer som är viktiga för me-
jeriindustrin. Genom att  analysera 
Hp- och SAA-halterna kan man 
till exempel förutsäga mjölkens ka-
sein-innehåll och nedbrytning av 
proteinet. Kasein är det viktigaste 
proteinet i mjölk, och mjölkens ka-
seininnehåll är centralt för meje-
riernas ostutbyte. Vid mastit ökar 
nedbrytningen av kaseinet, vilket 
bidrar till dålig produktkvalitet och 
försämrad hållbarhet. Mastit är den 
vanligaste sjukdomen inom mjölk-
produktionen. Den är smärtsam för 
kon, minskar mjölkproduktionen 
och försämrar mjölkens kvalitet. 
Förekomsten av mastit kontrolleras 
idag genom att  mäta mjölkens cell-
tal, men på de celltalsnivåer som är 
vanliga i svenska besätt ningar är 
celltalet en relativt okänslig markör 
för mjölkens kvalitet. Därför forskas 
det för att  hitt a nya markörer som 
innefatt ar både mastit och mjölk-
kvalitet, och akutfasproteiner är en 
ämnesgrupp som verkar lovande.

För mer information: 
Åse Sternesjö, SLU, tel 018-67 20 37, 
e-post ase.sternesjo@lmv.slu.se

Projekt: 0230061 Akutfasproteiner 
som markörer för förändringar i mjöl-
kens sammansätt ning och egenskaper 
vid juverinfl ammation

Daglig analys 
optimerar utfodring
Forskare på SLU och JTI konstaterar att  
dagliga analyser av ensilage i kombina-
tion med djurdata kan ge 25 % bätt re 
uppskatt ning av hur mycket ensilage 
korna kommer att  äta jämfört med om 
man gör en analys per skörd som är 
brukligt. Om man vet ensilagets kva-
litet, vet man också hur mycket man 
kan ge sina kor varje dag och med hur 
mycket kraft foder man skall komplet-
tera. Det leder till en mer kostnadsef-
fektiv utfodring.

Även om ensilaget kommer från 
samma gård skiljer det sig mycket 
i kvalitet, och i dagens vallfoderbe-
roende mjölkproduktionssystem är 
det viktigt att  kunna förutsäga hur 
mycket kon kommer att  äta från dag 
till dag. Idag görs vanligen en eller 
ett  par analyser per skörd, men det 
är inte tillräckligt. En lösning skul-
le vara att  analysera fodret direkt 
på gården i samband med utfod-
ring. Därför har forskare vid SLU 
och JTI undersökt om det går att  
använda de spektrala metoderna 
NIR (registrerar ljus som refl ekte-
ras av fodret) och NIT (mäter ljuset 
som passerar genom fodret) för att  
analysera kvaliteten på färskt ensi-

lage direkt på gården och förutsäga 
kornas ensilagekonsumtionen. De 
spektrala metoderna är sekund-
snabba, men används vanligen på 
torkat ensilage. 

Resultaten visade att  NIR var mer 
användbar en NIT. Torrsubstans-
halten gick genomgående mycket 
bra att  bestämma, vilket är positivt 
eft ersom ensilage utfodras i färsk-
vikt medan mängden näring korna 
får i sig bestäms av hur mycket 
torrsubstans de faktiskt äter. Även 
mängden råprotein och fi brer i 
ensilaget gick relativt bra att  be-
stämma med NIR. En mycket stor 
variation i ensilagets botaniska 
sammansätt ning och mognad eller 
en alltför låg torrsubstanshalt be-
gränsade dock användbarheten för 
dessa parametrar. 

Kornas ensilagekonsumtion gick 
bra att  förutsäga med NIR-spek-
trum om det kombinerades med 
aktuell djurdata. NIR går att  an-
vända on-line under det att  en-
silaget är i rörelse, vilket ger 
goda förutsätt ningar för praktisk 
implementering.

För mer information: 
Bo Stenberg, SLU, tel 0511-672 76, 
e-post bo.stenberg@mv.slu.se samt:

 ”Stenberg B., Hett a M., Sundberg M. 
2007. Sensorer för bestämning av en-
silagekvalitet i samband med utfodring 
JTI-rapport, Lantbruk & Industri vol 
355” 

Projekt: 0230045 Sensorbestämning 
av ensilagekvalitet i samband med 
utfodring
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En temaskrift som redovisar tre års 
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 P O S T T I D N I N G B
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 STOCKHOLM

Köttrastjurar inte könsmogna 
vid tolv månaders ålder
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Forskare vid Sveriges lantbruksuniversi-
tet har i en studie av kött rastjurar visat 
att  tjurarna inte är mogna för avel vid ett  
års ålder utan först några månader se-
nare. Det är viktigt att  noggrant under-
söka tjurens potentiella fruktsamhet före 
betäckningssäsongen genom att  årligen 
göra en veterinärbesiktning där även ett  
spermaprov bör ingå.

Studiens syft e var att  ta reda på om 
kött rastjurar är mogna för avel vid ett  
års ålder och hur ledskador påverkar 
betäckningsresultatet. Vidare under-
sökte man även möjligheten att  samla 
sperma från tjurar i fält. Studien ut-
fördes av forskare vid Sveriges lant-
bruksuniversitet och fi nansierades 
av Stift elsen Lantbruksforskning.

Resultatet visade att  kött rastjurar be-
höver bli ett  år och ytt erligare några 
månader innan de är könsmogna 
och redo att  påbörja en betäcknings-
säsong. Svenska tjurar anses nor-
malt kunna börja betäcka vid tolv 
månaders ålder, men studien visade 
att  knappt hälft en av de undersökta 
tjurarna var könsmogna så pass 
tidigt, med hänsyn till utseendet 
på deras spermier. Ett  sätt  att  för-
säkra sig om att  tjuren verkligen är 
könsmogen och fruktsam är att  ett  
spermaprov får ingå i en komplett  
veterinärbesiktning. 

Studien visade även på en väl fung-

erande metod för att  samla sperma 
från kött rastjurar i fält, nämligen 
genom så kallad rektal massage, det 
vill säga massage av tjurens inre 
könsorgan via ändtarmen och upp-
samling av ett  spermaprov. Metoden 
är snabb, enkel, billig och ger repre-
sentativa spermaprover från en ma-
joritet av tjurarna. Den här typen av 
metod, som tidigare har saknats för 
just kött rastjurar, kan tillsammans 
med en noggrann veterinärbesikt-
ning ge en samlad bild av tjurens 
hälsa och avelsförmåga.

Dessutom konstaterades i studien 
att  ledskador kan påverka tjurens 
förmåga till betäckning och därmed 
även hans dräktighetsresultat. En tjur 
med ledskador i bakbenen har svårt, 
eller kan inte alls hoppa upp på en 
ko för att  betäcka den. Vid obduktion 
har det visat sig att  en majoritet av 
de tjurar som hade gått  tillsammans 
med hondjur som inte blivit dräktiga, 
hade kraft iga ledskador på bakbenets 
knäleder. Skadorna beror i många 
fall på ledsjukdom och kan i kombi-
nation med hög kroppsvikt, brist på 
motion och hårda golv bli värre.

För mer information: Lennart 
Söderquist, SLU, tel 018-67 21 67, 
e-post lennart.soderquist@kv.slu.se

Projekt: V0153001 Svenska kött rastju-
rars fertilitet och hållbarhet


