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REDAKTIONENS RUTA
DEN 11 APRIL VAR MIN föRSTA DAG 
som ny forskningschef på Stiftelsen 
Lantbruksforskning. De första veckorna 
har jag använt till att lära känna 
verksamheten och organisationen. Det 
har varit en intensiv tid där jag snabbt 
mött de utmaningar stiftelsen har att 
förhålla sig till.

Till att börja med ska vi bevilja 
finansiering till rätt forskning. för mig 
betyder det framför allt forskning där 
resultaten är till verklig nytta för de gröna 
näringarnas företagare. forskningen 
måste också hålla en hög vetenskaplig 
kvalitet, det är egentligen en självklarhet 
men just därför viktigt att tänka på. 
Dessutom är jag övertygad om att det 
finns mycket att vinna på att arbeta 
tvärvetenskapligt. Genom att betrakta 
en fråga ur olika perspektiv och genom 
att ta hjälp av andra skickliga forskare 
ökar förutsättningarna att nå riktigt bra 
resultat.

En annan viktig uppgift för stiftelsen 
är att insamlingen av forskningspengar 
sköts på ett effektivt sätt. Med rutiner 
som är lätta att förstå och använda 
kan insamlingen fungera smidigt vilket 
gör det enkelt för både de insamlande 
företagen och oss här på kansliet.

I det här numret har vi valt att 
uppmärksamma de företag som är med 
och finansierar forskning inom växtodling 
samt fältförsök och metodutveckling. 
Under förra året skrevs ett stort antal 
avtal och nu samlar vi för första gången  
in medel enligt den nya modellen.  Vi gör 
vårt bästa för att det ska fungera bra.

Du kan också träffa oss på flera 
växtodlingsmässor i en nära framtid: 
• VM i plöjning, Skänninge, 13-14 maj 
• NJf-kongressen, Uppsala 14-16 juni 
• Borgeby fältdagar, 29-30 juni

Vi ses där!

Karin Dahlström, forskningschef

Svenska lantbrukare övergödslar ofta med kväve. Det visar en genomgång av över 10 000 
åkrar som Maria Stenberg på Hushållningssällskapet i Skaraborg har gjort. 

Att utnyttja resurserna på bästa sätt 
är viktigt för både plånbok och miljö. 
Därför är det viktigt att inte använda 
mer kväve än nödvändigt. I studien 
sammanställde forskaren uppgifter 
från 10 341 skiften med höstvete, malt-
korn och grynhavre och från 83 fält-
försök med kvävestegar i höstvete.

Projektet visade tydligt på hur stor 
variation det är i grödors kvävebehov 
mellan olika platser och olika år. Kvä-
vegödslingen låg över grödans behov 
på en mycket stor andel av åkrarna. 

Fältförsöken visade dessutom på hur 
stor skillnaden mellan olika skiften 
kan vara i hur mycket kväve som re-
dan finns i marken och som växterna 
kan ta upp. 

Förväntad avkastning och önskad pro-
teinhalt utifrån tidigare års skördere-
sultat och den aktuella sortens behov 

är några faktorer som bättre behöver 
tas med i avvägningarna än vad som 
görs idag. Tidigare erfarenhet av hur 
mycket kväve som mineraliseras från 
marken är en annan faktor som ger ett 
bra underlag. 

Sammanställningen kan vara ett bra 
diskussionsunderlag för beslut om 
strategier för kvävegödsling både för 
den enskilde lantbrukaren och för 
rådgivare och myndigheter.

För mer information: 
Maria Stenberg, Hushållningssällskapet 
Skaraborg, 0511-248 19, maria.stenberg@
hushallningssallskapet.se 

Projektnummer: V0548138 Orsaker 
till skillnader mellan rekommenderade 
kvävegivor och de verkliga eller beräknat 
optimala i praktisk spannmålsodling 
– kan vi öka kväveeffektiviteten?
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Bättre lönsamhet med mindre kväve
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God fruktsamhet 
hos dikor genom 
avel 
För att inte försämra och i vissa raser 
kunna förbättra köttdjurens fruktsam-
hetsresultat bör avelsarbetet vara in-
riktat på att välja ut djur som ärver låg 
inkalvningsålder och korta kalvningsin-
tervall. Det visar en studie från SLU.
Långa kalvningsintervall och hög in-
kalvningsålder vid produktion med 
dikor förskjuter kalvningstidpunk-
ten för enskilda kor och förlänger 
kalvningssäsongen i besättningen. 
Målet i produktionen är att kon ska 
få sin första kalv vid två års ålder och 
att hon ska ge en kalv per år. För att 
kunna föra in kornas fruktsamhet i 
avelsarbete studerades ärftlighetens 
betydelse för inkalvningsålder och 
kalvningsintervall. 
Den genomsnittliga inkalvningsål-
dern och medeltalet för kalvnings-
intervall överskred målen. Angus, 
hereford och simmental hade lägst 
inkalvningsålder, medan blonde 
och highland hade högst. Även för 
kalvningsintervallen var värdena 
lägst för angus och hereford medan 
blonde och highland hade de längs-
ta intervallen.
En avelsvärdering där inkalvnings-
ålder och intervall mellan första och 
andra kalvning ingår är därför vär-
defull.
För mer information:  
Anna Näsholm, SLU, 018-671972, 
anna.nasholm@slu.se
Projekt V0750093: Potentiella egenska-
per för avelsvärdering av honlig frukt-
samhet hos svenska köttraser.

 

Bladen 
signalerar hur 
mycket kväve 
som behövs
Genom att ta prover på blad kan grön-
saksodlare bli mer träffsäkra med sin 
kvävegödsling. Det visar en studie 
på vitkål som forskare från SLU har 
genomfört.
Grönsaksodling kan ha stor påver-
kan på miljön bland annat genom 
mycket gödsling. Men om man har 
bättre koll på hur mycket kväve 
växten behöver under olika tillväxt-
stadier kan man minska den totala 
gödslingen. Detta är extra viktigt 
om man odlar ekologiskt eller an-
vänder sig av mycket stallgödsel. 
Växtanalys gör det möjligt att följa 
grödans växtnäringsstatus. Svårig-
heten med växtanalys har framför 
allt varit att hitta referensvärden, 
och närmare bestämt till vilka de-
lar av plantan som referensvärdena 
ska knytas. Tidigare har man gjort 
viktbaserade kvävemätningar med 
problemet att grödans vikt föränd-
ras med tiden.  
Studien visade att de yttersta bla-
den på vitkålen gav en fingervis-
ning om växten hade för stor, för 
liten eller lagom tillgång till kväve. 
Försöket gjordes i klimatkammare 
med provtagning på fullt belysta 
blad. Genom att skära ut bitar av 
blad med en bestämd storlek kunde 
analysen baseras på bladyta. För-
söket visade att kvävehalten för de 
fullt belysta bladen kan relateras 
till kvävehalten för hela plantan. 

För mer information:  
Tom Ericsson, SLU, 018-67 25 34, 
tom.ericsson@slu.se
Projekt 0456022: Renässans för 
växtanalys - möjlighet för ökad 
precision i kväveanvändningen i 
grönsaksproduktion.

Hur mår din 
jord? Testa själv
Forskare på SLU har tagit fram ett 
markstrukturindex för att lantbrukaren 
ska kunna lära känna sin jord bättre.
Markstrukturtestet i fält är ett bra 
redskap som brukaren eller råd-
givaren kan använda för att följa 
markstrukturens utveckling och 
lära känna jorden bättre. Odlings-
systemindexet fungerar bra för be-
dömning av odlingssystemets ef-
fekt på markstrukturen. 
Indexet består av tre delar, en grund-
förbättringsdel, en odlingssystem-
del och ett enkelt markstrukturtest i 
fält. I beräkningarna utgår man från 
gårdens klimat, jordart, växtföljd, 
maskinpark, bearbetningssystem 
etcetera. De olika faktorerna vägs 
ihop till ett odlingssystemindex för 
bedömning av odlingssystemets in-
verkan på markstrukturen.
Grundförbättrings- och odlings-
systemdelen finns idag som en 
modell i Excelformat och till mark-
strukturtestet finns det enkla 
instruktioner. Mer information 
om markstrukturindex finns på  
SLU:s hemsida där man också kan 
ladda ned Excelmodellen och in-
struktioner till markstrukturtestet:  
www.slu.se/markstrukturindex
För mer informtion:  
Kerstin Berglund, SLU, 018 - 67 11 85 
kerstin.berglund@slu.se 
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Projekt 0233068: Markstrukturindex 
- ett sätt att bedöma strukturtillstån-
det i din jord. 

Minskad mark-
packning med 
datorns hjälp
Markpackning minskar markens bör-
dighet och skörd och bör därför undvi-
kas. Med en Excelapplikation kan lant-
brukare och rådgivare själva räkna ut 
hur marken riskerar att packas av olika 
lantbruksmaskiner.
När allt större och tyngre traktorer 
och skördetröskor används i jord-
bruket har markpackning blivit ett 
allt större problem. Markpackning 
innebär att jorden får svårare att 
släppa igenom vatten och växterna 
måste lägga mer energi på att få röt-
terna att tränga igenom jorden. 
Thomas Keller på SLU har tagit 
fram modell för att mäta hur myck-
et olika traktorer och andra lant-
bruksmaskiner packar marken och 
hur det påverkar skörden. Den nya 
modellen heter TiM-S, Tryck i Mar-
ken och Skörd, och är en Excelapp-

likation. Man mäter däckets bredd 
och diameter, maskinens bredd och 
belastning. Till det lägger man upp-
giften om hur stor andel lera man 
har i sin mark. Med hjälp av dessa 
data räknar TiM-S ut hur stor kon-
taktytan mellan mark och däck blir, 
hur trycket fördelas på bredden och 
djupet samt vilken effekt detta kan 
få på skörden.
Den nya modellen kan användas 
för att bedöma risken för markpack-
ning med de maskiner man redan 
har på gården, men kan också vara 
ett bra redskap då man planerar att 
köpa nytt.
Modellen har hittills bara beräknats 
på spannmålsskördar och därför 
kan TiM-S ännu bara ge en genom-

snittlig uppskattning av skördeef-
fekten för spannmål. Packningens 
inverkan på skörd är svårt att be-
räkna eftersom de skördevariatio-
nerna är stora och det bara finns 
data från ett fåtal fältförsök. Det är 
också svårt att isolera effekten av 
markpackning från andra faktorer 
som påverkar skörden.
För mer information:  
Thomas Keller, SLU, 018-67 25 34, 
thomas.keller@slu.se

Projekt H0533135: En markpack-
ningsmodell som verktyg för lantbru-
kare och rådgivare.

Projekt H0633191: Modellering av ef-
fekter av markpackning på avkastning.

Just nu samlar Stiftelsen Lantbruksforskning in medel 
till forskning inom växtodling, fältförsök och metod-
utveckling enligt det nya avtalet. Beloppen det rör sig 
om är 0,2 %av inköpsvärdet på spannmål, oljeväxter och 
trindsäd samt 6,50 kr för varje ton mineralgödsel. Små 
belopp kan tyckas men totalt förväntas den nya finansie-
ringslösningen ge 10-15 miljoner kronor till forskningen, 
varje år. En rapport från Sveriges lantbruksuniversitet 
visade förra året att förräntningen på pengar investerade 
i lantbruksforskning historiskt har legat mellan 13 och 
17 %. Det handlar alltså om välplacerade pengar.
Företagen som hittills anslutit sig är AB Hallands Frö-
kontor, AB Johan Hansson, AB Strängnäs Valskvarn, 
AB Västerbottens Fodercentral, Dalviks Kvarn AB, 
DLA Agro Sverige, European Fertilizer AS, Farina 
AB, Forsbecks AB, Grimeton Lantmän, Hörby Lant-
män, Kalmar Lantmän ek. förening, Knislingeortens 
Lagerhusförening, Kristianstadsortens Lagerhusföre-
ning, Lantmännen ek. förening, Lantmännen SW Seed,  

Lovanggruppens Handelshus AB, Rosén Skaraborg AB, 
Svenska Foder AB, Södra Åby Lokalförening, Tyringe 
Lokalförening, Vallberga Lantmän, Varaslättens Lager-
husförening, VärmLant AB och Yara AB.
De senaste årens forskning har fått ett välkommet tillskott 
i form av återförd skatt på handelsgödsel. Sedan skat-
ten avskaffades 2010 förs en diskussion om hur statens 
framtida finansiering ska se ut. Ingenting är klart men att 
näringen själv tar ett långsiktigt ansvar är ett starkt argu-
ment för att staten ska göra samma sak. Och lantbrukets 
egen finansieringen bygger i sin tur på att hela näringen 
gemensamt ställer upp på den nya modellen.
Kontakta gärna Stiftelsen Lantbruksforsknings forsk-
ningschef Karin Dahlström om du vill veta mer eller om 
ditt företag också vill vara med och ta ansvar för framti-
dens forskning och ett hållbart lantbruk. 

Karin når du på telefon 08-787 51 96 och via mail på  
karin.dahlstrom@lrf.se.

Näringen tar ansvar för växtodlingsforskning
Under 2010 förhandlade företrädare för lantbrukshandeln, det vill säga de företag som handlar med mineralgödsel, utsäde, spann-
mål med mera, fram ett nytt avtal om den egna finansieringen av växtodlingsforskning och fältförsök. Hittills har 25 företag 
anslutit sig till den nya modellen. Genom Stiftelsen Lantbruksforskning finansierar företagen gemensamt forskning för en hållbar 
utveckling.
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YTTERLIGARE LäSNING

Ytterligare läsning av nyheter, artiklar, 
pressmeddelanden med mera: 
www.lantbruksforskning.se

Projektbanken:  
www.lantbruksforskning.se/projektbanken. 

Prenumerera  på nyhetsbrevet, ladda ned 
skrifter och beställ rapporter: 
www.lantbruksforskning.se/skrifter. 
eller maila lantbruksforskning@lrf.se

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. Nytt om forskning är  
Stiftelsen Lantbruksforsknings nyhetsbrev 
och beskriver kortfattat resultat från forsk-
ningsprojekt som finansierats av stiftelsen.

Citera oss gärna och  
kom ihåg att ange källan!

Redaktion:  
Ansvarig utgivare: Karin Dahlström  
Redaktör: Johan C Thorburn &  
Stina Bergström 
Text: Annika Hamrud & Elisabet Qvarford 

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

Tryck: Ekotryck Redners AB 
Papper: Tom & Otto Silk 
Upplaga: 8 000 
ISSN 1401-5471
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färskpotatisen vinner på anpassad 
gödsling
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Bjärebygden i nordvästra Skåne har 
mycket goda förutsättningar för att 
odla färskpotatis. Eftersom den ti-
diga potatisen betingar ett högt pris 
används bland annat täckning med 
väv för att tidigarelägga skörden. Jor-
den utnyttjas maximalt och färskpo-
tatis kan odlas på samma fält år efter 
år eftersom odlingssäsongen är kort. 
Men med en bättre växtföljd hade 
sannolikt en hel del växtskyddspro-
blem kunnat undvikas. Jordarna är 
lätta och släpper iväg näringsämnen, 
särskilt kväve. 

En balanserad gödsling med om-
kring 75 kg N/ha är motiverad en-
ligt resultaten från de i projektet in-
gående fältförsöken. Det innebär en 
minskning jämfört med vad många 
odlare på Bjäre tillförde år 2000.  
75 kg/N är dock ett riktvärde som 
måste anpassas efter bland annat 
jordarten och skördepotentialen.

I projektet undersökte forskarna om 
färskpotatis kan sättas senare än vad 
som görs normalt så att färskpotatis 
kan finnas på marknaden under en 

längre period än den normala från 
pingst till midsommar (därav tid-
lös primörpotatis i projektets titel). 
Enligt resultaten från projektet kan 
sättningen fördröjas ungefär en må-
nad men inte längre eftersom skör-
den blir drastiskt mindre, kvalitén 
försämras och risken för utlakning 
av kväve ökar betydligt. Enligt fors-
karna kan skördetidpunkten vid sen 
sättning och allt för kraftig tillförsel 
av kväve försenas vilket motverkar 
ambitionen att få fram tidig och bätt-
re betald potatis.

Mycket mer kan dock studeras kring 
potatisodlingen. Särskilt vill fors-
karna veta hur man ska kunna hålla 
kvar växtnäringen i marken till nästa 
gröda istället för att den lakas ut.

För mer information: 
Lars Wiik och Anders TS Nilsson, SLU
046-71 36 79, 040-41 52 70  
lars.wiik@hushallningssallskapet.se, 
anders.ts.nilsson@slu.se

Projekt 0342001: Anpassad gödsling 
med kväve till tidlös primörpotatis.

Mindre och bättre anpassad gödselmängd kan ge bättre skördar och kvalitet av färskpo-
tatis på Bjärehalvön.


