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REDAKTÖRENS RUTA

För oss på SLF är mässäsongen slut  
för i år. Nytt om forskning har fått 
många nya prenumeranter som vi mött 
under Borgeby Fältdagar, Elmia Lantbruk 
samt ett antal smalare mässor,  
konferenser och seminarier.

Ni är alla varmt välkomna precis som de 
prenumeranter som anmält sig på vår 
webbplats www.lantbruksforskning.se.

Inför 2009 har vi ambitionen att Nytt 
om forskning ska komma ut med sex 
nummer, ett varannan månad. De flesta 
med blandat innehåll samt ett eller två 
specialnummer.

Beställ gärna rapporterna som ligger 
till grund för artiklarna i nyhetsbrevet. 
Information om hur du beställer hittar 
du på sista sidan.

Johan

R E D A K T I O N E N
”Nytt om forskning” beskriver  
kortfattat resultat från forsknings- 
projekt som finansierats av lantbrukare  
via Stiftelsen Lantbruksforskning.  
Dessutom förmedlas kontakter med  
forskare som är kopplade till  
respektive projekt. 

Du kan prenumerera på nyhetsbrevet via 
e-post eller få det direkt hem i brevlådan. 

Stiftelsen Lantbruksforskning 
(Swedish Farmer’s Foundation 
for Agricultural Research) 
105 33 Stockholm

tel 08-787 50 00 
fax 08-22 68 30
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Ekologiskt foder har inte mer mögeltillväxt än konventionellt foder, det visar en studie 
av forskare vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA. Den största skillnaden i 
mögeltillväxt mellan olika gårdar beror istället mer på hur bra torkanläggning man har 
för spannmålen.

Som ett argument mot ekologisk  
produktion nämns ofta att risken för 
mögeltillväxt i spannmål är större  
eftersom inga medel för svamp- 
bekämpning får användas. I en  
studie med finansiering från Stiftelsen 
Lantbruksforskning har forskare vid 
SVA visat att den största skillnaden i 
mögeltillväxt mellan gårdar beror på 
vilken torkanläggning man har och 
inte på om man har konventionell eller 
ekologisk produktion.

Forskarna använde en ny metod som 
innebar att spannmålens påverkan på 
levande celler i en labbskål undersök-
tes. Testet ger inte svar på vilken sorts 
mögelgifter som finns men den visar 
tydligt om det förekommer gifter som 
dödar cellerna i skålen. 

Proverna samlades in under hösten 
2005 på 20 ekologiska och 20 kon-
ventionella mjölkgårdar. Mängden 

lagringsskadesvampar var visserli-
gen högre i proverna från ekologiska 
gårdar. Men det förklaras med att 
vattenaktiviteten (ett mått på det vat-
ten som är tillgängligt för mikroorga-
nismer) i den ekologiska spannmålen 
var högre än för de konventionella 
gårdarna, vilket visar vikten av en bra 
torkanläggning. Havre och korn från 
konventionella gårdar orsakade mer 
celldöd i labbskålen än motsvarande 
ekologiska prover, men inga skillna-
der upptäcktes för rågvete. Forskarna 
utreder nu vad detta kan bero på.

För mer information:  
Alexey Solyakov, SVA, tel 018-67 40 23,  
e-post alexey.solyakov@sva.se

Projekt: H0530191 Jämförelse mellan  
fodermedlens toxikologiska egenskaper 
och potential för mögeltillväxt i eko- 
logiska respektive konventionella  
mjölkbesättningar.
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Vinterkräk- 
sjukevirus 
vanligt bland 
svenska kalvar
Hittills har det inte gått att ställa en  
korrekt diagnos i 40% av fallen 
av kalvdiarré. Nu har forskare vid  
Sveriges lantbruksuniversitet visat att 
två varianter av ett tidigare okänt vi-
rus – samma typ av virus som orsakar  
vinterkräksjuka – kan ligga bakom en 
del av dessa fall. 

Kalvdiarré är ett av de största 
sjukdomsproblemen hos unga 
kalvar. I ungefär 60% av de svenska 
fallen är orsaken känd och har namn 
som rotavirus, cryptosporidier, 
coronavirus och E. coli. Hittills har  
det inte gått att sätta en korrekt 
diagnos för resterande 40%.  
Sedan 1970-talet har man visserligen 
känt till att kalvar kan drabbas 
av BEC-virus* – en nära släkting 
till det virus som är ansvarigt för 
vinterkräksjuka hos människor 
– men inte haft metoder för att 
undersöka förekomsten.

Nyligen har effektiva metoder  
utvecklats och gjort det avsevärt 
enklare att ställa rätt diagnos.  
Samtidigt har en ny variant av  
viruset upptäckts: NB-BEC.

I ett pilotprojekt vid SLU, med 
finansiering från Stiftelsen Lant- 
bruksforskning, har en forskar-
grupp undersökt hur vanligt 
förekommande dessa virus är. 
De tog träckprover från unga 
kalvar i 44 besättningar med 
kalvdiarréproblem. Det visade sig 
att den första varianten av BEC  
förekom i 34% av besättningarna 
och den andra varianten i 20% av  
besättningarna. De två typerna av 
BEC-virus verkar alltså orsaka en 
del av de tidigare odiagnosticerade 
fallen av kalvdiarré.

Till skillnad från människor slipper 
de drabbade kalvarna kräkningar 
och hittills tyder ingenting på att 
virusen skulle kunna smitta mellan 
nötkreatur och människor.

Forskarnas resultat är ett första 
steg mot bättre förståelse av dessa 
infektioners betydelse för kalvhälsan 
i samspel med andra infektioner,  
kunskap som är viktig för att nå 
bättre djurhälsa. 

*bovina enteriska calicivirus

För mer information: Madeleine  
Tråvén, SLU tel 018-671782  
e-post Madelein.Traven@kv.slu.se 

Projekt: 0330036 Molekylärbiologisk 
diagnostik av bovint calicivirus, en 
möjlig orsak till diarré hos svenska 
kalvar

Sensor kollar 
när kon är 
brunstig
Det finns mycket pengar att tjäna 
för lantbrukare som inte missar när 
kon är brunstig. Varje missad brunst  
kostar minst 1 200 kronor. Mats  
Gustafsson, forskare vid JTI, 
med finansiering från Stiftelsen  
Lantbruksforskning, har därför testat 
en sensor som kan hjälpa till att visa när 
kon är brunstig.

Fruktsamheten hos svenska 
mjölkkor har varit på nedgång på 
senare år vilket är kostsamt för 
mjölkbönderna. Det har därför blivit 

ännu mer intressant att få reda på 
när kon faktiskt är brunstig. Missas 
en brunst tar det cirka tre veckor  
innan kon blir brunstig på nytt och 
under tiden förlorar lantbrukaren 
omkring 60 kronor per dag. 
En missad brunst kostar alltså 
lantbrukaren 1 200 kronor. 

Idag upptäcks ungefär varannan 
brunst på en genomsnittlig gård.  
I lösdriftsbesättningar finns det en 
del hjälpmedel för att mäta kornas  
rörelsemönster, vilka påverkas av 
brunsten, men i uppbundna stall 
finns inga sådana hjälpmedel.  
Därför har forskare vid  
JTI – Institutet för jordbruks- 
och miljöteknik utvecklat en 
sensor för brunstupptäckt. När 
kon är brunstig så står den upp 
mer än normalt. Sensorn, som 
sitter på kons bakben, registrerar  
tiden som kon står respektive ligger 
ner. Ett till två dygn före högbrunst 
minskar antalet gånger kon lägger 
sig ner och dessutom ligger kon ner 
kortare tid än vanligt.

I försöket upptäcktes 94% av alla 
brunster genom förändringar i kons 
liggbeteende. Ytterligare forskning 
krävs för att göra säkrare modeller 
och minska antalet falsklarm. Med 
sensorn som hjälpmedel ska en 
djurskötare i framtiden få lättare att 
upptäcka brunstiga djur.

För mer information: Mats Gustafsson, 
JTI, tel 018-30 33 98, 
 e-post mats.gustafsson@jti.se

Projekt: H0530205 Stå/liggtider för 
brunstdetektion hos uppbundna kor 
– en pilotstudie.
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Bladmögel-
smitta kvar i 
marken i tre år
Genom att odla potatis högst var  
tredje år på samma fält kan du minska 
risken för angrepp av potatisblad- 
mögel. Det visar forskning från 
SLU som finansierats av Stiftelsen  
Lantbruksforskning.

2003 och 2004 följde forskaren 
Björn Andersson potatisodlingar i  
Halland och Skåne för att under-
söka hur sjukdomen sprids. 
Förutsättningarna var mycket 
olika med kraftiga angrepp av 
potatisbladmögel 2003 och ett 
mycket torrt 2004 med ett fåtal 
smittade fält. Forskarna kunde 
konstatera att potatisbladmögel 
spreds både genom sättpotatis  
och via markburen smitta. Fält-
försöken visade att bladmögel-
smitta kan överleva 18 - 24 månader 
i jorden. Björn Anderssons forskar-
grupp identifierade ett antal 
riskfaktorer som visar på faran i att 
odla potatis alltför ofta på samma 
fält. Risken för ny smitta ökade:
• där det tidigare före- 
 kommit bladmögelsmitta

• när man odlade potatis  
 flera år efter varandra

• om det regnade tidigt  
 under odlingssäsongen

Den typ av potatisbladmögel som 
kom till Sverige på 1840-talet är  
beroende av en levande värdväxt 
och sprids med smittade potatis-
knölar. Situationen förändrades då 
en ny typ av potatisbladmögel, som 
möjliggjorde nya spridningsväg- 
ar, infördes till Europa under  
1970-talet. Denna införsel betydde 
att bladmögelsvampen kan bilda 
oosporer, en typ av sporer som kan 
överleva i flera år i odlingsjorden i 
väntan på en värdväxt.

Potatisbladmögel är en av de  
allvarligaste sjukdomarna på  
lantbruksväxter i Sverige. För att 
kunna minska mängden av svamp-
bekämpningsmedel som idag  
används mot bladmögel i potatis 
behövs det kunskap om sjukdomens 
smittvägar och andra faktorer som 
påverkar risken för angrepp.

För mer information: Björn  
Andersson, SLU tel 018-671617 e-post  
Bjorn.Andersson@mykopat.slu.se

Projekt: 0342002 Potatisblad- 
mögel – Fältinventering av olika  
smittkällors betydelse.

Reglera dräne-
ringen och få 
större skörd 
Genom att justera vattennivåerna 
i fältet med hjälp av så kallad 
reglerad dränering har forskare vid  
Sveriges lantbruksuniversitet lyckats 
öka potatisskördar med  10%. Med 
reglerad dränering ökade också kväve-
upptaget med 20% och avrinningen 
på fältet minskade. Projektet har 
fått finansiering från Stiftelsen 
Lantbruksforskning.

Forskaren Ingrid Wesström har 
testat den nya dräneringsmetoden 
på tre fält med odling av potatis, 
korn, sockerbetor och höstvete i 
Skåne och Kalmar län. Med reglerad 
dränering kan grundvattennivån 
höjas eller sänkas efter behov. 
Förutom att ge ökad växtlighet och 
minskat kväveläckage kan tekniken 
användas till underbevattning, det 
vill säga att vatten tillförs under 
marknivå, med lägre energi- 
och arbetsbehov än traditionell 
spridarbevattning.

Dränering är nödvändig för att få 
åkrarna farbara på våren. Man kan 
snabbt och jämnt torka marken 

så att den klarar av att bära tunga 
traktorer och redskap. Längre fram 
i växtsäsongen kan dräneringen ha 
negativa följder eftersom alltför torr 
jord hämmar tillväxten. Dessutom 
ökar näringsläckaget när regn-
vatten lättare passerar genom den 
torra jorden. Ett annat problem med 
en traditionell lösning är att den 
inte går att anpassa till att behovet 
av dränering varierar mellan åren.

Tekniken som används i den 
nya metoden är relativt enkel 
och består av dämningsrör som 
justerar vattennivån i brunnar på 
dräneringssystemets stamledning. 
Med den testade metoden kan 

grundvattennivån styras efter  
behov så att marken klarar 
påfrestningar samtidigt som 
växterna kan utnyttja grund-
vattnet fullt ut. I projektet 
minskades avrinningen med 
hälften. Resultaten visar på en 
kostnadseffektiv metod att öka 
skördarna, minska gödselgivorna 
och få renare kusthav.
För mer information:  
Ingrid Wesström, SLU  
e-post Ingrid.Wesstrom@mark.slu.se 
tel 018-671183

Projekt: 0233027 Reglering av grund-
vattennivån i fält – underbevattning 
och reglerad dränering
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BESTäLL FRåN
SLF-BIBLIOTEKET!

ARBETSMILJÖ
En temaskrift som redovisar tre års  
forskning inom området arbetsmiljö.  
ämnen som behandlas är olycksfall,  
lantbrukares hälsa och risker vid  
växtodling och stallarbete.  
“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 i ”Mer om Forskning nr 1/2003”.

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

Du kan hämta forskningsrapporterna till 
de projekt som du just har läst om på 
www.lantbruksforskning.se. Du kan också 
beställa utskrivna exemplar av forsknings-
rapporten helt gratis.

Beställ skrifter och rapporter kostnadsfritt. 
Maila johan.thorburn@lrf.se eller gå till
www.lantbruksforskning.se/skrifter och 
ange vad du vill ha.

telefon: 08-787 54 15 
fax: 08-22 68 30 
postadress:
Stiftelsen Lantbruksforskning 
105 33 Stockholm

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

Mindre ljus till krukväxterna gör dem 
kompakta och fylliga och sparar samtidigt 
pengar och energi. Det konstaterar 
Hartmut K. Schüssler, forskare vid 
Sveriges lantbruksuniversitet, i ett 
forskningsprojekt finansierat av  
Stiftelsen Lantbruksforskning. 

Kompakta, fylliga plantor som 
växer mycket när de sätts i jorden, 
det är drömmen för trädgårdsägare. 
Idag används oftast kemiska 
retarderingsmedel (kemiskt fram-
ställda ämnen som hämmar  
tillväxten) för att hindra växterna 
från att bli för spretiga och ta för stor 
plats.

Hartmut K. Schüssler vid Sveriges 
lantbruksuniversitet har forskat 
på kruk- och utplanteringsväxter 
i många år och var med när 
dessa ”tillväxthämmande medel” 
infördes. På den tiden propagerade 
han för användandet av kemiska 
retarderingsmedel men idag forskar 
han istället på alternativa metoder. 

I sitt senaste forskningsprojekt har 
Schüssler hittat ett nytt sätt att få  
kruk- och utplanteringsväxterna 

att behålla formen genom att helt 
enkelt minska på dagslängden de får 
tillgång till. En kortare dagslängd på 
6 eller 8 timmar ger kompaktare och 
fylligare växter och sparar samtidigt 
energi.

Mörkläggningsmetoderna används 
redan idag i växthusindustrin men 
med andra syften. För kortdagsväxter, 
som till exempel julstjärna, krävs 
att växten inte får för många 
timmars ljus per dygn eftersom den 
då inte blommar, därför används 
mörkläggningsgardiner i växthusen. 
Samma metod har nu testats på 
dagsneutrala och långdagsväxter  
som ersättning för retarderings-
medel och gett goda resultat. 
Gardinerna håller dessutom kvar 
värme i växthuset och odlaren kan 
på detta sätt spara upp till 75 % av 
energiåtgången. 

För mer information: Hartmut K. 
Schüssler, SLU, tel 040-41 53 72, e-post 
hartmut.schussler@ltj.slu.se 

Projekt: 0356013 Retardering av kruk- 
och utplanteringsväxter genom  
manipulering av dagslängden.
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Kompakta krukväxter på 
naturlig väg
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