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REDAKTÖRENS RUTA
MÅNGA SÖKTE FORSKNINGSMEDEL
Den 1 oktober var sista datum för dem 
som ville söka forskningsmedel från 
Stiftelsen Lantbruksforskning i år. Totalt 
kom det in 464 kompletta ansökningar, 
en ökning med över 100 ansökningar se-
dan förra året. Under november och de-
cember träffas SLF:s beslutsgrupper för 
att välja ut de projekt som är till störst 
nytta för lantbruksnäringen och innan 
året är slut publiceras preliminära beslut 
på www.lantbruksforskning.se.

NY PUBLIKATION: ”FORSKNING OM”
5 och 6 oktober ställde SLF ut under 
Hushållningssällskapens konferens på 
Ultuna. 500 ur sällskapens personal hade 
möjlighet att ta till sig forskningsre-
sultat, bland annat i form av SLF:s nya 
publikationsserie ”Forskning om” som vi 
tagit fram just för mässor och konferen-
ser. ”Forskning om” kan du hämta från 
vår webbplats som pdf.

NYTT OM FORSKNING SOM HTML-MAIL
Till det här numret lanserar vi en html-
version av Nytt om forskning. Du som 
väljer att prenumerera via mail får inte 
bara nyhetsbrevet först av alla utan nu 
också i ett smidigt format.
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”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.

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

Det går att minska kväveläckaget till hälften genom en kombination av reducerad 
bearbetning, senare höstbearbetning av marken och odling av fånggrödor. Det visar ett 
sexårigt försök vid Sveriges lantbruksuniversitet.

I försöket jämfördes konventionell 
odling, alltså det odlingssätt som tra-
ditionellt har använts i regionen, och 
kväveeffektiv odling där man använde 
sig av den samlade kunskap som finns 
om jordbearbetning för att minska 
kväveutlakningen. Sett över hela växt-
följden, som var sexårig, minskade 
kväveutlakningen med nästan 100 kg 
per hektar. Räknat per ton spannmål 
minskade mängden utlakat kväve från 
8,3 kg till 4,3 kg.
En av metoderna som användes var 
att bearbeta marken senare på hösten. 
När temperaturen i jorden är lägre 
bromsas mineraliseringen, processen 
där mikroorganismer bryter ned or-
ganiskt kväve till ammoniumkväve. 
Ju mindre mineraliskt kväve det finns 
i marken desto mindre lakas också ut. 
Bearbetningstidpunkten blir viktig av 
två skäl. Det ena är att bearbetningen 
effektivt avbryter upptag i ogräs och 
spillsäd, det andra är att bearbetning-
en i sig på olika sätt stimulerar mikro-
bernas mineralisering. 

En annan metod var att använda fång-
grödor som tar upp det frigjorda kvä-
vet. Dessutom använde sig forskarna 
av reducerad bearbetning i försöken.
Den enda negativa effekt som kunde 
konstateras var att den kväveeffektiva 
odlingen gjorde det lättare för kvick-
rot att sprida sig. Som en följd minska-
de skörden med ungefär fem procent 
och större mängder bekämpningsme-
del behövdes.
Forskargruppen arbetar nu vidare 
med två nya SLF-finansierade försök 
för att undersöka effekterna av tidiga-
relagd sådd av höstvete i kombination 
med olika jordbearbetningsmetoder.
För mer information: 
Tomas Rydberg, SLU, tel 018–671200 
e-post tomas.rydberg@mark.slu.se
Åsa Myrbeck, SLU, tel 018–671213 
e-post asa.myrbeck@mark.slu.se
Projekt: 0033024 Kväveeffektiva 
jordbearbetningssystem
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Halverat kväveläckage med effektiv 
jordbearbetning
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Skydda raps med 
bakterier
Rapsodlingar kan skyddas från svamp-
sjukdomen kransmögel med hjälp av 
bakterier. Genom att använda sig av de 
godartade bakteriestammar som är raps-
skadesvamparnas naturliga fiender kan 
man bland annat få en högre fröskörd 
och högre fetthalt när man odlar raps i 
smittad jord.
Efterfrågan på rapsfrö har ökat 
och de odlade arealerna har blivit 
större. Rapsens ökade popularitet 
har gett en mer varierad växtföljd 
med både raps och stråsäd där det 
tidigare bara odlades stråsäd. Som 
ett resultat har sjukdomsangreppen 
på stråsäden minskat och mäng-
den bekämpningsmedel på strå-
säden har också kunnat minskas. 
Samtidigt har den ökade odlingen 
gjort att rapsens egna sjukdomspro-
blem blivit uppenbara. I Skåne och 
Östergötland är rapsen utsatt för 
kransmögel, en sjukdom som inte 
kan bekämpas med kemiska medel 
mot svampar, fungicider, och vars 
smitta stannar kvar i jorden under 
många år.
Forskarna har varit tvungna att 
söka nya vägar för att skydda rap-
sen. En forskargrupp vid SLU har 
fokuserat på biologiskt växtskydd. 
Tanken är att använda naturligt 

förekommande bakterier som är 
fiender till svampen som orsakar 
kransmögel. I en första växthus-
studie identifierade forskargruppen 
bakterier som kan användas för att 
motverka kransmögelsmittan. Det 
andra steget var att göra försök un-
der fältmässiga förhållanden.
Fem av bakteriestammarna visade 
sig fungera även i fältförsök. Fram-
för allt gick det att använda flera av 
de bakterier som finns naturligt på 
rapsen. De resultat man fick på grö-
dan var fler plantor, högre fröskörd, 
högre tusenkornsvikt och högre 
fetthalt vid odling i smittad jord. 
Ytterligare forskning som kan för-
bättra skyddet för raps handlar om 
att ta fram en metod för att mäta 
mängden smitta i jorden, både för 
att kunna se långtidseffekterna av 
biologisk bekämpningen och som 
ett praktiskt hjälpmedel för lantbru-
karna. Det behövs också bättre kun-
skap om vid vilken tidpunkt och på 
vilket sätt man bäst tillför de goda 
bakterierna.
För mer information: 
Sadhna Alström, SLU, tel 018-671540 
e-post sadhna.alstrom@mykopat.slu.se
Projekt 0433024 Bekämpnings-
strategier mot kransmögel i raps 
baserade på tillförsel av antagoniska 
mikroorganismer

Databas avslöjar 
bristande 
djurvälfärd
De flesta av Sveriges mjölkkor har god 
hälsa men det finns betydande varia-
tioner mellan välfärden i olika besätt-
ningar. Samtidigt finns stora mäng-
der information om djuren samlad i 
Svensk Mjölks system Kodatabasen. I 
ett SLF-finansierat projekt har forskare 
vid Svensk Mjölk identifierat de nyck-
eltal i databasen som fungerar bäst för 
att identifiera besättningar med sämre 
djurvälfärd.
I projektet undersöktes välfärden i 
62 slumpvis utvalda mjölkkobesätt-
ningar och jämfördes med nyckeltal 
i Kodatabasen. Av 66 tillgängliga 
nyckeltal kom forskarna fram till 
en kombination av fem stycken som 
identifierade 77 procent av besätt-
ningarna med bristande djurvälfärd. 
Forskarna undersökte också sam-
bandet mellan välfärden som den 
avspeglades i nyckeltalen och pro-
duktionsekonomin. I de allra flesta 
fallen innebar bättre djurvälfärd 
också bättre ekonomi. Nyckeltalen 
kan alltså användas även för att för-
bättra ekonomin i verksamheten. 
De lantbrukare som forskarna var 
i kontakt med var till övervägande 
del positiva till projektet och till att 
använda systemet i sitt välfärdsar-
bete. För att det skulle fungera prak-
tiskt efterlyste mjölkbönderna ut-
bildning och praktisk rådgivning. 
De avslöjande nyckeltalen är andel 
kor med sena semineringar, andel ej 
seminerade kvigor äldre än 17 må-
nader, kalvdödlighet, dödlighet för 
kor och dödlighet för ungdjur.
För mer information: 
Charlotte Hallén Sandgren, Svensk 
Mjölk, tel 08-7905877, e-post  
charlotte.sandgren@svenskmjolk.se
Projekt: 
0430036 Välfärdsindikatorer - sys-
tem för djurvälfärd för användning i 
mjölkproduktionen
Resultaten publiceras också i en artikel 
i Animal Welfare: 
Hallén Sandgren, C., Lindberg, A. & 
Keeling L. (2009) Animal Welfare (Vol. 
19, issue 4).
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Mer strö och 
ökad lutning ger 
renare liggbås 
åt kon
En studie som genomförts av forskare 
vid SLU, med finansiering från Stiftel-
sen Lantbruksforskning, visar att man 
genom att strö mer och oftare och öka 
lutningen i liggbåset kan få en renare 
miljö för mjölkkor. Däremot ger an-
vändning av vattenmadrass risk för 
sämre hygien om man inte strör till-
räckligt ofta på den. Ökad hygien ger i 
förlängningen ekonomiska fördelar för 
såväl mjölkproducent som mejeri ef-
tersom juversjukdomarna minskar och 
mjölkens kvalitet blir bättre.
Studien har visat att ett sätt att upp-
nå ökad hygien kan vara att strö 
oftare. Istället för att strö var tredje 
dag har en ströningsfrekvens på 
två gånger per dag undersökts och 
visat sig vara ett effektivt sätt att få 
en lägre nivå av spridd gödsel i bå-
sen samt renare juver och spenar. 
I en av delstudierna kunde man 
även se positiva resultat avseende 
minskad bakteriehalt i strö och på 
spenar.
Forskarna studerade även hur vat-
tenmadrass som underlag i liggbå-
set kan påverka hygienen. Här ver-
kade korna ligga kvar och gödsla 
i båset klart oftare än på de andra 
underlagen. Mängden hel gödsel 
var här störst. Bäst resultat fick vat-
tenmadrassen i kombination med 
en ökad ströningsfrekvens vilket 
ledde till minskad mängd spridd 
gödsel och vätska, minskad bak-
terietillväxt samt renare juver och 
spenar.
Ytterligare undersöktes hur en 
ökad lutning av liggbåsen från 2 % 
till 7 % påverkar hygienen. Här vi-
sade resultaten på en lägre nivå av 
hel och spridd gödsel i båsen då 
lutningen ökade. Man kunde även 
se tendenser till renare juver och 
spenar men däremot inte uppmäta 
någon skillnad i bakteriehalt i strö 
och på spenar.
Dålig hygien på bakre delen av 
kons liggplats är ett känt problem 
och något som bidrar till försämrad 

juverhälsa och sämre mjölkkvalitet. 
Tillsammans är det faktorer som 
försämrar mjölkproducentens och 
mejeriets ekonomi.
För mer information:
Anders Herlin, SLU, tel 040-415219 
e-post anders.herlin@jbt.slu.se
Projekt: 0230065 Ny teknik och skötsel 
för ökad hygien i liggbås för mjölkkor 
i lösdrift

På jakt efter lös-
ningen till gåtan 
PMWS 
Är sjukdomen PMWS ett hot mot 
svensk grisuppfödning? Det vet vi 
inte än, men forskare vid Sveriges lant-
bruksuniversitet har följt sjukdomens 
utveckling i Sverige mellan 2004 och 
2007 för att avslöja mysteriet med hur 
grisar smittas och varför vissa blir sju-
ka och andra inte.
Sverige har länge varit försko-
nat från sjukdomen postweaning 
multisystemic wasting syndrome 
(PMWS), men i december 2003 ställ-
des den första diagnosen. PMWS 
drabbar i första hand avvanda gri-
sar och kännetecknas av en snabb 
och kraftig avmagring. De flesta 
sjuka grisar dör eller måste avlivas.   
Man vet idag att viruset porcint 
circovirus typ 2 (PCV2) är en av or-

sakerna till PMWS, men det arbe-
tar inte ensamt. Nästan alla grisar 
i Sverige är infekterade av PCV2, 
men bara vissa insjuknar, så vilka 
andra faktorer spelar in?
Caroline Fossum har genom sin 
forskning upptäckt att PCV2s DNA 
varierar så mycket att viruset kan 
delas in i olika grupper med lik-
nande DNA, så kallade genogrup-

per. Men när unga grisar som inte 
fått någon råmjölk, och därmed 
inga antikroppar mot PCV2, infek-
terades med de olika genogrup-
perna, gick det inte att hitta någon 
skillnad mellan gruppernas sjuk-
domsframkallande förmåga.
Forskarna testade också att infek-
tera grisar med både PCV2 och 
E.coli bakterier som orsakar av-
vänjningsdiarre för att se om den-
na kombination utlöser PMWS, 
men inte heller här hittade man 
något samband. Dessa grisar hade 
dock fått råmjölk, och i och med 
det antikroppar mot PCV2. Fram-
tida studier kommer att fokusera 
just på vilken roll antikroppar mot 
olika genogrupper av PCV2 spelar 
för att infekterade grisar blir sjuka 
i PMWS eller inte.
För mer information: Caroline  
Fossum, SLU, tel 018-4714756,  
e-post caroline.fossum@vmm.slu.se 
Projekt: 0450011 Postweaning multi-
systemic wasting syndrome (PMWS) 
– ett hot mot svensk grisuppfödning?
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YTTERLIGARE LäSNING

Vill du veta mer kan du läsa artiklar och 
pressmeddelanden på vår webbplats. Du kan 
också beställa tidigare nummer av Nytt om 
forskning och vår nya skrift Forskning om. 
Och naturligtvis kan du ta del av forskningen 
som vi baserar artiklarna på.

Sedan förrra numret av Nytt om forskning 
har vi publicerat nya artiklar på webben:

ARBETSMILJÖ 
”Slipning av tänder sliter på händer”

TILLVäXT OCH FÖRETAGANDE 
”Nätverk som leder till minskade 
växtnäringsförluster i Östergötland”

TRäDGÅRD 
”Gurkmjöldagg kan förebyggas med 
klimatreglering”

VäXTNäRING OCH VäXTSKYDD 
”Jordarten avgör läckaget”

VäXTODLING 
”Snälla svampar skyddar jordgubbar mot 
mögel” 
”Biologisk mångfald på bönders vis” 
”Crambe - en nygammal plastgröda i 
Sverige”

Vi har också skickat ut ett  
pressmeddelande: 
”Höstraps minskar kväveutlakningen”

En ny publikationsserie är lanserad. ”Forsk-
ning om” är ett tvåsidigt blad som kommer 
att produceras oregelbundet, framför allt i 
samband med mässor och konferenser. Två 
artiklar är klara hittills: 
”Små skillnader i kvalitet mellan timotejsor-
terna Alexander, Grindstad, Jarl och Ragnar” 
”Långsam uppfödning en lönsam modell”

Forskningen bakom artiklarna hittar 
du enklast i Projektbanken på adressen  
www.lantbruksforskning.se/projektbanken. 
Det går också bra att beställa utskrifter 
från kansliet. Beställ skrifter, rapporter och 
prenumeration på www.lantbruksforskning.
se/skrifter eller stina.bergstrom@lrf.se.

Tryck: Ekotryck Redners AB 
Papper: Tom & Otto Silk 
Upplaga: 8 000 
ISSN 1401-5471

Citera oss gärna och  
kom ihåg att ange källan.

P O S T T I D N I N G B
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 STOCKHOLM
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Gallmyggor bekämpas med 
sexparfym
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Projektet utfördes av forskare från 
SLU och det hade två delar. Som 
första steg behövdes metoder för att 
samla ihop tillräckligt många myg-
gor för att göra det möjligt att påbör-
ja nästa delprojekt, uppsamling och 
isolering av feromonsubstansen. 
Till att börja med samlades ytlig jord 
som innehöll myggkokonger in. Det 
gjordes första gången under våren för 
att ha material att arbeta med under 
året och senare under hösten för att 
ha kokonger som kunde övervintra. 
Däremellan samlades skidor av an-
gripen höstraps, vårrybs och vårraps 
in. De mygglarver som kläcktes från 
den angripna grödan kröp ned i ett 
förberett substrat för att övervintra 
som kokonger. Bägge metoderna var 
framgångsrika och insamlingen av 
skidor var den metod som gav bäst 
resultat.
För att få fram feromonsubstansen 
testade man dels att använda hela 
oparade honmyggor och dels att dis-
sekera myggornas äggläggningsrör 
för att komma åt den körtel som inne-
håller några biljondels gram av äm-
net. Den första metoden var snabbare 
men gav en slutprodukt som behöv-
de renas innan den kunde användas 
medan den andra, mer tidskrävande 
metoden gav en ren produkt. När 
den färdiga feromonsubstansen tes-
tades lockade den till sig 70 % av 

försöksmyggorna. Det gick alltså 
utmärkt att ta fram en attraktiv doft-
cocktail. Det steg som återstår nu är 
att ta reda på exakt vilka doftämnen 
i cocktailen som attraherar hanarna 
så att en syntetisk kopia av honparfy-
men kan framställas för användning 
i prognosfällor.
Skidgallmyggor är ett ständigt 
återkommande problem i svenska 
rapsodlingar. Myggorna orsakar 
betydande skador och är svåra att be-
kämpa. Dels finns det olika arter som 
är svåra att skilja åt och dels har de 
en utdragen kläckningsperiod vilket 
gör att det kommer nya myggor även 
efter en bekämpning. Ett antal me-
toder för att göra prognoser för före-
komsten av skidgallmyggan har tes-
tats och tidigare har man bara kunnat 
konstatera att det just är väldigt svårt 
att göra effektiva prognoser. Men 
nu har alltså forskare vid Sveriges 
lantbruksuniversitet kommit en bra 
bit på vägen mot utveckling av fero-
monfällor som förhoppningsvis kan 
bli en praktiskt användbar produkt 
inom en närliggande framtid.
För mer information:  
Ylva Hillbur, SLU, tel 040-415302  
e-post ylva.hillbur@ltj.slu.se
Projekt: H0633192 Feromonbaserat 
prognossystem för skidgallmygga i 
oljeväxter - inledande undersökningar

Doftämnen tas från tillfångatagna oskulder för att göra parfym. Den färdiga parfy-
men används för att locka andra individer som inte kan stå emot den. Det låter som 
handlingen i romanen Parfymen av Patrick Süskind men det rör sig faktiskt om lant-
bruksforskning. Oskulderna är nämligen oparade skidgallmygghonor, doftämnena är 
artspecifika feromoner och individerna som påverkas är hanar av samma myggsort.


