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Kornsorter samarbetar
för att försvara sig mot 
bladlöss

REDAKTÖRENS RUTA

Lantbrukare och lantbruksforskare behöver 
prata mer med varandra. Lantbrukarna för 
att få tillgång till de senaste forsknings-
nyheterna och kunna använda sig av dem 
i sina företag, forskarna för att veta att de 
ligger rätt med sin forskning. 

Under 2007 och 2008 satsar SLF extra 
resurser på kommunikation och kommer 
bland annat göra en undersökning av 
hur lantbrukare och rådgivare vill ha sin 
forskningsinformation. Information om 
kommunikationssatsningen kommer att 
presenteras löpande här i nyhetsbrevet. 

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. 

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
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Citera oss gärna men ange källan!

Odling av olika vårkornsorter på samma fält kan minska bladlusangreppen. 
8 av 96 testade sortkombinationer gav bra resultat. 
Om man samodlar olika kornsor-
ter börjar växterna försvara sig mot 
varandra. Det pågår en kemisk kamp 
mellan växterna. Bieffekten av denna 
kemiska kamp mellan växterna har 
visat sig vara att även skadegörare får 
svårare att angripa växten dvs. 
effekten fortplantar sig genom hela 
ledet växt/växtätare/naturlig fiende 
vilket kallas allelobios. Därför är väx-
ternas beredskap för bladlusangrepp 
förhöjd när olika sorters växter odlas 
på samma fält. 

Åtta stycken samodlingar av olika 
kornsorter gav bra resultat. Sorterna 
Prestige, Sebastian och Scandium 
utökade sin resistens mot angrepp 
vid samodling med sorterna Barke, 
Isabella, Christina och Frieda som 
var bra på att sätta igång resistensen. 
Det visade sig att det finns genetiska 

skillnader mellan sorter som kan 
inducera (trigga) andra växter och de 
som induceras (triggas). Dessa allelo-
biotiska egenskaper finns i moderna 
kornsorter men de finns i ännu större 
utsträckning i primitiva sorter. 

Forskning på detta område kommer 
att fortsätta för att man förhoppnings-
vis i framtiden ska kunna utveckla 
nytt växtmaterial och förbättra od-
lingssystemen. Detta projekt finansie-
ras förutom av SLF också av Formas 
och MISTRA.

 För mer information: Velemir Ninkovic, 
SLU, 018-67 25 41, e-post velemir.ninko-
vic@entom.slu.se

Projekt 0233048 Blandade sorter och 
inducerad bladlusresistens i korn.
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Växtkommunika-
tion och
bladluskontroll
PlantComMistra, miljöforskning 
för ett mer hållbart jordbruk

PlantComMistra (Plant Commu-
nication and Aphid Control) är 
ett Mistrafinansierat forsknings-
program som ska hitta nya, mer 
hållbara lösningar för att minska 

användningen av bekämpningsme-
del mot bladlöss i stråsäd. Som för-
sta forskningsgrupp i världen vill 
vi öka kunskapen om den viktiga 
betydelsen av växt/växt-kommuni-
kation - allelobios. Genom att stu-
dera hur växter kommunicerar med 
varandra genom luftburna dofter 
eller signalämnen, kan man påver-
ka grödan att själv öka sin resistens 
mot skadeinsekter, men också dra 
till sig skadeinsekternas naturliga 
fiender, och på så sätt göra växterna 
mer robusta. Målet är att skapa en 
hållbar bekämpningsstrategi som 
bygger på att man kombinerar nya 
odlingssystem, nya sorter och ökad 
bekämpningseffekt av de naturliga 
fienderna, såsom nyckelpiga och 
parasitstekel.

I Sverige är havrebladlusen den 
besvärligaste skadeinsekten på 
vårsådd stråsäd. Vissa år kan dess 
framfart i kornfälten leda till ett 

25-procentigt skördebortfall. För 
att minska skadorna tvingas odlare 
att använda kemiska bekämpnings-
medel. Då vårsådd stråsäd är den 
arealmässigt största grödan i lan-
det, innebär detta att en stor mängd 
bekämpningsmedel används mot 
just bladlöss. I och med att minskad 
besprutning av grödor står högt 
på önskelistan hos många inom 
lantbruket, företag, myndigheter 
och allmänheten i både Sverige och 
Europa är det många som kom-
mer ha nytta av PlantComMistras 
resultat. 

Tvärvetenskap och mång-
vetenskap
Genom att kombinera insekts-
ekologi, växtfysiologi och växt-
förädling på ett tvärvetenskapligt 
sätt, och inkludera alla led från 
grundforskning till tillämpning, 
är forskningsprogrammet unikt, 
även ur ett internationellt perspek-
tiv. Forskningen sker i samarbete 
mellan fyra institutioner vid SLU 
Alnarp, SLU Umeå, SLU Uppsala 
och Södertörns högskola. 

För mer information besök gärna vår 
hemsida www.plantcommistra.com, 
eller kontakta programchef Lisbeth 
Jonsson (tel. 08-608 4541, lisbeth.jons-
son@sh.se).
 

Glest mellan 
oljeväxterna ger 
bättre utbyte av 
insatserna
Skördepotentialen hos våroljeväx-
terna utnyttjas inte fullt ut idag. 
En orsak till det är att ljuset inte 
når ner i de traditionellt odlade, 
alltför täta bestånden. Kan odlaren 
finna balansen mellan bladyta och 
fröorgan i beståndet ökar skörden 
och insatserna kan utnyttjas mer 
effektivt.

Desirée Börjesdotter, numera vid 
HIR Malmöhus, har undersökt hur 
man kan styra odlingsinsatserna för 
att utnyttja avkastningspotentialen 
hos våroljeväxterna bättre. Är be-
ståndet mer öppet än traditionellt 

tillåts ljuset i större grad att nå ner 
till de lägre bladen och skidorna. 
Dessa fortsätter då att binda sol-
energi som bidrar till fröfyllnaden. 
Skidorna, som därmed får mer ljus 
i fröfyllnadsfasen, under och efter 
blomningen, producerar fler frön 
per planta. Ett glesare bestånd med 
lägre utsädesmängd och anpas-
sad kvävegiva kan därför utnyttja 
resurserna bättre.

En fördel är dessutom att det 
större utrymmet mellan plantorna 
gör att risken för bomullsmögel 
minskar, vilket påverkar avkast-

ningen positivt. Samtidigt får 
ogräset större svängrum. En metod 
att konkurrera ut ogräset är att så in 
en bottengröda, som kan fortsätta 
att växa under höst och eventuellt 
vinter i de fall växtföljden tillåter. 
Försök har visat att vårrapsplantor 
som växer med en bottengröda av 
gräs och klöver kan kompensera de 
färre skidorna och fröna genom att 
bilda större och oljerikare frön och 
avkasta i samma nivå som leden 
utan bottengröda. 
   
För mer information:
Desirée Börjesdotter, HIR Malmöhus, 
tel 046-71 36 19, e-post Desiree.Borjes-
dotter@hush.se

Projekt: 0033027 Ökad säkerhet vid 
odling av våroljeväxt
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Rapsvirus  -  
problem i svenska 
odlingar
Forskare från SLU  har undersökt 
förekomsten av viruset Beet wes-
tern yellow virus, BWYV, i skånska 
fält. Under tre år studerades mäng-
den smittade plantor i höstoljeväx-
ter. Resultaten tyder på att mellan 
10-20% av skörden på vissa fält kan 
ha gått förlorad.

Testerna utfördes under 2003-2005 
och i många fält var mer än 10% av 
plantorna infekterade av viruset. I 
enstaka fält kunde så mycket som 
40-50% av plantorna vara angripna. 
Under både 2003 och 2004 uppgick 
förmodligen skördeförlusterna i 
starkt angripna fält till 10-20%. Mer 
studier krävs dock för att bekräfta 
detta. Under 2005 noterades att 
färre plantor hade smittats av viru-
set troligen beroende på att vädret 
inte var så gynnsamt för bladlössen 
som överför smittan. Andelen smit-
tade plantor var högst i södra och 
sydvästra Skåne.

Flera olika växter bär på BWYV 
t.ex. rybs, sallat och flera vanliga 
ogräs som åkerspärgel, lomme, 
rödplister, baldersbrå och våtarv. 
Viruset sprids sedan av bladlöss. 
Smittan överförs på hösten och den 
största boven är persikobladlusen 
(Myzus persicae). Andra bladlöss 

kan också överföra smittan trots 
att de inte är lika effektiva smitt-
spridare. Därför rekommenderar 
forskarna att man ska se upp med 
bladlusangreppen från framförallt 
persikobladlusen. 

Risken finns att ett varmare klimat 
kommer leda till ökade angrepp av 
viruset eftersom milda höstar gyn-
nar bladlössen och ger dem längre 
tid att sprida smittan till de nysåd-
da höstoljeväxterna. Att hålla efter 
ogräs kan också vara viktigt för att 
hindra smittspridningen, men mer 
studier krävs för att bekräfta detta. 

Det är mycket svårt att konstatera 
om angrepp förekommer i höstrap-
sen på grund av att symtomen är 
oklara. Viruset BWYV kan i stort 
sett endast upptäckas genom ana-
lys av bladprover med serologiska 
metoder för att se om växten bär 
på antikroppar mot viruset. Pro-
blemet är att en planta inte behöver 
visa tydliga symtom för att bära 
på antikroppar. Detta gör det svårt 
att bedöma andelen plantor som 
faktiskt skadats av viruset.

För mer information: Roland Sigvald, 
SLU, tel 018-67 23 66, e-post roland.
sigvald@entom.slu.se

Projekt 0433047 Undersökningar 
beträffande Beet Western Yellow Virus 
(BWYV) på höstraps.

Studie av cancer 
hos sprutförare 
och deras barn
Forskare har i detta projekt samkört 
register med listor på de personer 
som har tagit sprutförarlicens och 
deras barn. Resultatet visar att vissa 
typer av cancer förekommer oftare 
hos personer som har nära kontakt 
med bekämpningsmedel, men 
totalt sett råder ingen ökad risk för 
barnen.

I den här studien undersöktes om 
det är större risk för sprutförare att 
få cancer än  personer som inte har 
sprutförarlicens. Man studerade 65 
000 sprutförare och deras 116 000 
barn. Barnen undersöktes även i 
Medicinska Födelseregistret och 
Missbildningsregistret.

De studerade barnen hade ingen 
ökad risk för cancer totalt sett men 
en större risk för tumörer i nerv-
systemet och Hodgkins sjukdom 
fanns. När det gäller lungcancer 
och njurcancer såg man en lägre 
risk än förväntat. Någon ökad risk 
för missbildningar bland barn till 
sprutförare fanns inte.

Resultaten visar att de typer av 
cancer som sprutförare oftare  
drabbas av är: prostatacancer, 
testikelcancer, maligna lymfom och 
lymfatisk leukemi.  

Tumörer i nervsystemet, sköld-
körtelcancer och cancer i endokrina 
körtlar var också vanligare än hos 
normalbefolkningen, något man 
tidigare sett hos jordbrukare. 

En positiv trend är att risken för 
cancer har minskat med åren. Detta 
beror troligen på att användningen 
av bekämpningsmedel minskat och 
även att mindre skadliga bekämp-
ningsmedel används idag än för 20 
år sedan.

För mer information: Ylva Rodvall, 
Centrum för folkhälsa, Stockholms läns 
landsting tel 08-737 36 77, e-post ylva.
rodvall@sll.se
 
Projekt: 0435006 Risk för cancer och 
missbildningar hos barn till manliga 
licensierade sprutförare. Cancerrisk hos 
licensierade sprutförare.

Fo
to

: O
ve

 N
ils

so
n,

 B
ild

ar
ki

ve
t

Fo
to

: B
en

gt
 E

kb
er

g,
 B

ild
ar

ki
ve

t



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 presen-
teras 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 forsk-
ning 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 josefin.kihlberg@lrf.se 

Citera oss gärna men ange källan!

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

Kadmium är giftigt och kan bland 
annat orsaka njurskador. Av vårt 
dagliga kadmiumintag kommer 
drygt 40 % från veteprodukter. 
Därför är det viktigt att förstå hur 
kadmium tas upp av växten och 
lagras in i vetekärnan för att så små-
ningom hitta metoder för att minska 
kadmium i vete.

Greger har kommit fram till att hu-
vuddelen av kadmiet i veteplantan 
tas upp från jordens marklösning 
och från markytan via plantans röt-
ter. Växten kan själv reglera mark-
lösningens kadmiumhalt genom att 
t.ex. sänka pH i rotzonen. Då ökar 
halten vätejoner som i sin tur frigör 
ämnen som normalt är bundna till 
jordpartiklarna, däribland kadmi-
um. Ju ”duktigare” växten är på att 
frigöra kadmium, desto mer kad-
mium kan den sen ta upp.

Kadmiet stannar i kärnan
När kadmiet har kommit in i väx-

ten är det sortspecifika genetiska 
mekanismer som bestämmer hur 
kadmiet fördelas och binds i väx-
ten, alltså också hur mycket av det 
upptagna kadmiet som lagras in i 
kärnan. När kadmiet väl har nått 
kärnan, så stannar det kvar där. 

Slutligen beror kärnans kadmium-
innehåll på vilken typ och mängd 
av proteiner som kärnan innehåll-
er. Vissa typer av proteiner binder 
mer kadmium än andra. I höstvete 
som ackumulerar mycket kadmium 
binds mer kadmium till albuminer 
än i höstvete som ackumulerar lite 
kadmium. I durumvete verkar pro-
teintypen globuliner vara viktigt för 
kadmiumupplagringen. I högacku-
mulerande durumvete binds nämli-
gen mer kadmium till globuliner än 
i lågackumulerande durumvete. 

Det är angeläget att veta vilka typer 
av proteiner som kadmiet binder till 
för att man ska kunna utvärdera om 
det kadmiumbindande proteinet är 
viktigt för vetets kvalitet, eller om 
det skulle kunna tas bort via växt-
förädling för att på så sätt minska 
kadmiumhalten i veteprodukter.

För mer information:
Maria Greger, Stockholms universitet, 
tel 08-16 12 10, e-post gregerm@botan.
su.se

Projekt 9933033 Mekanismer bakom 
kadmiuminlagring i kärna hos olika 
vetesorter

Maria Greger på Stockholms universitet har undersökt hur mycket kad-
mium olika vetesorter tar upp från marken och lagrar i kärnan. Resulta-
ten visar att Tarso är den höstvetesort som ackumulerar minst kadmium, 
medan durumvete generellt innehåller mest kadmium. Sämst är durmuvete-
sorterna Grandur och Extradur. 
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Tarso bäst – tar upp minst kadmium
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