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Enklare jordartsbestämning med NIR-analys
Ju fler jordprov som tas vid jordartskartering desto bättre – men också dyrare.
Forskare vid SLU har funnit en metod att med NIR-teknik reducera behovet av
traditionella jordprovsanalyser.
Markkartering sker huvudsakligen med avseende på växtnäringsstatus och pH, och då tas
normalt ett prov per hektar. Jordartskartering
görs mer sällan och av kostnadsskäl oftast
med ett prov per tre hektar.
– Ur precisionsodlingssynpunkt är det inte
tätt nog, säger Bo Stenberg, forskare vid institutionen för mark och miljö på SLU i Skara.
Han har undersökt om en enklare modell
baserad på NIR, nära infraröd reflektansspektroskopi, kan användas för jordartsbestämning med tillräcklig noggrannhet. Analysföretaget Eurofins har deltagit i projektet.
Viktig kunskap för lantbrukaren
Information om mull-, ler- och sandhalt är
viktig för jordbrukaren bland annat för att
bestämma kalkbehov och för att identifiera
torkkänsliga och mullrika områden så att gödselgivor och andra insatser kan anpassas till
skördepotentialen. Med dagens såmaskiner
kan också utsädesmängden styras.
– Jordarten styr så mycket av det som
händer i marken, som hur vattnet rör sig, något som är viktigt att veta vid bevattning, och
kvävemineraliseringen styrs i stor utsträckning av jordarten, säger Bo Stenberg.
Känner man till jordarten kan man också
göra beräkningar av näringsläckage och risken för jorderosion.
En tidigare studie har visat att det går utmärkt att bestämma jordart, särskilt ler- och
mullhalt, med NIR. Kostnaden är mellan en
fjärdedel och en tredjedel av kostnaden för
en traditionell jordartsanalys, som bygger på
sedimentering och ljusgenomsläpplighet.
I detta projekt togs prov från sju gårdar,
från Sjöbo i söder till Västerås i norr, med stor
variation i ler- och mullhalt. Proven analyserades med både traditionell metod och NIR. Ut-
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ifrån provresultaten skapades en modell som
bygger på att bara vart tredje eller vart fjärde
prov behöver analyseras med traditionell
metod för att komplettera NIR-analyserna.
Billigare och bättre med NIR-teknik
Studien visar på liten skillnad mellan NIR-metoden och den traditionella metoden. Ler- och
mullhalt fungerar något bättre än sandhalt. Interpolerade jordartskartor från NIR-metodens
ett prov per hektar gav större detaljrikedom
än kartor interpolerade från ett prov per tre
hektar med traditionell metod.
Slutsatsen är att lantbrukaren får betydligt
större användning av jordartskartering på
sin gård om den görs med ett prov per hektar
och att detta kan göras med tillräckligt hög
precision med NIR-metoden. Visserligen ökar

den totala kostnaden något men eftersom
NIR-tekniken är billigare bromsas kostnadsökningen och nyttan per krona blir större.
NIR-analys är snabbare än traditionell analys och någon behandling utöver torkning och
malning, som redan utförts för växtnäringsanalysen, behövs inte. De flesta lantbrukskemiska laboratorier har NIR-instrument eftersom de används till grovfoderanalys.
SLU-forskarna går nu vidare genom att
kombinera de egna jordproverna med
12 600 prov från Jordbruksverket för att utifrån jordartsfördelningen skapa en bild över
risken för fosforläckage.
Projekt H1033307: ”Validering och implementering av NIR-teknik
i jordlaboratoriers analysrutiner för billigare markkartering”
Bo Stenberg, SLU, bo.stenberg@slu.se

Nya projekt, ny finansiär, förhandlingar med Formas och rapport om IPM
19 nya projekt finansieras, Källsjö mejeri samlar in medel, vi diskuterar statlig finansiering med Formas och en rapport om IPM-forskning är på gång.
Den 13 december beslutade stiftelsens styrelse att bevilja 19 ansökningar i årets öppna
utlysning. Totalt får projekten dela på nästan
42 miljoner kronor. Du hittar en lista över de
beviljade projekten på nästa sida.
Källsjö mejeri i Halland är det senaste företaget som anslutit sig till stiftelsens insamlingsmodell. Källsjö kommer att samla in 0,5
öre per kilo mjölk till ny forskning. Sedan tidi-

gare samlar Arla, Gefleortens, Gäsene, Norrmejerier och Sju gårdar in nästan 11 miljoner
kronor från svenska mjölkbönder varje år.
Som bekant får stiftelsen statlig finansiering genom forskningsrådet Formas, nu
pågår diskussioner inför 2017. Stiftelsens
utgångspunkt är att den statliga medfinansieringen över tid ska motsvara näringens
privata insamling.

Christian Nyrén, vd

Eve Roubinet heter stiftelsens nya forskningssekreterare. Hon kommer att arbeta
fram till april med en syntesrapport över
forskning kring integrerat växtskydd, IPM. Eve
Roubinet har en fransk agronomexamen och i
våras disputerade hon vid Sveriges lantbruksuniversitet på en avhandling om naturliga
fienders samspel och effekt mot bladlöss.
Trevlig läsning!

Biogastraktor går lika bra på låguppgraderad gas
Det enda som behöver ändras för att en biogastraktor ska gå på gas med lägre
metanhalt är innehållet i tanken. Tester visar att köregenskaperna inte påverkas.
Lantbrukare med befintlig biogasproduktion skulle därför enklare kunna bli sina
egna drivmedelsproducenter och minska sitt klimatavtryck rejält. Tankkapacitet
och lönsamhet är hinder som fortfarande återstår.
Småskalig uppgradering av biogas är kostsamt. Därför är det inte lönsamt för en mindre
användare att framställa gas enligt svensk
drivmedelsstandard för fordonsgas, med
97-procentig metanhalt. Samtidigt har Sverige relativt många biogasanläggningar. Eftersom ett byte från diesel till just biogas innebär
en stor minskning av fossila utsläpp har forskare vid SLU undersökt om låguppgraderad
biogas, där gasen renats från koldioxid till en
metanhalt på som lägst 80 procent, kan vara
ett alternativ för lantbrukare som redan producerar biogas.
Kombination av biogas och diesel
Forskarna använde en Valtra-traktor med dual
fuel-motor för biogas och diesel. De testade
både med konstanta belastningar och med
varierad belastning enligt standardiserade
körcykler. Traktorn klarade av att leverera
samma effekt, varvtal och vridmoment som
vid dieseldrift även vid de lägre metanhalterna. Forskarna tänker sig att traktorn när den
används på fältet kommer att drivas med
låguppgraderad biogas så länge gasen räcker
och sedan med diesel.
- Det behövs diesel för att tända gasen i
motorn och det skulle ta för lång tid att fylla
på biogastanken under dagen säger Gunnar
Larsson, forskare på SLU. Det går alltså inte
att ersätta dieseln helt men det går att minska dieselförbrukningen och även att minska
klimatpåverkan ytterligare genom att använda biodiesel.
Förutom metan och koldioxid innehåller
biogas små mängder föroreningar. Men
utsläppen av annat än koldioxid och vatten
var lägre eller lika höga som från alternativa
bränslen.
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Inte lönsamt med dagens villkor
Gas som inte uppgraderats har en metanhalt
på 55-70 procent. Jämfört med att uppgradera till fordonsgas är metoderna för låguppgradering relativt kostnadseffektiva. Men trots
den lägre kostnaden och att det inte innebär
några tekniska problem att byta ut diesel mot
låguppgraderad biogas återstår ett antal hinder. Det saknas fortfarande ett regelverk för
registrering av arbetsfordon med gasdrift och
det finns inte några långsiktiga modeller för
beskattning och subventioner av biogas. Med
dagens förutsättningar skulle egen produktion av låguppgraderad biogas bara vara intressant för en mycket storskalig verksamhet.
- Som det ser ut i dag skulle det oftast inte
vara lönsamt att använda låguppgraderad
biogas till traktorn konstaterar Gunnar Larsson. Det skulle kunna ändras om dieselpriset
gick upp eller om skattereglerna gjordes om.

19 nya projekt får medel i öppna utlysningen
Fokusområde företagande
”Hur stödjer vi bäst implementering av
innovationer i lantbruket (ex Yara N-sensor)”,
Magnus Ljung, SLU
”Konstellationsbaserad affärsmodellutveckling för lantbruk”,
Charlotte Norrman, Linköpings universitet
”Lönsamheten för odling på marginalmarker”,
Daniel Nilsson, SLU
”Precisionsodling: Beslutsstöd för
implementering i svenskt lantbruk”,
Anders Jonsson,SP
Fokusområde klimat & miljö
”Mot ett miljövänligt svenskt lantbruk”,
Magdalena Bieroza, SLU
”Blad som sporfällor för förbättrade
prognostiseringsmetoder”,
Anna Berlin, SLU

”Det är inne att vara utehöna”,
Helena Aronsson, SLU
”Finding key parameters for improved forage
utilization and lowered methane emissions in
dairy cows”, Rebecca Danielsson, SLU
”Electric Weed Destroyer, ny teknik för mekanisk ogräskontroll”, Lars Andersson, SLU
Fokusområde livsmedel
”Säkrad mikrobiell kvalitet hos grovfoder och
mjölkråvara för lönsam produktion av långlagrad ost”, Åse Lundh, SLU
”Optimerad skötsel och näringsförsörjning vid
kläckning för en robustare kyckling”,
Helena Wall, SLU
”Molekylära verktyg för detektion av mag- och
tarmparasiter och läkemedelsresistens hos
får”, Johan Höglund, SLU
”God juverhälsa hos förstakalvare, en väg till

En betydligt större gastank skulle också kompensera för den lägre energitätheten, antingen med högre tryck eller större volym.
Traktorn som användes för testerna
lånades från MEKA-projektet där ett antal
biogastraktorer har använts praktiskt under
flera år och fungerat mycket bra. Ett syfte
med projektet var att se om det var möjligt att
förbättra lönsamheten vid biogasproduktion.
Biogastraktorer är relativt nytt och det behövs
bland annat mer teknisk utveckling, praktisk
erfarenhet, bättre ekonomiska förutsättningar och ett utvecklat regelverk innan de blir en
vanlig syn på åkrarna.
Projekt V1340051: ”Energi- och kostnadseffektiv reningsgrad för
biogas vid användning i traktorer”
Gunnar Larsson, SLU, gunnar.larsson@slu.se
Artikeln har tidigare publicerats i Lantmannen #11 2016

god ekonomi i mjölkföretaget”,
Karin Persson Waller, SVA
”Test av belastningsfördelning på underlag
med olika mjukhetsgrad och spaltöppningar
för nötkreatur”, Evgenij Telezhenko, SLU
”Utvärdering av Clostridium perfringens typ
A och Clostridium difficiles koppling till spädgrisdiarré”, Jenny Larsson, SLU
”Avancerat integrerat växtskydd mot jordloppor i vårraps”, Ricardo Bommarco, SLU
”Integrerad bekämpning av klumprotsjuka,
avgörande för hållbar höstrapsproduktion”,
Ann-Charlotte Wallenhammar, HS konsult AB
”Förbättrad lönsamhet i veteproduktionen
genom förbättrad kvävestrategi”,
Karin Hamnér, SLU
”Inverkan av såtidpunkt och utsädesmängd på
avkastningen hos aktuella typsorter av höstvete. Forts.”, Jannie Hagman, SLU

Fler färdiga forskningsprojekt
Du hittar projekten på lantbruksforskning.se/projektbanken
Projekt V0840052

Projekt H0742028

Projekt H0950101

Obemannat flygplan bättre än
laserhelikopter för att mäta salix
Fotografier från obemannade flygplan kan
användas för att uppskatta mängden biomassa i en salixodling. Resultatet är bättre
än för enstaka fältmätningar. Fotografierna
ger också bättre höjdmätning än helikopterburen laserscanning, beroende på att lasern
tränger igenom lövverket. Flygbilderna visar
sådant som ökad tillväxt vid dräneringsledningar och om salixen angripits av vilt som
vildsvin. Genom att studera hur jämnt salixen
växer i fältet kan man se om etableringen
misslyckats eller om det av någon annan
anledning finns platser i fältet där ingen salix
växer. I projektet användes färginformation
och en ytmodell för sig. Genom att kombinera dem borde resultatet kunna förbättras
ytterligare.

Kålgrödor som mellangröda
kan hämma Rhizoctonia solani
Med oljerättika och vitsenap som mellangröda i potatisodling minskade förekomsten av
svampen Rhizoctonia solani i marken. Rhizoctonia solani orsakar groddbränna, lackskorv
samt missformade och gröna knölar och
ses av svenska potatisodlare som ett allvarligt problem. Oljerättika och vitsenap, som
innehåller höga halter av glykosinolater som
bryts ned till giftiga isotiocyanater i marken,
verkar alltså hämma svampen. Mellangrödan
som gav högst potatisavkastning var dock
Westerwoldiskt rajgräs och skörden blev
lägst med havre som mellangröda.

Ärter är lika bra som
soja för unga mjölkrastjurar
När unga mjölkrastjurar utfodrades med
ärter ellerlupin åt och växte de mer än kalvar
som fick sojamjöl. Lönsamheten var också
bättre för ärtalternativet. En kombination
av klöverensilage och kallpressad rapskaka
gav visserligen nästan lika hög tillväxt som
sojamjöl, men till en högre kostnad. Om kostnaden för soja och rapskaka förändras kan
klöverensilage och rapskaka bli ett fördelaktigt lokalodlat alternativ precis som ärter
och lupin. I projektet ingick både SLB- och
SRB-kalvar från två till åtta månades ålder,
vilket motsvarar en vikt på 96 till 270 kg.

Projekt R-15-62-367

Projekt H0944111

Regional samfinansiering
av forskning om ost och vall
2015 beviljade Stiftelsen Lantbruksforskning 250 000 kronor till Regional jordbruksforskning för norra Sverige (RJN) i en riktad
utlysning till regionala forskningsfinansiärer.
150 000 kronor användes till projektet ”Flera
skördar av vallen i nordlig mjölkproduktion”
och resterande 100 000 kronor gick in i det så
kallade ostprojektet eller som det egentligen
heter ”Integrerad kvalitetsstyrning för ökad
lönsamhet i produktionen av norrländsk
långlagrad ost – studie av den norrländska
mjölkråvarans mikroflora på gård och mejeri,
samt mikroflorans betydelse för ostarnas
sensoriska egenskaper”.

Raps innan betor ger mer socker
Olika växters plats i växtföljden kan ha stor
betydelse för sjukdomstryck, näringsinnehåll, markstruktur och andra parametrar som
påverkar skörden. I ett projekt som studerade effekten av förfrukt och mellangrödor i
sockerodling gav höstraps som förfrukt till
sockerbetor – av en nematodtolerant sort –
1 280 kg mer socker per hektar än när raps
var förförfrukt. En växtföljd med raps och
sedan vete innan betorna gav 700 kg mindre
sockerskörd per hektar än när vete odlades
i två år innan betorna. Med oljerättika som
mellangröda verkade sockerskörden bli något bättre än i en växtföljd utan.

Projekt H09412470

Uppdatering av livscykelanalys för foder
Livscykelanalys är ett verktyg för att bedöma
en produkts hela miljöpåverkan från råvaruproduktion till avfallshantering. Livscykelanalysen visar också vilka resursflöden
som är kopplade till produkten. SIK och SLU
har tagit fram sådana analyser för olika fodermedel och resultatet har publicerats i en
databas. Resultaten har bland annat använts
för forskningsprojekt, för Lantmännens klimatdeklaration av fodermedel och i Greppa
näringens verktyg för att beräkna klimatavtryck. Det här projektet handlade om att vidareutveckla databasen, om att lägga till nya
fodermedel och om att uppdatera värden för
befintliga fodermedel för att återspegla den
utveckling som skett under de år databasen
funnits. Databasen finns tillgänglig på webbplatsen www.sikfoder.se.
Projekt H0970335

Dikesfilter kan fånga upp
fosfor ur dräneringsvatten
När dräneringsvattnet får passera genom ett
dikesfilter minskar fosforläckaget från åkrarna. Forskare från KTH testade att låta fosforhaltigt vatten rinna genom lådor med kaliumsilikater, porösa material som används
i små avloppsanläggningar, och mätte hur
mycket fosfor som togs upp. Beroende på
vilket material som användes och hur mycket
vatten som redan passerat filtret minskade
fosforhalten i vattnet med mellan 11 och 86
procent. Lerpartiklar som fastnade på filtret
hämmade förmågan att ta upp fosfor och
när filtren mättats får materialet bytas ut,
den fosforrika filtermassan kan då användas
som gödningsmedel. Projektet genomfördes
både i laboratorium och i fältförsök och resultaten kan vara en del av underlaget för hur
filter bäst utformas och vilka material som
bör användas.

Projekt V1036016
Projekt H1056196

Rosor provodlade från norr till söder
Ett stort provodlingsförsök av rosor genomfördes under åren 2011-2014. Totalt testade
över 100 odlare över hela landet mer än 3 000
plantor av 120 sorter från åtta rosförädlare
i Tyskland, Danmark, England, USA, Finland
och Frankrike. Projektet gav information om
rossorternas odlingsvärde vad gäller sundhet, blomning, hållbarhet och ett stort antal
andra parametrar. De deltagande företagens
kunskaps- och kvalitetsnivå har höjts och
metoden för storskalig odlingsvärdestest
som utvecklats för projektet skulle även kunna användas för andra sortimentsgrupper av
växter. Resultat från projektet finns här:
www.rosensdag.se/projektet-kvalitetslyft
Projekt H0842015

Samma svamp bakom mesta torrfläcksjukan
Alternaria solani verkar vara den huvudsakliga
orsaken till torrfläcksjuka i Sverige. Men även
Alternaria alternata var vanligt förekommande
under delar av projektperioden. Alternaria
solani verkar inte ha utvecklat tolerans mot
fungicidgruppen strobiluriner i Sverige men
flera prover på Alternaria alternata visade
tecken på att ha utvecklat tolerans. Det är
dock ett mindre bekymmer eftersom den
svampen inte är lika smittsam.

Större genetisk variation
i rödklöver och vårkorn
2010-2013 togs ett stort antal urval av rödklöver fram vid Lantmännen lantbruks förädlingsstation i Lännäs för vidare förädling mot
bättre resistens och frösättningsförmåga. I
projektet ingick också att bredda den genetiska poolen i korn med material från Nordgen
(Nordiskt Genresurscenter) och från Island.
Projekt V1041021

Svensk soja möjlig på gynnsamma platser
Det går bra att odla soja på varma jordar
från Skåne till Mälarlandskapen, framför allt
Gotland och Öland har goda förutsättningar.
Sorter ut mognadsgrupp ’000’ bör väljas
och bäst tid att så är andra halvan av maj.
Soja är stråstyv och dråsfast och kan därför
skördas även på tjälad mark. En typisk avkastning ligger på två ton per hektar och har
en proteinhalt på 40 procent.
Projekt V1041025

Högre avkastning eller lägre
ensilageintag med deltidsbete
Automatiska mjölkningssystem går att kombinera med tillgång till bete 10-12 timmar
dagtid, för att uppnå högre avkastning eller
lägre ensilageintag.Konceptet kräver flexibilitet och anpassning av fodret efter hur
tillgången och kvaliteten på bete förändras
under säsongen.

Posttidning B
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 Stockholm

Lokala och globala kanaler kan rädda grisproducenterna
Ständigt ökad produktivitet räcker inte – nya marknads- och distributionskanaler
måste till för att utslagningen av grisproducenter ska bromsas, visar en rapport
från Vreta Kluster.
Antibiotika- och djurskyddsfrågor har medfört ökad efterfrågan på svenskt och lokalproducerat griskött. Just nu betalas svenskt
griskött bra, men långsiktigt riskerar grisproducenterna att bli utsatta för prispress
och prisfluktuationer som gör att utslagningen av producenter fortsätter.
Ett projekt vid Vreta Kluster har gjort en
systemanalys av Östergötlands grisproduktion. Utifrån ett systemperspektiv framstår
den konventionella grisproduktionen som i
hög grad standardiserad och likriktad; produkten kan inte differentieras så att olika
kvalitetsegenskaper premieras. Den enskilde
grisbonden blir därmed utsatt för konkurrens,
både inhemsk och utländsk.
Tryckande system
I ledet efter primärproduktionen finns slakterierna, som ska agera buffert mellan ett
”tryckande” system (jämnt flöde från primärproduktionen) och ett ”efterfrågestyrt”
(ojämn efterfrågan från handeln beroende på
kampanjer, väder, säsong med mera).
– Har man två sådana system bredvid varandra samtidigt som produktionen minskar,
ja då har man byggt in problem, säger Per
Lindahl, projektledare vid Vreta Kluster.
Grisproduktion innebär produktion av stora volymer med små marginaler vilket kräver
hög effektivitet. Men ytterligare fokus på produktivitetsökning kommer bara att leda till ytterligare krav på prissänkningar från handeln
och fortsatt utslagning av grisproducenter.
Gårdsförsäljning, köttlådor, egna gårdsvarumärken med mera kan vara en lösning för
några men inte för merparten av grisproducenterna. Vad som behövs är nya marknadskanaler som ger producenterna mer makt i
värdekedjan.
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rubba maktbalansen i systemet.
Som exempel på en ny marknadskanal
nämner Per Lindahl den nya så kallade
Reko-ringen i Linköping. Modellen är hämtad
från Finland där den har blivit en succé på ett
par år. Idén bygger på en Facebookgrupp där
producenter presenterar sitt utbud, konsumenter beställer och tid och plats för leverans
meddelas. Allt sker direkt mellan producent
och konsument utan mellanhänder.
– Alla åker samtidigt till en plats, det är
effektivt för båda parter, säger Per Lindahl.

Slopade mellanhänder
Dessa kanaler kan sökas såväl lokalt som internationellt. Det svenska grisköttet och dess
mervärden skulle kunna hitta nischmarknader utomlands. Då skulle också volymer lyftas från den svenska marknaden och därmed

För svårt att sälja till kommunen
I analysen har också kommuners upphandling av lokal mat studerats. Det finns i dag
efterfrågan på sådan mat men de två systemen, ”primärproduktion” och ”kommunal
livsmedelsförsörjning”, är inte anpassade till
varandra logistiskt. Det är för svårt och dyrt
för producenterna att nå de lokala kunderna
eftersom det saknas effektiva kanaler till den
marknaden. Här finns enligt rapporten en stor
potential.

Nyheter, pressmeddelanden, artiklar,
med mera på lantbruksforskning.se
Mer än 1500 projekt på nätet
lantbruksforskning.se/projektbanken
Twitter @lantbruksforskn
facebook.com/lantbruksforskning
info@lantbruksforskning.se
Stiftelsen Lantbruksforskning, 105 33 Stockholm

Stiftelsen Lantbruksforskning har som mål att skapa tillväxt och
konkurrenskraft åt lantbruket och dess företagare genom att
finansiera tillämpbar forskning och utveckling. Stiftelsen finansierar forskning inom fyra fokusområden. Medel till forskningen
kommer från lantbrukarna själva samt från statlig medfinansiering. Stiftelsen Lantbruksforsknings nyhetsbrev ges ut med sex
nummer per år och beskriver kortfattat resultat från forskningsprojekt som finansierats genom stiftelsen.

Rapporten mynnar ut i fem rekommendationer:
•
Genomför ett pilotprojekt med export
av Östgötagris med hög kvalitet. Huvudsyftet är att bygga upp kunskap om
exportaffärer och skapa nätverk med
aktörer i olika marknadskanaler.
•
Bygg upp ett lokalt varumärke på temat
”klimatsmart Östgötagris”.
•
Utveckla logistiklösningar med grossister och charkuteriföretag så kommunala verksamheter kan handla lokalt.
•
Samverka med matkasseföretag om
en ”lokal matkasse” tillsammans med
nötkötts-, rotfrukts- och grönsaksproducenter.
•
Undersök förutsättningarna för ett
industriellt förädlingssteg, i första hand
styckning, i det lokala distributionssystemet för mat.
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