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Halmhackens effektbehov vid skör-
detröskning kan reduceras väsentligt 
genom att utnyttja halmhackens 
inställningsmöjligheter och utan att 
sönderdelningsförmågan försämras 
radikalt. Den frigjorda motoreffekten 
kan användas till att reducera bräns-
leförbrukningen eller öka kapaciteten.

Halmhackning i samband med skör-
detröskning syftar till att underlätta 
nedbrukningen av skörderester och 
därmed förbättra förutsättningarna 
för efterföljande gröda. På senare år 
har halmhackarna utvecklats så att 
halmen kan sönderdelas till genom-
snittliga strålängder på två till tre cm. 
En intensivare bearbetning kräver 
dock högre effektuttag, vilket ökar 
skördetröskans bränsleförbrukning.

- Under besvärliga förhållanden kan 
effektbehovet för halmhackningen 
i dagens stortröskor uppgå till 150 
kW (200 hk), vilket motsvarar cirka 
en tredjedel av motoreffekten, säger 
Gunnar Lundin, forskare på JTI.

Maximal sönderdelning överdriven
Dagens intensiva halmhackning har 
sitt ursprung i krav från lantbrukare 
som odlar plöjningsfritt under torra 
förhållanden, i exempelvis Mellan-
europa. Under sådana betingelser är 
det angeläget att halmstrån inte blir 
hängande i stubben, utan hamnar på 
markytan där de lättare hålls fuktiga.

Hackjustering 
spar bränsle
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 I Sverige gynnas skörderesternas för-
multning av normalt fuktigare förhål-
lande, men ändå hackas ofta halmen 
så kort som det är tekniskt möjligt.

- Maximal sönderdelning av halmen 
är i vissa fall önskvärt även i Sverige, 
exempelvis vid reducerad jordbear-
betning. Om marken däremot plöjs 
efter skördetröskningen blir redu-
cerad sönderdelning av halmen mer 
intressant, menar Gunnar Lundin.

Minskat ingrepp spar effekt
I fältförsök skördades stråsäd och raps 
med en tröska försedd med Rekordver-
kens halmhack Maxi Spreader. Halmens 
sönderdelningsgrad varierades genom 
att ändra motknivarnas ingrepp.

- Halmhackens effektbehov kunde i 
genomsnitt sänkas med 36 procent 
genom att minska motknivarnas in-
grepp. Detta medförde att skördetrös-
kans bränsleförbrukning minskade 
sex procent samtidigt som den ge-
nomsnittliga hackelselängden ökade 

tjugo mm, säger Gunnar Lundin.

Även halmhackens så kallade tvärlist 
påverkar bearbetningen.

- I stort var skillnaden mellan in- och 
frånkopplad list beträffande effektut-
tag och sönderdelning densamma 
som att justera motknivarnas läge ett 
steg, säger Gunnar Lundin.

Knivskärpan påverkar både effektut-
tag och snittytor, men oklart i vilken 
utsträckning. Knivarna kan slipas när 
de sitter på plats i halmhacken och en 
vinkelslip duger bra som slipverktyg. 

- Bäst resultat blir det med en mjukare 
och följsammare så kallad lamellslipski-
va med en yta som grovt sandpapper. 
Knivarna får inte bli för varma för då 
förstörs härdningen. Blir knivarna blå 
under slipningen har gränsen passerats 
för hur varma de får bli, säger Bengt 
Holmén på Rekordverken i Öttum.

artikeln fortsätter på nästa sida

OAVSETT OM DE KALLAS tillämpade, nyttostyrda, behovsmotive-
rade, tillämpbara eller någonting annat så har Stiftelsen Lantbruks-
forskning alltid finansierat forskningsprojekt som förväntas leda 
till konkret och lönsam nytta för lantbruket och trädgårdsnäringen 
inom en överskådlig framtid. 

I DEN PÅGÅENDE ÖPPNA UTLYSNINGEN har vi lagt särskilt stor vikt 
vid att de sökande ska beskriva den förväntade nyttan av sina pro-
jekt. Nu har våra branschgrupper gjort sitt urval och i  steg 2 får 43 
projekt möjlighet att skicka in en fullständig ansökan.

MJÖLKBÖNDERNAS SVÅRA SITUATION har uppmärksammats stort i 
media. Som konsument kan du göra långsiktig skillnad genom att 

NYTTA fÖR NäRINGEN Och MJÖLKÖREN SOM GER RESULTAT

köpa yoghurt, smör eller ost från Arla, Gefleortens mejeri, Gäsene, 
Norrmejerier eller Sju gårdar och som har producerats av svensk 
mjölk. 

DÅ BIDRAR DU NäMLIGEN med 0,5 öre per kg mjölk till forskning. 
Pengar som gör nytta; de har bidragit till att Sverige är fritt från 
sjukdomen BVD och de gör att vi snart kommer att kunna använda 
DNA-tester för att avla fram kor som ger mjölk som passar just för 
osttillverkning, bland mycket annat. Forskning som lönar sig.

Friska hösthälsningar
Christian Nyrén, vd



Potatis tar upp lättlösligt kalcium
Det krävs 200 kg kalcium per hek-
tar för att öka kalciuminnehållet i 
King Edward-potatis. Det visar tre 
års kalciumgödslingsförsök med 
matpotatissorten King Edward där 
kalciumgivans storlek, tidpunkt och 
typ av gödslingsmedel undersöktes. 
Endast kalcium i lättlöslig form så-
som kalciumnitrat och kalciumklorid 
påverkar potatisens kalciuminnehåll. 
Kalcium i form av kalciumsulfat 
påverkar varken kalciuminnehåll 
eller kvalitet positivt. I försöken tog 
potatisen upp olika mycket kalcium 
olika år. Detta kan bero på vädret; 
kalciumupptaget ökar vid en hög 
avdunstningshastighet. Högst kal-
ciuminnehåll i potatisen erhålls då 
kalciumnitrat appliceras vid sättning 
samt fem veckor efter uppkomst 
(100 + 100 kg Ca per hektar). De två 
effektivaste strategierna mot så kall-
lat stötblått var 100 + 100 kg Ca per 
hektar två respektive fem veckor efter 
uppkomst samt fem respektive åtta 
veckor efter uppkomst.
Projekt H1042050

Mjölkkors brunst förändrad
SRB-kor uttrycker något starkare 
brunstsymtom än SLB-kor. Detta 
kan vara en orsak till SRB-kors något 
bättre fruktsamhet än SLB-kor. Kor i 
lösdriftssystem har starkare brunster 
än kor i uppbundet system. Upphopp 
på andra djur samt kindvilande är 
det vanligaste brunsttecknet. Knappt 
hälften (44 %) av korna uppvisar 
ståreflex vid upphopp av annat djur 
under brunsten. Brunstens styrka 
ökar med ägglossningsnummer och 
dagar från kalvning. Kvigor visar 
starkare brunst än kor, men ingen 
skillnad i brunstsymtom mellan ra-
ser. Svenska mjölkkors brunster har 

förändrats till svagare och kortare 
brunster, vilket är i linje med resultat 
från andra länder. Att brunstsymto-
men ridande och kindvilande numer 
är vanligare än den klassiska stå-
reflexen måste beaktas vid brunstbe-
dömning. Kvigors brunster förefaller 
mer opåverkade över tid jämfört med 
kors brunster.
Projekt V0730301

Grönt kväve tekniskt möjligt
Dagens produktion av kvävegödsel 
baseras på fossilt material. Det är 
dock tekniskt möjligt att redan idag 
producera kvävegödsel baserad på 
förnybara resurser. Ett av de mest 
lovande alternativen är att göra urea 
av biogas, vilket uppskattas kosta 
ungefär 20 kr/kg kväve. På längre 
sikt är förgasning av biomassa det 
mest lovande alternativet, vilket upp-
skattas kosta mellan 11 och 14 kr/kg 
kväve. Grönt kväve är klimateffektivt, 
samtidigt som en frigörelse från den 
fossila energimarknaden innebär 
en tryggare livsmedelsförsörjning. 
För att grönt kväve ska bli en realitet 
måste det dock finnas ett behov av 
denna produkt, marknadsdriven eller 
politisk. Det kan innebära att hitta ni-
scher där kunden är beredd att betala 
mer för ett klimatsmart livsmedel 
eller biodrivmedel, eller politisk styr-
ning där gröna alternativ gynnas.
Projekt H1140055

hög lustgasavgång vid hög avrinning
Lustgasavgång i dräneringsvatten 
kännetecknas av relativt korta och 
höga toppar samt långa perioder med 
relativt låg avgång. Lustgasavgången 
i dräneringsvatten liknar alltså 
lustgasavgången från markytan. Det 
visar lustgasmätningar i dränerings-
vatten utförda mellan september 

2010 och april 2011 på Lilla Böslid 
i Halland. Högst lustgasavgång i 
dräneringsvatten sker vid hög av-
rinning. Växande gröda höst- och 
vintertid minskar lustgasavgången 
via dräneringsvatten. Vinterbevuxen 
mark, som används för att minska 
kväveutlakning, kan också användas 
för att minska lustgasavgången via 
dräneringsvatten.
Projekt H0933255

Grässkyddszoner olika effektiva 
Skyddszoner med gräs reducerar 
jord- och fosforförluster vid ytavrin-
ning från åkermark med måttlig 
lutning och hög vattengenomsläpp-
lighetsförmåga. Men de har mindre 
effekt när det gäller jord- och fosfor-
förluster i dräneringsvatten under 
samma förhållanden. Skyddszoner 
med gräs är effektiva mot yterosion 
då åkermarken har en stor lutning 
eller en dålig infiltrationsförmåga. 
På åkermark med svag lutning och 
god infiltrationsförmåga behöver 
skyddszoner med gräs kompletteras 
med andra åtgärder, inte minst för 
att minska förlusterna av den lösta 
reaktiva fosforn.
Projekt H0970208

Du hittar projekten i projektbanken på: 
WWW.LANTBRUKSFORSKNING.SE/PROJEKTBANKEN 
Sök på projektnumret.

fLER fäRDIGA fORSKNINGSPROJEKT

fortsättning från första sidan

Personlig säkerhet viktig
Den personliga säkerheten får inte glöm-
mas bort vid slipning av knivarna eller 
vid andra åtgärder på halmhacken.

- Halmhacken roterar uppemot sextio 
varv per sekund och har en väldig 
rörelseenergi. 

- Rörelseenergin gör att halmhacken 
fortsätter snurra en bra stund efter det 
att tröskverket stängts av. Vid driftsav-
brott gäller det att inte ha för bråttom 
med att stoppa in händer eller verktyg 
för då kan det bli hemska olyckor, av-
slutar Gunnar Lundin. 

för mer information
Gunnar Lundin, JTI 
010-516 69 56, gunnar.lundin@jti.se

Projekt V1340050: ”Minskad bränsleförbruk-
ning vid skördetröskning genom anpassning 
av halmens hackningsgrad”
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Varmt klimat 
ökar rödsot-
virus i höstsäd
Rödsotvirusangrepp i vete, korn, 
havre och majs orsakar betydande 
skördeförluster. I år har starka 
rödsotvirusangrepp noterats i södra 
Sverige. Allt varmare klimat ökar 
både risken för rödsotvirusangrepp 
och behovet av fungerande prognos-
verktyg för svenska förhållanden.

Rödsot är en virussjukdom som angri-
per gräs och stråsäd över hela jorden.

- Under 1910-talet noterades stora 
skador av bladlus i havre. Förmodli-
gen berodde dessa skador också på 
virussjukdomar. Men det var först i 
början av 1950-talet som rödsot som 
virussjukdom identifierades och 
beskrevs för första gången, säger 
Roland Sigvald, forskare vid Sveriges 
lantbruksuniversitet (SLU).

Rödsotvirus kan ge kännbara 
skördebortfall.

- Rödsotvirusangrepp i vallgräs 
minskar skörden med tio till tjugo 
procent, enligt de få undersökningar 
som finns på området. I havre kan 
tidiga rödsotvirusangrepp minska 
skörden med sextio till sjuttio pro-
cent och i höstsäd cirka femtio pro-
cent, säger Roland Sigvald.

Stråsädens motståndskraft ökar dock 
med stigande ålder.

- Efter axgång har en rödsotvirusin-
fektion ingen större betydelse, säger 
Roland Sigvald.

Bladlöss sprider olika rödsotvirus
I Sverige finns främst tre olika stam-
mar av rödsotvirus; PAV, MAV och 
RPV. Dessa överförs av olika bladlus-
arter med olika effektivitet. Inom tio 
till tjugo dagar från infektionstillfället 
ses normalt rödfärgade blad på havre 
och gulfärgade blad på korn och vete. 

Över 200 bladlusarter angriper gräs, in-
klusive olika stråsädesslag. Fyra av dessa 
bedöms vara de viktigaste vektorerna 
för att sprida rödsotviruset i Sverige.

- Havrebladlusen är bäst på att 
sprida rödsotvirus, men även sädes-
bladlus, gräsbladlus och majsbladlus 
bidrar till spridningen. I takt med 
att klimatet blir varmare kan också 
majsbladlusen bli ett större problem 
eftersom den gynnas av varmt väder, 
säger Roland Sigvald.

I dagsläget är kemisk bekämpning 
den effektivaste kända metoden mot 
bladlössen som sprider rödsotvirus. 

- I höstsäd handlar det om att be-
döma risken för spridning av röd-
sotvirus och därefter avgöra om en 
kemisk bekämpning är lönsam eller 
inte, säger Roland Sigvald.

Senare sådd minskar angrepp
Rödsotvirusangreppens omfattning 
påverkas av antalet bladlöss av arterna 
havrebladlus, sädesbladlus, majsbladlus 
och grönstrimmig gräsbladlus, mäng-
den rödsotvirus i gräs- och vallmark, 
såtidpunkt och vädret under hösten.

- Under en mild höst med gott om 
bladlöss och rödsotvirus kan en 
veckas senarelagd sådd minska röd-
sotvirusangreppet med femtio pro-
cent för höstkorn och höstvete, säger 
Roland Sigvald.

172 IDéSKISSER SKIcKADES in i öppna utlysningens steg 1. Bedöm-
ningen i steg 1 görs av branschgrupper och baseras på ansökning-
arnas relevans och potential för näringen. 

43 PROJEKT hAR GÅTT VIDARE till steg 2 och får skicka in en full-
ständig ansökan som även bedöms på vetenskaplig kvalitet. 

43 ANSÖKNINGAR VIDARE TILL ÖPPNA UTLYSNINGENS STEG 2

Ökande rödsotvirusangrepp ökar 
behovet av tillförlitliga prognosverk-
tyg. Tre variabler är extra intressanta. 
Vektorförekomst, det vill säga hur 
många och vilka typer av bladlöss 
som finns tillgängliga, är den första. 
Smittförekomst, det vill säga vilka 
olika stammar av rödsotvirus och 
hur vanliga de är, är den andra. Så-
tidpunkt är den tredje.

- Vektorförekomsten undersöks 
genom att använda det system med 
sugfällor som installerades i Sverige 
i mitten av 1980-talet. Smittförekom-
sten kan studeras genom att samla in 
prover i vall- och gräsmark under se-
nare delen av augusti och undersöka 
dem serologiskt med en metod kall-
lad Elisa. Ju tidigare höstsäden sås, 
desto mer ökar risken för rödsotviru-
sangrepp genom att bladlössen ges 
längre tid att sprida virus till fälten 
och inom fälten. Ytterligare studier 
behövs för att utveckla en helt tillför-
litlig metod för att bedöma behovet 
av kemisk bekämpning utifrån dessa 
tre variabler, säger Roland Sigvald.

för mer information
Roland Sigvald, SLU 
018-67 23 66, roland.sigvald@slu.se

Projekt H0933039 ”Rödsotvirus i höstsäd - en 
riskvärdering och effekter av varmare klimat”

AV ANSÖKNINGARNA SOM GÅTT VIDARE  återfinns 4 inom fokus-
område energi & biomassa, 8 inom företagande, 4 inom klimat & 
miljö och 27 inom livsmedel.  

DEN 1 SEPTEMBER öppnade steg 2. De projektgrupper som gått 
vidare har fram till den 15 oktober på sig att skicka in sin ansökan.
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Att upplåta gården som pedagogisk 
resurs till skolor är en möjlighet att 
diversifiera verksamheten. Gårdar 
med goda allmänna kommunikatio-
ner och med närhet till Montesso-
riskolor kan vara extra attraktiva. 
Svårigheten att få till ett kontrakt 
som definierar vad som förväntas 
ska dock inte underskattas.

Lantbruksnäringen arbetar med att öka 
intresset för svensk livsmedelsproduk-
tion hos barn och ungdomar. Skolans 
styrdokument har dock få mål som di-
rekt berör lantbruk. Däremot har skolan 
ett uppdrag när det gäller lärande för 
hållbar utveckling. Då det är svårt att 
diskutera frågor om hållbar utveckling 
utan att beröra lantbruk och livsmedels-
produktion, finns goda skäl för skolan 
att få tillträde till dessa miljöer.

Miljö med sociala möjligheter
Potentialen för skolans del ligger inte i 
första hand i att eleverna lär sig var maten 
kommer ifrån. För skolans del handlar 
det istället om att använda gården för att 
åskådliggöra grundläggande samman-
hang samt att ge eleverna tillgång till en 
miljö med stora sociala möjligheter.

- Att trycka in kunskap i eleverna är 
riktigt svårt. Lärarens uppgift blir is-
tället att sätta eleverna i situationer där 
de måste tänka till och här blir gården 
intressant, säger Christina Lundström, 
forskare vid SLU i Skara.

Fortsatt urbanisering gör att färre får 
se hur livsmedelsproduktion går till i 
verkligheten. Att enbart på teoretisk 
väg försöka förstå livsmedelsproduk-

Gården som 
klassrum

tionen har sina begränsningar.

- Skolan har ett väldigt fokus på så 
kallad extern motivation, det vill säga 
att eleverna förväntas bli motiverade 
därför att de blir betygsatta. Problemet 
är att forskningen visar att extern mo-
tivation inte fungerar så bra. Gården 
däremot erbjuder goda förutsättningar 
för erfarenhets- och motivationsbaserat 
lärande, säger Christina Lundström.

Inga hinder i läroplanen
Även om det inte finns några hinder 
för gårdsförlagd undervisning i lä-
roplanen kan vissa skolor och lärare 
vara mer intresserade än andra.

- Friskolor har möjligen större frihet 
att välja pedagogiska alternativ. Till 
exempel förespråkar Montessoripe-
dagogiken något som kallas för Erd-
kinder, vilket innebär att elever mel-
lan 12 och 15 år bor nära naturen på 
en gård, arbetar praktiskt och bland 
annat producerar egna livsmedel, 
säger Christina Lundström. 

För att lyckas med ett samarbete med 
en skola är det centralt att lösa både 
transporter och transportkostnader.

Stiftelsen Lantbruksforskning har som 
mål att skapa tillväxt och konkurrenskraft 
åt lantbruket och dess företagare genom 
att finansiera tillämpbar forskning och 
utveckling. Stiftelsen finansierar forsk-
ning 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.
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- Fysisk närhet mellan skolan och 
gården kan vara viktigt till en början. 
Har eleverna busskort kan de åka 
kommunalt, bara busshållplatsen lig-
ger nära, säger Christina Lundström.

Långsiktiga kontrakt svåra få till
För den enskilde lantbrukaren finns 
flera fördelar med att upplåta gården 
som pedagogisk resurs.

- Det kan vara ett sätt att få ytterligare 
intäkter. Ibland finns en partner som 
är vårdutbildad eller pedagogiskt 
utbildad som kan tänka sig att jobba 
hemma i större eller mindre omfatt-
ning, säger Christina Lundström. 

Men det finns också utmaningar.

- Som egenföretagare är det bra att 
veta vad som gäller. Att få till ett 
långsiktigt kontrakt kan vara svårt, 
säger Christina Lundström.

för mer information: 
Christina Lundström, SLU 
0511-672 37, christina.lundstrom@slu.se

Projekt V1146021: ”Utvärdering av modellen 
”Gården som pedagogisk resurs””
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