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Salt kan reducera fungicidanvändningen i potatisodling
Fem års fältförsök visar att ett oorganiskt salt, kaliumfosfit, har en så god effekt
mot bladmögel i potatis att det kan ersätta en del av de fungicider som i dag används. Generellt ger kombinationsbehandling med reducerad dos fungicid lika gott
skydd som full dos.
Algsvampen Phytophthora infestans är ett
gissel i potatisodlingen. Den orsakar bladmögel som angriper blasten med skördeförluster
som följd. Den kan också angripa knölarna
och orsaka brunröta vilket gör dem oätliga.
För att hålla bladmöglet i schack krävs
upprepade behandlingar med svampmedel, fungicider. I Sverige går en tredjedel av
jordbrukets användning av fungicider till potatisodlingen trots att den odlade arealen är
förhållandevis liten.
Det finns alltså goda skäl att leta efter alternativa metoder och medel. SLU-forskaren
Erland Liljeroth har undersökt olika kombinationer av kaliumfosfit och fungicider i odling
av matpotatis och stärkelsepotatis. Enligt
försöksresultaten går det att reducera fungicidanvändningen eller förlänga behandlingsintervallerna med hjälp av kaliumfosfit.
– Det fungerar, det har vi kunnat visa. Men
eftersom medlet är registrerat som gödningsmedel och inte som bekämpningsmedel får
det i princip inte användas för behandling mot
bladmögel, säger Erland Liljeroth.
Fältförsök med mat- och stärkelsepotatis
Fältförsöken inleddes 2011 med pilotförsök,
och pågick sedan 2012-2015 i samarbete med
Hushållningssällskapet Skåne. I försöken
har kaliumfosfit i form av gödningsmedlet
Proalexin använts tillsammans med fungiciderna Ranman Top, Revus 250 SC, Infinito och
Shirlan. En rad olika doser och blandningar av
Proalexin och fungicider har studerats. Dessutom förekom led med två veckors bekämpningsintervall i stället för en vecka.
De odlade matpotatissorterna var Bintje,
Perlo, Sava och Ovatio, stärkelsesorterna var
Merano, Seresta, Kuras och Sarion.
Resultaten visar på god effekt av kaliumfosfiten, särskilt i partiellt bladmögelresistenta sorter. 2014 års försök visar till exempel
att de kombinerade behandlingarna med
fungicid och Proalexin i reducerad dos var lika
effektiva som full dos fungicid i den partiellt
resistenta matpotatissorten Perlo. För den

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

Foto: Erland Liljeroth, SLU

känsliga sorten Bintje blev dock resultat något sämre.
2015 visade försöken med stärkelsepotatis att full dos Proalexin gav lika hög knölskörd av sorten Kuras som full dos fungicid.
Även ledet med två veckors intervall med halv
dos fungicid och halv dos Proalexin gav god
skörd.
Hälften av varje gav bäst resultat
Erland Liljeroth fann att 50 procent kaliumfosfit och 50 procent fungicid var den bästa kombinerade behandlingen i matpotatis. Den gav
lika gott skydd mot bladmögelangrepp som
full dos fungicid med bibehållen avkastning.
I stärkelsesorterna fungerade kaliumfosfiten ännu bättre. I de mest resistenta sorterna
kan behandling med endast kaliumfosfit vara
tillräcklig, och om man kombinerar Proalexin
med fungicid kan det räcka med att behandla
varannan vecka i stället för varje.
Kaliumfosfit skulle alltså kunna spela en
roll i potatisodlingens växtskydd, särskilt i
kombination med fungicder. Detta ger miljöfördelar, och det skulle också minska risken
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för att bladmögelsvampen utvecklar resistens mot fungicider.
De resthalter av kaliumfosfit som uppmättes i potatis är förmodligen ofarliga. Ämnet
har låg toxicitet och inga gränsvärden finns
för potatis i dag. I Nordamerika används kaliumfosfit mot bladmögel i potatis och myndigheterna där anser att ämnet är harmlöst.
I Europa används det bland annat i vindruvor, och det gränsvärde som finns här skulle
mycket väl rymma de halter som uppmättes i
potatis som fått de kombinerade behandlingarna.
– Vi går vidare med med analyser av
resthalter i samarbete med Lyckeby Starch.
Kaliumfosfit är lättrörligt i vatten och stärkelsefraktionen är fri från resthalter enligt nya
analysresultat, säger Erland Liljeroth.
Projekt H1142126: ”Alternativa bekämpningsmetoder mot potatisbladmögel – sortens resistens och inducerad resistens med
fosfiter kan minska behovet av fungicider”
Erland Liljeroth, SLU, erland.liljeroth@slu.se
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Rätt kroppsspråk och tålamod ger säkrare djurhantering
En ny metod att hantera nötkreatur, LSS, har introducerats i Sverige. Forskare på
JTI och SLU har utvärderat metoden som fungerar bra. Antalet tillfällen som innebär risker minskar om djurskötaren använder ett tydligt kroppsspråk.
Att hantera lösgående nötkreatur är riskfyllt.
Varje år omkommer två till tre personer i samband med sådant arbete i Sverige. Beteslagen
gör att lösgående nötkreatur måste motas in
och ut ur stallar och flyttas mellan betesmarker vilket gör att djurskötaren ofta befinner
sig i potentiellt farliga situationer.
I USA utvecklades på 1990-talet en metod
för säkrare nötkreaturshantering, LSS eller
Low Stress Stockhandling (boskapshantering
med låg stressnivå). Den går ut på att djurskötaren med större kännedom om djurens
naturliga beteende, inte minst flockbeteendet, kan styra djuren med kroppsspråk och
rörelsemönster snarare än med tvång.
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Säkrare hantering efter utbildning
Forskare vid JTI och SLU har undersökt metoden i ett projekt finansierat genom Stiftelsen
Lantbruksforskning. 25 personer som hanterade djuren på tio gårdar med mellan 30 och
579 nötkreatur utbildades i LSS. Hur djuren
hanterades före och efter studerades och
djurens beteende videofilmades. Undersökta
moment var att flytta djur mellan hagar, att
skilja en tjur från flocken, att skilja på ko och
kalv samt att ta hem djur från betet. Skötarens hjärtfrekvens och tidsåtgången mättes.
Interaktioner mellan djurskötare och djur
bedömdes enligt en skala, till exempel från
småprat till skrik eller från klapp till slag. Situationer när djurskötaren var utsatt för skaderisk registrerades, till exempel när djurets
flyktbeteende triggats.
Fyra månader efter utbildningen gjordes
nya observationer och intervjuer. Det visade
sig att djurhanteringen blev säkrare med
LSS. Djurskötarna var bättre på att använda
sitt kroppsspråk och använde färre fysiska

påtryckningar. Riskfyllda och negativa djurbeteenden minskade kraftigt. Före kursen
noterades till exempel 30 tillfällen när djuren
trängde sig förbi djurskötaren, efter kursen
skedde det vid fem tillfällen. På sex gårdar
noterades inga riskfyllda eller negativa djurbeteenden alls.
Mer säkerhetstänkande och nya arbetssätt
Djurskötarna tänkte mer på säkerheten i djurhanteringen och en genomgående lärdom var
hur viktigt det är att inte pressa djuren.
Efter ett år genomfördes ytterligare en
intervju med djurskötarna.
– Det roliga var att många hade anammat
idéerna, blivit intresserade av att planera arbetet och hur man kan använda kroppsspråket, säger Eva Salomon, JTI, en av forskarna.
– En djurskötare sa ”nu har jag lärt mig att
vänta, jag var för pushig förut”.
LSS-utbildningen medförde förändringar
på gårdarna. Beprövade metoder som att

locka djuren med en foderhink eller en ensilagebal i frontlastaren kunde i några fall ersättas med LSS-metoden när djur skulle flyttas.
De fyra gårdar som använde hund eller fyrhjuling slopade detta efter utbildningen.
Forskarnas trodde att djurskötarens hjärtfrekvens skulle gå ned med LSS. Men eftersom metoden kräver att djurskötaren aktivt
rör sig mot och ifrån djuret gick den snarare
upp. Djurskötarna intygade i intervjuerna att
de kände sig lugnare så det var troligen ökad
fysisk aktivitet snarare än stress som gjorde
att hjärtfrekvensen inte gick ned som väntat.
LSS-metoden är utvecklad på stora gårdar
med ranchdrift. I Sverige hålls djuren inomhus under en stor del av året så hur man kan
applicera metoden i stallmiljö var ett önskemål från djurskötarna i undersökningen.
Projekt V1246019: ”Lugn och säker hantering av utegående djur
– en effektiv åtgärd för att förbättra arbetsmiljön och undvika
farliga situationer”
Eva Salomon, JTI, eva.salomon@jti.se

Fosforforskning för 34 miljoner kronor
I en ny rapport ger vi svar på frågan om hur vi ska kunna minimera fosforförluster från svensk jordbruksmark.
Christian Nyrén, vd

2008-2010 fick 24 forskningsprojekt dela
på 34 miljoner kronor i ett särskilt fosforprogram. Målet var att finna hållbara och
effektiva åtgärder mot fosforförluster från
jordbruksmark.
Nu är samtliga projekt slutrapporterade
och vi har fått många svar.
Under 2015 gav vi forskare vid SLU i
uppdrag att göra en syntesrapport av forsk-

ningsprogrammet. Vi presenterade resultat
från programmet vid ett särskilt seminarium
i höstas och vi har skickat ut den tryckta rapporten till rådgivare, forskare, politiker och
andra intresserade.
Till rapporten finns också en kortversion
med rådgivningstabell, praktiska råd med
mera. Du kan själv ladda hem eller beställa
rapporterna från lantbruksforskning.se.

I det här nyhetsbrevet kan du bland annat läsa
om säkrare djurhantering, minskat fungicidbehov i potatisodling och minskade kväveförluster från flytgödsel i vall. Det är forskning
som är bra för miljön, klimatet och plånboken
och som faktiskt kan rädda liv.
Trevlig läsning!

Mer kväve till vallen med syra i spridaren
Stora mängder kväve riskerar att försvinna som miljöskadligt ammoniak när man
sprider flytgödsel på vall. Men genom att göra gödseln surare med svavelsyra går
det att minimera kväveförlusterna.
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När flytgödsel sprids på vall riskerar en stor
del av kvävet att försvinna i form av ammoniak. Förlusterna är störst i kort stubb under
varma och blåsiga dagar. Förutom att gödseleffekten försämras leder det till övergödning,
försurning och förstärkt växthuseffekt, eftersom en del kväve omvandlas till lustgas
Svavelsyra som surgörare
Hur mycket kväve som förloras i form av
ammoniak styrs bland annat av flytgödselns
pH-värde som framför allt är högt i den rötade
gödseln. Vid ett lägre pH-värde blir nästan
allt lättlösligt kväve i stället ammonium och
ammoniakavgången upphör i princip helt.
I ett projekt som finansierats genom Stiftelsen Lantbruksforskning har forskare vid
JTI, SLU och Agroväst testat en metod som
används i Danmark och som går ut på att
sänka pH-värdet med hjälp av syra. Forskarna
gjorde praktiska försök med både orötad och
rötad nötflytgödsel och sänkte pH-värdet till
under 6 genom att tillsätta svavelsyra direkt
i spridartanken. Det krävdes cirka 3 liter per
kubikmeter orötad gödsel och 6 liter per kubikmeter rötad gödsel.
– Effekten var tydlig, vid både vårspridning

och sommarspridning minskade ammoniakavgången radikalt berättar Lena Rodhe,
forskare vid JTI. Förlusterna från den surgjorda orötade gödseln minskade med 50-75 procent och från den surgjorda rötade gödseln
blev kväveförlusterna i princip försumbara.
Investeringsstöd bra för miljön
Miljönyttan av surgörningen är uppenbar
och mer kväve kommer grödan till nytta.
Dessutom försvinner en osäkerhetsfaktor
och behovet av kompletterande kväve- och
svavelgödselmedel begränsas. Men strikt
ekonomiskt kan det ändå löna sig bättre för
lantbrukaren att kompensera för kväveförlusterna med mineralgödsel. I Danmark kräver
dock lagstiftningen att gödseln antingen myllas eller surgörs. Där finns också över hundra
utrustningar för att surgöra vid spridning.
– Det skulle behövas mer omfattande
investeringsstöd i Sverige för att gynna miljövänlig teknik säger Lena Rodhe. När allt fler
biogasanläggningar byggs ökar också tillgången på rötad gödsel med högre pH-värde.
Om det ska användas på ett miljövänligt sätt
behöver lantbrukarna kompenseras för de
extrakostnader det medför.

Försöken genomfördes på SLU:s försöksstation Lanna utanför Skara med nötflytgödsel på en gräsdominerad vall. Kväveförluster
kan visserligen bero på flera faktorer, vid
samtliga spridningstillfällen var det till exempel uppehåll medan vindhastigheten varierade något, men oavsett det var resultaten tydliga, surgörningen innebar en kraftigt minskad
ammoniakförlust.
Det finns ytterligare frågor som behöver
undersökas vidare, som hur marken påverkas
på lång sikt och hur arbetsmiljön kan bli säker
för dem som hanterar syran. Än så länge finns
inga återförsäljare av teknisk utrustning för
surgörning i Sverige men det är möjligt att
köpa utrustning direkt från Danmark.
Projekt H1333101: ”Surgörning av nötflytgödsel - effekt på
ammoniakavgången vid spridning av rötad respektive icke-rötad
gödsel i vall”
Lena Rodhe, JTI, lena.rodhe@jti.se
Artikeln har tidigare publicerats i Lantmannen #4 2016.

Fler färdiga forskningsprojekt
Du hittar projekten på lantbruksforskning.se/projektbanken
Projekt H0942171

Projekt H0960135

Projekt H0870020

Mer glykoalkaloider i ljuskänslig potatis
Glykoalkaloider är ett giftigt ämne som förekommer naturligt i små mängder i bland
annat potatis. Halterna kan öka kraftigt efter
skörd som ett resultat av stress i form av ljus
eller skador, men också efter att potatisen
förvarats kallt. Forskare vid SLU kunde konstatera att halterna varierar tydligt mellan olika potatissorter som exponerats för samma
mängd ljus. Ett antal sorter, bland andra King
Edward, Juliette och Early Puritan, fick höga
halter efter ljusbehandling. Några ljuskänsliga sorter var också känsliga mot skador medan andra var känsliga för en sorts stress och
motståndskraftiga mot en annan.
I försöken kunde forskarna uppmäta
glykoalkaloidhalter som sannolikt skulle ge
allvarliga medicinska symtom om knölarna
skulle ätas, men ett femtiotal stickprov av
ljuskänslig potatis i handeln (King Edward och
Solist) låg alla med god marginal under Livsmedelsverkets gränsvärde. Det finns alltså
anledning att tänka på hur potatis hanteras
och förvaras men ingen anledning att undvika
potatis av oro för glykoalkaloider.

Många fördelar med ekologisk
samodling av majs och åkerböna
Majs och åkerböna kan ersätta spannmål
respektive soja i foderstaten. Det finns flera
fördelar med att också samodla majs och
åkerböna i ekologiskt jordbruk. Visserligen
minskar antalet plantor för båda grödorna
jämfört med renbestånd men den totala
skörden blir ändå större. Åkerbönan gynnas
av närheten till majsen, växer sig längre och
får mindre angrepp av bladfläckar. Samodling innebär en effektivare markanvändning
och jämfört med renbestånd av majs är
ogrästrycket lägre och proteinhalten högre.
Forskarna rekommenderar tillsatsmedel,
syra eller bakteriepreparat, för att förbättra
kvaliteten.
En positiv miljöeffekt av samodlingen är
att kväveläckaget kan begränsas. Halten
mineralkväve i jorden minskade med i genomsnitt tio kilo per hektar i försöken, jämfört
med renbestånd.

God upplösning på Lantmäteriets höjdddata
Forskare på JTI har använt ett obemannat
flygplan för att ta fram högupplösta ytmodeller på områden med risk för fosforläckage.
Höjddata kan användas för att kartlägga risken för erosion, ytavrinning och stående vatten, tre riskfaktorer för fosforförluster. Resultatet av JTI:s mätningar stämde överens med
lantbrukarnas riskbedömningar för de egna
markerna, men studien visade att de generellt
underskattade riskområdenas storlek.
Flygmätningarna gjordes med tre olika
nivåer av upplösning, lantmäteriets äldre
höjdmodell på 50 x 50 meter, Lantmäteriets
nya nationella höjdmodell på 2 x 2 meter och i
upplösningen 1 x 1 meter. Skillnaden var liten
mellan de två senare medan den äldre upplösningen inte kunde användas som underlag för
fältspecifika åtgärder. Forskarnas slutsats är
därför att den nya nationella höjdmodellen är
en bra avvägning mellan exakthet och alltför
stora mängder data.

Projekt H0950131

Projekt H0833486

Bra protein till lamm
Forskare vid SLU har genomfört en litteraturstudie över vilka proteinrika fodermedel som
passar för att utfodra får i Sverige. Forskarna
studerade ärter, åkerböna, lupin, vicker, linfrö,
olika rapsprodukter och drank. I rapporten
finns korta beskrivningar och slutsatser för
de olika fodermedlen samt rekommenderad
maximal daglig mängd.
En bakgrund till projektet är att mycket få
svenska studier är gjorda inom området och
det fanns en kunskapslucka att täppa igen.
Hela rapporten finns tillgänglig i projektbanken på lantbruksforskning.se och på Fåravelsförbundets webbplats.
Forskarna poängterar i rapporten att tidigt
skördat vallfoder med inslag av klöver är det
fodermedel som tillgången är bäst på och
som kan bidra till merparten av det protein
som djuren behöver.

Lite kväveutlakning vid ekonomiskt optimum
Att kvävegödsla stråsäd för bästa ekonomiska utfall är i normalfallet också ett bra
miljöalternativ. När forskare vid SLU testade
att gödsla med kväve strax under och över
ekonomiskt optimum kunde de konstatera att
utlakningen per kilo spannmål inte påverkades nämnvärt så länge gödslingen ledde till
en skördeökning på åtminstone tio kilo kärna
per kilo kväve. Ytterligare kväve innebar minskad marginaleffekt och mer utlakning.
Utmaningen ligger i att kunna förutsäga
hur skörden kommer att svara på gödsling på
en speciell plats vid ett visst tillfälle. Verktyg
som nollrutor och N-sensor kan användas för
att anpassa gödslingen.
I ett av försöken på lerjord regnade det
kraftigt efter gödsling. Det ledde till att en
del kväve läckte ut snabbt. Kraftigt regn i
samband med gödsling har alltså en negativ
effekt på kväveutlakningen, men framför allt
vid riktigt höga gödslingsnivåer.

Projekt V0944047

Jämnare markyta med nytt efterredskap
Ett nytt efterredskap, tänkt att användas i
sockerbetsodling, gav en jämnare markyta
på både våren och hösten, än enbart plöjning.
Resultatet var också bättre än med tiltskärare. Den höst då redskapet, Albom II, testades
var extremt torrt, och behovet av att jämna
tiltorna var mycket litet. Därför fick man inga
svar på vilken effekten blir under växtsäsongen och på plantmaterialet under normala
förhållanden. Försöken pekar ändå på att
efterredskapet skulle kunna spara in en överfart med harv under vårbruket vilket minskar
tidsåtgången och förbättrar ekonomin.

Ny modell för basfinansiering av Sverigeförsöken
De senaste tio åren har Hushållningssällskapens regionala försöksverksamhet, de så
kallade Sverigeförsöken, fått närmare hundra
miljoner kronor i basfinansiering genom Stiftelsen Lantbruksforskning.
Medlen till Sverigeförsöken var tidigare
en del av utlysningen i stiftelsens program
för växtodlingsforskning. Men i och med att
vi 2014 gick över till en öppen utlysning med
fyra breda fokusområden lyftes Sverigeförsöken ut och fick en egen utlysning.
Det blev grunden för en diskussion kring
prioritering av vilka försök som stiftelsens
medel ska finansiera, en diskussion som nu
har landat i en ny modell för utlysningen.

Beställningsmodell och särskilt branschråd
Ett nyinstiftat branschråd, med representation av lantbrukare, rådgivare, Jordbruksverket, Lantmännen, Yara, SLU och länsstyrelser,
tar fram prioriteringar inom områden som
jordbearbetning, växtnäring, odlingsmaterial
och växtskydd. En slags beställning som bygger på relevans och näringens försöksbehov.
Hushållningssällskapen föreslår sedan
vilka försök som ska genomföras. Branschrådet går igenom förslaget och har möjlighet
att föreslå godkännande, nedskärningar och
strykningar. Efter bekräftelse från Hushållningssällskapen att man åtar sig uppdraget
är det stiftelsens styrelse som fattar beslut.

Treårigt perspektiv med årliga beslut
Basfinansieringen genom stiftelsen har under
de senaste åren legat på nio miljoner kronor
per år.Till det har tillkommit ytterligare en
miljon kronor som Hushållningssällskapen
fått direkt från de företag som samlar in
forskningsmedel. I den nya modellen kommer
stiftelsen att hantera hela summan, tio miljoner kronor per år.
Utlysningen kommer att ha ett treårigt
perspektiv men beslut tas årligen. Den nya
modellen kommer att kräva mer arbete än tidigare, men den kommer också garantera att
de mest relevanta försöken får finansiering
och bidrar med ny kunskap till lantbruket.

