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Ny testmetod för att diagnostisera klöveksem
Smittsamt klöveksem är en sjukdom som orsakar stora problem i lösdriftsbesättningar för mjölkkor i Europa och USA. För att enklare kunna studera utbredningen
i Sverige och utveckla lämpliga behandlingsstrategier har forskare vid SLU med
lovande resultat studerat en helt ny metod för diagnostisering av sjukdomen.
Smittsamt klöveksem är en sjukdom som
främst drabbar mjölkkor i lösdriftsbesättningar och som yttrar sig som sårigt och lättblödande eksem. Kons välbefinnande påverkas
negativt och därmed förmodligen även fruktsamhet och mjölkproduktion.
Orsaken till eksemen är inte helt klarlagd
men sjukdomen är kopplad till en infektion
med bakterier främst av arten Treponema
phagedenis. Eksemen påverkas också av
miljöfaktorer som fukt och dålig hygien.
Klövvårdare och klövexperter har märkt en
ökande förekomst av smittsamt klöveksem
i Sverige i och med övergång till lösdrift. De
allt större besättningarna kräver inköp av kor
vilket också kan öka risken för att sjukdomen
får fäste och sprids.
Diagnosen av sjukdomen ställs idag kliniskt och kräver att kon fixeras i en verkstol,
vilket är tidkrävande och ett riskmoment ur
arbetsmiljösynpunkt. Bedömningen är subjektiv och kräver speciell kompetens.
Forskningen söker nya diagnostiska metoder
Ett laboratorietest som enkelt fastställer om
en ko är smittad skulle vara till stor hjälp
både för forskningen och för lantbrukarna.
Forskare vid SLU har undersökt om proteiner
från Treponoma bakterien skulle kunna användas för att sätta upp antikroppstester för
analys av blod eller mjölk. Syftet var också att
undersöka om ett sådant test kan användas
för att avgöra om en ko är drabbad eller om
sjukdomen förekommer i en besättning.
– Vår studie är en av de första av detta
slag. Det är svårt att odla bakterien och att
rena fram de immunstimulerande proteinerna
som kan användas för diagnostiken, säger
Jenny Frössling, SVA.
Prover från drabbade och icke drabbade
svenska besättningar
I studien ingick 25 svenska besättningar
varav 15 besättningar var smittade av klöveksem. I dessa dokumenterades klövhälsan hos
samtliga kor i samband med klövverkning
och de kor som var drabbade identifiera-
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des. I de återstående 10 besättningarna där
klöveksem aldrig påvisats togs blod- och
mjölkprover av 10 slumpmässigt utvalda kor.
Totalt analyserades prover från 390 kor. Från
samtliga besättningar utom en togs dessutom tankmjölksprover.
God överensstämmelse på besättningsnivå
Testerna kunde inte hitta alla sjuka kor men
med rätt gränsvärden var det ändå möjligt
att minimera antalet friska kor som felaktigt
klassades som sjuka. Bäst resultat fick forskarna när resultaten summerades på besättningsnivå.
– Vi hade väntat oss att en del kor som
såg friska ut egentligen var sjuka och att den
del sjuka kor inte skulle ge utslag i testet.
Men vi blev positivt överraskade att de tester som gjordes av blodprov och mjölkprov
på individnivå i en besättning tillsammans
visade så bra överensstämmelse med tankmjölksprovet för besättningen, säger Jenny
Frössling.
Vid analys av tankmjölksproverna klassades de 10 friska besättningarna alla som
friska. De flesta av de drabbade besättningar-
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na klassades som smittade men i några fall
kunde inte forskarna påvisa spår av immunreaktioner i tankmjölksprovet och besättningen
blev felaktigt klassad som frisk.
Testerna behöver förfinas för att säkert
kunna avgöra om en besättning eller enstaka
individer är helt fri från sjukdomen. Men forskarna menar att metoden redan är tillräckligt
tillförlitlig för att användas i forskningsstudier
för att undersöka utbredningen av smittsamt
klöveksem. Om spår av antikroppar kan hittas
i tankmjölken och hos en stor andel av korna
så är besättningen med största sannolikhet
också drabbad.
– Det finns ett stort värde i att undersöka
spridningsgraden inom och mellan besättningar och att kartlägga spridningsvägar.
Testerna kan också ge indikation om vilka besättningar som har problem så att man för att
man bättre ska kunna sätta in förebyggande
åtgärder och minska spridning av sjukdomen,
säger Jenny Frössling.
Slutrapport Projekt V1130031, FoU Mjölk ”Ny metod för diagnostisering av smittsamt klöveksem”
Jenny Frössling, SVA, jenny.frossling@sva.se
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Grund vårbearbetning till våroljeväxter fungerar även på lerjordar
Att få våroljeväxter att etablera sig är ett kritiskt moment i försommartorra området, speciellt på lerjordar. För att öka odlingssäkerheten har forskare vid SLU studerat hur alternativa jordbearbetningsmetoder fungerar vid olika såtidpunkter och
påverkar resultatet i odling av vårraps.
Våroljeväxter är en viktig gröda i växtföljden
i de områden där problem med övervintring
gör det svårt och osäkert att odla höstoljeväxter. Men under torra förhållanden är det svårt
att med konventionell höstbearbetning få tillräckligt med fukt i såbädden för att småfröiga
arter som oljeväxter ska kunna gro. Därför har
en del lantbrukare testat grund jordbearbetning med tallriksredskap på våren för att se
om detta kan underlätta grödans etablering.
– Det finns en del lantbrukare som praktiserar grund jordbearbetning på våren men
det har inte funnits några studier av hur detta
påverkar struktur och fuktighet i såbädden.
Därför ville vi undersöka hur mycket man kan
göra avkall på kravet på en fin struktur för att
i stället få mer vatten till fröet, bra etablering
och en god skörd, säger Åsa Myrbeck, SLU.
Fältförsök och gårdsstudier i trakten av Uppsala
Försöken utfördes under tre år på jordar
med olika lerhalt; styv-, mellan- och lättlera.
Höstplöjning med konventionell såbäddsberedning och sådd jämfördes med tre varianter
av grund bearbetning; två gånger på hösten,
en gång på hösten och en gång på våren eller
två gånger på våren. Bearbetningsmetoderna
kombinerades med två olika såtider; tidig
respektive sen sådd.
Parallellt med fältförsöken pågick fältstudier hos odlare som redan tillämpade metoden med grund jordbearbetning.
Tillgängligt vatten mer avgörande än optimal
struktur
Efter sådd undersöktes såbäddens struktur
i fältförsöken och vattenhalten mättes. Sista
året bestämdes också vissningsgränsen för
beräkning av växttillgängligt vatten. Hos lantbrukarna gjordes såbäddsundersökningar
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och planträkning efter uppkomst.
Såbäddsundersökningarna visade att traditionell höstplöjning med efterföljande harvningar gav den bästa såbädden med högst
andel finjord men att såbotten samtidigt var
torrast. Grund vårbearbetning gav den grövsta såbädden. Tidigare modellstudier på SLU
har visat att våroljeväxter för säker groning
behöver en såbädd med minst 50 % aggregat som är mindre än 5mm. På samtliga tre
jordarter låg andelen runt eller oftast under
denna gräns.
Samtidigt hade de fält som endast jordbearbetats på våren den fuktigast såbottnen
och den högsta mängden växttillgängligt vatten. Efter höstplöjning däremot låg mängden
växttillgängligt vatten generellt under den
rekommenderade gränsens på 6 %.
Bäst skörderesultat gav grund jordbearbetning på hösten men två år av tre gav även
grund jordbearbetning på våren bättre skörderesultat än höstplöjning. Det andra året var
förhållandena på våren optimala och skörden
blev god oavsett behandling. Skillnaden mellan metoderna var emellertid ganska små.
– Det som var nytt för oss var att grund
jordbearbetning fungerade så bra även på
styv lera, säger Åsa Myrbeck.

Tidig sådd alltid bäst
Såtidpunkten gav stort utslag och tidig sådd
gav genomgående större skördar än sen
sådd.
Försöken visar att grund jordbearbetning
på våren bättre bevarar fuktigheten i marken
än höstplöjning och kan vara en bra metod
i områden med försommartorka. Metoden
sparar också kostnader när plöjning plus en
eller två harvningar ersätts med två körningar
med tallriksredskap. Risken med vårbearbetning är att såbädden blir alltför grov.
Bearbetningsdjupet måste noga anpassas till
markens vattenhalt.
– Någon generell rekommendation går inte
att ge förutom att tidig sådd av våroljeväxter
är att föredra. Alla jordar är olika och det är
lantbrukaren som känner sin jord och förutsättningarna på gården bäst. Men vi har visat
att det går att gå ifrån traditionell höstplöjning
till en grund jordbearbetning såväl höst som
vår, säger Åsa Myrbeck.
Slutrapport Projekt H1333180, FoU Växtodling ”Säkrare etablering av våroljeväxter med grund bearbetning på våren”
Åsa Myrbeck, SLU, asa.myrbeck @slu.se

Öppen utlysning och en forskningsdag i stiftelsens regi
Vår öppna utlysning är igång och det är stort intresse för de strategiska
programsatsningarna.
Nu har våren kommit och vår öppna utlysning
har öppnat. Nu kan du söka medel för ditt
projekt. I våra strategiska programsatsningar
inom mjölk och IPM, som vi utlyste tidigare i
vår, har det kommit in sammanlagt 26 ansökningar. Vilka som fått medel kommer vi att
presentera i juni.

16 maj kommer vi att ha vår årliga forskningsdag där vi uppmärksammar några av alla
projekt som vi varit med och finansierat. Där
kommer forskare att presentera sina projekt
och det kommer bland annat att handla möjliga åtgärder för att minska utsläpp av växthusgaser från idisslare, nya biomaterial av
restprodukter från växtodling och innovativa

Christian Nyrén, vd

verktyg för att hindra spridning av resistenta
bakterier hos får. Det kommer mer information om detta på mejl.
På nästa sida kan du läsa mer om årets öppna
utlysning.
Trevlig vår!

Naturliga fiender mot skadegörare i äppelodlingar
Naturliga fiender är en del av lösningen på problemet med skadegörare i svenska
äppelodlingar. Men för att maximera effekten av naturliga fiender behöver man
veta hur dessa kan understödjas.
Skadeinsekter, som bladlöss och
sköldlöss, kan orsaka stor skada
på skörden. Men den kemiska bekämpningen påverkar samtidigt
förekomsten av naturliga fiender till
skadeinsekterna.
I en ny studie som letts av docent Marco Tasin och hans kollega
Mario Porcel, vid institutionen för
växtskyddsbiologi, SLU, har man
undersökt hur naturliga fiender påverkar förekomsten av bladlöss och
sköldlöss i äppelodlingar.
Man har studerat både konventionella och ekologiska odlingar och
resultaten visar på tydliga skillnader
mellan de olika odlingssystemen.
Många naturliga fiender
I naturen finns redan många insekter
och spindeldjur som är naturliga fiender till
skadeinsekterna. I äppelodlingar spelar de en
mycket viktig roll för att minska antalet skadegörare. Dessa naturliga fiender lever oftast
främst på andra insekter och spindeldjur.
I studien över naturliga fienders roll vid
bekämpning av bladlöss och sköldlöss i äppelodlingar undersökte forskarna under tre år
hur de naturliga insektspopulationerna påverkade skadegörarna.
De skadegörare som undersöktes var röd
äpplebladlus, blodlus och kommasköldlus.
Under två säsonger placerade man ut äppelträd där dessa tre skadegörare hade etablerats. Träden placerades dels i odlingar som
brukades ekologiskt dels i konventionella
odlingar. Man mätte regelbundet utvecklingen
av både de naturliga fienderna och skadegörarna. Man samlade in ytterligare insektsprov
från träd i fruktodlingar och räknade både
skadegörare, nyttodjur och andra insekter.
Besprutning dödar även nyttiga insekter
I de konventionella odlingarna kunde forskarna konstatera att den kemiska bekämpningen
tagit kål på många naturliga fiender. Något
som Marco Tasin beskriver som en indirekt
slutsats om hur pesticider påverkar naturliga
fiender.
– När vi har en odling, en monokultur, som
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ofta sprutas med insekticider för att styra
produktionen påverkar vi även de naturliga
fienderna så att också de dödas, säger Marco
Tasin.
En annan observation var att den biologiska bekämpning som de naturliga fienderna
bidrog med var dubbelt så stor i de ekologiska odlingarna som i de konventionella.
– De jobbar mycket mer och kontrollerar
skadegörarna mycket bättre i de ekologiska
odlingarna, konstaterar Marco Tasin.
Slutsatser av studien
– Det vore bra om vi kunde minska användningen av pesticider även i den konventionella äppelodlingen, säger Marco Tasin.
Ett sätt är att hjälpa de naturliga fienderna
på traven, till exempel genom att skapa en
miljö som gynnar dem. Tidigare forskning
visar att det finns en positiv relation mellan
blomsterremsor och vissa naturliga fiender
till skadegörarna.
Det är en stor skillnad mellan att bara låta
gräset växa i en monokultur som äppelodling
och att låta annan växtlighet som blomsterremsor breda ut sig.
– Det betyder att om vi kan öka antalet
blomsterremsor på odlingen så ökar vi antalet naturliga fiender. Vilket i sin tur betyder att

2018 års öppna utlysning
Stiftelsen Lantbruksforsknings öppna utlysning är nu öppen. Steg 1 stänger den 15
juni klockan 15. I år kommer vi särskilt att
prioritera ansökningar inom livsmedel som
handlar om odlingen av spannmål, oljeväxter,
proteingrödor, sockerbetor och potatis som
påverkar relationen mellan skördens kvalitet
och volym. Vi välkomnar också ansökningar
med fokus på åtgärder som ökar precisionen
vid odlingsteknik samt tillförsel av växtnäring,

vi kan minska användningen av pesticider.
Svårt att sluta helt med pesticider
Att helt sluta med pesticider i konventionella
odlingar är idag inte möjligt, enligt Marco
Tasin. Även om det med forskningsresultaten
som bakgrund går att ta fram en plan för att
succesivt gå över från pesticider till användning av mer naturliga fiender är det en komplicerad process.
– I en konventionell odling behöver man
mäta resultatet av den ökade biologiska
mångfalden innan man vet om och hur mycket man ska spruta.Man behöver veta hur
mycket skadegörare man har och hur mycket
naturliga fiender man har, säger Marco Tasin.
Han konstaterar samtidigt att en ökning
av den biologiska mångfalden inom konventionell odling inte hjälper mycket om man
fortsätter att spruta som innan.
– Jag tror det behövs en rådgivare till hjälp
eftersom det här en metod som det tar några
år att utveckla, säger Marco Tasin.
Slutrapport Projekt H1256150, ”Studie över naturliga fienders
roll vid bekämpning av bladlöss och sköldlöss i äppelodlingar
samt odlingsteknikens inverkan på den naturliga regleringen av
skadeinsekter”
Marco Tasin, SLU, marco.tasin@slu.se
Mario Porcel, SLU, mario.porcel@slu.se
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stryks från vårt adressregister.

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

Projekt H1133275

Projekt H1144048

Projekt H1250090

Klumprotsjukans genetiska material
Biologisk markkartering är ett nytt sätt att
förutsäga risken för angrepp av jordburna
växtsjukdomar på lantbruksgrödor. Lantbrukaren kan lämna in jordprov till ett analyslaboratorium och inom en vecka få klarhet i
risken för angrepp av klumprotssjuka och
anpassa växtföljd och sortval därefter. Forskarna har fördjupat de grundläggande kunskaperna om biologin hos några patogener
och som först i världen har forskare vid SLU
kartlagt hela det genetiska materialet hos
organismen som orsakar klumprotsjuka.

Undvika frostskador på betor
I en forskning från Nordic Beet Research
foundation har man undersökt olika metoder
för att täcka över betor för att undvika frostskador. De provade fem täckningsalternativ
under åren 2011–13; halm och Toptex och
sedan variationer med övertäck-ning mot
frost med plats och Jupette. Det visade sig att
användning av vindskydd i form av helt
vindtätt material såsom plast och Jupette var
helt nödvändigt för att skydda ytter-lagret mot
frostskador. Med andra ord räcker inte halm
som isolering mot frost.

Östrogen i rödklöver stör fårs fruktsamhet
Fytoöstrogener finns i baljväxter, bland annat
rödklöver. Rödklöver är en viktig proteinkälla
för får och östrogenintaget kan leda till störd
fruktsamhet. Det finns ingen uppgift på nivåerna
av östrogeninnehållet i de rödklöversorter som
säljs i Sverige och därför har forskare från SLU
gjort sortprovning på rödklöver I Uppsala. I
studien jämfördes tolv rödklöversorter som
variera-de i typ, ursprung och ploiditet.
Resultaten visade att det fanns betydande
sortskillnader i koncentrationen av flera av de
mer verksam-ma fytoöstrogenerna i rödklöver.
Därför är det värdefullt för lammproducenter
att de kan få en indikation på om
östrogenhalten är hög eller låg i rödklövern.

Projekt H1133278

Sortresistens bra mot rotröta
I ett tidigare projekt har forskare tittat på en
ny jordburen rötrötesvamp på ärt och åkerböna, Phytophthora pisi. Tidigare experiment i
växthus visade att vissa sorter av åkerböna
var resistenta mot sjukdomen. De nya
experimenten genomfördes på olika platser i
Sverige och smittan hittades i alla sorters
jord på alla platser. Man hittade ock-så ett
samband mellan de nya och de gamla
växthusexperimenten. Det visade sig att sortresistens är ett relevant verktyg för att
skydda åkerböneodlingen mot rotröta
orsakad av Phytophthora pisi.

Projekt H1140217

Energieffektiv belysning i djurstallar
Det är svårt att få rätt belysning i djurstallar
eftersom smutsiga eller våta golv inte reflekterar så mycket ljus som torra och rena.
Djuren behöver ljus som är anpassat efter den
naturliga miljö som de en gång utvecklades
i. Dimensioneringsprogrammet Dialux är ett
bra hjälpmedel för att få rätt ljusstyrka samt
för energibesparing. Att tänka på är att inredningen i stallarna påverkar ljuset och det är
viktigt att man ritar in rätt inredning i Dialux.

Projekt V0930071

Projekt H1144183

Projekt H1356158

Säkrare avelsvärdering med hjälp av genomisk selektion
Genomisk selektion innebär att man använder DNA-markörer för avelsvärdering, vilket
möjliggör tidigt urval av avelsdjur. Detta har
kallats den tredje revolutionen inom husdjursavel, efter artificiell inseminering och
beräkningsmetoden BLUP. Vid användning
av genomiska avelsvärden krävs en större
population. Resultatet av det här forskningsprojektet var att man fick säkerhet när man
slog ihop referenspopulationen för de tre
nordiska röda raserna. Genomiska avelsvärden har en högre säkerhet än härstamningsindex men det finns fortfarande behov av att
mäta och registrera egenskaper som ingår i
avelsmålet tex avkastning etc. Detta projekt
har bidragit till införandet av en rutinmässig
genomiska avelsvärdering vilken startades
under projektets gång.

Markens såbäddsegenskaper påverkar
sockerbetornas uppkomst
I en stickprovsundersökning i Skåne undersökte forskare från SLU uppkomst som
funktion av såbäddsegenskaper och jordart.
Sambanden mellan såbäddsegenskaper
och uppkomsthastighet var oftast låga, men
uppkomsten försämrades av för grund eller
djup sådd. Det finns sällan tillräcklig med
vatten i såbädden och därför är det viktigt att
fröet får en god placering med bra kontakt
med såbotten. Jordarten hade liten eller
ingen betydelse. Sockerbetor visade sig vara
känsligare än korn i fråga om vattenhalt för
groning. I regel har jordbrukarna utfört sådd
och såbäddsberedning på ett bra sätt och fått
en god uppkomst, men vädret påverkar mycket och kan försena uppkomsten. Det finns
därför anledning att förbättra förhållandena
för etablering.

Bekämpningsstrategier mot nattskatta i
ekologisk växtföljd
Nattskatta och bägarnattskatta är några av
de värsta ogräsen i lantbruket. Forskare vid
SLU har undersökt vad som påverkar nattskattans fröbank och kommit fram till att
den påverkas mest av förfrukten. Syftet med
projektet var att undersöka om en designad
ekologisk växtföljd kunde minska ogräsen
och vilka grödor som gav bäst resultat. De
kom fram till att ogräsen klarar sig bäst med
lök och morot, men att förfrukter med goda
ogräskonkurrerande egenskaper kunde minska ogrästryck.

