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Trevlig sommar och missa inte våra svar i ATL!
Det var har varit en minst sagt märklig vår med en global pandemi som har tvingat oss till
stora uppoffringar i vardagen. Våra utlysningar har löpt som planerat och vår öppna utlysning
har stängt och första steget kommer under sommaren att granskas och bedömas för att i
september fatta beslut om vilka som går vidare till det andra steget.
Vi ses tyvärr varken på Borgeby eller Brunnby i år, men sådana är tiderna. Vi hoppas på nya
år med fler möjligheter till fysiska möten.
En rolig sak är att vi har en återkommande spalt i ATL, fråga forskaren, där lantbrukare kan
ställa frågor om forskningsrelaterade saker. Vi har hittills bland annat svarat på frågor om
lagring av morötter, belysning i ladugårdar och vad man kan göra med marginalmarker. Håll
utkik i ATL framöver och har du en fråga, skicka in den till lantbruksfragan@atl.nu.
Vi vill också påminna om att armbandet med texten Jag hjärta landsbygden fortfarande finns
att köpa på land.se/shopping och 20 kronor per sålt armband går till Stiftelsen
lantbruksforskning.
Här kan du läsa hur kansliet är öppet i sommar.

Trevlig sommar!
Christian Nyrén, vd
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Positiv effekt av kalkning - men inte för alla grödor
Ger kalkning det resultat man vill ha? Och är det någon skillnad på strukturkalk och
kalkstensmjöl? I ett projekt från Hushållningssällskapen har man tittat på fyra olika grödor och
gjort försök för att reda ut detta.
- De tydligaste resultaten är att vi i medeltal fått positiva struktureffekter av kalkning – oavsett
kalkslag, säger Anita Gunnarsson. Det fanns dock ett tydligt samspel mellan resultat och
plats.
Läs mer.

Fråga forskaren i ATL
Sedan ett tag tillbaka kan du som behöver fråga om lantbruksforskning fråga vår forskningschef
Mattias Norrby i tidningen ATL. Han ställer i sin tur frågan vidare till någon av de forskare som fått
medel av Stiftelsen Lantbruksforskning.
- Vi på Stiftelsen Lantbruksforskning tycker att det är viktigt att vi genom ATL kan nå fler
lantbrukare med den forskning som de själva är med att finansiera. Vår paroll är nytta för
näringen och här får vi en möjlighet att visa att forskningen kan bidra till hållbarhet och lönsamhet
på gårdsnivå, säger Mattias Norrby till ATL.
Läs mer.

Gullviks firar 100 år med att skänka
100 000 kronor till forskning
I år firar Gullviks 100 år. Gullviks är en av
Stiftelsen Lantbruksforsknings finansiärer och
vill i samband med firandet av 100-årsdagen
skänka 100 000 extra kronor till forskning
kopplad till Covid 19.
- Stiftelsen Lantbruksforsknings finansierar
försök och forskning med syfte att skapa nytta
för näringen. Det är det extra kul att Gullviks väljer att stötta näringen ytterligare genom sin gåva
till oss, säger Christian Nyrén.
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Läs mer.

Stiftelsen JTI kommer utlysa medel
till forskning inom jordbruks- och
miljöteknik
Stiftelsen JTI samarbetar med Stiftelsen
Lantbruksforskning genom att göra utlysningar
av forskningsmedel till forskning och
utvecklingsprojekt inom jordbruks- och
miljöteknik. Sammanlagt skall i satsningen 50
miljoner kronor delas ut fram till 2027. Nu tar vi
det andra steget och nästa utlysning öppnar
den 1 oktober. Mer information kommer att
finnas på Stiftelsen Lantbruksforsknings
hemsida när det närmar sig.
Läs mer.

Köp armband för att stödja
stiftelsens verksamhet!
LRF Media säljer ett armband med texten JAG
HJÄRTA LANDSBYGDEN där 20 kronor per
sålt armband går till Stiftelsen
lantbruksforskning. Produkten visade sig vara
så populär att den gick in på topp tio på årets
lista över mest sålda produkter. Det tycker vi
är mycket roligt!
Köp ditt armband här.

Bättre djurhälsa minskar behovet
av antibiotika

Ny analysmetod för en förbättrad
juverhälsa

I ett projekt från SLU har man undersökt hur
infektioner i mjölkproducerande
nötkreatursbesättningar påverkat total
sjuklighet, förekomst av antibiotikaresistens
och besättningens produktion. Denna och
tidigare studier tyder på att djurhälsa och
produktion i mjölkkobesättningar gynnas av
frihet från de infektioner som studien
undersökt, BRSV och BCV. Bättre djurhälsa
minskar behovet av antibiotikabehandlingar
och därmed selektionstrycket för
antibiotikaresistens.

För att identifiera kor med intramammära
infektioner har ett forskarteam på Eurofins
undersökt en ny analysmetodik för
differentiering av somatiska celler, en så kallad
DSCC. I studien fann man att i de fall där
DSCC använts i kombination med att titta på
celltalet, kan man tydligare se juverhälsan än
när man bara gått på celltalet. Man fann också
att det inte var någon större skillnad på
upptäckt av mastinfektion om man räknade
celltal eller använde DSCC. De vore också
önskvärt att vidare undersöka i praktiken om
användandet av DSCC kan ge potentiell
förbättrad juverhälsa.
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