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REDAKTÖRENS RUTA
Under sommaren har SLF ställt ut på
Borgeby Fältdagar och Vall 2008. Det
har varit intensiva dagar som resulterat
i många nya prenumeranter. Kom ihåg
att tipsa andra som också kan vara
intresserade av att få Nytt om forskning
utan kostnad.
När det här skrivs förbereder vi oss för
Djurhälso- & Utfodringskonferensen i
Norrköping den 27-28 augusti och Elmia
Lantbruk Djur & Inomgård i Jönköping
den 22-25 oktober. Vi ses där!
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Ett annat viktigt datum att komma ihåg
är den 1 oktober. Det är sista dagen för
er som vill söka forskningspengar. Det
finns mer än 100 miljoner kr i över 15
forskningsprogram så låt inte ansökan
bli liggande.
Josefin & Johan

REDAKTIONEN
”Nytt om forskning” beskriver kortfattat
resultat från flera olika forskningsprojekt som finansierats av lantbrukare via
Stiftelsen Lantbruksforskning. Dessutom
förmedlas kontakter med forskare som är
kopplade till sina respektive projekt.
”Forskning lönar sig” är ett nyhetsbrev
som fokuserar på resultaten från ett
forskningsprojekt och beräknar de
kronor och ören som en lantbrukare
kan spara eller tjäna på att tillämpa
resultat från projektet.
Du kan prenumerera GRATIS på båda
dessa nyhetsbrev via e-post eller få
dem direkt hem i brevlådan.
Upplagan är ca 8 300.
Stiftelsen Lantbruksforskning
(Swedish Farmer’s Foundation
for Agricultural Research)
105 33 Stockholm
tel 08-787 50 00
fax 08-22 68 30
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Citera oss gärna, kom ihåg
att ange källan!

Potatis - fint som vin
Provsmakning av potatis är något nytt. I vanliga fall beskrivs potatis
bara utifrån kriteriet mjölig eller fast. Men olika potatissorter kan ha
”en smak av smör, örter och muskotnöt” eller ”en kärv doft av jord och syra”, detta visar
forskaren Tim Nielsen i ett projekt finansierat av Stiftelsen Lantbruksforskning.
Ett nytt sätt att presentera potatis för
riktiga finsmakare har tagits fram
av forskaren Tim Nielsen vid SIK –
Institutet för Livsmedel och bioteknik. Nielsen har tillsammans med
sin forskargrupp undersökt den
kemiska sammansättningen av doftämnen i olika sorters potatis.
Samtidigt
har
en
smakpanel
beskrivit de olika sorterna med smakoch doftord liknande de beskrivningar
vi är vana att se i samband med viner. Potatissorten ’Red Baron’ fick till
exempel beskrivningen ”en mörkgul,
halvfast och krämig potatis med lukt
av gräs och skog samt smak av smör,
örter och muskotnöt”.

Resultaten
ger
potatisbranschen
möjlighet att profilera olika potatissorter och öka kundernas intresse
för vilken sorts potatis de köper.
Potatisarna provodlades både på en
sandjord och på en mulljord. Den
största skillnaden var att mulljordspotatisen upplevdes som mjöligare
medan potatis från sandjord blev
gulare.
För mer information: Tim Nielsen, SIK
– Institutet för Livsmedel och bioteknik,
tel 046-286 88 23, e-post tn@sik.se
Projekt: H0642012 Inverkan av sort och
jordmån på potatisars arom.
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Uppväxten
påverkar kossan
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En ko som under uppväxttiden fått dia
en amko ger mjölk med högre proteinhalt än en ko som fötts upp på mjölk ur
en fastmonterad spene. Kor som fötts
upp på mjölk från spene har däremot
lägre cellhalt i mjölken och bättre juverhälsa. Detta visar en studie utförd av
forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet finansierad av SLF.

Driftiga sockerbetsodlares
bästa tips

• Frodig mellangröda med Brassica (kålväxter) gynnar den tidiga
tillväxten.
• Plöjningsfri odling med kultivator verkar inte vara sämre än grund
plöjning.
På varje gård anlades försöksytor i
de befintliga fälten där en rad olika
metoder testades. Målsättningen
lyckades inte riktigt men flera av
lantbrukarna fortsätter att prova
en del av de metoder som testades
under försöken, till exempel plöjningsfri odling.

Team 20/20 är en samling lantbrukare
som med stöd av Stiftelsen Lantbruksforskning och SBU, Sveriges Betodlings Utveckling AB, satsat på att öka
skörden från sockerbetorna med 20 procent samtidigt som kostnaderna för insatserna minskas med 20 procent. Här
är dessa sockerbetsodlares slutsatser
från projektet och bästa tips.

För mer information: Anita Gunnarsson, SLU, tel 040-53 72 63, e-post
anita.gunnarsson@ltj.slu.se
Projekt: 0344004 Mot maximal regional tillväxtpotential – ett On Farm
Research-projekt i sockerbetor.

• Spara inte på såbädden
• Antalet hoppstjärtar (Onychiurius)
ökade vid plöjningsfri odling men
inget tyder på att de faktiskt orsakade någon skördeminskning.
• Att använda rödklöverdominerad
mellangröda i höstvete före betor
fungerade dåligt. Klövern etablerades dåligt på grund av för tidig kvävegödsling i höstvetet men ingen
odlare ville riskera höstveteskörden
för att gynna klövern.
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Team 20/20 bestod av sju odlare,
sju rådgivare och två agronomer
från SBU samt ett antal forskare
från Sveriges lantbruksuniversitet
som blev inkopplade vid olika tidpunkter. Målet med projektet var att
öka skörden i sockerbetorna med
20 % samtidigt som kostnaderna för
insatserna skulle minska med 20 %.
Här är dessa sockerbetsodlares tips
och slutsatser från projektet:

62 kvigkalvar ingick i försöken och
delades in i tre grupper, en grupp
fick dia en amko, en grupp fick 8
liter mjölk/dag från en fastmonterad
spene och den sista gruppen fick 5
liter mjölk/dag från en fastmonterad
spene, vilket motsvarar en vanlig
uppfödningsmetod. Kalvarna växte
upp på en ekologisk gård och fick
därför först dia modern i 4 dagar
innan de delades in i grupper om
fyra kalvar vardera.
När kvigorna hade vuxit upp jämfördes en lång rad faktorer, bland
annat ålder vid första insemination,
inkalvningsålder och mjölkavkastning. Mjölken analyserades en gång
i månaden utifrån halter av fett, protein, cellhalt med mera. Hur länge
den första laktationen (mjölkningsperioden) pågick och kornas ålder
vid slakt jämfördes också mellan de
tre olika grupperna.
I de flesta fallen fanns inga skillnader mellan grupperna förutom att
tillväxten hos kalvar som fötts upp
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hos amko eller fått 8 liter mjölk var
högre upp till 4 månaders ålder
än de som fick den traditionella
mängden 5 liter mjölk/dag. Proteinhalten i mjölken var också högre
hos de kor som fötts upp hos en
amko i jämförelse med dem som
fötts upp med spene.
Fördelen med de kor som fötts upp
på 5 liter mjölk per dag var att de
hade lägre cellhalt i mjölken och
också bättre juverhälsa. En viss
skillnad i beteende märktes mellan
de olika grupperna, men ytterligare försök behövs för att fastställa
hur de olika uppfödningssystemen
påverkar kons beteende.

Cedomon fungerade också bättre
än kemiska svampmedel på bladfläcksjuka men sämre på flygsot.
Imazalil, ett kemiskt svampmedel och den aktiva ingrediensen
i till exempel Fungazil A25, hade
sämre resultat än väntat i försöken.
Detta ledde till att Jordbruksverkets
utsädesenhet rekommenderade att
en högre dos av medlet behöver
användas framöver. Att effekten av
vissa kemiska svampmedel försäm-

ras efter längre tids användning
är normalt eftersom svamparna
utvecklar starkare motståndskraft
mot medlen. Användningen av
biologiska metoder är därför ett bra
alternativ eller komplement att ha
för framtiden.
För mer information:
Lars Wiik, SLU, tel 040-41 52 75,
e-post lars.wiik@ltj.slu.se
Projekt: 0433013 Betningsmedel i
stråsäd och dess effekter.

För mer information:
Lena Lidfors, SLU, tel 0511-67 215,
e-post lena.lidfors@hmh.slu.se
Projekt: 0330048 Olika system för
uppfödning av kalvar.

Biologisk
bekämpning
bäst mot
bladfläcksjuka
Både ångning och bakteriemedlet
Cedomon är mer effektivt mot bladfläcksjuka på korn än kemiska
preparat. Användning av biologiska
preparat för att behandla utsäde mot
svampsjukdomar gav bra resultat i en
studie utförd av Lars Wiik, forskare vid
Sveriges lantbruksuniversitet.

ThermoSeed-metoden som använder ånga för att döda svamparna
fungerade bättre än de kemiska
växtskyddsmedlen på bladfläcksjuka men var mindre effektiv mot
flygsot. Cedomon är ett biologiskt
preparat vars aktiva ingrediens är
en naturligt förekommande bakterie som attackerar svamparna.
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Lars Wiik jämförde effekterna av
kemiska, fysikaliska och biologiska metoder för att minska svampsjukdomar i kornutsäde. De
använda testutsädena var naturligt infekterade av bladfläcksjuka,
fusarioser, Bipolaris och flygsot.
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Beställ från
SLF-biblioteket!
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007
110 miljoner kronor beviljades till
forskningsprojekt under förra året.
Beställ verksamhetsberättelsen för 2007
och läs mer om vad SLF gör. Du kan
också hitta hela projektkatalogen
under verksamhetsberättelse på
www.lantbruksforskning.se
ARBETSMILJÖ
En temaskrift som redovisar tre års
forskning inom området arbetsmiljö.
Ämnen som behandlas är olycksfall,
lantbrukares hälsa och risker vid
växtodling och stallarbete.
“Mer om Forskning nr 1/2006”.
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FJÄDERFÄ
Resultat från flera års forskning på
värphöns och slaktfjäderfä presenteras i
skriften ”Mer om Forskning nr 1/2004”.
POTATIS
Resultaten från de senaste årens
forskning på matpotatis presenteras i
”Mer om Forskning nr 2/2003”.

Direktsådd minskar
fosforläckage
- Ju mer jordbearbetning desto mer
fosforläckage, konstaterar Ararso Etana, forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet. När man sår direkt i
stubben utan att bearbeta marken, så
kallad direktsådd, blir förlusten av fosfor
som minst.
Vilken metod man använder för
att bearbeta sitt fält påverkar hur
mycket fosfor som kommer att lämna
fältet med avrinningsvattnet. Det är
markens struktur som påverkar hur
mycket av den fosfor som är bunden
till jordpartiklar som kommer att
försvinna från åkern. Markens
struktur i sin tur påverkas både av
mängden organiskt material och
vilken typ av jordbearbetning man
väljer.
Ararso Etana och hans forskarkollegor vid Sveriges lantbruksuniversitet har studerat markens
struktur i nio olika försöksfält runt

om i Sverige. Försöksfälten har
bearbetats på samma sätt i mellan 10
och 30 år. Deras resultat visar att de
metoder som används för att minska
jorderosionen också fungerar för att
minska fosforläckaget. Direktsådd är
den klart bästa metoden. Att lämna
mer halm kvar efter skörden skapar
också en bättre markstruktur och
minskar alltså erosionen och fosforläckaget.
Forskarna
studerade
markens
struktur i fem försök med plöjningsfri odling och i fyra försök med helt
slopad jordbearbetning, varav ett
försök med direktsådd och tre försök
med permanent vall.
För mer information:
Ararso Etana, SLU, tel 018 - 67 12 59,
e-post ararso.etana@mv.slu.se
Projekt: 0448004 Studier av risker för
jord- och fosforförluster i långliggande
jordbearbetningsförsök.

MJÖLKPRODUKTION
Läs om resultaten från tre års forskning
inom mjölkproduktion, produktkvalitet,
vall och utfordring, hälsa, avel samt
inhysning i ”Mer om Forskning nr 1/2003”.
Skrifterna ”Mer om Forskning” är
producerade av Oscarsson Text & Form.

Beställ skrifterna GRATIS på
tfn 08-787 54 15
fax 08-22 68 30
eller per post
Stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 Stockholm
Du kan också beställa via hemsidan
www.lantbruksforskning.se
eller på e-post till johan.thorburn@lrf.se

