
NYTT fråN

Nummer 1 2013

Genom att odla salix, energiskog, 
går det att minska mängden kadmi-
um i marken och i den efterföljande 
grödan. I banbrytande praktiska 
försök var kadmiumhalten i vete-
kärnan uppemot en tredjedel lägre 
efter fyra års salixodling jämfört 
med vete som inte haft salix som 
förgröda.

Salixodling minskar kadmiumhal-
ten i jorden och i den efterföljande 
grödan med upp till 8 % per år. Efter 
fyra års salixodling var halten kad-
mium i vetekärnan 28 till 32 % lägre. 
När salixplantan skördas försvinner 
kadmiet permanent från marken och 
under de år försöket pågick tydde allt 
på att den lägre kadmiumhalten var 
beständig. Även när rötterna läm-
nades kvar och frästes ned i jorden 
behölls den lägre halten. Det verkar 
som att kadmiet är stabilt bundet till 
rotresterna och åtminstone på några 
års sikt inte blir tillgängligt för nya 
grödor. Efterföljande veteskördars 
storlek och kvalitet påverkas inte av 
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förodlingen.

Tätare odling gav bättre effekt
För att få god markrenande effekt 
odlades salixen betydligt tätare än 
vanlig energiskogsodling. I försö-
ken odlades 9 eller 25 plantor per 
kvadratmeter, i stället för cirka 1 
planta per kvadratmeter vilket är det 
vanliga i kommersiell odling. Den 
markrenande effekten blev bättre 
med fler plantor men utbytet av bio-
massa var högre med 9 plantor per 
kvadratmeter. 

Växelbruk med salix och vete
Forskarna rekommenderar ett växel-

bruk med vete och salix. Fördelarna 
är flera: Låg kadmiehalt i marken, 
goda veteskördar och lättskördad 
salix som kan tas upp med rötterna. I 
Sverige står veteprodukter för en stor 
del av det kadmium vi får i oss. Där-
för är det önskvärt att minska kad-
miehalten. Forskarnas förhoppning 
är att det även finns ett kommersiellt 
intresse för renare vete.

För mer information:
Maria Greger, Stockholms universitet,  
08-16 12 10, maria.greger@botan.su.se

Projekt H0533091: ”Renare mark med Salix för 
odling av vete med låg kadmiumhalt”

allT kan bli bäTTre, även det som fungerar bra. Under hösten har 
vi på stiftelsen sett över våra rutiner för hantering av forskningspro-
jekt. Ett konkret resultat är en handbok för forskare som söker medel. 
Forskningen får gärna vara utmanande men det finns ingen anledning 
till att det ska vara svårt att söka medel. Vi kommer också att arbeta 
för kortare ledtider. Till exempel ska forskningsresultaten snabbare 
göras tillgängliga och spridas när ett projekt är avslutat. 

en VikTig kanal för att nå ut med den nya forskningskunskapen är 
rådgivarna. Under 2013 kommer vi att göra en särskild satsning för 
att rådgivare lättare ska kunna ta till sig och återföra den nya kun-
skap som har sitt ursprung i böndernas pengar. I slutet av förra året 
gick vi ut med en enkät till ett stort antal rådgivare. Nu följer vi upp 

2013 - Finansiärer & rådgiVare

den och använder svaren för att förbättra vår resultatspridning.

en annan VikTig grupp är de företag som samlar in forsknings-
medel och bidrar med finansiering. Under 2013 har jag föresatt mig 
att träffa minst en befintlig eller potentiell finansiär i veckan. När 
året är slut räknar jag med att ha träffat alla stiftelsens finansiärer, 
samt besökt ett antal nya som vill vara med och stötta forskningen. 
Målsättningen är att vi vid utgången av 2013 skall ha gjort en rejäl 
kraftsamling kring den privata insamlingen av forskningsmedel.

Med ljusa vinterhälsningar
Christian Nyrén
VD, Stiftelsen Lantbruksforskning



enstegsskörd av hampa  
ger bättre lönsamhet
Med enstegsskörd kan spillet vid 
skörd av hampa minska från 35-
50 % till runt 20 %. Det bäddar för 
bättre lönsamhet. Metoden borde 
fungera även för rörflen och andra 
energigräs.
Projekt V0840057

stor variation i optimal  
kvävegiva för ensilagemajs
Det är komplicerat att beräkna opti-
mal kvävegiva för ensilagemajs ef-
tersom mängden kväve som minera-
liseras i marken är svår att beräkna. 
En startgiva med både kväve och 
fosfor ger större skörd och högre halt 
torrsubstans.
Projekt H0648332

svårt att sortera ut  
smittad sättpotatis
Det är svårt, i praktiken meningslöst, 
att sortera ut utsädespotatis som bär 
på smitta av brunröta.  Ett uppfölj-
ningsprojekt pågår (H0942155).
Projekt S0649004 

Många utmaningar med  
okulär gradering av ogräs
Effekten av ogräsmedel mäts genom 
att det kvarvarande ogräset räknas 
och vägs. Forskarna undersökte 
möjligheten att gå över till okulär 
ogräsgradering, den metod som 
använts internationellt. Tyvärr var 
metoderna svåra att jämföra och ett 
byte av metod skulle innebära ett 
antal problem.
Projekt H0760007 

Foderstat med klöverensilage,  
raps och ärter bra för miljön
I en jämförelse mellan olika foder-
stater för mjölkkor hade alternativet 
med klöverensilage som komplet-
teras med raps och ärter bäst värden 
för energiförbrukning och klimatpå-
verkan. Visserligen kunde det orsaka 
mer övergödning än andra alternativ 
men forskarna bedömer att över-
gödningen går att hantera med olika 
odlingsåtgärder.
Projekt H0630077 

Mer bränslehalm  
med agnar i skörden
Praktiska försök med ny skördetek-
nik, där även agnarna tas om hand, 
visar att skörden av halm och andra 
skörderester för energiändamål kan 
öka med 14 %.
Projekt H0840065

Minskat kväveläckage  
med tidig höstsådd
En tidig sådd av höstgröda kort efter 
bearbetning minskar mängden mi-
neralkväve i jorden som riskerar att 
lakas ut. Kemisk avdödning av ogräs 
och spillsäd med glyfosat innebär 
tvärtom en avsevärd risk för läckage.
Projekt V0733238 

Olika växtföljder och 
bearbetningssystem
I projektet jämförs olika bearbet-
ningssystem i en varierad respektive 
ensidig växtföljd med avseende på 
gröda, mark och insatsmedel.
Projekt V0633013

svavel sänker molybdenhalten i foder
Höga halter av molybden i marken 
kan leda till kopparbrist hos idiss-
lare. Genom att gödsla med svavel på 
molybdenrika marker kan mängden 
molybden i fodret minskas så att 
kvoten mellan koppar och molybden 
blir bättre.
Projekt H0733451 

Fullfoder med hackat  
ensilage bra för tackor
Tackor som får ett fullfoder som 
består av hackat gräsensilage av god 
kvalitet och grovfoder äter mer och 
idisslar bättre, de utnyttjar fodret 
effektivare. Det ger högre mjölk-
produktion och förbättrar lammens 
tillväxt.
Projekt H0750372

behandling av höstvete är säker
Flera preparat mot åkerven testa-
des på hösthavre i olika doser och 
kombinationer. Trots att en del 
varianter orsakade en gulfärgning 
av grödan fick man inga oönskade 
skördereduktioner.
Projekt V0748160 

On-line-plöjning på lätt  
lera gynnar mark och gröda
On-land-plöjning, en plöjningsteknik 
där inget hjul går i plogfåran, kan ha 
positiva effekter på mark och gröda 
redan efter tre år på lätta lerjordar.
Projekt H0648350

svampgifter påverkas  
av sort och plats
Svampgifterna T-2 och HT-2 påverkas 
av sort och region. Även om skillna-
derna är stora mellan år verkar inte 
vädret spela någon roll. Däremot är 
risken större i mulljordar och när 
man odlar havre flera år i rad. Ge-
nom att skala och sortera spannmå-
len kan gifthalterna sänkas.
Projekt V0633018

Metod för att mäta  
svamp i spannmål undersökt
Genom att mäta förekomsten av det 
svampspecifika ämnet ergosterol 
med nära infraröd transmittans, NIT, 
i spannmål kan man få en indika-
tion på graden av fusariuminfektion. 
Mätresultatet kan störas av bland 
annat kvävegödsling och metoden 
visar fungerar sämre för riktigt höga 
värden.
Projekt H0760013

Havre med mindre lignin
En havresort med mindre lignin, 
osmältbara fibrer, har tagits fram 
genom att föra över egenskapen från 
en utländsk sort som inte passar för 
odling under svenska förhållanden.
Projekt S0636009

Vitaminer i vall
Så påverkar olika faktorer vallväxters 
innehåll av vitaminer.
Projekt H0630374 

Du hittar projekten i projektbanken på: 
www.lantbruksforskning.se/projektbanken 
Sök på projektnumret.

Fler Färdiga FOrskningsprOjekT
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Kalcium och 
magnesium under 
sintiden
Efter kalvning sjönk kalciumhalten 
i kornas blod, oberoende av om kal-
ciumgivan varit liten eller stor un-
der sintiden. Resultat från samma 
studie visar också att dagens re-
kommendationer för magnesiumin-
tag hos sinkor kan behövas justeras.

Forskare har studerat hur kalcium-
nivåerna i fodret under sintiden 
påverkar mineralomsättningen kring 
tiden för kalvning, med fokus på 
kalcium och magnesium. I försöket 
ingick 30 mjölkkor. Korna delades 
in i tre grupper som fick olika kal-
ciumgivor under de sista veckorna 
innan kalvning. I övrigt var foder-
staten identisk. Kalciumhalten var 
4,9; 9,3 respektive 13,7 gram per kg 
torrsubstans. 

kalciumhalten sjönk hos alla efter 
kalvning 
De kor som fick den lägsta kalci-
umnivån var mest effektiva i att 
absorbera kalcium under sintiden. 
Däremot var det inga tydliga skillna-
der mellan grupperna i hur väl kon 
anpassar sig till det ökade kalcium-
behovet efter kalvning. Halten av 
kalcium i blodet sjönk markant hos 
alla korna efter kalvning. 

justering av sinkors magnesiumintag 
Resultaten visade att de kor som fick 
den största kalciumgivan hade en 

sämre förmåga att resorbera mag-
nesium från magtarmkanalen. Det 
medförde att när kon kalvade och 
magnesiumbehovet ökade så var 
kons reserver av magnesium utar-
made. Därmed sjönk magnesiumhal-
ten i blodet till låga nivåer. Forskarna 
tror att de nuvarande rekommen-
dationerna för magnesiumintag hos 
sinkor kan behöva justeras uppåt.

Forskaren Kjell Holtenius rekom-
menderar lantbrukarna att se över 
magnesiumintaget hos sinkorna så 
att det inte är för lågt. 

livsviktiga ämnen
Kalcium och magnesium är två 

livsviktiga mineralämnen som måste 
ingå i fodret till både mjölkkor och 
andra djur. Brist på, eller obalans 
mellan, dessa mineraler medför 
djurhälsoproblem och minskad av-
kastning. Tiden runt kalvning är den 
period då korna är mest utsatta för 
hälsostörningar. 

För mer information:
Kjell Holtenius, SLU,  
kjell.holtenius@slu.se, 018-67 16 29

Projekt H0630382: Mineralutfodring av kor 
under sintid – samband med kalciumbalans 
och kalvningsförlamning

precis innan jul blev det klart att Stiftelsen Lantbruksforskning 
får statlig medfinansiering under 2013 och 2014. Forskningsrådet 
Formas kommer att finansiera ett nytt produktionsinriktat forsk-
ningsprogram tillsammans med Stiftelsen Lantbruksforskning och 
Stiftelsen hästforskning. Till skillnad från tidigare, när staten gjorde 
kollektiva återföringar av lantbrukares och trädgårdsföretagares 
miljöskatter, bygger det nya forskningsprogrammet på samfinansie-
ring där de tre medverkande parterna tar på sig tydliga ekonomiska 
förpliktelser.

FOrMas insats blir minst 23 miljoner kronor där 3 miljoner är öron-
märkta för hästforskning. Stiftelsen Lantbruksforsknings satsar i sin 
tur 15 miljoner kronor av privata insamlade medel. 

deT nya FOrskningsprOgraMMeT ska utveckla konkurrenskraf-
ten och stärka lantbruks- och trädgårdsföretagens betydelse för 
landsbygden. Det handlar också om att öka värden, skapa nya pro-
dukter och marknader samt att minimera påverkan på miljön.

under Februari ska de tre parterna träffas för att komma överens 
om formerna för det nya forskningsprogrammet. Stiftelsens inställ-
ning är att extern medfinansiering - statlig och privat - ska användas 
till forskning inom de delar av lantbruksnäringen och trädgårdsnä-
ringen som själva bidrar med forskningsmedel. Målet är att stiftelsen 
ska ha en gedigen privat finansieringsbas med ursprung i de gröna 
näringarna som ska användas för att attrahera mer pengar som kan 
investeras i ny kunskap.

nyTT FOrskningsprOgraM Med pengar Från sTaTen OcH näringen



posttidning b
stiftelsen Lantbruksforskning
105 33 stoCKHoLM

nyheter, pressmeddelanden,  
artiklar med mera:
www.lantbruksforskning.se

Mer än 1 400 projekt på nätet:
www.lantbruksforskning.se/projektbanken

prenumerera & ladda ned skrifter
www.lantbruksforskning.se/skrifter

ciTera Oss gärna  
och kom ihåg att ange källan! 
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Forskare har i ett projekt intresserat 
sig för den randiga dvärgstriten och 
det virus för vetedvärgsjuka som 
insekten kan bära. Resultaten visar 
att förekomsten av strit varierar 
från år till år, mellan olika områden 
och med temperatur. Om man vill 
förebygga vetedvärgsjuka behöver 
man ta hänsyn till dessa faktorer. 

Man kan stävja förekomsten av 
vetedvärgsjuka i höstvete genom 
odlingsåtgärder och kemisk bekämp-
ning. För att få kunskap om hur och 
när lantbrukaren bäst ska agera har 
forskare på SLU studerat hur ofta 
stritar förekommer, smittkällor och 
stritens utveckling i förhållande till 
grödans utveckling. Man har också 
studerat hur odlingsåtgärder, till 
exempel såtid, påverkar risken för 
angrepp av vetedvärgsjuka och om 
kemisk bekämpning under våren 
kan minska risken för angrepp.

Randig dvärgstrit en oregelbunden besökare 
med virus i bagaget
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resultaten visar på oregelbundenhet
Resultaten visar att stritarna förekom-
mer oregelbundet och på olika platser. 
När de finns, uppträder de tidigt 
under våren, redan vid +8 °C. Ande-
len stritar med virus varierar också 
avsevärt. Om man vill förebygga mot 
vetedvärgsmitta och bedöma risken 
för angrepp behöver man ta hänsyn 
till såtid, förekomst av stritar under 
höst och vår, väderleken under våren 
samt tidigare erfarenheter i området.

så går smittspridningen till
Bara den randiga dvärgstriten kan 
överföra vetedvärgsjukeviruset till 
höstvetet. Andra vanliga stritarter 
är inte smittbärare. Viruset kan inte 
heller överföras mekaniskt eller via 
jord- eller utsädessmitta. Stritar kan 
sprida viruset vidare kort efter att 
de sugit på smittade plantor och kan 
sedan förbli smittbärande ett par 
veckor eller mer.

gammal sjukdom på väg tillbaka?
Vetedvärgsjuka i höstvete är identisk 
med den förr så fruktade slidsjukan 
som förorsakade stora skördeförlus-
ter i början och mitten av 1900-talet. 
År 1996 konstaterades de första an-
greppen på senare tid i enstaka fält 
i Södermanland och Västergötland. 
Följande år, 1997, drabbades ett 100-
tal höstvetefält i Mälarområdet och 
Västergötland av starka angrepp. 
Skördenedsättningar i storleksord-
ningen 10-30 % var vanliga, och vissa 
fält drabbades av näst intill total 
missväxt.

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

Projekt V0548006: Vetedvärgsjuka i  
höstvete - odlingsåtgärder och  
behovsanpassad bekämpning

Stiftelsen Lantbruksforskning har som 
mål att skapa tillväxt och konkurrenskraft 
åt lantbruket och dess företagare genom 
att finansiera tillämpbar forskning och 
utveckling. Stiftelsen driver ett femtontal 
forskningsprogram. 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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