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Ur skadesynpunkt är stinkflyn, 
trips och spinnkvalster de allvar-
ligaste skadegörarna på gurka i 
växthus. Trips- och spinnkvalster-
angrepp går bra att bekämpa biolo-
giskt, men inte stinkflyangrepp.

Enligt nya EU-direktiv skall integre-
rat växtskydd, så kallat IPM eller In-
tegrated Pest Management, tillämpas 
i hela Europa från 2014. Det innebär 
att flera kontrollmetoder skall kom-
bineras för att minska miljöpåverkan.

Mellan 2011 och 2013 genomfördes 
ett deltagardrivet forskningspro-
jekt, det vill säga att odlarna i stor 
utsträckning fick styra försökens in-
riktning, för att utveckla integrerade 
bekämpningsstrategier mot stinkflyn 
i växthusgurka. Olika växtskyddsåt-
gärder provades hos fem gurkodlare 
i Skåne och en i Östergötland och 
kompletterades med beteendestudier 
på skadegörare i laboratoriemiljö.

Stinkflyn gillar solrosor
Solros som fångstgröda för stinkflyn tes-
tades vid omplantering av gurkan under 
juni och juli månad då förekomsten av 
stinkflyn i växthusen är som högst.

- Solrosorna attraherade fler stink-
flyn än gurkplantorna. Antalet 

Doftfällor kan 
bli effektivare 
mot stinkfly
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solrosplantor i odlingarna begrän-
sades av praktiska skäl och var inte 
tillräckligt för att förhindra skador 
på gurkplantorna. Det går inte att 
utifrån våra resultat ange vilket antal 
solrosor som skulle behövas för att 
uppnå god effekt, säger Birgitta Rä-
mert, forskare på SLU.

Nya doftkombinationer behövs
Doftfällor betade med en allmän 
blomdoft vid namn fenylacetaldehyd 
(PAA) testades för möjlig massfångst av 
stinkflyn i och utanför växthusen, men 
fällorna fångade inte stinkflyn i tillräck-
lig omfattning. Att kombinera PAA-bete 
med andra attraherande doftämnen från 
solros skulle kunna öka effektiviteten. 

- Doftämnen i solros som stinkflyn 
reagerat på i laboratorieförsök är 
tänkbara kandidater för nya doft-

kombinationer, men här krävs mer 
forskning, säger Birgitta Rämert.

Odlarinflytande upplevdes positivt 
Odlarna som deltog i försöken upp-
levde sin medverkan som menings-
full och ansåg att försöken gav ny 
och användbar kunskap. 

- Både jag och odlarna menar att för-
sök där ”praktikerna” ges inflytande 
över utformningen ökar möjlighe-
terna att forskningen som genomförs 
blir relevant, resurseffektiv och ger 
snabba svar, avslutar Birgitta Rämert. 

För mer information:
Birgitta Rämert, SLU,  
040-415320, birgitta.ramert@slu.se

Projekt H1056021: ”Utveckling av integrerade 
bekämpningsstrategier mot skadeinsekter i 
gurka i samverkan med odlare”

FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSAGENDAN ”Lantbruk och trädgård 
2030” är klar. Agendan tar sikte på ökad konkurrenskraft och håll-
barhet hos företagen inom svensk primärproduktion.

UNDER AGENDAARBETET IDENTIFIERADES följande innovationsområden: 
 • Lönsam och hållbar tillväxt  
 • Hållbar intensifiering  
 • Fossiloberoende produkt- och affärsutveckling  
 • Konsumentattityder och matkvalitet  
 • Innovativa råvaror och värdekedjor

lANTBRUK OCH TRäDGåRD 2030 

AGENDAN SKA VARA VäGlEDANDE för finansiärer av forskning och 
innovation och ska ses som ett avstamp för det fortsatta samarbetet 
mellan näringarna, rådgivare, offentliga aktörer, universitet och högsko-
lor, forskningsinstitut och andra organisationer i innovationssystemet. 

AGENDAN SAMT FÖRDJUPNINGARNA i respektive  
innovationsområde finns för nedladdning på  
WWW.LANTBRUKSFORSKNING.SE. 

Soliga vårhälsningar 
Lena Strålsjö, forskningschef



Inhemsk foderråvara räcker 
Svensk mjölkproduktion med enbart 
inhemskt producerat foder och utan 
proteinfoderimport är möjlig. Detta 
gäller även när högavkastande mjölk-
kor tas med i beräkningen. God vall-
foderkvalitet är en förutsättning. En-
bart inhemskt producerat foder väntas 
inte ge några negativa effekter beträf-
fande djurvälfärd, mjölksammansätt-
ning eller miljö och klimat. Odling för 
självförsörjning av foder till svensk 
mjölkproduktion kräver ökad areal 
av främst raps och åkerböna. Detta 
skulle innebära en viss omställning i 
jordbruket och kräva att slättbygder 
med spannmålsgårdar ingår i pro-
duktionen. Handel mellan gårdar och 
regioner samt system för transporter 
har potential att ge betydande vinster 
i mjölkproduktionen och lantbruket.
Projekt H1030057

Olika uthålliga vallgräs 
Övervintringsförmåga är en viktig 
egenskap för att avgöra hur en art 
klarar svenskt klimat. Både i försök 
och praktisk odling har en snabb 
nedgång av tillväxtpotentialen obser-
verats hos exempelvis engelskt rajgräs 
och rajsvingel. Genom att förlänga 
den officiella tvååriga sortprovningen 
med ytterligare två vallår har uthål-
ligheten för sorter av engelskt rajgräs, 
rajsvingel, rörsvingel och rörsvingel-
hybrid kunnat utvärderas efter fyra 
års odlingstid. Resultaten visade att 
en bedömning av marktäckningen 
tidigt på våren kan en god prognos 
för ett bestånds tillväxtpotential. Re-
sultaten visade också att arterna upp-
förde sig olika i Svealand jämfört med 
Götaland. I Götaland är rajsvingel och 
rörsvingelhybrid uthålligare än eng-
elskt rajgräs. I Svealand är rörsvingel-
hybrid uthålligast till och med andra 
vallåret, men för tredje vallåret är det 
ingen skillnad mellan de studerade 
arterna. Rörsvingel och rörsvingel-
hybrid är de två uthållligaste arterna 
med mest stabil avkastning över fyra 
vallår, men det finns sortskillnader 
inom rörsvingelhybriden. Rörsving-
elhybriden Hykor har mycket god 
uthållighet i Götaland. Rörsvingelhy-
briden Hykors uthållighet i Svealand 
är inte lika stor som i Götaland, men 

fortfarande bättre jämfört med eng-
elskt rajgräs och rajsvingel. 
Projekt H0841007

Mindre kalium till majs
Majs kräver kalium, men inte så 
mycket som tidigare antagits. Det 
visar nya svenska försök. Flytgödsla 
måttligt till majsen och prioritera i 
stället den kaliumkrävande vallen. 
Notera brister och följ upp med foder-
analysen. Svenska försök beträffande 
optimal kaliumgiva för majs har 
tidigare saknats trots att kalium anses 
vara ett viktigt näringsämne för majs. 
På lätta jordar, där majs passar bra, 
är kaliuminnehållet litet. Försök från 
fem platser under tre år i södra Sve-
rige visar att kaliumgödsling till majs 
kan vara lönsamt, men bara i givor 
upp till 150 kg/ha. Rådande rekom-
mendationer för kaliumgödsling till 
majs bör därför kunna sänkas.
Projekt H1060274

Parasitdiagnosticering
Parasiten stora leverflundrans 
betydelse hos nötkreatur och får i 
Sverige har ökat under senare år. 
Stora leverflundran kan övervintra 
på betet som ägg eller som larver i 
snäckor. Av de snäckarter som stora 
leverflundran kan använda som mel-
lanvärd är Galba truncatula, amfibisk 
dammsnäcka, vanligast och mest in-
fekterad. Vid diagnosticering hos får 
och nötkreatur över ett års ålder kan 
både träck- och blodprover tas året 
runt. Vid undersökning av träck hos 
förstagångsbetande djur bör prov tas 
tidigast i oktober. Vid undersökning 
av blod hos förstagångsbetande djur 
bör blodprover från lamm tas tidigast 
i september medan blodprover från 
kalvar tas något senare.
Projekt H1050003

Skördetidpunkt styr kvalitet
Sortval, eller främst val av sorttyp, för 
vallgräs som odlas till hö eller ensilage 
har viss betydelse för näringskvaliteten. 
Men ännu större betydelse för närings-
kvaliteten har valet av skördetidpunkt. 
Det visar en studie om näringsvärdets 
utveckling kring första och andra vall-
skörd för flera marknadssorter av timo-
tej, ängssvingel, rörsvingel, rörsvingel-
hybrider, rajsvingel och engelskt rajgräs. 

Studien pågick under två år på ett antal 
platser i södra och mellersta Sverige. 
Förändringar i vallskördens innehåll 
beträffande fiber och energi kan ske 
snabbt i såväl återväxt som första skörd, 
enligt studien. De stora variationer i 
vallskördens näringskvalitet som identi-
fierades mellan olika geografiska platser 
och år är dock svåra att påverka.
Projekt H0841008

Vallfröval påverkar skördefönster
Skördefönstret kan breddas med i med-
eltal 9 dagar i förstaskörd. Breddningen 
av skördefönstret kan åstadkommas 
genom att använda en vallfröblandning 
innehållande tidiga sorter av timotej, 
ängssvingel, engelskt rajgräs och klöver 
alternativt en annan vallfröblandning 
innehållande sena sorter av timotej, 
engelskt rajgräs och klöver. Avkastning-
en blev lika stor i förstaskörd för en tidig 
vallfröblandning skördad tidigt som 
för en sen vallfröblandning skördad 
sent. Några säkra skillnader beträffande 
energiinnehåll i förstaskörden kunde 
inte fastställas. Den sena blandningen 
med stor andel engelskt rajgräs kan bli 
känslig för utvintring.
Projekt H0541248

Soja odlingsduglig i Sverige
Soja är odlingsdugligt i Sverige under 
förutsättning att sorter ur mognads-
grupp ”000” används samt att sojan 
odlas på varma jordar och sådden sker 
i perioden 15 – 25 maj. Soja kan odlas 
med flera olika radavstånd, men 25 
eller 50 cm ser ut att vara mer lämpliga 
än 12,5 cm. Detta kan bero på att större 
radavstånd dels ger mer ljus och vär-
me ner mellan plantorna, dels därför 
att radsådd minskar markpackningen. 
Skörd sker oftast i oktober, men soja är 
stråstyv och drösfast och kan därför 
skördas även på tjälad mark. En typisk 
avkastning ligger på 2 ton per hektar 
med en proteinhalt på 40 procent.
Projekt V1041021

Du hittar projekten i projektbanken på: 
WWW.LANTBRUKSFORSKNING.SE/PROJEKTBANKEN 
Sök på projektnumret.

FlER FäRDIGA FORSKNINGSPROJEKT
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Foderinnehåll 
kartlagt
Ett optimerat fodervärderingssys-
tem borgar för effektivare använd-
ning av näringsämnen och höjd 
lönsamhet i djurhållning. En studie 
har kartlagt de foderbeståndsdelar 
i fodervärderingssystemet NorFor 
som sällan analyseras och gett ny 
kunskap som öppnar för ytterligare 
optimering av NorFor.

NorFor är ett nordiskt fodervärde-
ringssystem som beaktar foders pro-
tein- och energiinnehåll. Samtidigt 
ger NorFor möjlighet att optimera 
foderstater utifrån både miljömässiga 
och ekonomiska parametrar. Nor-
Fors modell baseras på en detaljerad 
beskrivning av fodrets sammansätt-
ning och vad som sker med fodrets 
olika beståndsdelar i idisslarens 
mag-tarmkanal. Modellen har för-
utsättningar att bättre skatta djurets 
respons på en foderstat än tidigare 
använda modeller, men NorFor behö-
ver kalibreras ytterligare.

Korrekta analytiska metoder
När modellen inte fungerar fullt ut 
sänks lönsamheten i djurhållningen 
och näringsämnena utnyttjas sämre. 
För att NorFor ska fungera måste de 
analytiska metoder som ligger till 
grund för fodervärderingen vara både 
korrekta och passande. I NorFor delas 
fodret upp i följande fraktioner: fiber 
(NDF), råprotein (CP), stärkelse, råfett, 
fermentationsprodukter i ensilage och 
en restfraktion (RF). Restfraktionen 
beräknas som skillnaden mellan totalt 
innehåll och övriga fraktioner. 

Enligt NorFor antas restfraktionen i 
huvudsak bestå av lättlösliga kolhy-
drater. Dessa lättlösliga kolhydrater 
antas vara socker, pektin och be-
taglukaner. I NorFor benämns dessa 
tre lättlösliga kolhydrater ”Rest-
CHO”. En potentiell felkälla i NorFor 
är att betaglukaner inte förekommer 
i grovfoder. En annan möjlig fel-
källa är att det inte är klarlagt vad 
restfraktionen består av. En tredje 
potentiell felkälla är att det saknas 
vetenskapliga studier om grovfodrets 
totala sammansättning.

Restfraktion i NorFor studeras
Studien ”Kartläggning av den 
oförklarade delen i foderanalysen” 
genomförd av Peter Udén vid Sveri-
ges lantbruksuniversitet (SLU) tittar 
närmare på den så kallade restfrak-
tionen i NorFor. Fördelningen av 
vallgrödans innehåll före respektive 
efter ensilering studeras också. Dess-
utom undersöks om ensilagets sam-
mansättning kan beräknas utifrån 
grönmassans sammansättning.

ÖPPNA UTlySNINGEN 2014 befinner sig i slutet av steg två. Bered-
ningsgrupper bestående av vetenskapliga experter och relevansper-
soner har från de 96 ansökningar som lämnats in tagit fram förslag 
på vilka projekt som bör beviljas medel. Stiftelsens styrelse kommer 
ta del av förslagen och fattar därefter beslut om vilka projekt som 
beviljas medel den 18 mars. Huvudsökande meddelas därefter via 
e-mail om utfallet.

ÖPPNA UTlySNINGEN 2015 kommer också den genomföras i två 
steg, i enlighet med det nya forskningsprogrammet. Steg ett i 
den öppna utlysningen 2015 öppnar 1 april och stänger 2 juni. 
”Forskningsprogrammet 2015” samt ”Handboken 2015” läggs ut på 
stiftelsens hemsida 1 april.  

PåGåENDE OCH KOMMANDE UTlySNINGAR

Utifrån studiens analyser kan flera 
slutsatser dras. För det första att rest-
fraktionen till 99 procent består av 
socker, pektin och organiska växtsyror. 
Om socker, pektin och organiska växt-
syror bedöms ha samma egenskaper 
i mag-tarmkanalen kan NorFor kali-
breras och bli ännu lite mer precist. För 
det andra att grönmassans och ensila-
gets sammansättning kan identifieras 
till nära 100 procent med hjälp av de 
metoder som användes i studien.

En tredje slutsats är att det inte bara för-
brukas socker (WSC) under ensileringen 
utan även pektin, organiska växtsyror 
och stärkelse. En fjärde slutsats är att 
grönmassans innehåll av aska, råprotein 
och ammoniak under goda förhållanden 
kan användas för att uppskatta ensila-
gets innehåll av samma ämnen.

För mer information:
Peter Udén, SLU,  
018 - 67 20 58, peter.uden@slu.se

Projekt V1230037 ”Kartläggning av den oför-
klarade delen i foderanalysen”

DEN RIKTADE UTlySNINGEN till regionala forskningsfinansiärer 2015 
befinner sig i en fas där beredningsgrupper utvärderar ansökningarna. 
Ansökningar med inriktning på samverkan mellan forskare, rådgivare 
och lantbrukare och som har ett uttalat lönsamhets- och tillväxtfokus 
prioriteras. Stiftelsens styrelse beslutar vilka projekt som beviljas medel 
den 18 mars. Huvudsökande meddelas därefter via e-mail.

DEN RIKTADE UTlySNINGEN till de nationella fältförsöken 2015 
befinner sig även den i en fas där beredningsgrupper utvärderar 
ansökningarna. Ansökningar med inriktning på regionala fältförsök, 
metodutveckling med inriktning på fältförsök och annan tillämpad 
forskning prioriteras. Stiftelsens styrelse beslutar vilka projekt som 
beviljas medel den 18 mars. Huvudsökande meddelas därefter via e-mail. 
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Manuell räkning av jordgubbsviv-
lar i fält är bästa verktyget för att 
bestämma bekämpningsbehovet. En 
tidig behandling med en kemisk pro-
dukt är viktigast för lyckad bekämp-
ning av jordgubbsvivel. Fysikaliskt 
verkande produkter är ineffektiva 
mot trips i jordgubbar. Kommersi-
ella verktyg för säkra gråmögelprog-
noser i jordgubbar saknas.

Skadegörarna jordgubbsvivel, trips 
och gråmögelsvamp står för en stor del 
av skördebortfallet i svensk jordgubbs-
odling. Bästa sättet att bestämma be-
kämpningsbehovet av jordgubbsvivel 
är manuell räkning i fält. Används 
antalet skador i fält som tröskelvärde 
blir bekämpningsinsatserna för sena.

- En tidig behandling med en kemisk 
produkt är viktigast för lyckad be-
kämpning av jordgubbsvivel. Calypso 
är användbart som alternativ till 
syntetiska pyretroider. Kommer det 
mycket vivlar behövs en sen behand-
ling som komplement, säger Birgitta 
Svensson, forskare vid SLU.

Tröskelvärden ointressanta
Jordgubbsvivlarna kan fångas genom 
håvning, skakning eller i doftfällor. 

- Tröskelvärden är ointressanta. Finns 
vivlarna där så bör de bekämpas, sär-
skilt om det är i början av blomningen, 
säger Birgitta Svensson.

Jordgubbsvivel 
bekämpas 
bäst tidigt

Doftfällor för jordgubbsvivel fungerar 
bra före blomning. När fälten börjar 
blomma blir plantorna alltför tilltalan-
de och vivlarna struntar i doftfällorna. 

- Nya doftämnesblandningar beståen-
de av både insektsdofter och växtdofter 
kan få vivlarna att välja doftfällorna 
istället för plantorna även under blom-
ning, säger Birgitta Svensson.

Svårt bestämma tripsart snabbt
Beträffande bedömning av bekämp-
ningsbehov för trips ger kontroll av 
blommorna en första indikation på 
om det förekommer inflygning av 
trips. Nästa steg är att avgöra om det 
är en skadlig trips eller inte.

- Det finns en mängd tripsarter. Vi 
saknar tyvärr en snabb metod för att 
avgöra vilka arter som finns i blom-
morna. Vi behöver reda ut vilka av 
tripsarterna som lägger ägg, som se-
dan blir larver som i sin tur orsakar 
skador, säger Birgitta Svensson.

Vad som får en del tripslarver att stanna 
på karten är inte klarlagt. Varmt och torrt 
väder ger dock fler tripslarver på karten. 

- Vid våra försök vid Rånna försöks-
station i Skövde användes jordgubbs-

Stiftelsen Lantbruksforskning har som 
mål att skapa tillväxt och konkurrenskraft 
åt lantbruket och dess företagare genom 
att finansiera tillämpbar forskning och 
utveckling. Stiftelsen finansierar forsk-
ning inom fyra fokusområden. 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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sorten Sonata. Utifrån resultaten i 
dessa försök kan inte fysikaliskt ver-
kande produkter som såpa och mal-
todextrin rekommenderas mot trips i 
jordgubbar, säger Birgitta Svensson.

Osäkra gråmögelprognoser
Säkra prognosverktyg för gråmögel 
finns inte på marknaden än. Därmed 
måste jordgubbsodlare även fortsätt-
ningsvis förlita sig på egna erfarenhe-
ter och den aktuella vädersituationen. 
Nattemperaturer över 15 grader och 
hög luftfuktighet under flera timmar 
på natten, särskilt i maj månad, ökar 
risken för gråmögelangrepp.

- Det brittiska prognosprogrammet 
BOTEM bygger på uppmätta väder-
data och gör sedan en riskbedöm-
ning, men odlarna är inte villiga att 
ta några större risker beträffande 
gråmögel eftersom det inte går att 
åtgärda befintliga gråmögelangrepp.

För mer information: 
Birgitta Svensson, SLU 
0705-436438, birgitta.svensson@slu.se

Projekt H1056116: ”Integrerat växtskydd i 
jordgubbar”
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