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Med hjälp av ett antal tumregler 
kan du få svar på vilket skördesys-
tem som har bäst förutsättningar 
att minska dina kostnader vid 
spannmålsskörd. Det handlar om 
att göra en avvägning mellan flera 
faktorer där vädret har stor inver-
kan samtidigt som det både är svårt 
att förutse och varierar mellan olika 
delar av landet.

Ju större risk för att det regnar under 
skördeperioden desto viktigare är det 
att ha tillräcklig skördekapacitet för 
att bärga skörden under de tillgängli-
ga tröskdagar som återstår, dagar när 
det inte regnar och vattenhalten i grö-
dan håller en acceptabel nivå. I delar 
av landet där det oftare regnar under 
skördeperioden, som Skåne, kan det 
vara motiverat att ha en något högre 
kapacitet än det teoretisk optimala. I 
Östergötland och Uppland regnar det 
mindre och där är det också svårare 
att motivera extrakapacitet.

Låtsas som 
att det  
regnar när du 
väljer skördare
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Skördevattenhalten  
och areal viktiga parametrar
På en mindre gård, under 100 hek-
tar, bör man välja en lägre maximal 
skördevattenhalt. Ett välfungerande 
alternativ är att gradvis höja toleran-
sen för skördevattenhalt från 18-24 
procent ju längre skördesäsongen 
pågår. För framför allt små gårdar 
är investeringen i egen torkanlägg-
ning betungande, central torkning 
är därför ett alternativ som man 
bör överväga. Visserligen förlorar 
man flexibilitet angående grödval 
och försäljningstidpunkt men den 
ekonomiska besparingen kan vara 
betydande. I forskarnas slutrapport 
finns fler vägledande tumregler.

Liten effekt av förändrat klimat
Forskarnas beräkningar visade att 
ökad nederbörd och högre tempera-
tur, en befarad effekt av den globala 
uppvärmningen, har mycket liten 
effekt på antalet tillgängliga tröskda-
gar. Den högre temperaturen gör att 
skörden torkar snabbare efter regn 
och det kompenserar i stort sett för 
en ökad regnmängd.

För mer information:
Alfredo de Toro, SLU 
018-67 18 46, alfredo.de.toro@slu.se

Projekt H0833527: ”Lönsamhet i skörde- och 
odlingssystem för spannmål vid varierande 
väderlek och ökande nederbörd”

I våraS beSökte jag forskningscentret för lantbrukets djur på SLU 
i Uppsala. Sedan verksamheten startade i början av 2012 har man 
vinnlagt sig om att undvika smitta genom förebyggande arbete och 
strikta rutiner. Det har gett resultat. Grisarna på anläggningen har 
haft en markant snabbare tillväxt jämfört med den tidigare besätt-
ningen på SLU. Åldern vid 30 kg är 65 dagar, genomsnittet i kommer-
siella anläggningar är 80 dagar. Det placerar SLU-anläggningen i linje 
med de 10 procent bäst producerande anläggningarna i Sverige.

reSuLtaten vISar att smittskydd och djurvälfärd är lönsamt och att 
forskningen kan visa vägen för näringen. Dessutom gör det goda häl-
soläget att annan forskning, till exempel jämförande utfodringsför-

Snabbväxande grISar och Snabbväxande mäSSa

sök, ger rättvisande resultat. Det finns alltså goda skäl att fortsätta 
investera i forskning, det lönar sig.

borgeby FäLtdagar slog som vanligt rekord i antal besökare förra 
året. Stiftelsen Lantbruksforskning kommer att vara på plats i år, den 
26 och 27 juni, som vanligt. Du är välkommen att träffa oss i stortäl-
tet vid ingången, du hittar oss i monter S90.

med varma sommarhälsningar
Christian Nyrén
VD, Stiftelsen Lantbruksforskning



Studier av fodrets kretslopp
75 procent av den svenska åkerarea-
len används för att odla foder. Fors-
kare vid SLU har påbörjat ett arbete 
med att studera fodrets kretslopp 
och dess miljöeffekter. Läs mer på 
WWW.SLU.SE/FODRETSKRETSLOPP.
Projekt H0941228

Förbättrad lönsamhet  
med rätt proteinhalt i fodret
Genom att se över sin proteinut-
fodring och testa sig fram kan 
mjölkbönder optimera lönsamheten 
även när mjölkpriset och foderpriset 
förändras. Rapsmjöl gav större pro-
duktionsökning än sojamjöl.
Projekt V1030043 

raps fint för mjölkkor
Rapsfrö och kallpressad rapskaka 
fungerar bra som foder till mjölk-
kor. Lönsamheten var högre i senare 
delen av laktationen i försöken med 
rapskaka eftersom korna åt mindre 
blandfoder.
Projekt V0930072

Fodermedelstabell  
för grisar på webben
En fodermedelstabell för fodervärde-
ring för grisar har gjorts tillgänglig 
på SLU:s webbplats. Tabellen bygger 
på det franska systemet för net-
toenergi. I tabellen finns utförlig 
information om näringsinnehåll och 
rekommendationer.
Projekt V0850240

bättre foder med samodling
Majsskörden minskar men fodret 
blir bättre när man samodlar med 
åkerböna. Smältbarheten ökar och 
proteinhalten höjs något. Däremot 
går inte blålupin att samodla med 
majs eftersom den konkurreras ut.
Projekt S0830433 

Skörda majs snabbt efter frost
Majs som utsätts för frost får snabbt 
sämre egenskaper. Därför är det vik-
tigt att majsen skördas senast veckan 
efter en så kraftig frost att majsen 
vissnar i toppen.
Projekt H0841018

tåliga högavkastande  
sockerbetor behövs
Dagens nematodtåliga sockerbetor 
ger sämre skördar än normalsorter 
på smittfri mark. Nya tåliga och 
högavkastande sorter skulle öka 
skördarna totalt.
Projekt V0944027

Webbverktyg för betodlare utvecklas
Det går inte helt att ersätta vägning 
av sockerbetor och blast med  
reflektansmätningar och mätningar 
av nackdiametern för att få reda 
på tillväxten. Ett webbverktyg där 
odlare kan utbyta erfarenheter och 
kunskap har börjat utvecklas.
Projekt V1044060

Förnybart mineralkväve  
realistiskt alternativ
Kostnaden för att producera mineral-
kväve med förnybar energi varierar 
mellan olika energislag och skala. 
Småskalig produktion baserad på 
vindkraft beräknas kosta drygt fem 
gånger mer än storskalig produktion 
baserad på förbränning av biomassa. 
Det senare alternativet skulle kunna 
konkurrera med fossilbaserad  
produktion och bygger på kraftig 
ökning av salixodling i Sverige.
Projekt H0840069

Småskalig biogasproduktion  
möjlig med rätt förutsättningar
Tekniken för småskalig framställ-
ning av biogas finns tillgänglig 
men det är svårt att få lönsamhet 
på grund av höga investeringskost-
nader. Med dagens förutsättningar 
krävs en stabil och betalningsvillig 
kundkrets som har möjlighet att tan-
ka fordonen med långsamtankning.
Projekt H1040133

tarmbakterier mer varierande  
och vanliga än tidigare känt
Tarmbakterier av släktet Brachyspira 
förekommer i ett stort antal arter 
och varianter. Flera av dem kan före-
komma samtidigt i samma värddjur, 
till exempel en gräsand. Brachyspira-
bakterier kan smitta grisar och höns 
och eventuellt även människor.
Projekt V0550134

Så undviker du salmonella från fåglar
Fåglar kan sprida salmonella och det 
kan innebära en risk för nötdjur som 
hålls i öppna stallar eller utfodras 
utomhus. Smittrisken kan sänkas 
genom att minska antalet fåglar, upp-
rätthålla god hygien, skydda foder 
och utsatta miljöer samt genom att 
inte mata fåglar vintertid.
Projekt V0930063 

riskbeteende trots medvetenhet
Lantbrukare är medvetna om farorna 
som kan uppkomma vid arbete med 
djur inom mjölkproduktionen men 
väljer i en del fall risk framför säker-
het och ser det som en naturlig, men 
oroväckande, del av jobbet.
Projekt H0935274

kostsamt med  
förlängt mjölkningsintervall
Ett förlängt mjölkningsintervall kan 
uppstå vid tekniskt stopp i automa-
tiska mjölkningssystem. Det ledde 
till minskad mjölkmängd under 10 
dagar och till förhöjda celltal under 
1-2 dagar i försöken. Förhöjda celltal 
kan innebära att betalningen för 
mjölken sänks trots att kvaliteten 
inte är sämre.
Projekt V0830403

ny kunskap om potatisbladmögel
Studier av organismen som orsakar 
potatisbladmögel har gett ny kun-
skap och forskarna har identifierat 
motståndskraftiga potatissorter.
Projekt H0736001

bättre fältförsök med bättre platsval
Markens egenskaper kan variera 
stort mellan olika närliggande plat-
ser. Genom att vara noggrannare i 
sitt val av försöksplats får man mer 
rättvisande resultat från fältförsök.
Projekt V0755013

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

FLer FärdIga ForSknIngSprojekt
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Bädda för  
friskare smågrisar 
med halm
Suggor som får rejält med halm inför 
grisning och deras kultingar mår 
bättre. Dessutom förbättras tillväx-
ten. Att använda mer halm tjänar 
alltså alla på.

Strategisk halmning innebär att sug-
gorna får en större mängd halm inför 
grisning. På det sättet får de och de 
nyfödda kultingarna ett mjukt och 
isolerande underlag under förloss-
ningen och under de första levnads-
dagarna. Suggan ges möjlighet att 
bygga ett bo, en naturlig instinkt 
hos grisar, smågrisarna får ett bättre 
mikroklimat och både suggan och 
smågrisarna skyddas från skador.

mindre skador på  
klövar, ben och spenar
Två tredjedelar av femdagarsgri-
sarna i kontrollgruppen hade för-
slitningsskador på klövar eller ben. 
I försöksgruppen var bilden en helt 
annan, där hade bara en fjärdedel 
av grisarna sådana skador. Antalet 
klöv- och benskador på samma gris 
var också större i kontrollgruppen. 
För skador på spenarna var mönstret 
likartat, 22 procent av smågrisarna 
i kontrollgruppen och 9 procent av 
grisarna i försöksgruppen hade ska-
dor på spenarna. 

högre födslovikt, bättre  
tillväxt och lugnare suggor
Smågrisarnas tillväxt var bättre i 
försöksgruppen. I genomsnitt vägde 
kultingarna i försöksgruppen 28 
gram mer vid födseln, efter 5 dagar 
hade den skillnaden ökat till 122 
gram. Suggorna som fått ordentligt 
med halm och fått bygga bo var 
lugnare och födslarna gick snabbare 
än i kontrollgruppen. Suggorna hade 
också mindre allvarliga bogsår än de 
i kontrollgruppen.

För mer information:
Bo Algers, SLU 
0511-672 00, bo.algers@slu.se

Projekt H0750355: ”Inverkan av ”strategisk 
halmning” vid grisning på hälsa och produk-
tion hos smågrisar och sugga.”

StIFteLSen har Fått Förtroendet att FörvaLta 12 mILjoner 
kronor i statliga medel, genom Forskningsrådet Formas, som vi ska 
använda till en satsning på forskning om ekologisk produktion 2013. 
Det kommer att bli en ämnesövergripande satsning där forskare kom-
mer att kunna söka pengar i stiftelsens samtliga forskningsprogram.

utöver FormaS InveSterar FörenIngen krav 500 000 kronor i 
satsningen. Krav bidrar med både pengar och med kunskap om forsk-
ningbehov och möjligheter.

I potatISprogrammet går organISatIonen FoU potatis in med 
200 000 kronor i år. Det innebär att vi kan lysa ut medel till potatis-
forskning i höstens stora utlysning. Årets satsning är ett viktigt steg 
på vägen mot ett insamlingssystem för potatisnäringen som garante-
rar en långsiktig finansiering av potatisforskning.

I mjöLkprogrammet har uppLändSka Sju gårdar skrivit avtal 
med stiftelsen. Tillsammans med Arla, Gefleortens, Gäsene och Norr-

mejerier ser Sju gårdar till att vi kan fortsätta att finansiera mjölkre-
laterad forskning för konkurrenskraft och tillväxt i mjölknäringen. 
Tack vare att insamlingsmodellen är proportionerlig, 0,5 öre per kg 
mjölk, blir finansieringen en relativt sett lika stor investering oavsett 
företagets storlek och alla får ju lika stor nytta av resultaten.

FInanSIerIng av köttForSknIng och växtodlingsforskning görs 
också efter en proportionerlig modell. I de tre grupperna strävar vi 
efter full uppslutning i näringen. Ju fler som är med och tar ansvar 
desto mer forskning och ny kunskap kan vi få och ingen betalar mer 
än vad omsättningen tillåter.

utöver närIngenS ForSknIngmedeL och ekopengarna har vi fått 
ytterligare drygt 20 miljoner kronor genom Formas. De kommer att 
fördelas till våra olika forskningsområden i relation till hur mycket 
näringsgrenarna bidrar med på egen hand. En konkret belöning till 
dem som är med och tar ansvar med andra ord.

ekoSatSnIng och nya FInanSIärer

FLer FärdIga projekt

vaccinering mot galtlukt effektiv
Det är effektivt att vaccinera  
hangrisar mot galtlukt. Med tidig 
vaccinering blir det också lätt att 
skilja vaccinerade grisar från  
icke-vaccinerade vid slakt.
Projekt H0850386

effektivare men  
svårare med semineringsbås
Semineringsbås gör arbetet  
effektivare och är säkrare för  
personalen. Men det ställer också 
krav på yrkesskicklighet i att  
underlätta kontakten mellan sugga 
och galt.
Projekt H0735091



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

nyhetsbrevet via mail
www.lantbruksforskning.se/nyhetsbrev

twitter
@Lantbruksforskn
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Det lönar sig att använda mer  
utsäde för majs än den tidigare  
rekommendationen på 75 000  
plantor per hektar. Forskarna kunde 
konstatera en ekonomisk nettovinst 
vid en nivå på åtminstone 90 000 
frön per hektar och i de flesta fall 
var det lönsamt med 110 000 frön. 
Det verkar inte heller stämma att 
utsädesmängden bör minskas på 
torra platser.

När man ökar mängden utsäde kan 
kolvarna bli mindre och färre per 
planta men eftersom plantorna blir 
fler får man ändå fler majskolvar per 
hektar. Torrsubstanshalten sjunker 
inte heller och stärkelsehalterna 
ligger i stort sett på samma nivå ef-
tersom relationen mellan kolvar samt 
stjälkar och blad blir densamma. 
Resultatet av den här studien är att 
en lämplig utsädesmängd är 90 000 
till 100 000 frön per hektar. Rekom-
mendationen gäller oavsett sort och 
plats.

Så mer majsfrö, få ökad avkastning
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ekonomisk nettovinst
Visserligen stiger kostnaden när 
man ökar utsädesmängden men det 
kompenseras gott och väl av den 
ökade skörden. När utsädesmängden 
ökades från 50 000 till 75 000 frön per 
hektar ökade nettovinsten med om-
kring 1 000 kr per hektar, en ytterli-
gare ökning från 75 000 till 110 000 
frön per hektar gav cirka 450 kronor 
till per hektar.

Samma frömängd i torrt klimat
Majsens ökande popularitet beror 
bland annat på att den ger ett bra 
utbyte även på torra platser, jämfört 
med andra grödor. Forskarna kunde 
inte se någon tydligt skillnad i hur 
utsädesmängden påverkade avkast-
ning eller kvalitet mellan torrare och 
blötare marker. Samma rekommen-
dation gäller därför även på torra 
marker. 

Den enda anledningen till att sänka 
utsädesmängden är om man lig-

ger på gränsen för att hinna skörda 
innan frosten kommer, eller marken 
blir för blöt, och man vill försäkra sig 
om en hög stärkelsehalt.

För mer information:
Linda af Geijersstam  
Hushållningssällskapet rådgivning agri 
0706-15 67 70, linda.af.geijersstam@ 
hushallningssallskapet.se

Projekt V0960055:  
”Utsädesmängder för två olika sorttyper av  
fodermajs i södra och mellersta Sverige”

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 via 
återförda miljöskatter. 

Stiftelsen Lantbruksforsknings 
nyhetsbrev ges ut med sex nummer per 
år och beskriver kortfattat resultat från 
forskningsprojekt som finansierats genom 
stiftelsen.

redaktIon 
ansvarig utgivare: Christian Nyrén
redaktör och text: Johan C Thorburn

Stiftelsen Lantbruksforskning 
105 33 Stockholm 
info@lantbruksforskning.se 
www.lantbruksforskning.se

tryck: Ineko AB 
papper: Cocoon 160 g 
upplaga: 6 400  
ISSN 2001-5356

FLer FärdIga projekt

Inflammation bakom ledbesvär
Lantbrukares sjukdomar i rörelseap-
paraten kan vara resultatet av en mer 
allmän inflammation i kroppen och 
bero på exponering för bioaerosoler.
Projekt H0935072


