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Genom att använda ett nytt web-
baserat prognossystem kan äppel-
odlare minimera användningen av 
bekämpningsmedel och ändå få en 
god skyddseffekt mot vecklare som 
annars kan orsaka stora skador.

I det nya verktyget finns information 
om olika vecklararter, vilka bekämp-
ningsmedel som är tillgängliga och 
rekommendationer för när de ska 
användas. Odlarna använder själva 
feromonfällor och registrerar fång-
sterna i systemet. Tillsammans med 
temperaturdata från det innevarande 
och förra året använder systemet 
uppgifterna om den lokala förekom-
sten av vecklare för att beräkna när 
bekämpning gör störst nytta.

För ekologisk och  
konventionell odling
Ekologiska äppelodlare har bara 
tillgång till ett fåtal växtskyddsme-
del och medlen har ofta kort verk-
ningstid. De har därför stor nytta 
av tillförlitliga prognossystem. En 
annan anledning till att prognossys-

Varning för 
vecklare på 
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tem behövs är att globalisering och 
förändrat klimat leder till att nya och 
tidigare okända skadedjur kan eta-
blera sig. Dessutom ger EU:s direktiv 
om integrerad bekämpning riktlinjer 
för minskad användning av bekämp-
ningsmedel. Det ska åstadkommas 
bland annat genom bättre prognos- 
och varningssystem.

Omfattande datainsamling  
bakom systemet
I projektet har forskarna undersökt 
förekomsten av sju sorters vecklare 
i nio odlingar under fyra år. Odlar-
nas val av bekämpningsmedel och 
tidpunkt för bekämpning under 
sommaren har registrerats och före-

komsten av skador har undersökts. 
Dessutom har en enkätundersökning 
genomförts där samtliga registrerade 
äppelodlare i Sverige fick möjlig-
het att svara på frågor om hur de 
använder bekämpningsmedel och 
vad de önskar av ett prognos- och 
varningssystem.

Prognossystemet kommer att bli till-
gängligt på webben inom kort.

För mer information:
Patrick Sjöberg, SLU 
patrick.sjoberg@slu.se, 0735-33 99 06

Projekt H0956324:  
”Webbaserad prognos av vecklare –  
ett pilotprojekt inom integrerad bekämpning”

2004 var stiFtelsen lantbruksFOrskning med och bildade 
Stiftelsen Hästforskning. Sedan dess har vi haft ett givande samar-
bete, framför allt med hantering av ansökningar och projekt. Bland 
annat använder vi samma ansökningssystem. Ett konkret resultat är 
de nästan 150 hästforskningsprojekt som finns tillgängliga i Stiftel-
sen Lantbruksforsknings projektbank på webben.

nu Fördjupar vi samarbetet. Under våren har vi kommit fram 
till en lösning som är bra för båda stiftelserna Det innebär konkret 
att verksamhetsledning och kommunikation samordnas. I den nya 
lösningen vinner vi på att verksamheterna liknar varandra och vi 
kommer också att kunna lära av varandras erfarenheter. På forsk-

Fördjupat samarbete med stiFtelsen HästFOrskning

ningssidan fortsätter samarbetet på samma sätt som tidigare.

ett närmande är naturligt med tanke på den allt viktigare roll som 
hästföretagande har inom lantbruket och de gröna näringarna. För 
Stiftelsen Lantbruksforskning blir det bland annat värdefullt att få 
tillgång till Stiftelsen Hästforsknings erfarenhet av internationellt 
samarbete med bland annat Norges forskningsråd. Det kommer vi att 
ha nytta av i vårt fortsatta internationaliseringsarbete.

med ljusa sensommarhälsningar
Christian Nyrén
VD, Stiftelsen Lantbruksforskning



Ogräsbekämpning för  
sockerbetor undersökt
En kombination av preparat för 
ogräsbekämpning bland sockerbetor 
har undersökts med avseende på 
dosering, antal behandlingstillfäl-
len och kompletterande mekanisk 
ogräsbekämpning.
Projekt H0944124

majs och foderbetor bra kombination
Det går att samensilera majs och fo-
derbetor med god hygienisk kvalitet 
trots att lite jord följer med betorna.  
Den höga sockerhalten bidrar till 
mjölksyrabildning och lågt pH vilket 
är bra för lagringen. När spannmålen 
är dyr och priset på proteinfoderme-
del är lågt eller normalt är den sam-
ensilerade foderstaten ekonomiskt 
intressant.
Projekt V1041034 

smitta på säd studerad
Det finns ett tydligt samband mellan 
andelen smittat utsäde och storleken 
på angreppen för kornets bladfläck-
sjuka och fusarium. I försöken hade 
betning i flera fall en positiv effekt på 
skörden och ett antal andra parame-
trar. PCR-metoden behöver utvecklas 
och standardiseras för att kunna 
användas som ett komplement till, 
eller ersättning för, konventionella 
biotester.
Projekt H0833499 

inhemskt proteinfoder fint till kalvar
Inhemska alternativ kan ersätta 
sojamjöl som proteinfodermedel. Är-
tor, åkerböna och svenskodlad soja 
kunde mäta sig med sojamjölet både 
när det gäller resultat och kostnad. 
Agrodrank var överlägset i försöken 
och den totala klimatpåverkan för 
mjölkrasbaserad köttproduktion 
minskade med en procent.
Projekt H0850392

nytt och bättre mått 
på kors fruktsamhet
Måttet ”andel dräktiga kor vid be-
sättningens frivilliga väntetid plus 
30 dagar” visade sig vara bättre än 
traditionella mått på att skilja på be-
sättningar med låg eller hög nivå på 
fruktsamhet.
Projekt V0730182 

möjligt ha mycket halm till grisar
Det är fullt möjligt att använda stora 
mängder halm i samband med gris-
ning om rätt förutsättningar finns. 
Många utgödslingssystem dras med 
problem men det finns lösningar.
Projekt H0950218 

kalkoners klimatpåverkan  
beror på fodrets ursprung
Valet av foder spelar störst roll för 
kalkonuppfödningens klimatpåver-
kan, övergödning och försurning. 
Kalkonproduktion har mindre 
klimatpåverkan än gris och nöt men 
något större än kyckling. Eftersom 
soja är en viktig del av fodret är kli-
mateffekten betydligt större om fo-
derproduktionen lett till avskogning.
Projekt V0943031

mindre klimatgaser  
vid låg temperatur
Utsläpp av metan och ammoniak 
från flytgödsel minskar vid låg tem-
peratur och lågt pH. Daglig utgöds-
ling från djurstallar och ett relativt 
kallt klimat ger svensk djurproduk-
tion en relativ klimatfördel. Myllning 
och nedbrukning av gödsel är bra 
alternativ ur klimatperspektiv.
Projekt V0830396

vitblommig åkerböna  
har plats i suggors kost
Forskarna är försiktigt positiva till en 
inblandning, på uppemot 10 procent, 
av vitblommig åkerböna i foderstaten 
till suggor. Suggorna fick lika stora 
kullar och deras smågrisar växte lika 
bra som i kontrollgruppen. Resul-
taten var sämre för suggornas vikt, 
späckmått, bogsår och utslagning 
men bara för späckmåttet var skillna-
den statistiskt säker.
Projekt H0950153

stabilare mjölkavkastning  
med ärt i ensilaget
Kor som fick en kombination av  
blandensilage med ärt och havre 
samt vallensilage gav en stabilare 
mjölkavkastning. Inblandningen 
av blandensilaget gjorde varken 
att foderintaget ökade eller att kvä-
veutnyttjandet minskade.
Projekt V0830399

mindre kadmium i vetekärnan  
med kisel i jorden
När man tillsätter kisel till jorden 
blir det svårare för vetet att ta upp 
kadmium. Kadmiet som tas upp av 
veteplantan stannar i större utsträck-
ning i rötterna. Med det finns en far-
håga att kisel även minskar upptaget 
av önskvärda metaller som zink och 
koppar.
Projekt H0833515

automatisk ströare  
minskar grisjobbet
Genom att använda en automatisk 
ströare i svinstallet kan man halv-
era tidsåtgången för ströhantering 
på en liten gård. På en stor gård är 
besparingen i arbetstid närmare 90 
procent. Dessutom minskar grisskö-
tarnas exponering för damm. Det bör 
vägas in i en investeringskalkyl.
Projekt H0835090

ny kunskap om okänd fusariumart
Fusarium langsethiae, är en mykotox-
inbildande svamp som bland annat 
angriper havre. Det saknas kunskap 
om just den arten men det verkar 
som att den sprider sig på växternas 
yta och att den påverkar utveck-
lingen och spridningen av andra 
fusariumarter.
Projekt H0733480

spara sommarsol till vintern
Det är teoretiskt möjligt att spara 
sommarens överskott av solvärme 
i växthus och använda den till att 
värma upp under vinterhalvåret. 
Återbetalningstiden på ett sådant 
system skulle vara fem år.
Projekt V0872003

vaccin ger skydd mot pmWs
Antikroppar mot PCV2, porcint 
circovirus typ 2, skyddar mot PMWS, 
postweaning multisystemic wasting 
syndrome. 
Projekt H0750371

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

Fler Färdiga FOrskningsprOjekt
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Ny sjukdom på 
persilja klarar inte 
vintern
En ny sjukdom har gjort livet surt 
för persiljeodlare under senare år, 
framför allt i sydvästra Skåne. 
Forskare vid Göteborgs universitet 
var de första att identifiera sjuk-
domen i Sverige. Det rör sig om en 
bladmögelsvamp som varken klarar 
av att övervintra på plantor eller i 
jorden. I stället transporterar den 
sig troligen med importerade persil-
jeplantor. Sorten Felicia är tålig mot 
angrepp och det finns växtskydds-
medel som kan hjälpa.

Plasmopara petroselini heter bladmö-
gelsvampen som gör att en del per-
siljeodlare knappt får en skörd per 
säsong nu för tiden. Till skillnad från 
tidigare när de kunde räkna med två 
till fyra skördar. Sjukdomen syns 
som ett gråvitt ludd på persiljebladen 
och de fält som har en konstaterad 
infektion bör plöjas ned omgående 
för att undvika ytterligare smitta. 

sprider sig med  
infekterade småplantor
Som tur är har forskarna inte sett 
att smittämnet klarar att övervintra 
varken i mark eller på växtdelar. Frö-
smitta har heller inte påvisats. Den 
troliga smittvägen är i stället impor-
terade persiljeplantor och eventuellt 
att sjukdomen tar sig in i form av 
sporer som skulle kunna färdas 
långa sträckor genom luften. 

tåliga sorter och klok odling
Det finns flera sätt att minska ris-
kerna. Persiljesorter har olika god 
resistens, sorten Felica är till exempel 
mycket tålig. Generellt klarar sig 
slätbladig persilja bättre än krusig. 
Ett bra radavstånd och plantavstånd 
är också viktigt, en luftig odling är 
mindre känslig. Det finns ett god-
känt preparat på marknaden, Amis-
tar, och även preparat med kalium-
fosfit skulle kunna vara värda och 
testa. En fördel med kaliumfosfit är 
att det är ofarligt för människor.

För mer information:
Sandra Wright, Högskolan i Gävle,  
sandra.wright@hig.se, 0701-91 45 27

Projekt H0556309:  
”Allvarlig sjukdom hotar svensk persiljeodling”

drygt 70 miljOner krOnOr Finns tillgängliga för nya forsknings-
projekt i Stiftelsen Lantbruksforsknings höstutlysning. Det är mer 
än dubbelt så mycket som hösten 2012. Ökningen beror framför allt 
på att stiftelsen, efter ett uppehåll 2012, åter fått förtroende att 
förvalta statliga medel, nu genom Forskningsrådet Formas. Men det 
är också resultatet av ett målmedvetet arbete med att öka stiftelsens 
privata grundfinansiering.

12 av de 32 miljOner krOnOrna från Formas går till en särskild 
satsning på ekologisk produktion och konsumtion. Ekosatsningen är 
programövergripande och medel går att söka i 12 forskningsprogram. 
Ekomedlen går till de främsta ansökningarna oavsett område.

stiFtelsen utvecklas mOt målet att arbeta med fyra fokusom-

råden i stället för 14 forskningsprogram. I höst tas ett första steg i 
och med att fokusområdet företagande ersätter forskningsprogram-
met tillväxt och lönsamhet, där forskningsprogrammet arbetsmiljö 
redan ingår.

För övriga FOrskningsprOgram kommer höstens utlysning i 
stort sett att fungera som tidigare år. Den enda skillnaden är att 
beslutsgrupperna blir beredningsgrupper i och med att de formella 
besluten kommer att tas av stiftelsens styrelse. Det innebär också att 
besluten i samtliga program och områden blir offentliga först efter 
den 9 december 2013.

utlysningen öppnar vecka 36 och det kommer gå att söka 
medel fram till klockan 15.00, tisdagen den 1 oktober 2013.

70 mil jOner krOnOr till nya prOjekt

Fler Färdiga prOjekt

mer omega 3 med hampa som foder
Ungtjurar och stutar har stude-
rats med avseende på fettkvalitet. 
Ungtjurar hade magrare kött än stu-
tar. Hampa i stället för soja i fodret 
gav mer omega 3-fettsyror i köttet.
Projekt V0650120

aktivare grisar med  
automatisk ströhantering
Grisar som får strö med automat 
rör sig mer än grisar som får strö 
en gång om dagen. De manipulerar 
också ströet mer än de som får sitt 
strö manuellt.
Projekt V0950008



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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Två av våra vanligaste virussjuk-
domar som angriper nötkreatur kan 
orsaka stora problem i besättning-
arna med minskad mjölkproduk-
tion, feber, luftvägssjukdomar, 
diarré, högre kalvdödlighet och 
ökad antibiotikaanvändning. Men 
med förbättrade smittskyddsrutiner 
går det att hålla besättningen frisk 
från dessa virus med bättre djurväl-
färd, bättre ekonomi och minskad 
användning av antibiotika som 
resultat.

Infektioner med bovint coronavirus 
(BVC) och bovint respiratoriskt syn-
cytialt virus (BRSV) är vanliga i nöt-
besättningar och oftast drabbas alla 
mottagliga djur när smittan kommer 
in i en besättning. Tidigare studier 
visar att majoriteten av nötkreaturen 
i Sverige har antikroppar mot BCV 
och BRSV, vilket visar att djuren ge-
nomgått infektion. Siffrorna är dock 
lägre i norra Sverige; i Jämtland har 
alla besättningar som ingick i pro-
jektet lyckats hålla sig helt fria från 

Vanliga virus kan undvikas
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BRSV-smitta, och i många fall även 
BCV-smitta, sedan studien inleddes 
år 2006. Även i andra delar av landet 
finns det besättningar som har hållit 
sig fria från BRSV och BCV under 
längre tid.

smittskydd lönar sig
BCV och BRSV sprids via djurkon-
takter, redskap och besökare. De 
gårdar som lyckats undvika virusen 
har haft en hög nivå på sina smitt-
skyddsrutiner. En symbol för det är 
gummistöveln. Genom att kräva att 
alla besökare använder gårdens egna 
lånestövlar har man kunnat utesluta 
en tydlig smittrisk. Att ha en infek-
terad besättning i närheten har inte 
varit någon katastrof eftersom risken 
för att bli smittad via luften eller till 
exempel av gnagare verkar vara liten. 
Det gör att en investering i goda ru-
tiner för smittskydd inte riskerar att 
kullkastas av faktorer som inte går 
att kontrollera.

modellen går att kopiera
Allt talar för att det går att följa det 
jämtländska exemplet i resten av lan-
det och minska eller helt eliminera 
förekomsten av BRSV och BCV i Sve-
rige. Då de förebyggande åtgärderna 
är att ha ett bra smittskydd skulle 
det innebära att även andra smittäm-
nen skulle förhindras från att sprida 
sig, med resultatet att djurvälfärden 
skulle öka, att användningen av 
antibiotika mot sekundärinfektioner 
skulle minska och, inte minst, ge ett 
stort positivt ekonomiskt bidrag till 
Sveriges mjölk- och djurbönder.

För mer information:
Stefan Alenius, SLU,  
stefan.alenius@slu.se, 018-67 17 79

Anna Ohlson, Växa Sverige,  
anna.ohlson@vxa.se, 010-471 06 53

Projekt V0830402: ”Riskfaktorer för smitt-
spridning av RS- och coronavirusinfektioner 
mellan mjölkkobesättningar, inverkan på 
djurhälsa och produktion och möjligheter till 
profylax. År 3 och 4.”

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.
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