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Grisar är känsligare för gifter som 
DON och ZEA från mögelsvampar 
än andra lantbruksdjur. Eftersom 
grisar äter betydande mängder halm 
är risken stor att de skadas om de 
får halm med höga gifthalter. Forsk-
ning finansierad genom Stiftelsen 
Lantbruksforskning visar att hal-
terna i halm både kan vara mycket 
höga och att de varierar kraftigt 
inom och mellan fält samt mellan 
sädesslag. Projektet visar också hur 
du kan undvika den giftiga halmen.

Hittills har mycket av fokus för DON 
(deoxynivalenol) och ZEA (zearale-
non) legat på spannmål. Men även 
mögelgifter i halmen kan vara ett 
allvarligt problem. Eftersom grisar 
både är känsliga för mögelgifterna 
och konsumerar halm riskerar de 
att drabbas av sämre tillväxt, repro-
duktionsstörningar och nedsatt im-
munförsvar om de får angripen halm. 
Grisarna kan också vägra att äta trots 
att de är hungriga.

- Vi har sett slaktsvin som vägrar att 
äta fusariumangripen halm och foder 
och som aldrig når upp till sin slakt-
vikt, säger Per Häggblom, forskare på 
SVA. Det handlar om ett djurhälso- 

Mögelgifter i 
halm hot mot 
grisnäringen
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och djurvälfärdsproblem som också 
har allvarliga ekonomiska konsekven-
ser för lantbrukaren.

Högst halter i havre
Forskarna tog prover på vete-, havre- 
och kornhalm från värmländska fält 
där de misstänkte angrepp. Angrep-
pen visade sig vara minst så höga 
som befarat. I det värst drabbade 
havrefältet uppmättes DON-halter på 
över dubbla rekommenderade gräns-
värdet för foderspannmål. De högsta 
halterna ZEA uppmättes också i 
havre. Mögelhalterna varierade även 
inom fälten, det var tydligast för 
höstvete där enstaka mycket höga 
värden dök upp.

Enkel provtagningsmetod
Det går inte att se eller lukta sig till 
om halmen innehåller mögelgifter 

utan halmen måste analyseras ke-
miskt. Eftersom angreppen varierar 
krävs att man tar prover från minst 
fem halmbalar per fält. Forskarna 
använde sig av ett speciellt provtag-
ningsborr som sattes på en kraftig, 
batteridriven borrmaskin. Genom att 
ta prover och analysera innan man 
ger halmen till grisarna går det att 
upptäcka och undvika halm från 
fält med generellt höga halter. Då 
minimerar man risken för skador på 
grisarna.

För mer information:
Per Häggblom, SVA, 018-67 42 26,  
per.haggblom@sva.se

Projekt H1250018 ”Fusariummykotoxiner i 
halm och foder: Effekter på grisars reproduk-
tion och hälsa”

NÄR STEG 1 I STIFTELSENS öppna utlysning stängde hade 266 idé-
skisser skickats in. Under hösten kommer branschgrupper att bedöma 
idéernas relevans och potential för näringen. Den 15 december öpp-
nar steg 2 där ett antal av idéskisserna ges möjlighet att utvecklas till 
fullskaliga ansökningar

DET HÄR ÄR FÖRSTA gången vi genomför en hel utlysning i två steg. 
Men redan nu ser vi att intresset är stort, idéerna många och gensva-
ret på den nya modellen positivt och glädjande.

266 IDéER FÖR ATT STÄRkA LANTbRukET

DE FuLLSkALIGA ANSÖkNINGARNA kommer under våren att bedö-
mas av beredningsgrupper med fokus på vetenskaplig kvalitet. När 
beredningsarbetet är klart kommer stiftelsens styrelse att ha ett 
förslag på högst relevanta projekt med stor potential och hög veten-
skaplig kvalitet att ta ställning till. Sedan ser vi fram emot att all den 
nya kunskap som projekten leder fram till!

Hoppfulla hälsningar 
Christian Nyrén, vd



biogas och affärer ur 
oanvända ensilagebalar 
Oanvända ensilagebalar kan använ-
das som substrat för att producera 
biogas. Kostnaden för att samla in och 
bereda ensilaget ligger på samma nivå 
som biogasanläggningarna betalar för 
substrat från grödor. Enbart det en-
silage som kan samlas in i fem kom-
muner kring Lidköping skulle räcka 
för att producera biogas motsvarande 
2,5 GWh per år. För hela landet skulle 
det handla om betydligt mer. Ett sys-
tem för att ta tillvara oanvänt ensilage 
skulle innebära att lantbrukarna slapp 
ett arbetsamt miljöproblem, mer rå-
vara till biogas och en affärsmöjlighet 
för de entreprenörer som skulle göra 
jobbet.
Projekt H1140070

Nematoder sänker betskörden 
Frilevande nematoder påverkar 
tillväxt och skörd i sockerbetor. För 
varje ökning av antalet frilevande 
nematoder med 100 nematoder per 
250 g jord tenderar sockerskörden 
att minska med 300 kg. Kalla fuktiga 
vårar gynnar de frilevande nema-
toderna och leder till större angrepp. 
Angrepp av de flesta nematodarter 
leder till ökad grenighet hos socker-
betan. Grenigheten medför mer spill 
och sämre renhet på grund av vid-
hängande jord.  Nematoderna orsakar 
också sår på sockerbetans rötter och 
såren kan fungera som inkörsportar 
för svampsjukdomar som Fusarium 
spp och Verticillium spp. I svamparnas 
spår följer sedan rötor. Förekomsten 
av stubbrotsnematod, den art som ger 
de allvarligaste betskadorna i Sverige, 
styrs i första hand av jordfaktorer 
och i andra hand av växtföljden. På 
fält med hög lerhalt, högt pH samt 
växtillgängligt kalcium (Ca-AL) och 
magnesium (Mg-AL) finns ofta få eller 
inga frilevande nematoder, trots od-
ling av växtföljder med värdväxter.
Projekt H1144057

billigare foderstat  
med fyra vallskördar
Högre krav på smältbarhet och rå-
proteinhalt har lett till en allt tidigare 
första vallskörd. Det har i sin tur 
gjort det möjligt, eller nödvändigt, 

med fler än tre skördar i södra Sve-
rige. En jämförelse mellan system 
med tre respektive fyra skördar 
visar att fyrskördesystem ger högre 
energivärde, högre halt råprotein 
och lägre fiberhalt. Den totala ener-
giavkastningen blir lägre men den 
skillnaden kan elimineras med en 
ökad kvävegiva på 50 kg per hektar. 
Generellt blir foderstaten billigare 
med fyra skördar men vad som ger 
bäst resultat beror på den enskilda 
gårdens förutsättningar.
Projekt V1060007

PCR och värmebehandling  
för stryktåligare rödklöver
Rödklöver har fått kraftigt försämrad 
uthållighet. Det är ett stort problem i 
vallodlingen och särskilt i ekologisk 
odling. Klövern drabbas ofta snabbt 
av rotröta vilket ger en försämrad 
sammansättning i vallen. I projektet 
har forskarna utvecklat en molekylär-
biologisk metod – realtids-PCR – som 
gör det möjligt att se effekten av olika 
odlingsåtgärder och tillvägagångssätt 
för att stärka uthålligheten i vallbalj-
växter. Forskarna har också testat att 
värmebehandla frön med låg grobar-
het vilket dramatiskt minskade fö-
rekomsten av rotröta men samtidigt 
försämrade uppkomsten i fältförsök.
Projekt H0960323

kalk för optimering av betskörd
Odlingsjordens grundförutsättningar 
beträffande sundhet, näringstillgång 
och struktur är av största vikt för att 
optimera skörden av alla grödor i 
växtföljden. Detta gäller även socker-
betor och i detta sammanhang har en 
återkommande tillförsel av kalk en 
stor betydelse. Ett projekt har tittat när-
mare på dels effekten av kalkning på 
upptagningen av växtnäringsämnen i 
sockerbetor, dels på samband mellan 
växtnäringsupptag och effekten av 
kalkning på sockerbetsskörden. Sprid-
ningen i kalkrespons för cirka 4 ton 
CaO varierade från minus 16 % till plus 
21 %. Om skörden i okalkat var låg var 
sannolikheten för skördeökning efter 
kalkning hög. Om bladanalys i 4-ört-
bladstadiet i okalkad jord visar på en 
kombination av god N- och S-halt samt 
låg Mn- och Al-halt verkar sannolikhe-

ten för god respons av kalk vara högst.
Projekt H1044072

Halmstubbens färg avslöjar  
inte svampförekomst
Den ekonomiska utvecklingen 
inom svensk spannmålsodling har 
medfört höstvetedominerade växt-
följder där olika typer av reducerad 
jordbearbetning utnyttjas. Flera av 
de svampar som orsakar sjukdomar 
i vete övervintrar på skörderester 
och risken för svampangrepp ökar 
vid ensidig stråsädesodling med 
mycket halmrester i ytan. Graden av 
missfärgning på halmstubb är dock 
ett dåligt mått på hur mycket smitta 
växtresterna bär på. Ingen korrelation 
mellan missfärgning på stubbprover 
och patogener i plantprover kan på-
visas. Smitta av patogena svampar på 
växtresterna är bara en av de faktorer 
som, tillsammans med exempelvis 
väder, sortval och bestånd, bestämmer 
risken för skador på grödan.
Projekt H0833523

kalk som desinfektion  
mot kryptosporidier
Släckt kalk är ett effektivt desin-
fektionsmedel mot kryptosporidier 
i stallmiljö. Kryptosporidier är en 
grupp encelliga parasiter som orsa-
kar mag-tarmlidande och diarré hos 
djur och människor. Parasiterna är 
vanliga i svenska besättningar och 
kryptosporidieinfektion är en av de 
vanligaste orsakerna till diarré hos 
unga kalvar. Infektionsdosen är låg 
samtidigt som en infekterad individ 
under sjukdomsfasen utsöndrar en 
stor mängd oocystor, vilka sprider 
sjukdomen vidare. Kryptosporidier 
är tåliga i stallmiljö och resistenta 
mot de desinfektionsmedel och de 
doser som rekommenderas. Släckt 
kalk höjer dock pH kraftigt och får 
större effekt ju längre det får verka.
Projekt H1150243

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

FLER FÄRDIGA FoRSkNINGSPRojEkT
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Onödigt med 
fosfortillskott 
till mjölkkor
Extra fosfor i kornas foder betyder 
bara mer fosfor i träcken. Varken 
fodrets smältbarhet, kornas fo-
derintag eller mjölkavkastningen 
påverkades när kor fick foder med 
95 respektive 110 procent av det 
rekommenderade fosforintaget. Som 
mjölkbonde gör du alltså både din 
plånbok och miljön en tjänst om du 
undviker fosfortillskott.

Fosfor är ett livsnödvändigt mineral 
men eftersom kor inte kan lagra 
fosfor hamnar överskottet i träcken. 
Risken är att det går vidare till 
bäcken, sjön eller havet och leder till 
övergödning.

Stor och liten fosforgiva lika bra
Forskarna testade att ge lakterande 
kor en fosforgiva som låg 10 procent 
över eller 5 procent under det rekom-
menderade. För bägge grupperna var 
fosforbalansen i princip noll. Med 
andra ord gjorde de sig av med lika 
mycket fosfor genom mjölken och 
träcken som de fick i sig genom fod-
ret. Forskarna kunde inte se någon 
skillnad på våmvätskans eller blod-
plasmans fosfathalt. Inte heller skilde 
sig fodrets torrsubstanssmältbarhet, 
den effektiva fodernedbrytningen 
eller mjölkavkastningen åt.

- Om man fortsätter att sänka 
fosforhalten måste man förr eller 
senare komma till en nivå där kornas 
foderutnyttjande påverkas, men då 

krävs att man ger korna en foderstat 
med lägre fosforhalt än i de flesta 
grundfoderstater konstaterar Kjell 
Holtenius, forskare vid SLU. 

- Att ge friska kor extra fosfor för sä-
kerhets skull är som när friska män-
niskor tar vitamintillskott – oftast 
ofarligt och oftast onödigt.

20 SRb och 20 Holstein
Projektets utgångspunkt var en far-
håga att lågt fosforinnehåll i fodret 
kunde leda till sänkt fosfathalt i våm-
men och försämrat foderutnyttjande. 
Forskarna ville också ta reda på om 
lågt fosforintag sänkte foderintaget 

STIFTELSEN LANTbRukSFoRSkNINGS nya forskningsprogram består 
av fyra fokusområden; Energi & biomassa, Klimat & miljö, Livsmedel 
samt Företagande.

uRvALSPRoCESSEN FÖR vILkA PRojEkT inom respek-
tive fokusområde som beviljas forskningsanslag styrs av olika 
bedömningskriterier. 

bEDÖmNINGSkRITERIERNA I STEG 1 ÄR  potential/relevans och 
nytta/resultatförmedling, vilka ska säkerställa att forskningsprojek-
ten skapar nytta för näringen. 

bRANSCHENS REPRESENTANTER uTSEDDA

hos lakterande kor. Båda teorierna 
kom på skam. I stället kunde fors-
karna alltså visa att mjölkkor klarar 
sig väl på det fosfor som finns i de 
flesta grundfoderstater. I försöket 
användes 40 lakterande, dräktiga kor, 
hälften SRB och hälften Holstein.

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

Projekt V1130072 ”Fosfor till mjölkkor  
– effekter på våmmetabolismen”

I okTobER uTSåGS DRyGT TRETTIo branschrepresentanter till 
branschgrupperna för fokusområdena Energi & biomassa samt Livs-
medel. Varje branschrepresentant sitter på ett personligt mandat, 
det vill säga på grund av sin personliga kompetens och inte som fö-
reträdare för den organisation där hen är anställd. Mandatperioden 
är på två år med möjlighet till omval på ytterligare två år.

EN INLEDANDE uPPGIFT FÖR DE nytillträdda branschrepresentan-
terna blir att avgöra vilka forskningsprojekt som går vidare från steg  
1 till steg 2 i urvalsprocessen. Besked lämnas via e-mail mellan 4 
och 11 december. Steg 2 i urvalsprocessen öppnar 15 december och 
stänger 30 januari. 
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Förekomst av åkersnigel i höstolje-
växter i kombination med en mild 
och blöt höst kan vara förödande. 
Vid höga nivåer av åkersnigel innan 
etablering kan det vara bättre att 
avstå från sådd av höstoljeväxter. 
Var gränsen mellan en acceptabel 
och en oacceptabel nivå går är ännu 
inte helt belagt, men helt klart är att 
åkersniglarna ska räknas i förfruk-
ten innan höstsådden utförs. Det 
visar en studie av Ulf Axelson vid 
Hushållningssällskapet Skaraborg.

Senare års väder med varmare och 
blötare höstar har lett till ökande pro-
blem med åkersnigel. I dagsläget sak-
nas dock både tillförlitliga prognos-
metoder och säkra gränsvärden för att 
bedöma om förekomsten av åkersnigel 
på ett fält är problematisk eller inte.

- Sniglarna måste räknas i förfrukten 
för att bedöma bekämpningsbehovet. 
Snigelfällor placeras ut 7 till 10 da-
gar före skörd eller bearbetning och 
sniglarna räknas vid 2 till 3 tillfällen 
i förfrukten, säger Ulf Axelson.

Engelsk mätmetod
En engelsk metod för att mäta åkersni-
gelpopulationen i fält bygger på att 9 
fällor placeras ut i form av ett ”M”. En 
snigelfälla tillverkas enklast genom att 
såga till en träfiberplatta på 30x30 cm. 
Avräkningarna görs varannan dag, 
helst på morgonen efter att fällan för-
setts med lockbete eller snigelmedel.  

Snigelkoll  
innan sådd

- Efter varje avräkning måste snigel-
fällorna flyttas cirka 2 meter. Sniglarna 
är visserligen inte så snabba men det 
verkar som om området närmast fällan 
dräneras på sniglar, säger Ulf Axelson.

vissa fält har alltid fler sniglar 
Sniglarna äter upp frön, groddplan-
tor och blad. Tidigare försök visar att 
en fin såbädd, lite skörderester i ytan 
och packning i ytan försvårar för sni-
geln. Själva förfrukten ser ut att spela 
mindre roll.

- Vissa fält tenderar att alltid ha fler 
sniglar än andra fält. Finns det höga 
nivåer av åkersnigel i förfrukten mås-
te en bekämpning sättas in. Vid rik-
tigt höga värden är det bättre att avstå 
från att så raps, säger Ulf Axelson. 
Gränsen för när en acceptabel nivå 
passeras och övergår i en hög nivå, 

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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det så kallade tröskelvärdet, är inte 
helt definierat för svenska förhållan-
den. I England ligger tröskelvärdet 
på 4 sniglar per fälla och dygn i 
förfrukten och 1 snigel per fälla och 
dygn i den etablerade höstrapsen.

- För svenska förhållanden verkar 
de engelska tröskelvärdena något 
höga. Ett pågående projekt ska ge oss 
mer detaljerad information om det 
svenska tröskelvärdet efter årsskiftet, 
säger Ulf Axelson.

För mer information: 
Ulf Axelson, Hushållningssällskapet Skaraborg 
0511-248 37, 
ulf.axelson@hushallningssallskapet.se

Projekt V1160041: ”Integrerad bekämpning av 
åkersnigel i oljeväxter”
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