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En tidigare okänd svamp har på-
träffats på ärt och åkerböna. Nu 
har forskare identifierat svampen. 
Det visade sig vara en hittills okänd 
Phytophthora-art som nu fått det 
föreslagna namnet Phytophthora 
pisi. Den nya sjukdomen orsakar 
rotröta och angriper utöver ärt och 
åkerböna även fodervicker, kikärt 
och lins.

Forskarna har undersökt resistensen 
hos ett antal vilda och odlade arter. 
Lusern, lupin, käringtand, klöverarter 
och vanlig grön böna visade sig resi-
stenta medan vilda växter av släktena 
Lathyrus (vialer) och Vicia (vickrar) var 
mottagliga för smitta.

Varierande mottaglighet  
för åkerböna
Smittan angriper samtliga mark-
nadssorter av åkerböna men det 

Nyupptäckt 
svampsjuk-
dom angriper 
ärt och åker-
böna
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finns stora variationer mellan sor-
terna. Genom att göra jordtester och 
välja en resistent sort av åkerböna 
förbättrar man sina chanser till en 
god skörd. Det fanns inga skillnader 
i resistens mellan olika ärtsorter.

Motverka smitta med  
växtföljd och dränering
För att undvika angrepp ska man 
planera sin växtföljd väl. Den gäl-
lande rekommendationen från Jord-
bruksverket är sex till åtta år mellan 
ärt på samma fält. Med tanke på att 
den nya sjukdomen angriper både 
ärt och åkerböna bör man vänta lika 

lång tid mellan någon av arterna.

Det är också viktigt att hålla fältet 
väldränerat och undvika markpack-
ning. Eftersom zoosporerna, svam-
pens smittämnen, simmar begränsas 
deras infektionsförmåga på ett 
välvårdat fält. Sjukdomen går inte att 
bekämpa kemiskt.

För mer information:
Fredrik Heyman, SLU
fredrik.heyman@slu.se, 018-672794

Projekt H0833534: ”Phytophthora-angrepp i 
ärt – en ny allvarlig rotsjukdom i Sverige”

JULEN STÅR FÖR DÖRREN och med den en efterlängtad ledighet. 
Men innan dess ser vi fram emot Formas regleringsbrev och besked 
om statlig medfinansiering 2014. Förhoppningsvis blir det en tidig 
julklapp för näringen. Under året har vi träffat Landsbygdsdeparte-
mentet och berättat om stiftelsens förändringsarbete. Vårt mål är 
att göra en utlysning med fyra tvärvetenskapliga forskningsområden 
nästa höst och vi har fått positiva reaktioner från departementet.

FÖRRA VECKANS HÖJDPUNKT var ett möte i Holland om europeisk 
forskningssamverkan. Ecip (European Cattle Innovation Partnership) 
samlar organisationer i mjölksektorn inom EU. I Ecip finns långt 
gångna planer på en gemensam ansökan inom Horizon 2020, EU:s 

STATLIG SAMFINANSIERING, EUROPEISKT SAMARBETE & AVTAL MED BUTTLE KVARN

ramprogram för forskning och innovation. Projektet ”EuroDairy” ska 
söka svar på mjölkbondens utmaningar och utbyta erfarenheter mel-
lan projektländerna. Stiftelsen och LRF är svenska representanter.

STIFTELSEN HAR TECKNAT AVTAL med Buttle kvarn om insamling av 
forskningsmedel. Stödet för forskning inom växtodlingen är fortsatt 
starkt, läs mer om de nya projekt som blir verklighet tack vare privat 
och statlig finansiering på sidan 3.

Med ljusa vinterhälsningar
Christian Nyrén
VD, Stiftelsen Lantbruksforskning



Lägre etableringskostnad 
med salixsådd på tvären
Att plantera liggande stambitar av 
salix i fåror med sockerrörsplante-
ringsmaskin kan minska kostnaden 
för etableringen med en tredjedel. 
Den konventionella metoden är dock 
bättre i lerjordar. 
Projekt H1040147

Nytt mognadsindex för majs
Tio sortförsök under tre år ligger till 
grund för ett nytt mognadsindex för 
majs som baseras på förändringen i 
torrsubstanshalt utifrån ackumule-
rade majsvärmeenheter.
Projekt H0841015

Stor skillnad mellan  
mjölkgårdars klimatavtryck
Det skiljer stort mellan olika mjölk-
besättningars klimatavtryck. Kons 
fodersmältning, foderodling och va-
let av fodermedel är viktiga faktorer. 
Fodereffektivitet och val av protein-
foder har stor påverkan.
Projekt V0830415 

Mindre glyfosatläckage  
efter strukturkalkning
Det är inte ovanligt med läckage av 
glyfosat från framför allt lerjordar. 
Men med strukturkalkning går det 
att minska läckaget. Även vanlig 
plöjning har en positiv effekt, jämfört 
med kultivering.
Projekt H0733439 

Anpassa jordbearbetningssystemet 
till fält och årsmån
Många faktorer måste tas med i valet 
av bearbetningssystem. Fältets för-
hållanden och årsmån är de faktorer 
som bestämmer bearbetning och 
grödval. Med flexibilitet i bearbet-
ningssystemet finns bättre möjlighe-
ter att anpassa sig till vädret.
Projekt H0733452

Tre vallskördar ger högre  
avkastning och lägre foderkostnad
Ett skördesystem med tre skördar 
kombinerar en lägre kostnad för 
foderstaten med en högre avkastning 
på marken. Det var ingen avgörande 
skillnad i hygienisk status hos ensi-
laget mellan system med och utan 
förna.
Projekt H0541203

Miljöprover visar förekomst av vtec
Miljöprover är effektiva för att få 
svar på om en nötdjursbesättning 
är drabbad av vtec, ehec som bärs 
av djur. Många infektioner försvin-
ner av sig själva men för att minska 
risken för nya infektioner bör mjölk-
kobesättningarnas smittskydd för-
bättras generellt och inköp av livdjur 
bör bara göras från infektionsfria 
besättningar.
Projekt S0730324

Mjölk kan värma folk och fä
Man gör klokt i att utnyttja den 
värme som uppstår när man kyler 
mjölk. Beroende på antalet kor kan 
överskottsvärmen från förkylning 
och kylning användas för att värma 
upp kornas dricksvatten, djurstallar, 
personalutrymmen, varmvatten och 
bostad. Det är viktigt att ta med i 
beräkningen de värmeförluster som 
uppstår om bostadshuset ligger långt 
från djurstallarna.
Projekt H0940300

Mindre bekämpningsmedel  
med radrensning
När kemisk bekämpning av ogräs 
på sockerbetsfält kombinerades med 
radrensning kunde dosen bekämp-
ningsmedel minskas med en tredje-
del eller till och med halveras med 
bibehållen effekt. 
Projekt H1044053

Ny kolbalansmodell
Ju mer vall i växtföljden desto större 
kolinlagring; fem vallår i en sexårig 
växtföljd gav 400 kg mer kol per 
hektar och år än en sexårig växtföljd 
med bara ett vallår. Resultaten har 
använts för att utveckla en ny kolba-
lansmodell som visar effekt på kli-
mat och bördighet av olika odlings-
system och odlingsåtgärder.
Projekt H0833485

Rörflen med bättre  
avkastning på gång
Flera nya rörflenssorter ser ut att 
kunna ge tio procent högre avkast-
ning än referenssorterna Bamse och 
Palaton. En ny kommersiell sort kan 
finnas tillgänglig om fem år. 
Projekt H1040264

Enklare kadmiummätning i mjöl
Lovande laboratorietester kan leda 
till en ny metod för att mäta kadmi-
umkoncentrationer i mjöl. Metoden 
bygger på elektrokemisk analys och 
är en vidareutveckling av analys på 
jordextrakt.
Projekt H0933109

Lamm tackar nej till rörsvingel
Forskarna lät tackor och lamm beta 
fyra olika vallfröblandningar under 
två säsonger. Flera av blandningarna 
blev med tiden likartade när en del 
arter minskade och andra bredde 
ut sig. Rörsvingel, som har relativt 
grova strån, föll inte fåren på läppen.
Projekt H0841013

Nya pedagogiska koncept kan  
ge lantbruket plats i skolan
Nya pedagogiska koncept med prak-
tiska inslag kan vara ett sätt att öka 
kunskapen om lantbruk och livsmed-
elsproduktion genom skolan. Kon-
cepten får gärna vara fysiskt belägna 
på lantbruk och ha koppling till den 
egna skolrestaurangen. Läroböcker 
är ofta bristfälliga i behandlingen av 
lantbruk, landsbygd och livsmed-
elsproduktion, mycket är upp till de 
enskilda lärarna.
Projekt H0846386

Mycket mikronäring i baljväxter
Mikronäringsämnen i mineralform 
är svåra för djur att ta till sig. Ett väl-
balanserat innehåll av mikronäring 
i vallfodret gör därför stor nytta. 
Tidigt skördade baljväxter kan höja 
innehållet av flera mikromineraler i 
fodret, örter hade ofta motsvarande 
eller lägre halter medan gräs hade 
lägst halter. Genom att odla på mark 
med måttligt högt pH som är rik på 
mikronäringsämnen och skörda i 
tidiga utvecklingsstadier får man 
högst innehåll av mikronäring.
Projekt H0841014

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

FLER FÄRDIGA FORSKNINGSPROJEKT
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PCR-teknik avslö-
jar osynlig smitta
PCR-teknik är ett utmärkt alter-
nativ till okulär bedömning av 
angrepp i sortförsök och växt-
skyddsförsök. Tekniken är snabb, 
personoberoende och även små an-
grepp kan mätas.

Den traditionella metoden för att 
mäta svampangrepp på gröda är 
okulär gradering. Det innebär att en 
person med hjälp av synen bedömer 
om det finns angrepp på grödans 
blad och hur allvarliga angreppen 
är. Okulär besiktning har svagheter. 
Metoden är tidskrävande, kräver 
kvalificerad personal och kan ge 
olika resultat beroende på vem som 
bedömer. Dessutom finns en risk för 
att en infektion döljs av en annan. 

Polymeraskedjereaktion
PCR-tekniken, där PCR står för po-
lymeraskedjereaktion, går i stället ut 
på att särskilda DNA-sekvenser spe-
cifika för de eftersökta svampsjukdo-
marna identifieras och mångfaldigas 
med hjälp av ett enzym tills de kan 
mätas i ett särskilt instrument.

Samma blad analyserades
I projektet undersökte forskarna 
förekomsten av fyra smittämnen på 
höstvete. Till skillnad från tidigare 
försök analyserades samma blad 

med bägge metoderna. Först gjordes 
en okulär bedömning och därefter 
analyserades de blad som hade syn-
liga angrepp med PCR-teknik. Re-
sultaten var samstämmiga men med 
PCR-tekniken upptäcktes dessutom 
angrepp som missats i den okulära 
besiktningen. Att PCR-tekniken 
upptäcker angrepp innan de syns 
för blotta ögat gör det möjligt att 
följa angrepp i ett tidigt skede vilket 
bland annat kan ge bättre underlag 
från sortförsök.

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

Projekt V0930010: ”Jämförelse mellan okulär 
gradering och PCR-teknik för att bestämma 
angrepp av växtpatogener i höstvete.”

DEN 17 DECEMBER BESLUTADE stiftelsens styrelse vilka ansökningar 
som beviljas medel för 2014. Totalt startar 42 nya projekt 2014.

INOM STIFTELSENS EKO-SATSNING får sex nya forskningsprojekt 
medel. Projekten handlar om ekologisk kyckling, ekofoder för mjölk-
kor, resistent potatis, åkerböna som grisfoder, lagringssjukdomar på 
äpplen och päron samt sortblandning i växtodling

I OMRÅDET FÖRETAGANDE blev fyra nya projekt beviljade. De 
handlar om ”lean”, olycksfall på arbetet, ekosystemtjänster och kon-
centrering av flytgödsel.

I KÖTTPROGRAMMET beviljades fyra projekt. Ämnena var fotröta 
på får, Stora leverflundran, hur lamm påverkas av att övernatta på 
slakteriet samt suggors modersegenskaper och hållbarhet. Dessutom 
beviljades medel till Partnerskap Alnarp.

I MJÖLKPROGRAMMET beviljades två projekt, ett om juverhälsa i 
stora besättningar och ett om mjölkkors reproduktion.

I PROGRAMMET FÖR SLAKTFJÄDERFÄ får ett projekt om tarmhälsa 
och effekten av koccidiosvaccin forskningsmedel.

I SOCKERPROGRAMMET får två projekt om kalkning pengar.

I TRÄDGÅRDSPROGRAMMET beviljades tre projekt. De handlar 
om bekämpningsstrategier mot nattskatta och bägarnattskatta, 
appliceringsteknik för biologiska växtskyddsmedel och webbaserat 
beslutstödssystem för integrerad bekämpning i äppelodlingar.

FLEST PROJEKT BEVILJAS i växtodlingsprogrammet, hela 16 stycken. 
Det handlar om förädling av ärt, analys av gödselkvalitet, kontroll av 
skadeinsekter i klöverfröodlingar, höstvete, Sverigeförsöken på web-
ben, vall i växtföljden. etablering av våroljeväxter, billiga jordanaly-
ser, detektion av fusarium, optimerad fördelning av utsäde, rotdjup, 
motåtgärder, ytstruktur, vårraps, surgörning och skyddszoner.

DE NYA PROJEKTEN FINANSIERAS av näringen och med statlig sam-
finansiering. På www.lantbruksforskning.se kan du se vilka företag 
och organisationer som deltar i stiftelsens insamlingsmodell.

42 NYA FORSKNINGSPROJEKT STARTAR 2014

FLER FÄRDIGA PROJEKT

Efterrötning kan ge mer biogas
Förtjockning och efterrötning av 
rötad flytgödsel kan ge 20-30 procent 
mer metan än traditionell ettstegsröt-
ning. Men mer utveckling krävs för 
att produktionen ska bli konkurrens-
kraftig och för att minska mängden 
ammoniakemissioner.
Projekt H0840073

Liknande ledbelastning i olika 
mjölkningssystem
Det finns inga skillnader i ledbe-
lastning för mjölkare mellan olika 
mjölkningssystem. Däremot kan 
det skilja inom de olika systemen. 
Mjölkarnas längd och juvrens höjd 
spelar in. 
Projekt H0735093
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Nyheter, pressmeddelanden,  
artiklar med mera:
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Mer än 1 400 projekt på nätet:
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Kolimastit är en sjukdom som i all-
varliga fall kan vara dödlig för kor. 
Ny forskning visar att den typ av 
antibiotika som i Sverige används 
vid allvarlig kolimastit, enrofloxa-
cin, har en mycket begränsad effekt. 
Med tanke på risken för antibioti-
karesistens bör man därför avstå 
från användning.

Kolimastit har symtom som hög 
feber, försämrat allmäntillstånd och 
förändrad mjölk. I allvarliga fall kan 
sjukdomen vara dödlig. De kor som 
överlever behöver en lång återhämt-
ningsperiod och har ofta nedsatt 
mjölkproduktion under en längre 
tid. Behandling med enrofloxacin, 
ett antibiotikum av kinolontyp har 
länge varit det enda tillgängliga, men 
ifrågasatta, motmedlet. Eftersom 
antibiotikaanvändning också har 
nackdelar gjordes en klinisk pröv-
ning i fält under verkliga förhållan-
den för att få klarhet i hur stor nyttan 
faktiskt är.

Dubbelblind undersökning
Korna i studien behandlades an-
tingen med enrofloxacin eller med 

Allvarlig  
kolimastit bör 
inte behandlas 
med enroflox-
acin
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koksaltslösning. Veterinärerna fick 
båda lösningarna i identiska bruna 
flaskor, därför visste varken de eller 
djurens ägare vad respektive ko fick 
för behandling. Totalt behandlades 
56 kor med konstaterad kolimastit.

Liten skillnad i resultat
Det gick nästan inte att se någon 
skillnad i vilken effekt behandling-
arna fick. Andelen kor som dog 
skiljde sig inte åt, symtom och celltal 
var också likartade på kort sikt, även 
mjölkavkastningen var densamma 
på kort och lång sikt. Den skillnad 
forskarna faktiskt kunde se var att 
korna som fått enrofloxacin hade ett 
lägre celltal på lång sikt. Det fanns 
också en tendens till snabbare åter-
hämtning i den gruppen.

Nackdelarna överväger
De begränsade fördelarna ska ställas 
mot risken för antibiotikaresistens 
hos människor och djur, antibioti-
karester i mjölk och miljö, lantbru-
karens kostnader för medicin och 
kasserad mjölk, lantbrukarens ökade 
arbetsbelastning och kons obehag av 
injektioner i muskeln. Slutsatsen blir 
att enrofloxacin inte bör användas för 
att behandla allvarlig kolimastit.

För mer information:
Ylva Persson, SVA 
ylva.persson@sva.se, 018-67 41 62

Projekt V0830392: ”Nyttan av behandling 
med kinoloner vid juverinflammation utlöst av 
coliforma bakterier”

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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