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121 idéskisser, två mässor och hästforskning
Steg 1 i öppna utlysningen är stängt. Nu ska vi bedöma idéskisser och  
åka på mässor. Och så vill jag tipsa om Stiftelsen Hästforsknings utskick.
1 juni var sista dag för steg 1 i årets öppna 
utlysning. När ansökningssystemet stängde 
hade 121 kompletta idéskisser kommit in. 
Flest fick vi i fokusområdena livsmedel samt 
klimat & miljö men vi har fått ett antal idéskis-
ser i alla fyra fokusområden. Under somma-
ren kommer de att bedömas av stiftelsens 
branschgrupper och under vecka 34 kommer 
besked om vilka som går vidare till steg 2.

Vi har ett nära samarbete med Stiftelsen 
Hästforskning som finansierar forskning om 
hästen och hästnäringen i områdena veteri-
närmedicin, husdjursvetenskap och teknikve-
tenskap samt samhällsvetenskap och huma-
niora, i både Sverige och Norge. I Stiftelsen 
Hästforsknings nyhetsbrev kan du läsa om 
aktuell forskning, evenemang, utlysningar 
och andra hästforskningsrelaterade nyheter. 

Anmäl dig som prenumerant på www.häst-
forskning.se.

I sommar kan du träffa oss på Borgeby fält-
dagar, i monter S90, och under Brunnby lant-
brukardagar, där står vi i stortältet. Vi ses där.

Trevlig läsning!

Foto: Åsa Olsson, Nordic Beet Research

– Det finns inga bekämpningsmedel så sortva-
let kommer att bli viktigt, säger Åsa Olsson vid 
Nordic Beet Research.

Men så tidigt som till nästa år finns det inga 
sorter som är resistenta mot Verticillium, eller 
kransmögel som svampsläktet heter på svenska. 
Åsa Olsson har dock gott hopp om att det går att 
hitta motståndskraftiga sorter.

Frisk och grön blast ända fram till skörden är 
viktigt för att få hög sockerhalt. Halvt vissnade 
blad har under många år synts i betfälten utan att 
man har vetat vad det beror på.

Nya metoder
Åsa Olsson och hennes kollega Lars Persson 
misstänkte efter resor i USA att det kunde vara 
angrepp av Verticillium. Därför gjorde de en 
flerårig inventering i 152 betfält i hela Skåne. De 
undersökte jord, rötter och blast.

Det visade sig att svampen Verticillium dahliae 
fanns i 44 procent av fälten under ett enskilt år. 
Men det tog tid att få fram resultatet eftersom 
det var svårt att göra analyserna och metoderna 
var under utveckling. Nu finns det nya molekylära 
metoder som har gett bättre resultat, tack vare 
ett samarbete med SLU-projektet Biosom. 

– Vi har kommit fram till bra analysmetoder 
och har hittat Verticillium i betor i Sverige. Vi har 
en grund att stå på och kan undersöka vilka skör-
deförluster det ger, säger Åsa Olsson.

Stora förluster
Det går inte att bekämpa Verticillium med fungi-
cider. Svampen växer inne i plantans kärlsystem 
och hindrar transporten av växtnäring och vatten. 
Bladen vissnar, ibland bara på ena sidan.

När fotosyntesen upphör kan sockerförlusten 
bli stor. I Nederländerna, där problemet är betyd-

ligt större, är skördeförlusten 20 procent.
Det finns flera arter av Verticillium. I Sverige 

hittades Verticillium dahliae på sockerbetor. 
Svampen finns också hos potatis.

Forskarna hittade svampangrepp i fält med 
både sockerbetor och potatis i växtföljden. 

Växtföljden viktig
28 procent av de undersökta odlarna som hade 
både sockerbetor och potatis i växtföljden hade 
en relativt stor förekomst av Verticillium i blasten. 
Bland odlare som inte hade potatis var det bara 
hos några få som forskarna hittade Verticillium.

Odlarna behöver tänka över växtföljden.
– Det är inte lätt att förändra växtföljden när 

flera grödor är värdväxter. Man måste ha längre 
avstånd mellan potatis och sockerbetor, säger 
Åsa Olsson.

Svampangreppen syns på blasten, men svam-
pen har sitt ursprung i jorden. Den bildar så kall-
lade mikrosklerotier, mikroskopiskt svampmycel, 
som finns kvar i jorden när blasten förmultnat 
och angriper nästa värdväxt som odlas på fältet.

Fler svampar
Verticillium är sedan tidigare ett känt problem 
i raps. Men raps i växtföljden ökade inte före-
komsten av svampen på sockerbetor i den här 
undersökningen. Rapsen angrips av en annan art, 
Verticillium longisporum.

Åsa Olsson tror också att svampangrep-
pen kan underlättas av frilevande nematoder i 
jorden. De gör sår på rötterna. Forskarna men-
ar att det är viktigt att hitta bekämpningsme-
toder för stubbrots- och rotsårsnematoder.

Vissnesjuka på sockerbetsblasten orsakas 
inte alltid av Verticillium. Det kan också vara 
en annan svamp, Fusarium. Angrepp av Fu-
sarium leder till röta i nacken på betorna. Om 
man inte upptäcker det i tid kan angreppen 
spridas till andra betor i en betstuga.
 
Projekt H1144056: ”Förekomst och påverkan av Verticillium i 
sockerbetor i Sverige” 
Åsa Olsson, Nordic Beet Research, ao@nbrf.nu

Sockerbetor och potatis i växtföljden ökar risken för vissnesjuka
Odlare som har både sockerbetor och potatis löper större risk än andra att få viss-
nesjuka orsakad av svampen Verticillium på sina betor. Växtföljden blir viktig om 
man ska undvika svampangreppen som drar ned sockerhalten.
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Angrepp av morotsbladloppan (Trioza api-
calis) försämrar såväl morötternas tillväxt 
som deras kvalitet. I värsta fall kan odlingen 
slås ut helt. Morotsbladloppan övervintrar i 
barrträd och under maj–juni sker inflygning 
till morotsfälten för parning och äggläggning. 
Den långa inflygningstiden gör att upprepade 
behandlingar med kemiska växtskyddsmedel 
krävs.

Ulf Nilsson, institutionen för ekologi vid 
SLU i Uppsala, och Birgitta Rämert, institutio-
nen för växtskyddsbiologi vid SLU I Alnarp, 
har undersökt om det går att via en fångst-
gröda, i detta fall tidigt sådda morötter, locka 
bort morotsbladloppan från huvudgrödan av 
morötter. Insekterna oskadliggörs därefter 
genom att fångstgrödan plöjs ned.

– Det fungerar, och metoden tillämpas i 
liten skala i ekologiska morotsodlingar främst 
i Mellansverige. Men den har en jättepotential 
för många grödor, säger Ulf Nilsson.

I fråga om morotsbladloppan, som huvud-
sakligen är ett problem i de nordiska länder-
na, finns det kunskapsluckor. Men den sprider 
sig och vållar nu skador i norra Tyskland, 
vilket kan innebära att den studeras mer. Ulf 
Nilsson önskar sig mer grundstudier, till ex-
empel om äggläggningsbeteende, vilka dof-
ter som lockar och om det finns en värdväxt 
mellan vinter- och sommarvärd.

Snabbväxande sort bäst
Hans forskning visar att äggläggande honor 
inte gör skillnad mellan morotssorter men 
föredrar plantor med två, tre äkta blad framför 
plantor som precis kommit ur jorden.

En sort som är tidig och snabbväxande 
skulle alltså vara lämplig som fångstgröda, 
och sorten Bolero valdes ut för fältförsök. 
Försöken genomfördes på ekologiska går-
dar i Dalarna och Gästrikland under åren 
2013–2015.

Fyra till fem rader fångstgröda såddes på 
långsidorna av fälten cirka tre veckor innan 
huvudgrödan såddes. Inflygning, äggläggning 
och skadesymptom observerades och be-
dömdes i samarbete med odlarna.

Fältförsöken visar att fångstgröda kan 
vara en framgångsrik metod för kontroll av 
morotsbladloppan. Den tidigt sådda fångst-
grödan drog till sig fler honor och skyddade 
därigenom huvudgrödan under de första, 
kritiska veckorna efter uppkomst. Skadorna i 
huvudgrödan nästan halverades jämfört med 
fångstgrödan.

Odlingsmässiga begränsningar
Svårigheten är att skapa en tillräckligt stor 
skillnad i attraktion mellan fångstgröda och 
huvudgröda. Under år då detta inte lyckades 
kunde ingen skyddseffekt konstateras. 

Det finns odlingsmässiga gränser för hur 
tidigt en fångstgröda och hur sent en huvud-
gröda kan etableras. Kalla och blöta vårar 
försenar uppkomsten vilket minskar skillna-
den mellan fångstgröda och huvudgröda.
Ulf Nilsson tänker sig att man kan säkra ett 
kraftigt och därmed lockande bestånd av 
fångstgröda genom att täcka den med fiber-
duk från sådd fram till sista veckan i maj, då 
inflygningen av morotsbladloppan vanligen 
kommer i gång. Täckning är en metod som 
används i den ekologiska morotsodlingen för 
att skydda morötterna. Det innebär dock mer-
arbete och är inte riskfritt:
– När man tar bort duken för mekanisk ogräs-
bekämpning exponeras morötterna för infly-
gande loppor och risken finns att de blir kvar 
under duken när grödan åter täcks, säger han.
I fältförsöken har fem till sju procent av fältet 
såtts med fångstgröda. Det är troligen bäst 
att styra angreppen av morotsbladloppan 
mot ytterkanterna av fältet med hjälp av 
fångstgrödan. Den kemiska bekämpningen 
kan koncentreras dit och minskas på resten 
av fältet, något som gynnar de naturliga fien-
derna och minskar miljöbelastningen.
 
Projekt H1156218: ”Fångstgröda och fysisk separering av od-
lingsfält som bekämpningsstrategier mot morotsbladloppan” 
Ulf Nilsson, SLU, ulf.nilsson@slu.se

Tidigt etablerad fångstgröda skyddar morötter mot insekt
Att så in en gröda som lockar skadeinsekter från fältets huvudgröda är ett sätt att 
skydda skörden. Ny forskning visar att det fungerar i morotsodlingar, men bara de 
år fångstgrödan hinner bli tillräckligt lockande för insekterna.

Foto: Ulf Nilsson, SLU



Fler färdiga forskningsprojekt
Du hittar projekten på lantbruksforskning.se/projektbanken 

För första gången har basfinansiering av 
Hushållningssällskapens regionala försöks-
verksamhet, de så kallade Sverigeförsöken, 
beviljats enligt en ny modell där branschens 
behov tydligare återspeglas i vilka försök som 
får medel. Samtidigt har stiftelsen tagit över 
administrationen av en miljon kronor som 
tidigare år har samlats in av Hushållnings-
sällskapen direkt från spannmålshandeln. 
Det nya upplägget beskrevs i förra numret av 
nyhetsbrevet.

Den 13 juni tog styrelsen beslut om 2017 
års försök. Tio miljoner kronor kommer att 

finansiera cirka 50 försök inom sju ämnes-
områden: odlingsmaterial, vall, växtnäring, 
växtskydd, ogräs, jordbearbetning och vat-
ten. De enskilt största försöken handlar om 
sortprovning. Ett antal försök handlar om 
höstvete och är bland annat inriktade på för-
frukt, fusarium, örtogräs, tidpunkt för sådd, 
tillskottsbevattning och kväve. Många av 
försöken har fokus på sjukdomar, ogräs och 
skadedjur som bladfläcksvampar, gulrost, 
flygsot, kvickrot och åkersnigel. 

De beviljade försöken återspeglar det kon-
tinuerliga och breda behovet av ny, praktisk 

kunskap inom lantbruket. Stiftelsen Lant-
bruksforskning finansierar försöken genom 
insamlade medel från Sveriges lantbrukare 
och ett stort antal  företag. 

 Vi avsätter också medel i en pott som ska 
kunna möjliggöra akutförsök som inte kunnat 
förutses. I mars avsattes 204 000 kronor till 
den potten.

Stiftelsens beslut om basfinansiering av 
Sverigeförsöken gäller under förutsättning 
att näringen fortsatt deltar i finansieringen 
och samlar in tillräckliga medel.

Tio miljoner kronor till Sverigeförsöken 2017

 
Projekt H0833506

Ny havre med bättre smältbarhet på väg
Nya havresorter med lägre innehåll av lignin, 
som också är mer lättsmält, kan vara på väg. 
Forskare vid Lunds universitet och Crop Tailor 
har tagit fram havrelinjer med ett mycket stort 
antal – över en miljon – mutationer och där-
med varierande egenskaper. De sorter som 
hade lägst respektive högst ligninhalt valdes 
ut och utvärderades. Forskarna kunde kon-
statera att ligninet i sorterna med lägst ligni-
ninnehåll, omkring två procent jämfört med 
fyra procent hos Belinda, också var mer lätt-
smält. Det nya växtmaterialet kan användas 
för att utveckla odlingsbara lågligninsorter av 
havre med lägre NDF-halt än utgångssorten 
Belinda. Det är kvaliteter som gör havre, som 
har goda odlings- och näringsegenskaper, 
mer intressant som fodergröda.
 
Projekt H0833523

Missfärgning dåligt mått på smitta
Det går inte att använda missfärgning av stub-
ben för att bedöma risken för svampangrepp 
och behovet av svampbehandling i höstvete. 
Med PCR-teknik kan man mäta förekomst av 
stråknäckarsvampen och snömögel i växtma-
terial. Men när forskare undersökte samban-
det mellan smitta och missfärgning märkte 
de få skillnader mellan missfärgade och icke 
missfärgade växtdelar.
 
Projekt H0844105

Mer socker och mindre rotbrand av kalkning
I försök på fält som redan hade god status 
för sockerbetsodling ledde kalkning till allt 
ifrån en skördeökning på 700 kilo per hektar 
till att skörden minskade. Den bästa effekten 
gav en kalkgiva om åtta ton kalkstensmjöl 
per hektar på marker med en lerhalt på över 
tjugo procent, en mullhalt högre än 3,3 pro-
cent och mycket lättlösligt kalcium i marken 
redan innan kalkning. Resultatet var sämst på 
plöjningsfria fält och lätta jordar. Kalkningen 
minskade också risken för rotbrand med nio 
procent i försöken, en effekt som höll i sig 
även ett och ett halvt år efter kalkningen.

 
Projekt V0830416

Robotdata värdefull för avel
Genom att analysera data från automatiska 
mjölkningssystem (AMS)  –  mjölknings-
robotar – har forskare vid SLU konstaterat 
samband som är värdefulla för avelsarbetet. 
Bland annat kan AMS-data användas för att 
bedöma juver- och spenexteriöra egenskaper 
som är viktiga för mjölkbarheten. Misslyckad 
påsättningar och avsparkningar av spenkop-
parna kan användas för att registrera kornas 
temperament. I projektet såg man också ett 
högt samband mellan snabbmjölkande kor 
och högt celltal. Forskarna drar slutsatsen att 
det går att kombinera bättre mjölkbarhet med 
bättre juverhälsa om den senare ges tillräck-
lig vikt i indexet vid avelsvärderingen och hän-
syn tas till rasers olika egenskaper.
 
Projekt V0830416

Långstråigt foder faller korna på läppen
Kor som får långstråigt ensilage, upp till 15 
cm långt, får i sig lika mycket foder som de 
kor som serveras ensilage på 1,5 cm. Idiss-
lingstiden är också densamma. Det om skiljer 
är att det långstråiga fodret tar 50 procent 
längre tid att äta. Det finns därför oftast ingen 
anledning att dra på sig kostnader i form av 
maskiner  och bränsle för att bearbeta fodret 
i förväg när korna själva kan göra jobbet. 
Undantaget är lösdriftsstallar där den längre 
ättiden kan göra att kor som är låga i rang inte 
får tillräcklig tillgång till ätplatsen.
 
Projekt H0833514

Berberis bakom svartrost på spannmål
Svampen Puccinia graminis orsakar svar-
trost, en allvarlig sjukdom på stråsädesgrö-
dor. En viktig värdväxt är berberis, där svam-
pen avslutar den sexuella delen av livscykeln, 
och ökar sin genetiska variationen. Genom 
att ta bort berberisbuskar minskar man därför 
både risken för infektion och den genetiska 
variationen. Den stora genetiska variationen 
gör också att resistensförädling bör fokusera 
på att ta fram stråsäd som är resistent och 
hämmar svampens utveckling. 

 
Projekt H0833488

Klimatförändringar ge ökat  
läckage av bekämpningsmedel
Mer regn och högre temperaturer i sig påver-
kar knappast omfattningen av bekämpnings-
medelsläckage från åkermark. Ökad neder-
börd kan visserligen ge snabba transporter 
genom marken men det vägs upp av att högre 
temperaturer leder till snabbare nedbrytning 
i marken. Däremot förväntas nya klimatförut-
sättningar påverka valet av gröda, med mer 
höstraps och majs. Ogrästrycket kan också 
förväntas öka och därmed bekämpningsbe-
hovet.  Sammantaget kan de klimatrelaterade 
förändringarna fördubbla den areal i Skåne 
där gränsvärden för bekämpningsmedel i 
drickvatten överskrids. Det behöver därför 
utvecklas nya strategier och tekniker för att 
minska behovet av bekämpningsmedel.
 
Projekt H0846385

Sociala medier och mervärden viktiga  
för småskaliga livsmedelsföretag
Småskaliga livsmedelsföretag har uppenbara 
nackdelar jämfört med större konkurrenter. 
De större företagen har ofta personal som 
arbetar med marknadsföring och har bättre 
möjligheter att till exempel annonsera. Men 
de småskaliga producenterna kan många 
gånger konkurrera med mervärden som 
de större företagen saknar. Det kan handla 
om en berättelse om företaget, ett ovanligt 
produktionssätt, en attraktiv förpackning, 
intressant ursprung, god djurhållning med 
mera. Samtidigt förändras mervärden över 
tiden, något unikt kan med tiden förändras till 
något som alla erbjuder. Genom att hålla sig 
uppdaterad om vilka mervärden som konsu-
menterna värdesätter och förmedla dessa 
på billigare sätt, till exempel i sociala medier 
och genom att visa upp sina varor i butik, kan 
småskaliga livsmedelsföretag lyckas med sin 
marknadsföring. Det är också viktigt att ef-
terstäva skriva och långsiktiga kontrakt med 
detaljister, där det bör framgå hur varorna ska 
exponeras i butik. 
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Enkel metod för att underhålla diken
Underhållet är rejält eftersatt i många av de diken som leder vatten från svenska 
åkrar. Forskare vid SLU har arbetat fram metoder som gör det lättare att se vad 
som behöver göras. Rätt insats på rätt ställe sparar både pengar för lantbrukarna 
och är bra för miljön.
I Sverige leder många öppna diken vatten 
vidare från dräneringen i jordbruksmarken. 
Dikena är ofta gamla och inte alls anpassade 
för framtida klimatförändringar och expande-
rande samhällen.

Om det regnar mer koncentrerat och rinner 
mer vatten i dikena ökar risken för erosion, 
och transport av sediment kan öka övergöd-
ningen.

– En stor del beror på exploateringen av 
jordbruksmark. När man kopplar på system 
med dagvatten blir det snabbt helt andra 
flöden. Det ökar belastningen i dikena, säger 
Ingrid Wesström, forskare vid SLU i Uppsala.

Enkel metod
Siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB, 
visar att underhållet är eftersatt i en stor del 
av dikena. Hälften av jordbruksföretagen i 
en undersökning 2013 tyckte att deras diken 
behövde underhåll. 44 procent planerade att 
göra något inom fem år.

Ingrid Wesström har tillsammans med 
kollegan Abraham Joel gjort en studie som 
kan hjälpa lantbrukare att förbättra underhål-
let av dikena. Deras ena metod är enkel att 
använda för markägare. Den går ut på att man 
går längs diket för att bedöma status och få 
en uppfattning om vad som behöver göras.

– Det är inte alla som gör det innan de 
börjar med underhållet av ett helt dike. Går 
man längs diket får man en känsla för var det 
ha rasat och var man behöver göra åtgärder, 
säger Ingrid Wesström.

Sparar pengar
Diket bedöms utifrån ett poängsystem. Med 
hjälp av den status man får fram ser man var 
stabilitetsproblemen finns. Resultatet blir att 
man kan underhålla delar av diket i stället för 
en väldigt lång sträcka och förebygga framti-
da skador. Det blir mer kostnadseffektivt och 
ger en säkrare produktion.

– Framför allt sparar det pengar på lång 
sikt, säger Ingrid Wesström.

Metoden kallas MADRAS och utvecklades 
vid University of Minnesota i USA. Där har den 
gett bra resultat för underhåll av diken. Ingrid 
Wesström och Abraham Joel har provat me-
toden under svenska förhållanden.

När man bedömer ett dike tittar man på 
hur stabila slänterna är: om det förekommer 
erosion, ytavrinning, ras eller grundvatten-
läckage. Man kontrollerar också breddning, 
underskärning av slänten och om det finns 
sedimentavsättningar på botten av diket.

Ett dike i gott skick får högst 8 poäng. Ett 
obetydligt påverkat dike har 9–15 poäng och 
ett påverkat 16–20 poäng. 21 poäng eller mer 
betyder ett dike i dåligt skick.

Förstår bättre
De har också arbetat med datorsimulering. 
Med en modell som kallas HEC-RAS kan man 
göra en bedömning av ett dikes förmåga att 
avleda vatten och påfrestningar på grund av 
vattenflödet. Med den metoden förstår man 
bättre orsakerna till att diken är instabila och 
hur man ska förbättra dem.

– Man kan ladda ned modellen gratis på nätet 
för privat bruk. Men man kan inte köra den 
direkt, det krävs en del indata, säger Ingrid 
Wesström.

Stora förändringar
I studien utvärderade hon och hennes kollega 
tre dikessystem i Uppsala och Köpings kom-
muner. En del av dikessträckorna fungerade 
dåligt. Det berodde främst på släntras, under-
skurna dikesslänter och att dikesfåran blivit 
smalare.

Förändringarna var stora på vissa sträck-
or. Där hade dikena både blivit bredare och 
djupare, vilket tyder på omfattande erosion. 
På andra sträckor var de grundare på grund 
av sedimentation av eroderat material. En del 
trummor dämde upp vatten redan vid medel-
flöden.
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