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Varför läsa?
Alla tycker vi om doften av utslagna blommor eller lukten av 
nyklippt gräs. Men visste du att denna lukt har andra funktioner 
än att bara vara väldoftande för oss? Doft är ett sätt för växter 
att kommunicera med sig själva och andra. 
Den speciella lukten av nyklippt gräs är till exempel väldigt 
specifik för en planta som har blivit skadad. Och väldoftande 
blommor lockar till sig insekter som kan sprida växtens pollen 
vidare till andra blommor.
Men växternas kommunikation via luktämnen är mycket 
mer avancerad än så. Visste du till exempel att lukten från 
en kornplanta kan göra så att en kornplanta av en annan sort 
blir mindre mottaglig för skadedjur som bladlöss? Eller att 
doften från vissa ogräsarter kan påverka kornplantor så att de 
lockar till sig bladlössens naturliga fiender, nyckelpigor och 
parasitsteklar?
Forskningsprogrammet PlantComMistra har som uppgift att 
ta reda på hur växtkommunikation fungerar och hur den kan 
användas för att gynna jordbruket och miljön.

Vi vill med denna årsrapport beskriva vilka möjligheter som 
finns inom detta forskningsområde och vilka framsteg som 
redan har gjorts. Så följ med på spännande läsning.

                                           - Hälsningar, PlantComMistra
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Programchefen har ordet 
Lisbeth Jonsson, programchef, Södertörns högskola

2007- kommunikation i flera bemärkelser

PlantComMistra startade i januari 2006. Pro-
grammets syfte är att kommunikation mellan 
växter skall utnyttjas för att stärka den natur-
liga motståndskraften hos odlade växter. Där-
igenom kan användningen av bekämpnings-
medel minska till nytta för hälsa och miljö. 
Under 2007 har vi tagit viktiga steg framåt 
mot våra mål. Vi studerar främst kornplan-
tor och havrebladlöss. För att kunna nå en 
bredare tillämpning har vi undersökt om luft-
buren kommunikation finns hos andra väx-
ter än korn. Vi har visat att fenomenet finns 
hos andra grödor och att kornplantor kan 
reagera även på andra arter än korn. Vidare 
har vi visat att bladlössens naturliga fiender, 
nyckelpigor och parasitsteklar blir än mer ef-
fektiva medhjälpare i bladlusbekämpning om 
kornsorter odlas tillsammans. Förädlingen av 
bladlusresistenta sorter har tagit ett steg fram-
åt i och med att en resistensmarkör återfun-
nits enligt förväntan i förädlingspopulationer 
och sedan korsats in i agronomiskt värdefulla 
sorter. Vi har kunnat påvisa effekter av luft-
buren kommunikation på gen-nivå i motta-
garplantor, vilket ger redskap att undersöka 
kommunikationen med molekylära metoder. 
Alltsammans är pusselbitar som förstärker 

möjligheterna till konkreta tillämpningar av 
programmets resultat. Vidare har program-
met under 2007 mer målmedvetet inriktat 
den egna kommunikationen till avnämar-
grupper utanför den vetenskapliga sfären.

I början av februari anordnade programmet 
en tvådagars konferens med inbjudna repre-
sentanter från avnämargrupper. Det gav vär-
defulla synpunkter inte minst på upplägget 
av våra fältförsök. Eftersom bladlusförekom-
sten detta år var låg på grund av väderleks-
förhållanden och god tillgång på nyckelpigor 
kommer dessa att behöva upprepas. I slutet 
av juni deltog vi i det s.k. forskartorget under 
Borgeby fältdagar som är Nordens största 
lantbruksmässa i fält med 9 �00 besökare i år.  
Det var många förbipasserande som blev ny-
fikna av att se våra backar med kornplantor 
och vårt mikroskop där man kunde studera 
bladlöss på nära håll. Vårt deltagande resulte-
rade bland annat i en halvsidesartikel i ATL, 
som når ut till en stor del av lantbrukssek-
torn. I oktober deltog vi i ELMIA lantbruks-
mässa i LOFTs (Lantbrukare Och Forskare 
Tillsammans) monter, återigen med demon-
strationsmaterial,  föreläsning och dessutom 

Foto: Andrea Didón
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bildspel. Därtill kommer ett antal föreläsningar 
och seminarier vid möten anordnade av bland 
annat Hushållningssällskapen, Centrum för 
Ekologisk odling och Nordiska Jordbruksfors-
kares Förening. Vi har mött rådgivare, växt-
skyddskonsulenter, lantbrukare och andra med 
praktisk erfarenhet av det problem vi studerar. 
Programmet har fått många frågor och oftast 
entusiastiska och stimulerande kommentarer. 
Svalöf  Weibull AB (SW) är en annan viktig kon-
takt. En stor del av det kornförädlingsmaterial 
som programmet använder kommer från SW 
och vi har regelbundna kontakter med företa-
get för att informera om arbetet och diskutera 
vad som är intressant för framtiden. Flera av 
programdeltagarna har presenterat programmet 
och forskningsresultat på internationella möten 
i Taiwan, Storbritannien och Sverige. Två stu-
denter har producerat examensarbeten inom 
programmet. En vetenskaplig publikation har 
kommit ut och en rad nya manuskript är i slut-
skedet av bearbetning att skickas in för interna-
tionell publicering.

Inför det sista året av programmets första fas 
på tre år har vi alltså kommit en bra bit på väg 
att förklara vad som sker vid växtkommunika-
tion och undersöka hur detta skall utnyttjas. Vi 
planerar nu för en andra fas där kunskaperna 
skall kunna tillämpas både för andra växtslag 
och mot andra angripare på korn.

I vår kommunikation till en bredare krets vill vi 
göra våra forskarresultat tillgängliga och lyfta 
fram användarnyttan. Vi har därför till denna 
årsrapport anlitat någon som ser på program-
met med ett utifrånperspektiv. Det är Kristina 
Volkova som läser journalistik och naturveten-
skap vid Södertörns högskola. Vi hoppas ni 
finner resultatet attraktivt och önskar er trevlig 
läsning. 
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PlantComMistra - En introduktion
Lisbeth Jonsson, programchef  PlantComMistra

PlantComMistra – att utnyttja växternas kommunikation för att skydda miljön

Forskningsprogrammet PlantComMistra startade i januari 2006. PlantCom står för Plant 
Communication och idén bakom programmet är att vidare utforska växters kommunikation 
med varandra. Växter utsöndrar ämnen via rötterna och avger luftburna ämnen via ovanjor-
diska delar. Dessa ämnen kan påverka andra växter i närheten.

Syftet med vårt program är att hitta former att utnyttja luftburen växt-växt kommunikation 
för att minska behovet av bekämpningsmedel. Inledningsvis arbetar vi med kornplantor och 
bladlöss. Vi har visat att vissa kornsorter påverkar varandra så att de blir mindre attraktiva för 
bladlöss och i vissa fall mer attraktiva för bladlössens fiender. Utifrån detta ser vi tre möjliga 
lösningar för de miljöproblem som bekämpningsmedel utgör:

 1. Odling med blandningar av sorter som påverkar varandra så att den egna 
     försvarsförmågan förstärks och de naturliga fienderna blir attraherade.
 2. Nya sorter framtagna med växtförädling där växt-växt kommunikation använts 
     för att hitta gener som stärker växtens resistens.
 �. Växtskyddsmedel framtagna direkt ur växterna som förstärker växternas egna 
     försvarsförmågor och attraherar naturliga fiender. 

De tre möjliga lösningarna är basen i våra tre delprogram, vilka presenteras på kommande 
sidor.

Problemet som PlantComMistra skall lösa

Kemiska växtskyddsmedel används inom 
jordbruk, trädgårdsodling och även skogs-
bruk. År 200� såldes i Sverige 22 ton verk-
sam substans för insektsbekämpning inom 
jordbruket (Jordbruksstatistisk årsbok 2006). 
Under senare år har tendensen för försälj-
ningen varit stigande. Dessa medel har stor 
betydelse för att stärka odlingssäkerheten 
men de kostar pengar och har andra uppen-
bara nackdelar. De kan utgöra direkta hälso-
risker vid användning och hantering. Många 

bekämpningsmedel bryts ner långsamt i mar-
ken och kan förorena grundvattnet. Minskad 
besprutning står därmed högt på önskelistan 
hos många inom lantbruket, företag, myndig-
heter och allmänheten i Sverige och Europa. 
Den ekologiskt odlade åkerarealen uppgick 
år 2006 till endast 6, 8% av den totala odlade 
arealen i Sverige och andelen har inte ökat 
nämnvärt de senaste åren. Det kan ställas mot 
regeringens mål för ekologisk produktion till 
år 2010 som är att andelen certifierad 
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ekologisk odling bör uppgå till 20% av jord-
bruksmarken. Forskningen inom PlantCom-
Mistra syftar till att ge konventionella odlare 
möjlighet att odla med metoder som orsakar 
mindre miljöbelastning och ekologiska odlare 
nya möjligheter att förstärka odlingssäkerhe-
ten. Inom programmet studerar vi inlednings-
vis kornplantor och havrebladlöss. Bladlöss 
hämmar tillväxten och kan sprida virussmitta. 
Havrebladlusen är den vanligaste bladlusen i 
korn. Den kan överföra BYDV (barley yellow 
dwarf  virus) som orsakar rödsot på korn och 
havre. Havrebladlöss är i sig alltså ett allvarligt 
problem. Vi utgår dock från att våra studier så 
småningom har bredare tillämpningsområden 

även för andra växtslag och för andra angri-
pare.

Lösningarna

Sortblandningar
Vi har tidigare funnit att kornplantor från olika 
sorter påverkar varandra via ämnen i luften så 
att den mottagande plantan blir mindre att-
raktiv för bladlöss. I vissa kombinationer av 
kornsorter blir den mottagande plantan dess-
utom mer attraktiv för bladlössens fiender, 
t.ex. nyckelpigor. Dessa två effekter förstärker 
varandra och leder till färre bladlöss i odlingen.
En utförlig presentation av havrebladlusens 

Havrebladlöss, Rhopalosiphum padi                                                                                                                         Foto: Sate Al Abbasi
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livscykel och vad som påverkar angreppsni-
våerna i Sverige finns i programmets årsrap-
port 2006. Vi är intresserade av hur vanligt 
förekommande förmågan att sända ut signa-
ler eller att reagera på dem är och om det 
finns skillnader i graden av effekt. Inom 
programmet undersöker vi därför ett stort 
antal sortkombinationer vad gäller effekter 
på bladlöss och bladlössens naturliga fien-
der. Vi har också studerat kombinationer av 
andra växtslag. Undersökningarna sker både 
i växthus och i fält. Arbetet beskrivs närmare 
under delprogram 1 (sidorna 1� till 17).

Förädling för bladlusresistens
De bladlöss som är vanligast förekom-
mande på stråsäd inom svenskt jordbruk är 
havrebladlusen , sädesbladlusen och grönst-
rimmig gräsbladlus. Havrebladlusen är den 
svåraste skadegöraren. Den kan överföra 
sjukdomar och den orsakar i sig försämrad 
tillväxt. Dess angrepp ger dock inga direkta 
synliga symptom på växterna. Detta gör det 
tidsödande och omständligt att förädla för 
resistens. Det är nödvändigt att bestämma  
bladlustillväxt eller studera bladlössens bete-
enden för att hitta plantor med egenskaper 
som kan användas i förädlingen. Det finns 

ännu inga sorter som är helt resistenta mot 
dessa bladlöss, men ett antal förädlingslinjer 
med minskad mottaglighet har tagits fram 
genom förädlingsarbete, bland annat hos 
Svalöf  Weibull AB. Inom PlantComMistra 
fortsätter vi det långsiktiga förädlingsarbe-
tet. Målet är att ta fram resistens som bygger 
på flera egenskaper och därmed är hållbar. 
Vi har bland annat ett antal förädlingspo-
pulationer av korn med känd resistens och 
en markör för resistens i arvsmassan. För 
att förenkla framtida förädling tillämpar vi 
dessutom helt nya metoder att leta efter re-
sistensgener. Metoden bygger på att studera 
skillnader i genuttryck  mellan resistenta och 
mottagliga sorter. Vi undersöker även vilka 
gener som aktiveras i mottagarplantor som 
är mindre attraktiva för bladlöss efter att de 
utsatts för doftämnen från en annan planta. 
Arbetet beskrivs närmare i delprogram 2 (si-
dorna 18 till 23). 

Nya växtskyddsmedel framtagna ur 
växter
Att växter avger luftburna substanser är 
ingen nyhet. De används av växterna för att 
locka till sig pollinatörer och de används för 
att mota bort inkräktare. Senare års forsk-
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ningsresultat har dessutom visat att skadade 
växter avger kemiska signaler som kan locka till 
sig fiender till en inkräktare, t.ex. parasitsteklar 
som angriper nattfjärilslarver. Växterna så att 
säga ”ropar på hjälp”. Det nya inom PlantCom-
Mistra är att utforska oskadade växter, som 
dels kan påverka andra växter, dels locka till sig 
angripares fiender. Inom PlantComMistra un-
dersöker vi vilka ämnen som utsändande korn-

plantor avger och vilka ämnen som framkallar 
effekter i mottagarplantor. Syftet är att de aktiva 
substanserna sedan används i fält där de avges 
till luften. Exempel på sådan användning finns 
redan för ett preparat tidigare framtaget av fors-
kargruppen för användning i växthusodlingar. 
Årets arbete inom detta delprogram �, redovi-
sas på sidorna 2� till 29.

Foto: Sate Al Abbasi, Robert Glinwood

Hur kan man förklara det som sker vid växt-växt kommunikation?

De fenomen som vi studerar inom PlantComMistra är okända. Vi vet inte vilka ämnen som 
utsändarplantan skickar ut och vilka som påverkar mottagarplantan. Vi vet inte vad som händer 
i mottagarplantan och som gör denna mer motståndskraftig mot bladlöss och mer attraktiv för 
nyckelpigor. Vi vet att rottillväxten ökar i mottagarplantan på skottets bekostnad men ännu alltför 
litet om tillväxten i stort. Kan det vara så att förändringarna sker på bekostnad av tillväxt och 
som en konsekvens ger lägre skörd? För att kunna utnyttja växt-växt kommunikationen för lös-
ningar på miljöproblem behöver vi ha svaren sådana frågor. Dessa frågor angriper vi på flera olika 
sätt förutom de som redan beskrivits. Vi utför fältförsök och beräknar skördeutfall. Vi studerar 
ämnesomsättning i plantorna genom analyser av utvalda ämnen. Vi undersöker i vilken vävnad 
förändringar sker i mottagarplantor genom att studera bladlusens beteende. Vi studerar de gener 
som aktiveras i mottagarplantan. Det är omfattande analyser som kräver avancerad metodik. Sam-
mantaget skall de ge oss svar på vad som sker. När vi har en tydligare bild av fenomenet kan vi gå 
vidare mot andra växtslag och andra angripare för tillämpningar som syftar till en mer giftfri miljö. 
Detta arbete ingår i alla delprogram.
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Svalöf Weibull tror på en ljus framtid för 
PlantComMistra
När den första upptäckten som tydde på att växter kan kommunicera med varan-
dra kom, var det inte alls accepterat av alla. Kritiken gjorde att det dröjde många 
år innan idén togs upp på nytt. Idag är många fortfarande skeptiska, men forsk-
ningsresultaten är överväldigande och få kan nu förneka att teorin var sann. The-
rese Christerson är växtförädlare på Svalöf Weibull och hon ser stora möjligheter 
i PlantComMistras forskning om växtkommunikation. 

Text och foto: Kristina Volkova

Therese Christerson, växtförädlare på Svalöf  Weibull
                                                 

- Jag tror att PlantComMistras forsknings-
resultat kan komma att användas till mycket 
mer än bara bekämpning av havrebladlöss i 
framtiden. Det forskningen beskriver är en 
mekanism som med stor sannolikhet kan an-
vändas till att bekämpa även andra skadedjur 

och svampsjukdomar, säger Therese Christer-
son, växtförädlare. 
Therese har sedan åtta år tillbaka jobbat på 
växtförädlingsföretaget Svalöf  Weibull AB i 
Svalöv, Skåne. Samma företag har redan från 
början försett PlantComMistra med de 
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kornsorter som används inom forskningspro-
grammet. Therese tror att intresset för Plant-
ComMistras forskning är stort hos både växt-
förädlare och lantbrukare. Men anledningarna 
till intresset kan variera en aning.

- Ur växtförädlarperspektiv är forskningen 
mycket intressant av flera anledningar. Dels ger 
den oss kunskap om ett nytt sätt att tänka när 
det gäller resistensförädling, vilket kan resul-
tera i nya förädlingsprojekt. Dels får vi detalj-
rik information om hur resistensmekanismerna 
fungerar på gennivå. Det i sig är en kunskap 
som vi kan använda för att effektivisera växt-
förädlingen. Den information vi får om våra 
egna sorter är också värdefull för oss. 

Therese är gift med en lantbrukare och bor på 
en gård utanför Svalöv.  Hon vet därför av egen 
erfarenhet att bekämpning av skadedjur är kost-
sam. Utöver själva preparatet finns kostnader 
för maskiner, arbetskraft och drivmedel. Dess-
utom tillkommer kostnader som kan vara lite 
svårare att sätta ett exakt värde på, i form av de 
skador som kommer av att vara ute och köra i 
växande gröda. 

- Ur en lantbrukares perspektiv är PlantCom-
Mistras forskningsresultat inte bara intressanta 
på grund av de ekonomiska fördelarna som 
minskad bladlusbekämpning skulle innebära, 
men också på grund av hälsoskäl, säger The-
rese.

Hon menar  att hanteringen av de kemikalier 
som bekämpningsmedel innehåller kan med-
föra hälsorisker som många jordbrukare gärna 
skulle vilja slippa. 
Men PlantComMistras forskning är enligt The-

rese intressant ur ytterligare ett perspektiv: den 
personliga nyfikenheten. Upptäckten att växter 
har förmågan att kommunicera med varandra 
är inte speciellt gammal men den har även i ve-
tenskapliga kretsar orsakat debatter om huru-
vida det är något som bör läggas tyngd vid.

- Det är en fascinerande tanke att växter kan 
”prata” med varandra. Men å andra sidan, var-
för skulle de inte kunna göra det? Växter har 
funnits på jorden långt innan många djur. Att 
de skulle ha utvecklat en förmåga att kommu-
nicera med varandra är kanske inte så konstigt, 
säger Therese. 

Hon menar att de som är skeptiska till växt-
kommunikation kan vara det eftersom kommu-
nikationen är svår att se med egna ögon. The-
rese tror att det rör sig om en så kallad ”Jag tror 
det när jag ser det” -attityd. Många hobbyodlare 
vet till exempel att man kan plantera lök mellan 
morötterna för att minska insektsangreppen på 
morötterna men det är inte så många andra som 
vet detta. Och ännu färre har nog funderat på 
varför det är så. Therese tror att idén om växter 
som ”pratar” med varandra eller med insekter 
kan låta märklig om man inte vet så mycket om 
hur växter fungerar, och att det då kan ligga 
nära till hands att vara skeptisk eller att till och 
med avfärda det hela.

-  PlantComMistras forskning öppnar upp helt 
nya möjligheter både kunskapsmässigt samt 
inom växtförädling och jordbruk, säger The-
rese. Jag tror att vi har en mycket spännande 
tid framför oss, med många användbara upp-
täckter.
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- Många vill tro att den globala uppvärmning-
en är ett framtida bekymmer, men faktum är 
att vi redan idag kan se de första tecknen på 
att jordbruket påverkas, säger Morten Ras-
mussen, sektionsledare på Nordiska Gen-
banken i Alnarp, Skåne.

Han menar att det milda klimatet tillsam-
mans med miljökraven på så kallade Gröna 
kilar ökar överlevnadschanserna för bladlu-
sen. De varma vintrarna gör  att gräsmarker 
sällan fryser och de gröna områdena blir på 
så sätt bra övervintringsställen för bladlusen.  
Detta gör att fler bladlöss överlever vintern 
och bladlusangreppen ökar. Idag går genom-
snittligen 10 % av skörden förlorad till följd 
av svamp- och skadedjursangrepp, trots an-
vändning av kemiska bekämpningsmedel. 

Bladlöss kan stå för en stor del av skadegö-
relsen beroende på årsvariation.

- PlantComMistras forskning berör ett pro-
blem som i allra högsta grad är aktuellt idag 
och som förmodligen kommer att bli större 
i och med att klimatet förändras, säger Mor-
ten. 

PlantComMistras arbete med att få fram nya 
genotyper ger en förhoppning om att en dag 
kunna, om inte helt bli av med bladlusan-
greppen, så i alla fall få ner dem på en ac-
ceptabel nivå utan att skada miljön eller den 
biologiska mångfalden.

- Varje gång PlantComMistra hittar en ge-
notyp som har en bra naturlig resistens mot 

”När världen förändras gäller det att ligga   
steget före”

- Nordiska Genbanken stödjer PlantComMistra

Växtförädling har använts inom jordbruket sedan urminnes tider. Idag finns 
många bra kornsorter som både är tåliga och ger hög avkastning. Men klimat-
förändringarna ställer nya krav på både jordbruket och forskningen. Morten 
Rasmussen på Nordiska Genbanken tror att PlantComMistras forskning är ett 
steg i rätt riktning.  

Text och foto: Kristina Volkova

Fröpåsar i Nordiska Genbankens förvaring
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bladlöss är det viktigt att vi på Genbanken kan 
få in och lagra detta material, säger Morten. Det 
gynnar både forskningen och samhället efter-
som ingen viktig genetisk variation riskerar att 
gå förlorad. 

Men att få forskare att överlämna material har 
inte alltid varit så lätt, tycker Morten. Han tror 
att det beror på att allting som finns hos Gen-
banken också kan begäras ut av allmänheten och 
därför även av konkurrenterna. Nordiska Gen-
banken hoppas att de tillsammans med Plant-
ComMistra ska kunna förändra den befintliga 
situationen.

- Forskare ska kunna ingå avtal med oss om 
hur länge deras material ska förbli orört i våra 
valv, säger Morten. Det betyder att vi inte läm-

nar ut materialet till någon förrän avtalet löper 
ut. Detta måste komma in under vanlig lagstift-
ning eller reglering, och komma offentligheten 
till godo. Det är både en fråga om att säkra vår 
biodiversitet och uppnå en hållbar användning 
av forskningsmedel. 

Det är nu tänkt att PlantComMistra ska föregå 
med gott exempel och med hjälp av Genbanken 
se till så att det alltid finns en säkerhetskopia av 
de värdefulla upptäckterna. Oavsett vilka utma-
ningar vår värld har att vänta.

- PlantComMistra är ett gott exempel på att 
Sverige än en gång vågar gå före och bereda vä-
gen för ny forskning till allas bästa, säger Mor-
ten. 

Morten Rasmussen, sektionsledare på Nordiska Genbanken                                                                           
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Under förra året fick PlantComMistra en glad 
överraskning när man upptäckte att allelobios, 
egenskapen att kunna kommunicera med 
andra plantor, även finns i några moderna 
kornsorter. Tidigare hade man trott att denna 
egenskap kan ha gått förlorad och att den 
numera endast finns hos äldre kornsorter. 
I och med denna upptäckt står det nu klart 
att det finns en möjlighet att utveckla ett nytt 
och hållbart odlingssystem som kombinerar 
god avkastning med stor motståndskraft mot 
skadegörelse. 

Växtodlingsförsök har visat att sortbland-
ningar av korn kan ge en mer stabil och i vissa 
sortkombinationer till och med högre avkast-
ning än då sorterna odlas var för sig. Detta 
tyder på att vissa kornsorter fungerar som så 
kallade inducerare och har förmågan att via 
doftämnen orsaka resistens mot havreblad-
löss hos en mottagande planta. 

Delprogram 1: Nya odlingsmetoder 

Vi vet att växter kan kommunicera med varandra, men vad händer med en 
växt när den gör det? Vilka förändringar hos kornplantan gör så att bladlusen 
blir mindre lockad av den? Är det förändringar på bladens yta? Eller kanske 
i ledningsvävnaden? Delprogram 1 har som syfte att sammanföra olika 
delstudier inom PlantComMistra och besvara dessa frågor. 
Ett annat viktigt mål är att ta reda på hur denna kunskap kan utnyttjas för att 
skapa nya odlingssystem som både är miljövänliga och ger god avkastning. 

Text och foto: Kristina Volkova

Velemir Ninkovic, delprogramchef, Sveriges lantbruksuniversi-
tet i Uppsala                                       
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I de rätta sortkombinationerna kan allelobiotis-
ka effekter, det vill säga plantornas kommunika-
tion leda till att 25-30 % färre bladlöss etablerar 
sig på kornplantan. Enligt en tidigare uträkning 
är en 20-procentig minskning av bladlusetable-
ringen av ekonomiskt intresse.

Nytt för 2007

Sortkombinationer är nyckeln till fram-
gång
En av delprogrammets uppgifter är att hitta de 
kombinationer av kornsorter som ger en mät-
bar allelobiotisk effekt. Ett stort antal sorter har 
testats i många kombinationer och ungefär 8% 
av dessa kombinationer visade allelobiotisk ef-
fekt, dvs minskad bladlusacceptans. Nästa steg 
är att pröva dessa kombinationer ute i fält och 
se om sorterna odlade tillsammans i fält är min-
dre intressanta för bladlöss.

Ogräsens dolda talanger
Under 2007 har ogräs varit ett helt nytt fokus 

för PlantComMistra. Det har givit resultat som 
tyder på att ogräs kan avge doftämnen som gör 
kornplantor mindre attraktiva för bladlöss. Av 
2� testade ogräsarter har �  visat förmåga att 
orsaka minskad bladlusacceptans hos korn-
plantor. 
- Ingen vill se ogräs i fält men dessa forsknings-
resultat är en indikation på att vissa ogrässorter 
kan ha en oväntad positiv roll i odlingen, säger 
Velemir Ninkovic, programchef  för delpro-
gram 1.

I växthusexperiment testades 2� ogräsarter som 
är vanligt förekommande i ekologisk odling. 
Doften från de fyra arterna - svinmålla, natt-
skatta, åkerfräken och vitplister visade sig kun-
na inducera en förändring hos mottagarplantan. 
De exponerade kornplantorna blev betydligt 
mindre attraktiva för bladlöss än de plantor 
som inte exponerats för doftämnen från ogräs. 
Den kraftigaste effekten uppstod när kornplan-
tor exponerades för doftämnen från svinmålla. 
(Figur sid. 16). Denna effekt bekräftades även i 
fältförsök.

Therese Christerson, växtförädlare Foto: Karl-Johan Langvad
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I fältförsöken utvärderades bladlusförekomsten 
hos kornplantorna genom att antalet bladlöss 
som fanns på plantorna räknades vid flera tillfäl-
len under säsongen. Men trots att etableringen 
av bladlössen var sämre på de kornplantor som 
odlades tillsammans med svinmålla, var det inte 
tillräckligt för att påverka populationsutveck-
lingen hos bladlössen. När kornplantor odlades 
tillsammans med åkersenap däremot, såg man 
en tydlig minskning av populationsutvecklingen 
hos bladlössen.

Resultatet visar olika effekter på bladlössen och 
deras beteende. Fortfarande återstår att se om 
det är ett speciellt ämne i doften från ogräset 
som i sig påverkar bladlössen eller om detta 
ämne i första hand påverkar kornplantan som 
i sin tur påverkar bladlössen.

Preliminära resultat visar även att doften från 
vissa blommande ogräsarter har en starkare 
negativ effekt på sökbeteendet hos bladlöss än 
doften från ogräs som inte blommar. Nästa steg 
är att i detalj ta reda på hur ogräset påverkar 
kornet. 

Pågående forskning

Fysiologiska förändringar 
Ett pågående steg i delprogram 1 är att ta reda 
på hur allelobiosen påverkar en planta rent ke-
miskt och fysiologiskt. För att göra detta har 
man inom delprogrammet utvecklat en helt 
ny metod för mätning av sammansättningen i 
plantans ledningsvävnad, floemet. Genom att 
klippa av snabeln på en bladlus som sitter på en 
kornplanta kan man från den avklippta snabeln 
fånga upp floemsaften och mäta halterna av 
exempelvis socker och de olika aminosyrorna. 
Frågeställningen är: hur skiljer sig halterna åt 
mellan växter som har blivit utsatta för doft från 
andra växter och de som inte har blivit det? 

- Fördelen med denna metod jämfört med an-
dra är att bladlusens snabel orsakar mycket liten 
skada på växten, säger Velemir Ninkovic. 

Bladlössen beter sig annorlunda
I växter som reagerat på dofter från andra väx-
ter sker förändringar som påverkar bladlössens 
beteende. För att ta reda på i vilken vävnad det-
ta sker använder man sig inom delprogrammet 
utav en metod som kallas för Electric Penetra-
tion Graph (EPG).

Metoden innebär att man skickar en mycket 
svag  elektrisk ström genom plantan och blad-
lusen som sitter och suger på plantan. Så länge 
bladlusen inte rör sig bibehålls en sluten elek-
trisk krets. En apparat som mäter strömmen ri-
tar en graf  över hur strömflödet ser ut under en 
given tidsperiod. Detta i sin tur visar hur aktiv 
bladlusen som sitter på plantan har varit. Om 
strömflödet har avbrutits eller förstärkts talar 
om vilken typ av aktivitet som har förekom-
mit. Man kan till exempel se om bladlusen letar 
länge för att hitta ledningsvävnaden eller om 
den äter kortare tid från floemet.
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Figuren visar antal bladlöss på kornplantor som exponerats 
för doft från olika ogräs. På plantan som utsatts för doft från 
svinmålla äter betydligt färre än på kontrollplantan. Svinmål-
lans doft inducerar alltså förändringar i kornplantan som gör 
den mindre attraktiv. Experimenten är utförda i växthus och 
på laboratorium under kontrollerade förhållanden.
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Eftersom samspelet mellan plantan och bladlu-
sen är dynamiskt kan det vara många olika me-
kanismer som leder till en minskning av blad-
lusangrepp. Om någon växtegenskap gör att 
bladlusen lägger mindre tid på att ta in näring, 
suga i sig floemsaft, kommer detta att leda till 

att de både blir mindre och att deras avkom-
mor blir färre. Så förändringar i ätbeteende kan 
ha en stor betydelse för bladluspopulationens 
tillväxt.

Medarbetare inom delprogram 
1: Elham Ahmed, Sate Al 
Abbasi, Annhild Andersson, Iris 
Dahlin,  Robert Glinwood, Martin 
Kellner och Velemir Ninkovic vid 
institutionen för ekologi vid SLU 
Uppsala, samt Ulrika Ganeteg och 
Torgny Näsholm vid institutionen 
för skoglig genetik och växtfysiologi 
vid SLU Umeå.

Velemir Ninkovic, delprogramchef, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
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Delprogram 2: Nya genotyper

När man ska förädla fram kornplantor med resistens mot havrebladlus 
måste man hitta metoder som är snabba och enkla att använda men som 
ändå säkert skiljer ut resistenta plantor från mottagliga. Genom studier av 
växters arvsmassa förstår man nu mer och mer vad som gör en växt resistent 
mot skadegörare. Men än så länge har inte resultaten börjat användas i 
praktisk växtförädling i någon större utsträckning. Delprogram 2 syftar till 
att forska på och utveckla sådana metoder och därmed göra kunskapen som 
PlantComMistra tar fram tillgänglig för praktiskt bruk. 

Text och foto: Kristina Volkova

Bakgrund
Det är med dagens teknik möjligt att kartlägga hela 
arvsmassan hos en organism. Arvsmassan som 
mestadels består av DNA, kan nu avläsas byggsten 
för byggsten och den exakta ordningsföljden för 
byggstenarna hos många gener finns tillgänglig i 
databaser. Om varje byggsten vore en bokstav i ett 
ord skulle en människas arvsmassa, genom, fylla ca 
� miljoner sidor i en bok. Boken för en kornplantas 
genom skulle vara drygt 8 miljoner sidor tjock.

Tänk er då att endast ett fåtal av dessa drygt 8 mil-
joner sidor har att göra med kornplantans resistens 
mot havrebladlus. Att hitta just de sidorna, som kan 
finnas var som helst i boken, är svårt. Att man inför 
varje korsning ska läsa hela boken och testa varje 
sida för samband med bladlusresistens hos föräld-
raplantorna är inte realistiskt. Men det finns meto-
der som förenklar sökandet. 

En av huvuduppgifterna inom delprogram 2 är just 
att hitta sådana metoder som förenklar letandet 
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efter resistensgener och effektiviserar föräd-
lingen för bladlusresistens. Generna kan an-
tingen vara sådana som gör plantan resistent 
hela tiden eller sådana som induceras, t ex av en 
annan plantas doft (allelobios) eller genom att 
bladlöss börjar angripa den. En annan huvud-
uppgift är att med hjälp av undersökningar på 
gen-nivå försöka förstå vad som sker i en planta 
som reagerar på doft från en annan planta.

Genmarkörer som bokmärken
Gener för olika egenskaper sitter i en viss följd 
på kromosomer. Man kan likna varje kromo-
som vid ett kapitel i boken. I innehållsförteck-
ningen ser man hur många och hur långa kro-
mosomerna är i boken. I varje kapitel sätter 
man sen bokmärken, så jämnt fördelade över 
kapitlet som möjligt, och man håller reda på 
ordningsföljden på bokmärkena. Man brukar 
säga att man gör en karta över genomet. Nästa 
steg är att man jämför en kornplantas bladlus-
resistens med vilka bokmärken just den plantan 
har och inte har. Då kan man komma fram till 
att de resistenta plantorna oftare har ett visst 
bokmärke än de som är mottagliga. Det är inte 
alls säkert att bokmärket sitter på exakt en så-
dan sida där det finns ett stycke som handlar 
om bladlusresistens utan det kan sitta mer eller 
mindre nära denna sida. Ju närmare det sitter 
desto bättre är det.

Eftersom den resistens mot havrebladlus som 
PlantComMistra jobbar med är olika stor hos 
olika plantor kallar man den för kvantitativ. 
Den mäts i form av hur bra en bladlus växer på 
plantan eller hur gärna den sätter sig på plantan 
och äter. (Exempel på kvalitativ resistens är då 
bladlusen inte alls kan leva på plantan). Plantor 
som har bokmärkena för bladlusresistens är då 

oftare än andra mer resistenta än de som inte 
har dem. Och bokmärkena talar om ungefär 
var i boken som det finns ställen som handlar 
om bladlusresistens. Stället i boken där texten, 
genkoden, finns kallas på engelska för Quanta-
tive Trait Loci, vilket betyder ”ställen för kvan-
titativa egenskaper” och förkortas QTL.

- Hittills har vi genom programmet hittat flera 
bokmärken kopplade till resistens, alltså mar-
körer för QTL. De hjälper oss att snabba på 
urvalen för bladlusresistens i förädlingsmaterial 
av korn. Det verkar också troligt att vi även kan 
finna markörer för gener som är aktiva vid al-
lelobios, säger Inger Åhman, programchef  för 
delprogram 2.

Inger Åhman,  delprogramchef, Sveriges lantbruksuniversitet 
i Alnarp.                                            
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Markörer för dessa gener är tänkta att vara 
till nytta som urvalsinstrument i föräd-
lingen mot allelobiotiskt aktiva kornsorter. 
Förhoppningen är att bladlusresistens och 
allelobios är reglerade av olika gener som 
därigenom ska kunna kombineras i modernt 
växtmaterial. Kommersiella kornsorter av 
den typen skulle minska problemen med 
bladlöss på ett mer uthålligt sätt och därmed 
också minska beroendet av kemisk bekämp-
ning.

Resistens orsakad av en enda gen hos väx-
ten kan innebära att bladlusen inte kan skada 
plantan. Men sådan resistens brukar ofta vara 
kortvarig eftersom bladlössen relativt enkelt 
kan anpassa sig till resistensen. De som gör 
det förökar sig och tar över. Därför behövs 
en resistens som är baserad på flera gener 
och som påverkar bladlössen på olika sätt.

Nytt för 2007

Två QTL-markörer hittades under 2006 och 
de kunde förklara 37% av variationen i blad-
lustillväxt på kornplantor. Men det gäller att 
markörerna inte sitter för långt ifrån själva 
genen som styr resistensegenskapen. För då 
kan det bli så att man efter några korsning-
ar har kvar markören men inte egenskapen 
som ger resistens. Detta kan liknas vid att 
texten där bokmärket satt finns kvar medan 
texten där bladlusresistensen beskrivs har 
gått förlorad. Detta händer oftare ju längre 
ifrån resistensgenen som markören befinner 
sig i arvsmassan. Men det kan också vara 
tvärt om. En planta som inte har markören 
kan fortfarande visa upp samma resistens-
egenskaper. På grund av detta är det väldigt 
viktigt att hitta markörer som ligger nära ge-
nen av intresse med mindre risk att de skiljs 

Uppklippt arvsmassa från korn, separerad i en agarosgel och sedan fotograferad, Södertörns högskola.
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åt i samband med korsning. Att ta fram sådana 
är en av programmets uppgifter.

En QTL-markör för bladlusresistens som tagits 
fram i ett tidigare projekt, har testats i två senare 
generationer i PlantComMistra. Från tre olika 
syskongrupper har de linjer som givit de största 
och de minsta bladlössen valts ut. Sedan har fö-
rekomsten av genmarkören undersökts i dessa 
linjer. Av �0 linjer var resultaten enligt förvän-
tan i hela 27 linjer,  det vill säga att resistenta 
linjer hade markören och att mottagliga inte 
hade den. Däremot fanns ingen tydlig överens-
stämmelse mellan de två QTL-markörer som 
hittades under 2006 och resistens, troligen på 
grund av för långt avstånd mellan bokmärkena 
och intressegenerna.

Allelobios och bladlusresistens går 
hand i hand
I vissa av de kornfamiljer där man identifierat 

QTL-markörer för minskad bladlustillväxt fö-
rekommer även allelobios. Kornsorten Lina har 
använts som förälder i många av korsningarna 
och den kan induceras till lägre bladlusaccep-
tans av sorten Alva. Ett vildkorn som också 
använts i korsningarna och som är källan till re-
sistensen kan också den induceras till  minskad 
bladlusacceptans.

- Det är viktigt att tänka på möjliga effekter av 
allelobios när man förädlar fram plantor för 
bladlusresistens. I resistenstester inomhus odlar 
man ju ofta testplantorna nära varandra i växt-
hus eller klimatkammare och då kan doftämnen 
från olika sorter påverka resultaten.  Detta kan 
göra att samma resultat inte uppnås när plantor-
na väl börjar odlas i fält, säger Inger Åhman. 

Försvarsgener aktiveras när plantor ut-
sätts för doftämnen
Eftersom allelobios innebär att plantan föränd-
ras på något sätt när den reagerar på en annan 
plantas doft har man större chans att identifiera 
intressanta gener än vid resistens som finns i 
plantan hela tiden. Den opåverkade plantan 
fungerar som ett facit som man jämför den in-
ducerade plantan med. Metoden vi använder 
för att jämföra plantor kallas microarray och 
går ut på att undersöka vilka gener som växten 
faktiskt använder vid en given tidpunkt. 

När ett visst protein behövs i växten översätts 
genen som bär informationen om detta protein 
först till RNA. Det är en slags spegelbildsko-
pia av gensekvensen, som i sin tur översätts till 
protein. Detta innebär att ju mer RNA-kopior 
som görs av en gen desto mer protein får man 
normalt.

Med microarray är det möjligt att spåra dessa 
aktiva gener och ta reda på vilka typer av ge-
ner som är aktiva vid till exempel allelobios el-

Gabriele Delp och Barbara Karpinska, Södertörns högskola.                                                          
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ler bladlusangrepp. Det går också att se vilka 
gener som normalt är aktiva men som stängs 
av under dessa förhållanden. 

Ett stort framsteg är att programmet nu vi-
sat att ett antal gener aktiveras när en korn-
planta utsätts för doftämnen från en annan 
kornplanta. Det ger möjlighet att ta reda 
på vilka förändringar som sker i växterna. 
Hittills har man hittat ett tiotal gener som 
uppregleras när doftämnen från kornsorten 
Alva fått påverka sorten Lina. 

- Vi vill också hitta gener som är ansvariga 
för att de inducerande doftämnena avges. 
Alltså hitta de gener som ger allelobios, säger 
Barbara Karpinska, institutionen för livsve-
tenskaper vid Södertörns högskola.

Detta görs genom att vissa gener som man 
misstänker vara inblandade, på konstgjord 
väg överuttrycks i plantor. Därefter tittar 
man på om detta överuttryck på något sätt 
påverkar induktionsförmågan.

Glädjande är också att allelobios även har 
hittats i moderna kornsorter. Detta betyder 
att man inte behöver gå tillbaka till primitiva 
kornsorter och förädla in egenskapen i mer 
moderna sorter, något som skulle ta mycket 
tid. Arbetet med att testa markörer för al-
lelobiotiskt inducerad bladlusresistens kan 
därför göras i kommersiella kornsorter. 

Bladlusangrepp påverkar många 
gener
Allting som sker i en organism är ytterst 
ett resultat av genuttryck. Vilka gener som 
är aktiva styrs av plantans utveckling men 
också av förändringar i plantans omgivning. 
Därför är det inte konstigt att till exempel 
bladlusangrepp orsakar en förändring i gen-
uttryck hos den angripna plantan. Det visar 
dels att plantan försöker försvara sig, dels att 
den påverkas av att bladlössen livnär sig på 
näringen som var avsedd för plantan själv. 

Microarrayförsök har visat att ett hundratal 
gener regleras upp eller ned hos de korn-
plantor som klassats som mottagliga när de 
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utsätts för bladlusangrepp. I detta fall tittar man 
med andra ord på vad som händer när plantor 
enbart utsätts för bladlusangrepp, utan inver-
kan från allelobios.

- Vi har även jämfört mottagliga med resistenta 
kornsorter. Där såg vi en hel del överlappning 
i vilka gener som slås på och av men det fanns 
också skillnader, säger Gabriele Delp, institu-
tionen för livsvetenskaper vid Södertörns hög-
skola.

Men frågan är inte bara ”om” generna uttrycks, 
det gäller också att ta reda på ”när” och ”hur 
mycket” uttrycket av dessa gener förändras. 
Forskargruppen har till exempel sett att vissa 
gener induceras snabbare och starkare i de resi-
stenta kornsorterna.

I försöken finns också plantor som inte ut-
satts för bladlusangrepp. Det gör att man nu 
kan jämföra vilka gener som finns och är aktiva 
hos resistenta jämfört med icke-resistenta korn-
plantor utan inverkan av bladlöss. Också bland 
dessa gener förväntas man kunna finna sådana 

som är ansvariga för resistens.  Förädlingslin-
jerna med de kända QTL-markörerna ska även 
användas till detta arbete.

När man vet mer om samband mellan gener-
nas aktivitet och allelobios eller annan form av 
bladlusresistens kommer det att vara möjligt att 
ta fram markörer som sitter i själva generna och 
på så sätt göra ett mycket säkrare urval för blad-
lusresistens än med QTL-markörerna.

- Förhoppningen är att vi ska kunna använda 
DNA-markörer, QTL- eller genmarkörer, i 
fortsatt förädling för hållbar resistens mot hav-
rebladlus. Men utan ett stort projekt som Plant-
ComMistra, med experter på olika områden 
som samarbetar, skulle vi inte ha en chans att 
göra dessa kvalificerade studier och så småning-
om nå målet att finna nya och mer miljövänliga 
metoder att motverka skador av växtskadegö-
rare, säger Inger Åhman.

Medarbetare inom delprogram 2: Inger Åhman vid fakulteten för 
landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap vid SLU 
Alnarp; Gabriele Delp, Therese Gradin och Barbara Karpinska 
vid institutionen för livsvetenskaper, Södertörns högskola

På Bilden: Therese Gradin, Södertörns högskola
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Delprogram 3: Bladlössens naturliga fiender 
och allelobiotiska kemikalier

När man gör plantor resistenta mot till exempel bladlöss är det viktigt att 
se till så att inte ett helt ekologiskt system sätts ur balans. Vad händer om 
de insekter som äter bladlöss påverkas negativt av resistensen? Eller är 
det kanske möjligt att utnyttja nästa steg i näringskedjan för att bekämpa 
bladlössen? Och i så fall: hur påverkas ekosystemet då? Delprogram 3 inom 
PlantComMistra har som uppgift att besvara dessa frågor. Samt undersöka 
möjligheten att utveckla metoder som på konstgjord väg imiterar allelobios. 

Text: Kristina Volkova

Robert Glinwood, delprogramchef, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala                                        Foto: Sate Al Abbasi 
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Syftet med PlantComMistra är att ta fram ett 
långsiktigt och fungerande odlingssystem. Ett 
odlingssystem där man slipper använda be-
kämpningsmedel men samtidigt kan behålla 
samma avkastning. Målet är dock inte att helt 
utrota bladluspopulationer.

- Idealfallet är att kombinera en resistens som 
kommer från plantans gensvar på allelobiotis-
ka signaler med att locka bladlössens naturliga 
fiender till plantan. Detta skulle framgångsrikt 
hålla bladluspopulationen i styr, säger Robert 
Glinwood. 

För att ta reda på vad som händer med de na-
turliga fienderna när en bladlusresistens tas 
fram hos kornplantor genom allelobios har 
forskargruppen utfört ett flertal experiment. 
Utgångspunkten har varit tre möjliga utfall som 
sortblandningar kan leda till.  
De tre utfallen är: 
1) Positiv effekt, det vill säga att fler nyckelpigor 
och andra naturliga fiender lockas till området. 
2) Ingen effekt. 
�) Negativ effekt, det vill säga att de naturliga 
fienderna i mindre grad eller inte alls kommer 
till växten eller området. Det kan bero på ke-
miska ämnen som avges eller på grund av att 
bladlöss på en planta som påverkats av doft 
från en annan planta har alltför dålig kvalitet.  

Programmet har tidigare visat att vissa kornsor-
ter som påverkats genom allelobios, till exempel 
kornsorten Prestige som utsätts för doftämnen 
från Frieda, blir mer attraktiv för nyckelpiga 
och parasitstekel än kontrollplantor (PlantCom-
Mistra Årsrapport 2006).

Idag vet man inte exakt vilka substanser som 
ingår i dessa ”doftämnen”. Men genom att 
identifiera de aktiva substanserna hoppas Plan-
ComMistra att  bättre förstå vilka fysiologiska 
och ekologiska mekanismer som ligger bakom 
allelobiosen. Förhoppningen är att dessa iden-
tifierade substanser senare även ska kunna an-
vändas i preparat för att i praktisk odling indu-
cera resistens mot skadeinsekter.

Nytt för 2007

Bladlössens naturliga fiender gynnas av 
allelobios
Tidigare resultat har visat att både nyckelpi-
gor och parasitsteklar attraheras av doften från 
plantor som har blivit utsatta för allelobios. 
Men det räcker inte med att endast locka dessa 
insekter. När de väl kommer fram till plantan 
är det viktigt att de också är bra på att attackera 
bladlössen. För bladlössens naturliga fiender 
är bytets kvalitet av stor betydelse och tidigare 
forskning har visat att förändringar i plantans 
resistens mot bladlössen också påverkar denna 
kvalitet. Därför är det viktigt att undersöka hur 
allelobios påverkar de naturliga fiendernas pre-
stationsförmåga. Detta studerades med nyck-
elpigor genom att man lät en nyckelpiga vistas 
med ett visst antal bladlöss under 2� timmar. 
Efteråt räknade man hur många bladlöss nyck-
elpigan hade ätit upp under denna tidsperiod. 

- Vi har sett att nyckelpigor äter fler bladlöss 
från plantor som är resistenta mot bladlössen 
efter det att de påverkats av en annan plantas 
doft. Allelobios, som gör kornplantan min-
dre attraktiv för bladlössen får alltså samtidigt 
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nyckelpigor att äta fler bladlöss. Detta är ett 
mycket positivt tecken som går i linje med 
PlantComMistras forskningsstrategi, säger 
Robert Glinwood. 
 
Förutom med nyckelpigor testades effekten 
av allelobios även på parasitsteklar. De läg-
ger sina ägg inuti bladlusen och dess kvalitet 
är därför mycket viktig för parasitstekeln.  
Försöken har visat att parasitsteklar attack-
erar fler bladlöss från en planta som har 
utsatts för allelobios (Figur A). Den lägger 
även fler ägg, som kan räknas i form av anta-
let så kallade ”mumier” som bladlusen för-
vandlas till efter äggläggningen.
-En förklaring till att vi ser fler parasitstekel-
attacker och mer äggläggning i bladlöss på 
de exponerade plantorna kan vara att blad-
lössen är sämre på att försvara sig mot sina 
naturliga fiender om de är uppvuxna på en 
sådan planta, säger Robert Glinwod.

Tittar man på det hela i procent är det däre-
mot lika stor andel attacker som resulterar i 
att ”mumier” bildas på de plantor som har 
utsatts för allelobios och de utan allelobio-
tisk exponering (Figur B). Attackerna blir 
alltså inte mer effektiva på de exponerade 
plantorna, utan ökar endast i antal. 

Slutsatsen av försöken är att allelobios inte 
har någon negativ effekt på parasitstekeln, 
utan till och med kan öka dess effektivitet 
vad gäller attacker. Forskning inom delpro-
grammet visar alltså att effekterna av allelo-
bios på bladlössens naturliga fiender verkar 
vara positiv snarare än negativ. Detta i sin 
tur visar att ett nytt odlingssystem med sort-
blandningar i vissa fall kan vara mer balanse-
rad än dagens monokulturer. 

- Vi vill få tillbaka en balans mellan skade-
insekter och naturliga fiender och på så sätt 
återinförs en naturlig populationskontroll av 

Figur (A) visar att parasitstekeln attackerar fler bladlöss på en planta som utsatts för allelobios och figur (B) att andelen 
angrepp som resulterar i mumier inte är ändrad - därmed finns det ingen negativ effekt av allelobios på parasitsteklarnas 
utveckling. 
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havrebladlössen, säger Robert Glinwood.

Nyckelpigor hjälper till i jakten på ke-
miska signaler
För att bättre förstå mekanismerna bakom al-
lelobios är det viktigt att veta vilka kemikalier 
som är inblandade i processen. Delprogram � 
har som uppgift att identifiera de ämnen som 
kornplantan avger när den kommunicerar. 

Identifieringsarbetet har gått ut på att samla in 
doft från inducerande och icke-inducerande 
kornsorter och separera doftämnena med hjälp 
av gaskromatografi. Men uppgiften har visat sig 
vara mycket svår eftersom de halter av ämnen 
som kornplantorna avger är otroligt låga. 

I fall som detta, när till och med dagens tek-
nologi inte räcker till, kan naturen själv komma 
till hjälp. Insekter kan nämligen vara de bästa 
detektorerna av kemiska signaler. När nyckel-

pigor fick välja mellan doften från plantor som 
påverkats genom allelobios och kontrollplantor, 
valde nyckelpigorna doften från de påverkade 
plantorna. Till och med när kontrollplantorna 
var tre gånger fler. Nyckelpigans beteende visar 
att den lockande signalen består av en eller flera 
kemikalier som specifikt avges från en planta 
som påverkats genom allelobios. Det kan också 
handla om vissa kemikalier som avges i en hö-
gre halt från sådana plantor.  

- Denna typ av insektsbeteende kommer att 
hjälpa oss i våra fortsatta försök att identifiera 
de kemiska signaler som är inblandade i allelo-
bios, säger Robert Glinwood. 

En annan viktig upptäckt under 2007 är att de 
allelobiotiska signalerna skiljer sig från de myck-
et väl studerade luftburna signalerna metylsali-
cylat och metyljasmonat, som är inblandade i 
olika typer av svar på skador eller sjukdomar 

Sjuprickig nyckelpiga, Coccinella septempunc-
tata 

Foto: Sate Al Abbasi 
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hos växter. Dessa har visat sig ha helt andra 
effekter på mottagarplantan än de luftburna 
signalerna i allelobios. Skillnaden var tydlig 
både i bladlössens beteende och på gennivå 
hos mottagarplantan.

Ogräs - inte alltid en plåga
Tidigare nämndes att kornplantor avger 
mycket låga halter doftämnen. Alla växter 
följer dock inte samma mönster. Ett bra 
exempel är vissa ogräs, som tvärtom avger 
höga halter. Tack vare studier på ogräs har 
det varit möjligt att få en hel del ledtrådar 
om hur kommunikationen mellan växter 
fungerar.
 
Forskningen visar att det finns likheter mel-
lan de doftämnen som vanliga ogräsarter av-
ger och de doftämnen som specifikt avges 
när växter skadas vid insektsangrepp.  
En av frågorna som ska besvaras med hjälp 
av identifiering är om de substanser som av-

ges är lämpliga att använda i växtodling och 
om de har några toxiska biverkningar. Detta 
är viktigt att veta om man i framtiden vill 
framställa till exempel pastiller att läggas ut i 
fält för att imitera allelobiotiska signaler. 

- Vi vet att de ämnen som avges av ogräs i 
vissa fall är samma ämnen som kan hittas i 
eteriska oljor. De är förmodligen alltså inte 
farliga. Men kornplantor är svårare att ana-
lysera eftersom de avger så pass låga halter 
doftämnen. Det blir den stora utmaningen 
under 2008, säger Robert Glinwood. 

En kornplanta utsänder luft-
burna signaler till en annan 
planta. Mottagarplantan blir 
mindre attraktiv för bladlöss och 
mer attraktiv för bladlössens 
fiender. Detta är ett exempel på 
allelobios. 

Bearbetat från figur av Barbara 
Karpinska.
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Programstyrelse

Programledningsgrupp

Delprogram 1:

Nya odlingsmetoder

Delprogram 2:

Nya genotyper

Delprogram 3:

Ökad effekt av bladlusens
naturliga fiender och

allelobiotiska kemikalier

Programmets struktur 2007
PlantComMistra är ett samarbete mellan fyra institutioner inom SLU Alnarp, SLU Umeå, SLU 
Uppsala och Södertörns högskola. Programstyrelsen har det yttersta ansvaret för programmet 
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Jan Pettersson (adjungerad)  Agr.Dr., Professor emeritus i lantbruksentomologi,   
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Kommunikation under året
Publikationer
Glinwood R, Gradin T, Karpinska B, Ahmed E, Jonsson LMV, Ninkovic V. Aphid 
acceptance of  barley exposed to volatile phytochemicals differs between plants exposed in 
daylight and darkness. Plant Signaling & Behavior. 2, �21-�2� (2007). 

Pettersson J, Hardie J, Tjallingii F. Host plant selection and feeding in Aphids as crop pests. 
Cabi-Publishing. Van Emden H, Harrington R (ed), 87-113 (2007). 

Pickett J, Glinwood R. Chemical ecology in Aphids as crop pests. Cabi-Publishing. Van 
Emden H, Harrington R (ed), 2��-260 (2007).

Rakshi, Nahid. Defence mechanisms in barley against Rhopalosiphum padi. Exam project in 
Biology. June 2007. Södertörns högskola.

Richerioux, Nicolas. Analysis of  gene expression in barley upon aphid attack. Exam project 
in Biology. June 2007. Södertörns högskola.

Presentation vid konferenser
Ninkovic, V. Odlingssystem och bladlöss, uttjatat eller outnyttjad resurs? Växtodlings-
konferens SVEA Försöken, Brunnby, 16-17 januari, 2007.

Delp G, Larsson K, Gradin T, Åhman I, Jonsson LMV. Molecular Analysis of  the
Barley/Rhopalosiphum padi Interaction. Plant Vascular Biology 2007, Taipei, Taiwan. Invited 
for oral presentation. May 2007.

Glinwood. R. Plant – insect interaction. Annual meeting of  the Entomology Society of  Great 
Britain, Edinburgh. Invited for plenary lecture. July 15-18th, 2007

Delp G, Åhman I, Richerioux N, Jonsson LMV. Variations in gene regulation between 
susceptible and partially resistant barley-aphid interactions. 1�th Symposium on insect-plant 
relationships. Uppsala, July 2007.

Åhman, I., Ninkovic, V. Does volatile mediated communication between unifested plants in-
fluence the outcome of  tests for resistance to herbivorous insects? 13th International Sympo-
sium on Insect-Plant Relationships, Uppsala July 2007.
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Didon A, Ban L, Delp G, Glinwood R, Jonsson LMV. Rhopalosiphum padi virus reduces lifespan 
and fecundity of  bird cherry-oat aphid and is widespread in Sweden. Nordiska Jordbruksforska-
res Förening (NJF) seminar �02, Virus vector management in a changing climate. Kristianstad, 
October 9-11th, 2007.

Ninkovic, V. 2007. Can volatile communication between undamaged plants affect aphids? NJF se-
minar �02. Virus vector management in a changing climate, Kristianstad, October 9-11th, 2007.
 
Ninkovic, V. 2007. Allelobiosis and aphid control in organic crop production. Food in a Future 
Climate – Conference on Organic Food Systems, Norrköping. November 19-21th, 2007.

Ninkovic, V. 2007. ”Kan en allelobiotiskt provocerad planta försvara sig bättre mot
bladlöss?”. Regional Växtskydds-och växtodlingskonferens i Linköping, 11-12
december 2007.

Övriga presentationer
Seminarium för lärare i Haninge kommun den1� februari.
Forskning för folket på Skansen den 19-20 maj.
Borgeby Fältdagar 27-28 juni.
Forskarfredag i Kulturhuset, Stockholm den 28 september.
Lantbruksmässan ELMIA, 17-20 oktober.
Öppet Hus Södertörns högskola den � oktober.

Fältförsök
Fältförsök har genomförts i Skåne, Borrby och Uppland, Märsta.

En demonstration av fältförsök genomfördes i Sandby gård, Borrby den 2� maj med �� 
deltagare.

Flera fältförsöksdemonstrationer gavs i Märsta, Fransåker, den � juli.

Hemsida
I maj 2006 lanserades programmets hemsida, www.plantcommistra.com. 
Under 2007 hade hemsidan drygt �70 besökare.
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Möten och seminarier inom programmet under 2007
8-9 feb.  Programmöte för programmets styrelse, deltagare och inbjudna rådgivare m fl. i Sånga Säby

26 juni  Planering inför programmets andra fas med ledningsgruppen samt övriga seniora forskare inom  
  programmet. Lars Wiik, SLU Alnarp, var inbjuden föreläsare.

2�-2� sept. Programmöte med alla programaktiva i Sigtuna med bl. a kommunikationsplanering.
  Anna-Karin Engvall, kommunikationsansvarig på Mistra och Jenny Holm, kommunikatör på  
  Södertörns högskola deltog.

2�-2� okt. Uppföljning och planering inför 2007 med ledningsgruppen samt övriga seniora forskare 
  inom programmet. Morten Rasmussen och Agnese Kolodinska från Nordiska Genbanken var  
  inbjudna föreläsare.

12 dec.  Planering inför programmets andra fas 2009-2012 med ledningsgruppen samt 
  övriga seniora forskare inom programmet.

Programmets ledningsgrupp har därutöver haft regelbundna telefonmöten
(ungefär var fjärde vecka) för information och rapportering. 

Styrelsemöten
Programstyrelsen sammanträdde under 2007 den 19 april, 2� augusti och 1� november.

År 2007 i siffror

Kostnader för delprogram (inklusive lokal- och förvaltningskostnader)
Delprogram 1: Nya odlingsmetoder   � 0�� 000 kr
Delprogram 2: Nya genotyper    2 10� 000 kr
Delprogram 3: Bladlössens naturliga fiender och
      allelobiotiska kemikalier  1 038 000 kr

Summa delprogramkostnader   6 175 000 kr

Programledning och administration   1 388 000 kr

Högskolemoms       658 000 kr

Totalt      8 221 000 kr





PlantComMistra är ett Mistrafinansierat forskningsprogram som ska hitta nya, 
mer hållbara lösningar för bekämpning av bladlus i stråsäd, framför allt korn. 

PlantComMistra syftar till att optimera växternas egna förmåga att framkalla 
kemiska signaler som motverkar angrepp av bladlöss och dessutom signalerar 

till bladlössens naturliga fiender om angrepp.

Läs mer på hemsidan: www.plantcommistra.com.
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