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Programchefen har ordet 
Lisbeth Jonsson, programchef, Stockholms universitet

2010 – allt större intresse 
för programmets frågor

 PlantComMistra är ett forskningsprogram 
med syfte att kommunikation mellan växter 
skall kunna utnyttjas för att stärka växternas 
motståndskraft och minska användningen av 
bekämpningsmedel. 
Programmet startade år 2006 och har i och 
med utgången av 2010 kommit till hälften av 
sin andra fas. I mitten av 2010 bytte vi pro-
gramvärd från Södertörns högskola till den 
Botaniska institutionen vid Stockholms Uni-
versitet.  Därigenom har programmets växt-
molekylärbiologiska studier kommit till en ge-
digen naturvetenskaplig miljö. Den Botaniska 
institutionen (www.botan.su.se) har totalt un-
gefär 100 anställda samt gästforskare och en 
mångfacetterad undervisning och forskning 
inom områdena växtsystematik, växtekologi 
och växtfysiologi.  Institutionen känneteck-
nas av starka internationella kontakter inom 
forskningen.  Den växtfysiologiska enheten 
har en unik bredd i de organismer som un-
dersöks, allt ifrån cyanobakterier, alger och 
sjögräs till högre växter, som ärtväxter, korn 

och modellväxten backtrav (Arabidopsis).  Ett 
viktigt forskningsområde är växters interak-
tioner med andra organismer, till exempel 
symbioser med kvävefixerande mikroorga-
nismer och interaktioner med insekter.  An-
dra frågeställningar är fotosyntesen i marina 
system, rening av jordar med hjälp av växter 
(s.k. fytoremediering) och koldioxidhaltens 
påverkan på slutcellerna i växternas klyvöpp-
ningar.
Botaniken har en lång historia i Frescati och 
inom Stockholms högskola.  År 1811 grun-
dades den svenska Kungliga Lantbruksa-
kademin av Karl XIII. En viktig aspekt av 
akademins verksamhet var att utforska na-
turen och utveckla jordbruket och för det 
inrättades Experimentalfältet vid nuvarande 
universitetsområdet som kallas Frescati.  Ex-
perimentalfältet var föregångare till Sveriges 
lantbruksuniversitet. Först på 1940-talet flyt-
tades jordbruksforskningen därifrån till Ul-
tuna lantbrukshögskola strax utanför Upp-
sala. En av de villor som finns kvar från äldre 

Bild: Andrea Didón

Botaniska institutionen
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tid på universitetsområdet kallas Intendentens 
villa eller Gula villan och uppfördes 1883. Tre år 
senare inreddes där den växtfysiologiska avdel-
ningen. Inom Stockholms högskola etablerades 
Botaniken 1882. För den som vill veta mer om 
Experimentalfältet i Frescati finns ett mycket trev-
ligt och rikligt illustrerat häfte utgivet av KSLA 
(ISBN 91-89379-05-5). 
PlantComMistra studerar främst korn och havre-
bladlöss. Under 2010 vidgade vi frågeställningarna 
till att omfatta även svampangrepp på kornplan-
tor.  Detta kunde vi göra tack vare extra stöd till 
programmet från fakulteten för naturresurser och 
lantbruksvetenskap vid SLU i Uppsala. Under året 
fick vi ett genombrott vad gäller metodutveckling 
för att studera kornplantornas doftprofiler med 
hjälp av GC-MS (gaskromatografi-masspektrome-
tri). Det är en metodik som är helt nödvändig för 
att kunna utforska doftsignalernas betydelse. En 
första publikation med en del av dessa resultat är 
nu under tryckning i tidskriften Oecologia. (www.
springerlink.com/content/t17m561275g07150/). 
En annan viktig publikation från 2010 är en bok 
som samlar ett antal framstående forskares över-
siktsartiklar om växters signaler och kommunika-
tion. Dess titel är “Plant Communication from an 
Ecological Perspective” och en av programmets 
forskare, Velemir Ninkovic är medredaktör. Bo-
ken innehåller tre kapitel skrivna av forskare inom 
PlantComMistra. Att förlaget Springer väljer att 
ge ut en bok inom detta område är ett av många 
tecken på att växters signaler och kommunikation 
blivit ett allt mer etablerat område inom både eko-
logi, entomologi och växtforskning.  Detta ökade 
intresse hänger delvis samman med pågående 
och förväntade klimatförändringar. I allmänhet 

är forskare inom fältet överens om att växters 
avgivande av luftburna ämnen kommer att öka 
vid stigande temperatur. Hur detta kommer att 
påverka växterna själva och interaktionerna med 
andra organismer i deras omgivning är ett stort 
forskningsfält. 
PlantComMistra gläder sig åt att även medier 
som vänder sig till en bredare allmänhet har fått 
upp ögonen för programmets frågeställningar. 
Vi tror att vårt trägna arbete att berätta om vår 
forskning vid olika evenemang som t.ex. No-
lia Jord- och Skog i Piteå, Borgeby fältdagar och 
ELMIA lantbruksmässa bidragit till detta. Under 
året uppmärksammades vi bl.a. genom en artikel 
i Sydsvenskan och ett par inslag i TV4. (www.syd-
svenskan.se/omkretsen/lomma/article1295132/
Vaxter-talar-med-varandra.html).
I årsrapporten har vi listat vår vetenskapliga och 
populärvetenskapliga kommunikation. Vart och 
ett av våra tre delprogram har dessutom fått välja 
en av årets publikationer för  att berätta något ut-
förligare om nya resultat. Dessa presenteras även i 
årsbladet som är en kortversion av vår årsrapport. 
Vi hoppas att ni finner rapporten intressant och 
önskar trevlig läsning.

/Lisbeth Jonsson, programchef
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Tre nya medarbetare förstärker vår kompetens 

Under tiden som doktorand var Franziskas upp-
gift att undersöka hur samspelet mellan växter 
och bladlöss påverkas av UV-strålning. Resulta-
tet blev en unik metod som hon nu ska tillämpa 
inom PlantComMistra för att ta reda på hur ke-
miska förändringar i kornplantans inre påverkar 
bladlusens ätbeteende. Kemiska förändringar 
kan ske till följd av växtkommunikation och den 
stora frågan är vad denna kommunikation har 
för inverkan på havrebladlusen. Metoden går 
ut på att med hjälp av radioaktiva isotoper följa 
bladlusens interaktion med kornplantan. Målet 

är att hitta de förändringar i kornplantan som 
gör att bladlusen tappar matlusten. 
- Det är viktigt att förstå alla aspekter av ett sys-
tem innan man kan tillämpa det, säger Franziska. 
Hon menar att förståelse för havrebladlusen i 
framtiden kommer att leda till en mycket mer 
effektiv skadedjursbekämpning.
- PlantComMistra är ett forskningsprogram som 
tittar på helheten i ett stort system, med målet 
att göra resultaten direkt tillämpbara i samhäl-
let. Just detta synsätt är vad som gör PlantCom-
Mistra så unikt, säger Franziska.

Text och bild Kristina Volkova

Namn:Franziska Kuhlmann
Födelsedatum: 6 juni 1980
Hemstad: Altenberg, Tyskland
Utbildning: Fil. mag. i biologi, 
fil. dr i biologi.
Nuvarande anställning: 
Postdoktor inom delprogram 
1: Nya odlingsmetoder, institu-
tionen för ekologi, SLU.

Namn: Lisa Beste
Födelsedatum: 17 april 1970
Hemstad: Uppsala, Sverige
Utbildning: Fil. mag. i 
trädgårdsvetenskap, fil. dr i 
växtfysiologi
Nuvarande anställning: 
Postdoktor inom delprogram 
2: Nya genotyper, Botaniska 
institutionen, Stockholms 
universitet.
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Pierre-Henri har ägnat största delen av sin karriär åt att 
studera svampsjukdomar hos olika växter. Som dokto-
rand undersökte han genetiken bakom svampinfektioner 
hos ris och har sedan dess fördjupat sig i svamp hos både 
tomat, korn och vindruva. Med denna kunskap i baga-
get är han nu forskare inom PlantComMistra där hans 
jobb är att undersöka om växtkommunikation kan skyd-
da kornplantor inte bara mot havrebladlusen utan också 
mot andra typer av angrepp, som till exempel svamp. 
- Det skulle vara en oerhört stor bedrift att visa att växt-
kommunikation även skyddar mot svampsjukdomar, sä-
ger Pierre-Henri.
Han menar att denna typ av kunskap kommer att bli ännu 
viktigare i framtiden då konventionellt jordbruk riskerar 
att bli dyrare om oljepriset stiger. 
- Få tänker på att de kemikalier som används inom jord-
bruket idag kräver olja för att produceras och distribu-
eras. När vi får brist på denna vara kan alternativa od-
lingsmetoder bli ett realistiskt val för fler än ekologiska 
odlare, säger Pierre- Henri. 

Namn:Pierre-Henri Clergeot
Födelsedatum: 20 maj 1970
Hemstad: Massy, Frankrike
Utbildning: Fil. mag. i lantbruksveten-
skap och växtpatologi, fil. dr i växtpa-
tologi.
Nuvarande anställning: Forskare 
inom delprogram 1: Nya odlingsmeto-
der, institutionen för ekologi, SLU.

Lisa har under sin doktorandtid forskat om växt-
steroler i potatis och tittat på vilka gener som styr 
bildningen av dessa. Hon har som postdoktor vid 
Uppsala universitet även studerat rotens vävnader 
hos arabidopsis. 
I hennes nuvarande projekt hos PlantComMistra 
ska Lisa undersöka specifika kandidatgener som 
tidigare hittats inom delprogrammet och ta reda 
på om dessa har en funktion i resistensen mot hav-
rebladlus. 
- Min förhoppning är att vi ska hitta gener som ger 
resistens och att denna kunskap så småningom ska 
få en praktisk tillämpning, säger Lisa.
Hennes arbete, som främst ligger på en molekylär 

nivå, går ut på att uttrycka kandidatgenerna i E.coli, 
arabidopsis samt korn och på så sätt kartlägga de-
ras funktion. 
- Det känns mycket meningsfullt att jobba med 
miljöstrategisk forskning som vi gör här inom 
PlantComMistra, säger Lisa. Det ger mig möjlig-
heten att vara med och bidra till en hållbar utveck-
ling. 
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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 Com-
munication och idén bakom programmet är att utforska växters kommunikation med varandra. 
Växter utsöndrar ämnen via rötterna och avger luftburna ämnen via ovanjordiska delar. Dessa 
ämnen kan påverka andra växter i närheten.

Syftet med vårt program är att hitta former att utnyttja sådan kommunikation mellan växter 
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 det 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 kommunikation mellan växter använts för att 
hitta gener som stärker växtens resistens.

3. Växtskyddsmedel baserade på naturliga växtämnen som förstärker växternas egna 
försvarsförmågor och attraherar naturliga fiender.

De tre möjliga lösningarna bearbetas i våra tre delprogram.

Problemet som PlantComMistra skall lösa

Kemiska växtskyddsmedel används inom 
jordbruk, trädgårdsodling och även skogs-
bruk. Under åren 2006 och 2008 varierade 
mängden verksam substans för insektsbe-
kämpning inom jordbruket mellan 22 ton 
och 40 ton (Jordbruksstatistisk årsbok 2010). 
Dessa medel har stor betydelse för att stärka 
odlingssäkerheten men de kostar pengar och 
har andra uppenbara nackdelar. De kan utgöra 

direkta hälsorisker vid användning och hante-
ring. Många bekämpningsmedel stannar kvar 
länge i marken och förorening i ytvattnet är 
vanligt. Ett stort problem är risken för att re-
sistens uppstår. För bekämpning mot bladlöss 
rekommenderas huvudsakligen två medel som 
baseras antingen på pyretroid eller pirimikarb. 
De har båda viss giftighet mot andra organis-
mer, t.ex. mot nyttoinsekter. Båda dessa typer 
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av medel har givit upphov till resistenta insekter 
i andra länder och rapsbaggar resistenta mot py-
retroider har uppstått i Sverige. För närvarande 
genomförs EUs direktiv om hållbar användning 
av bekämpningsmedel där integrerat växtskydd 
är en viktig aspekt. Forskningen inom PlantCom-
Mistra syftar till att ge nya bidrag till integrerat 
växtskydd i form av särskilda odlingsmetoder, 
förebyggande metoder och resistenta sorter. Det 
skall ge konventionella odlare möjlighet att odla 
med metoder som orsakar mindre miljöbelastning 
och ekologiska odlare nya möjligheter att förstärka 
odlingssäkerheten. Inom programmet studerar vi 
inledningsvis kornplantor och havrebladlus. Blad-
löss hämmar tillväxten och kan sprida virussmitta. 
Havrebladlusen är den vanligaste bladlusen i korn. 
Den kan överföra BYDV (barley yellow dwarf  vi-
rus) som orsakar rödsot i stråsäd. Vid nuvarande 
prisbild är bekämpningströsklarna, dvs. vid vilken 

angreppsnivå det lönar sig att använda insekticider 
mot bladlöss, mycket låga. Vi har också påbörjat 
studier av svampar, som utgör ett ännu större pro-
blemkomplex och orsakar än mer användning av 
bekämpningsmedel.

Lösningarna

Sortblandningar
Figur 1 illustrerar utgångspunkten för våra studier. 
Vi har tidigare funnit att kornplantor från olika 
sorter påverkar varandra via ämnen i luften så att 
den mottagande plantan blir mindre attraktiv för 
bladlöss. I vissa kombinationer av kornsorter blir 
den mottagande plantan dessutom 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 livscykel och vad som påverkar 

Kornfält                                                                                                                                                                       Figur 1
Foto: Tiina Vinter

AllelobiosisAllelobiosis
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angreppsnivåerna i Sverige finns i programmets 
årsrapport 2006. Vi är intresserade av den gene-
tiska bakgrunden till förmågan att sända ut sig-
naler eller att reagera på dem och om det finns 
skillnader i graden av effekt. Inom programmet 
har vi därför undersökt ett antal kombinationer 
av sorter med olika ålder.  Undersökningarna 
sker både i växthus och i fält. Utvalda resultat 
från delprogrammet beskrivs närmare på sid 12.

Förädling för bladlusresistens
De bladlöss som är vanligast förekommande på 
stråsäd inom svenskt jordbruk är havrebladlu-
sen (Rhopalosiphum padi), sädesbladlusen (Si-
tobion avenae) och grönstrimmig gräsbladlus 
(Metopolophium dirhodum). Havrebladlusen är 
den svåraste skadegöraren i vårstråsäd. Den kan 
överföra sjukdomar och den orsakar försämrad 
tillväxt. Dess angrepp ger dock inga direkta syn-
liga symptom på växterna. Detta gör det tidsö-
dande och omständligt att förädla för resistens. 
Det är nödvändigt att bestämma  bladlustillväxt 
eller studera bladlössens beteenden 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 an-
tal förädlingslinjer med minskad mottaglighet 

har tagits fram genom förädlingsarbete, som 
påbörjades inom dåvarande Svalöf  Weibull AB 
(nuvarande Lantmännen SW Seed). Inom Plant-
ComMistra fortsätter vi det långsiktiga föräd-
lingsarbetet. Målet är att ta fram resistens som 
bygger på flera egenskaper och därmed är håll-
bar. Vi har bland annat ett antal förädlingspo-
pulationer av korn med känd resistens och två 
markörer för resistens i arvsmassan (s.k. QTL-
markörer; quantitative trait loci). För att förenkla 
framtida förädling tillämpar vi dessutom helt 
nya metoder att leta efter resistensgener. Meto-
den bygger på att studera skillnader i genuttryck 
mellan resistenta och mottagliga sorter. Arbetet 
att hitta en markör för bladlusresistens beskrivs 
närmare på sid 13.

Nya växtskyddsmedel framtagna ur växter och 
bladlössens naturliga fiender
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 forskningsresultat 
har dessutom visat att skadade växter avger 
kemiska signaler som kan locka till sig fiender 
till en inkräktare, t.ex. parasitsteklar som angri-
per nattfjärilslarver. Växterna så att säga ”ropar 
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på hjälp”. Det nya inom PlantComMistra är att 
utforska oskadade växter, som dels kan påverka 
andra växter, dels locka till sig angripares fiender. 
Inom PlantComMistra undersöker vi vilka ämnen 
som kornplantor avger och vilka ämnen som är 
aktiva att framkalla effekter i mottagarplantor. 
Syftet är att de aktiva substanserna kan bindas i 
tabletter för att sedan användas i fält. Liknande 
preparat har tagits fram för användning i växt-

husodlingar. Inom delprogram 3 studeras även 
bladlössens naturliga fiender som är viktiga för att 
begränsa tillväxten av bladluspopulationer i fält. 
Exempel från sådana studier inom delprogram-
met beskrivs på sidan 14. 
Liknande preparat har tagits fram för användning 
i växthusodlingar. Inom delprogram 3 studeras 
även bladlössens naturliga fiender som är viktiga 
för att begränsa bladluspopulationer i fält. 

Vad är det som sker vid kommunikation mellan växter?

De fenomen som vi studerar inom PlantComMistra är okända. För att kunna utnyttja kom-
munikationen mellan växter för lösningar på miljöproblem behöver vi grundläggande kunskap 
och förståelse av vad som sker. Vi har kommit en bit på väg att beskriva vilka ämnen som olika 
kornsorter skickar ut. Genom att studera växternas genuttryck börjar vi också få en bild av de 
molekylära effekter som sådana ämnen kan orsaka i andra plantor.  Vi studerar också ämnesom-
sättningen i plantorna genom att samla och analysera innehållet i floemsaften. Vi undersöker i 
vilken vävnad förändringar sker i mottagarplantorna genom att studera bladlusens beteende med 
hjälp av elektriska signaler.  Allt detta är omfattande analyser som delvis kräver avancerad meto-
dik. Sammantaget skall de ge oss svar på vad som sker. När vi har en tydligare bild av fenomenet 
kan vi gå vidare mot andra växtslag för tillämpningar som syftar till en mer giftfri miljö. 

Korn med angrepp av mjöldagg
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Äldre kornsorter reagerar starkare än 
yngre på sina grannar 

Vi har tidigare visat att en kornsort som expone-
ras för flyktiga substanser från en annan sort kan bli 
mindre attraktiv för havrebladlus. Detta förutsätter 
två sortegenskaper, dels en förmåga att sända sig-
naler som påverkar en annan sort, dels förmågan 
att  kunna svara på luftburna signaler med föränd-
ringar som påverkar havrebladlusen. Vi undersökte 
svenskt tvåradigt vårkorn för att se om dessa egen-
skaper är kopplade till sortens utgivningsår. Arton 
kornsorter registrerade mellan 1897 och 1992 tes-
tades i slumpvis utvalda undergrupper med parvisa 
kombinationer av sändare och mottagare. I 24% av 
de testade sortkombinationerna minskade havre-
bladlusens acceptans  för mottagarplantor som en 
följd av deras exponering för flyktiga ämnen från 
en annan sort. Graden av förändring var större hos 
äldre mottagarsorter än yngre. Däremot återfanns 
flertalet inducerande sändarsorter i yngre sortma-
terial. Den starkaste minskningen av bladlusaccep-
tans gav kombinationer av en yngre sort som sän-
dare och en äldre sort som mottagare. 

Kellner, M., Kolodinska Brantestam, A., Åhman, 
I. and Ninkovic, V. (2010) Plant volatile-induced 
aphid resistance in barley cultivars is related to cul-
tivar age. Theoretical and Applied Genetics 121: 
1133–1139.  

Delprogram 1: Nya odlingsmetoder 

Vi undersöker om odling av sortblandningar med moderna kornsorter kan leda till minskat be-
kämpningsbehov med oförändrad avkastning. Effekter av växternas kommunikation på havreblad-
lusens beteende och på kornets växtmönster och ämnesomsättning studeras också.

Försöksuppställning i växthuset                                    
 Foto: Velemir Ninkovic

Velemir Ninkovic, delprogramchef
Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
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Delprogram 2: Nya resistensmarkörer
Delprogrammet bidrar till förädling av bladlusresistenta kornsorter. Studier av genuttryck och 
genmarkörer ger redskap för urvalsarbetet.

Urvalsredskap för bladlusresistens 

Vid växtförädling gör man korsningar och väljer sen de avkommor som har de önskade egens-
kaperna bland ett stort antal avkommor. Därför är det viktigt att urvalsmetoden är snabb men 
ändå precis. Om en skadegörare orsakar tydliga symptom på plantan är det relativt enkelt att 
välja ut de resistenta plantor som man vill gå vidare med. Havrebladlusen är en viktig skade-
görare i stråsäd men orsakar inga tydliga symptom. En relativt ny urvalsmetod är att välja plan-
tor som har DNA-markörer för resistensen. Man kan likna markörerna vid bokmärken som 
finns i närheten av intressegenen. För att ta fram sådana bokmärken gör man först en karta 
med en mängd markörer som fördelar sig över alla kromosomerna. De markörer som skiljer sig 
mellan föräldrarna är de intressanta och förekomsten av dem jämför man med resistensgraden 
hos plantorna i en stor syskongrupp. Vi har gjort en sådan analys och funnit att på kornets kro-
mosom 3 finns ett område med en eller flera gener som i viss grad ökar resistensen mot havre-
bladlus. Det som var extra intressant för vårt projekt är att resistensen kommer från kornsorten 
Lina, en sort som vi vet kan induceras av vissa andra kornsorters doft och därigenom bli mer 
havrebladlusresistent.

Cheung, W. Y., Di Giorgio, L. and Åhman, I. (2010). Mapping resistance to the bird cherry-oat 
aphid (Rhopalosiphum padi) in barley. Plant Breeding 129: 637-646. 

Inger Åhman, 
delprogramchef, 
Sveriges 
lantbruksuniversitet 
i Alnarp

Karta över kornkromoso-
merna med markörer i vårt 
kornmaterial. I område B 
på kromosom 3 finns en el-
ler flera gener som påverkar 
havrebladlusresistens. 
Figur från Cheung et al. 
2010
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Delprogram 3: Bladlössens naturliga fiender 
och allelobiotiska kemikalier

Beteendet hos havrebladlusens naturliga fiender undersöks för att öka deras effekt i od-
lingssystemen. Växternas signalsubstanser som förändrar den mottagande plantan identifie-
ras.

Robert Glinwood, delprogramchef, 
Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Vissa sortblandningar attraherar nyckelpigor både på lab. och i fält
Beteendet hos havrebladlöss och deras naturliga fiender, nyckelpigor, har undersökts i fält 
och på lab.  Bladlöss kommer vanligtvis till vårstråsäd i månadsskiftet maj-juni och förökar sig 
snabbt. För att nyckelpigorna skall kunna ha betydelse för att minska bladlusangreppen är det 
viktigt att de anländer tidigt, helst före bladlössen. För att undersöka nyckelpigors beteende i 
fält räknades deras antal i försöksrutor (parceller, 25m2) med sortblandningar eller rena bestånd 
av korn. Innan bladlössen hunnit etablera sig i grödan återfanns flest vuxna nyckelpigor i en 
specifik sortkombination jämfört med sorterna odlade i rena bestånd eller en annan sortkombi-
nation. När bladlössen etablerat sig i försöksrutorna var antalet nyckelpigor lika i alla parceller, 
men när bladlössen lämnade kornfälten föredrog nyckelpigorna återigen samma tvåsortskombi-
nation som inledningsvis. 

Nyckelpigornas beteende studerades även i laboratorieförsök. De attraherades då mer av doften 
från samma sortkombinationer som de föredrog i fältförsöken än doften från någon av dessa 
sorter var för sig eller från andra sortkombinationer. Resultaten stärker idén om att odling av 
sortblandningar skulle kunna stärka effekterna av bladlössens naturliga fiender men visar att så-
dana effekter är sortberoende.

Ninkovic, V., Al Abassi, S., Ahmed, E., Glinwood, R. and Pettersson, J. (2011) Effect of  within-
species plant genotype mixing on habitat preference of  a polyphagous insect predator. Oecolo-
gia DOI 10.1007/s00442-010-1839-2 (online). 

 Foto: Sate Al Abbasi 
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Programstyrelse

Programledningsgrupp

Delprogram 1:

Nya odlingsmetoder

Delprogram 2:

Nya resistensmarkörer

Delprogram 3:

Ökad effekt av bladlusens
naturliga fiender och

allelobiotiska kemikalier

Programmets struktur 2010
PlantComMistra är ett samarbete mellan fyra institutioner inom SLU Alnarp, SLU Umeå, SLU 
Uppsala och Stockholms universitet. Programstyrelsen har det yttersta ansvaret för program-
met och består av representanter från privat och offentlig sektor. Programledningsgruppen be-
står av programchef, delprogramchefer, en representant från SLU Umeå, programsekreterare 
och senior rådgivare.

Programstyrelse

Magnus Börjeson, ordförande  Lantbrukare, Vreta Kloster
Magnus Franzén    Chef  för växtskyddsenheten, Jordbruksverket   
Anders Nilsson   Forskningssekreterare, LTJ-fakulteten, SLU Alnarp
Annette Olesen                         Produktutvecklingschef, Lantmännen SW Seed AB
Eva Pettersson (t.o.m. 2010)  Forskningschef, Stiftelsen Lantbruksforskning 
Britt Marie Bertilsson (adjungerad) Mistra
Jan Pettersson (adjungerad)  Professor emeritus i lantbruksentomologi,           
     SLU Uppsala
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Programledningsgrupp
Lisbeth Jonsson Fil.dr, professor i växtfysiologi, programchef, Stockholms universitet
Jan Pettersson  Agr.dr, professor emeritus i lantbruksentomologi, 
   senior rådgivare, SLU Uppsala
Velemir Ninkovic Agr.dr, docent i ekologi, SLU Uppsala
Inger Åhman  Fil.dr, docent i entomologi, SLU Alnarp
Robert Glinwood Fil.dr, docent i ekologi, SLU Uppsala
Torgny Näsholm Fil.dr, professor i skoglig ekofysiologi, SLU Umeå
Tiina Vinter  Fil.mag., programsekreterare, Stockholms universitet

Delprogram 1: Nya odlingsmetoder
Velemir Ninkovic Delprogramchef, agr. dr, docent i ekologi, SLU Uppsala
Elham Ahmed  Fil.mag., forskningsassistent, SLU Uppsala
Sate Al Abbasi  Fil.dr, forskare, SLU Uppsala
Annhild Andersson 1:e laboratorieassistent, SLU Uppsala
Pierre-Henri Clergeot Fil.dr, forskare, SLU Uppsala; fr.o.m april 2010
Iris Dahlin  Fil.mag., forskningsassistent, SLU Uppsala
Ulrika Ganeteg  Fil.dr, forskarassistent, SLU Umeå
Robert Glinwood Fil.dr, docent i ekologi, SLU Uppsala
Martin Kellner  Fil.mag., forskningsassistent, SLU Uppsala; t.o.m. maj 2010
Franziska Kuhlmann Fil.dr, postdoktor, SLU Uppsala, fr.o.m augusti 2010
Torgny Näsholm Fil.dr, professor i skoglig ekofysiologi, SLU Umeå

Delprogram 2: Nya resistensmarkörer
Inger Åhman  Delprogramchef, fil.dr, docent i entomologi, SLU Alnarp
Lisa Beste  Fil.dr, postdoktor, Stockholms universitet, fr.o.m. 1 oktober 2010
Therese Gradin Civ.ing., forskningsassistent, Stockholms universitet; tjl. fr.o.m 1   
   september 2010
Katarina Herbst Forskningsassistent, Stockholms universitet
Barbara Karpinska Fil.dr, docent i växtmolekylärbiologi, Södertörns      
   högskola, t.o.m. 30 juni 2010
Sara Merhabi  Fil.mag., forskningsassistent, Stockholms universitet, fr.o.m 15   
   september 2010

Delprogram 3: Bladlössens naturliga fiender och allelobiotiska kemikalier
Robert Glinwood Delprogramchef, fil.dr, docent i ekologi, SLU Uppsala
Elham Ahmed  Fil.mag., forskningsassistent, SLU Uppsala
Velemir Ninkovic Agr.dr, docent i ekologi, SLU Uppsala
Erika Qvarfordt Fil.mag., forskningsassistent, SLU Uppsala
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Kommunikation under året
Publikationer
Baluska, F. B. and Ninkovic, V. (2010) Plant Communication from an Ecological Perspective. 
1st Edition., 2010, Hardcover, Springer, ISBN: 978-3-642-12161-6. 3 chapters relating to 
PlantComMistra.  

Cheung, W. Y., Di Giorgio, L. and Åhman, I. (2010) Mapping resistance to the bird cherry- 
oat aphid (Rhopalosiphum padi) in barley. Plant Breeding 129: 637-646. 

Kellner, M., Kolodinska Brantestam, A., Åhman, I. and Ninkovic, V. (2010) Plant volatile-
induced aphid resistance in barley cultivars is related to cultivar age. Theoretical and Applied 
Genetics, Vol. 121:6, 1133-1139. 

Larsson, K. A. E., Saheed, S. A., Gradin, T., Delp, G., Karpinska, B., Botha, C. E. J. and 
Jonsson L. M. V. (2010) Differential Regulation of  3-Aminomethylindole/N-Methyl-3-
Aminomethylindole N-methyltransferase and Gramine in barley by both biotic and abiotic 
stress conditions. Plant Physiology and Biochemistry, 49: 96-102. 

Ninkovic, V., Al Abassi, S., Ahmed, E., Glinwood, R. and Pettersson, J. (2010) Effect 
of  within-species plant genotype mixing on habitat preference of  a polyphagous insect 
predator. Oecologia, Open access, DOI: 10.1007/s00442-010-1839-2.

Åhman, I., Glinwood, R. and Ninkovic, V. (2010) The potential for modifying plant volatile 
composition to enhance resistance to arthropod pests. CAB Reviews: Perspectives in 
Agriculture, Veterinary Science, Nutrition and Natural Resources 5 (6): 1-10.

Presentationer vid internationella vetenskapliga konferenser
Åhman, I. and Jonsson, L. M. V. Attempted marker assisted selection for resistance to the 
bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi L.) in barley.  Poster at the International Conference 
on Green Plant Breeding Technologies. Wien, Österrike. 2-5 februari 2010.

Larsson, K. A. E., Saheed, S. A., Gradin, T., Delp, G., Karpinska, B., Botha, C. E. J. 
and Jonsson, L. M. V. Differential regulation of  3-Aminomethylindole/N-methyl-3-
Aminomethylindole N-methyltransferase and gramine in barley by both biotic and abiotic 
stresses. Poster at the XVIII Congress of  the Fed. of   Eur. Societies of  Plant Biology 
(FESPB).  Valencia, Spanien, 4-9 juli 2010. 
 
Övriga presentationer
Noliamässan Jord och Skog i Piteå, 21-22 maj 2010, i samarbete med LOFT 
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Fältvandring, ekologiska odlare, 14 juni i Tvååker, Halland 

Borgeby fältdagar 30 juni – 1 juli, i samarbete med LOFT (www.loftinfo.se)

Seminarium vid Botaniska institutionen vid Stockholms universitet. 26 augusti 2010. 
Lisbeth Jonsson: Plant defense against aphids. PlantComMistra. 

Elmia Lantbruk – Maskin & Fält, 20-23 oktober i Jönköping. 

Artikel i Sydsvenskan, Växter talar med varandra. 12 november 2010. 
http://www.sydsvenskan.se/omkretsen/lomma/article1295132/Vaxter-talar-med-varandra.
html

Inslag i TV4 - Uppsala Nytt om PlantComMistra med forskningsgruppen i Uppsala och med 
Velemir Ninkovic om kommunicerande växter i TV4s Nyhetsmorgon den 16 november 2010.

Växtskydd i Alnarp. Växtskyddsforskning om dofter och samspel. Kommunikation mellan 
växter. Nyhetsbrev, december 2010.
http://www.anp.se/newsletter/992330/42455A4375414B514B77414B5143

Fältförsök
Fältförsök har genomförts i Borrby i Skåne, Sätuna i Uppland, Högåsa i Östergötland och Två-
åker i Halland .

Hemsida
I maj 2006 lanserades programmets hemsida, www.plantcommistra.com. Under 2010 hade hem-
sidan drygt 350 besökare.
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År 2010 i siffror

Kostnader för delprogram (inklusive lokal- och 
förvaltningskostnader)

Delprogram 1: Nya odlingsmetoder   3 853 000 kr
Delprogram 2: Nya resistensmarkörer   3 081 000 kr
Delprogram 3: Bladlössens naturliga fiender 
      och allelobiotiska kemikalier  2 196 000 kr

Summa delprogramkostnader    9 130 000 kr

Programledning och administration   1 412 000 kr

Totalt        10 542 000 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 vår hemsida: www.plantcommistra.com

Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp  Sveriges lantbruksuniversitet Umeå
Växtförädling och bioteknik  Inst. för skogens ekologi och skötsel
Box 101    Inst. för skoglig genetik och växtfysiologi
230 53 Alnarp   901 83 Umeå
Tel. 040-41 50 00   Tel. 090-786 8210

   
Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala Ny programvärd fr o m 1 juli 2010
Institutionen för ekologi   Stockholms universitet
Box 7044    Botaniska institutionen
750 07 Uppsala   106 91 Stockholm
Tel. 018-67 10 00   Tel. 08-16 12 11


