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Programchefen har ordet 

Lisbeth Jonsson, programchef, Stockholms universitet

2011 – förstärkta kontakter 

med användare av forskningsresultat

PlantComMistra är ett forskningsprogram 

med syfte att kommunikation mellan växter 

skall kunna utnyttjas för att stärka växternas 

motståndskraft och minska användningen 

av växtskyddsmedel. 

Programmet startade år 2006 och har i och 

med utgången av 2011 kommit in på sitt 

sista år. Under 2011 har vi förstärkt våra 

internationella forskningskontakter och 

kontakterna med grupperingar som kan 

ha nytta av våra forskningsresultat. Vi har 

Skottland (tidigare kallat Scottish Crop Re-

search Institute) för att planera samarbeten. 

Vi har anordnat två workshops med växt-

för att diskutera  problemen vad gäller in-

sektsangrepp och industrins intresse för in-

sektsresistensförädling. Programmet har vi-

dare anordnat ett seminarium tillsammans 

sortblandningar. Allt detta kan ni läsa mer 

utförligt om i denna rapport.   

PlantComMistra har varit vetenskapligt 

framgångsrikt och i huvudsak uppnått de 

mål som formulerades vid programmets 

början. Vi har avsevärt bidragit till kun-

skapsuppbyggnaden inom vårt forsknings-

område och undersökt möjliga tillämp-

ningar. Under 2012 kommer vi att på olika 

sätt sammanfatta och sprida resultaten från 

programmet. Med avslutningen av Plant-

ComMistra inom synhåll har vi dessutom 

haft anledning att sammanfatta hur olika 

utvecklingstendenser kan förväntas påver-

ka situationen vad gäller växtskyddsområ-

det och behovet av växtskyddsforskning i 

framtiden. Vi presenterar här i kortfattad 

form den del som berör behovet av fortsatt 

minst vad gäller metodutvecklingar positiva 

utsikter vad gäller vetenskapens möjligheter 

del av detta har kommit fram i våra möten 

med bland annat växtförädlare. Mötena kan 

ni läsa om i denna rapport. Vi hoppas att 

trevlig läsning.

/Lisbeth Jonsson, programchef

Bild: Andrea Didón
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Nytt regelverk inom EU  
-

medel trädde i kraft 2009 och år 2014 skall metoder för 

-

skyddsmedel på marknaden. Detta medför bland annat 

-

-

ring av pesticider stramas upp. Möjligheterna att an-

vända kemiska växtskyddsmedel kommer därmed att 

minska. Med få växtskyddsmedel att växla mellan ökar 

risken för att resistens uppstår mot vissa medel. Redan 

-

der i arealmässigt små grödor. I ett 5-20 års perspektiv 

-

metoder som är effektiva och acceptabla både ur miljö- 

och företagsekonomisk synpunkt även i de arealmäs-

sigt stora grödorna.

Klimatförändringar  
I framtidsscenarier angående klimatförändringarnas ef-

-

genom förlängd odlingssäsong och gynnsammare över-

vintringsmöjligheter. Därtill kommer nya skadegörare 

när fördelningen av grödor förändras mot förväntat 

ökad areal av majs och höstvete i Sverige. Förändringar 

kommer inte minst att påverka bladlöss och deras möj-

ligheter att i ökad omfattning sprida växtvirus. Så har 

t.ex. höstspridning av virus i vete redan noterats i södra 

Sverige på senare år. Också angrepp av svampsjukdo-

Pyrenophora teres i korn 

samt av Septoria och Fusarium -

insekticider vara den grupp av växtskyddsmedel som 

-

delning av grödor. I denna rapport är en slutsats att 

”Större sammanhållna forskningsprojekt som inklude-

rar både grundläggande biologi och tillämpningar be-

döms extra viktiga”.

Fortsatt rationalisering   
Den pågående strukturrationaliseringen inom jord-

bruket accelererar och leder alltmer till specialisering 

och ökande företagsstorlek.  På 3 år har antalet bön-

anges att gårdarna blir större på bekostnad av små-

ökad ekologisk produktion av animalier med åtföljande 

-

skapsunderlaget för förebyggande växtskyddsåtgärder i 

de arealmässigt större jordbruksgrödorna är dock otill-

räckligt och praktiker framför ofta och återkommande 

behovet av förebyggande metoder med en acceptabel 

odlingstrygghet.

Biologisk mångfald  
Samhällets och konsumenters ökande krav på metoder 

för uthålligt jordbruk med allsidig produktion och hän-

syn till miljö och biologisk mångfald öppnar för inno-

i sammanhanget är efterfrågan på inhemskt produce-

-

-

-

rial om vegetabilieproduktion 2011).

Pre-breeding för fortsatt växtförädling
Resistensförädling är viktigt för att minska miljöbelast-

ningen av växtskyddsmedel men även för livsmedelssä-

-

ningen globalt. Det medför att skadegörare som blivit 

resistenta mot växtskyddsmedel kan få stort genomslag. 

I växtförädlingsföretagens prioriteringar är egenskaper 

som resistens mot insekter och mikroorganismer dock 

underordnat förädling för ökad avkastning. Strävan att 

hålla nere förädlingstiden leder till att förädlingsmate-

rialet oftast är begränsat till redan odlingsbart material. 

-

surser med önskvärda egenskaper i ett bredare urval 

och nya screeningmetoder. Sådan verksamhet ingår i 

det som kallas pre-breeding och som kräver samhäl-

leliga forskningsinsatser.

Ökat behov av forskning inom växtskyddsområdet
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PlantComMistra – en överblick

Lisbeth Jonsson, programchef  PlantComMistra

PlantCom står för Plant Communication. Idén 
bakom vårt forskningsprogram är att utforska 
växters kommunikation med varandra. Växter 
utsöndrar ämnen via rötterna och avger luft-
burna ämnen via ovanjordiska delar. Dessa 
ämnen kan påverka andra växter i närheten. 
Syftet med programmet är att hitta former att 
utnyttja den luftburna kommunikation mellan 
växter för att minska behovet av bekämpnings-
medel. Vi arbetar mot tre möjliga lösningar i 
tre delprogram.

 

Sortblandningar (inom delprogram 1)
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 

i växthusförsök undersökt förmågan att sända ut 

signaler och att svara på signaler i ett omfattande 

-

korn och äldre kornsorter. Vi har också genomfört 

fältförsök med moderna kornsorter i blandning för 

att se om effekterna på bladlöss kan ses även i fält. 

Under 2011 anordnade vi ett seminarium för att 

belysa odling av sortblandningar i ett bredare per-

spektiv. Detta beskrivs på sid. 8 i denna rapport.

Förädling för bladlusresistens (inom delprogram 2)
De bladlöss som är vanligast förekommande på 

stråsäd inom svenskt jordbruk är havrebladlusen 

(Rhopalosiphum padi Sitobion avenae) 
och grönstrimmig gräsbladlus (Metopolophium dirho-
dum
Dess angrepp ger dock inga direkta synliga symp-

tom på växterna. Detta gör det tidsödande och om-

ständligt att förädla för resistens. Det är nödvändigt 

att mäta  bladlustillväxt eller bladlössens beteenden 

för att hitta plantor med resistensegenskaper som 

ett antal förädlingslinjer med ökad resistens har ta-

inom dåvarande Svalöf  Weibull AB (nuvarande 

fortsätter vi det långsiktiga förädlingsarbetet. Målet 

-

Bild: Inger Åhman
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per och därmed är hållbar. Vi har bland annat ett antal 

förädlingspopulationer av korn med känd resistens och 

med markörer för resistens i arvsmassan (markörer för 

-

da förädling tillämpar vi dessutom helt nya metoder att 

leta efter resistensgener. Metoden bygger på att studera 

skillnader i genuttryck mellan resistenta och mottagliga 

sorter. Under 2011 anordnade vi två möten med bland 

annat växtförädlare för att diskutera insektsresistensför-

ädling. Se sid. 10.

Nya växtskyddsmedel framtagna ur växter och bladlös-

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 väx-

-

fjärilslarver. Växterna så att säga ”ropar på hjälp”. Det 

nya inom PlantComMistra är att utforska effekter från 

-

Mistra undersöker vi vilka ämnen som kornplantor av-

ger och vilka ämnen som är aktiva att framkalla effekter 

i mottagarplantor. Syftet är att de aktiva substanserna 

-

nande preparat har tagits fram för användning i växt-

husodlingar. Inom delprogram 3 studeras även bladlös-

tillväxten av bladluspopulationer i fält. Nya resultat från 

sådana studier beskrivs på sid. 12. 

För att kunna utnyttja kommunikationen mellan väx-

ter för lösningar på miljöproblem behöver vi grund-

läggande kunskap och förståelse av vad som sker. Vi 

har utvecklat avancerade analysmetoder för att svara 

på grundläggande frågor. Vi har kommit en bit på väg 

att analysera de luftburna ämnen som olika kornsorter 

vi också fått en bild av de effekter som sådana ämnen 

kan ha i andra plantor. Vi studerar också ämnesom-

sättningen i plantorna genom att samla och analysera 

beteende med hjälp av elektriska signaler har vi kunnat 

undersöka i vilken vävnad förändringar sker i mottagar-

plantorna. Sammantaget kan dessa resultat ge oss svar 

på vad som sker. Detta arbete ingår i alla delprogram.

Problemet som PlantComMistra 

skall lösa

 

trädgårdsodling och även skogsbruk. Under åren 

2007 till 2009 varierade mängden verksam substans 

för insektsbekämpning inom jordbruket mellan 22 

Dessa medel har stor betydelse för att öka odlings-

säkerheten men de kostar pengar och har andra up-

penbara nackdelar. De kan utgöra direkta hälsorisker 

vid användning och hantering. Många bekämpnings-

medel stannar kvar länge i marken och förorening i 

för att resistenta insekter uppstår. För bekämpning 

-

mikarb är är på väg att fasas ut. 

Både pirimikarb och pyretroider har givit upphov 

till resistenta insekter. Mot pyretroider har resistenta 

rapsbaggar uppträtt i Sverige och nyligen även blad-

löss resistenta mot pirimikarb. För närvarande ge-

-

kämpningsmedel där integrerat växtskydd är en viktig 

aspekt. Forskningen inom PlantComMistra syftar 

just till att ge nya bidrag till integrerat växtskydd i 

metoder och resistenta sorter. Det skall ge konven-

tionella odlare möjlighet att odla med metoder som 

orsakar mindre miljöbelastning och ekologiska od-

lare nya möjligheter att förstärka odlingssäkerheten. 

Inom programmet studerar vi huvudsakligen korn-

plantor och havrebladlus. Bladlöss hämmar tillväxten 

vanligaste bladlusen i korn. Den kan överföra BYDV 

virus (barley yellow dwarf  virus) som orsakar rödsot 

på stråsäd. Vid nuvarande prisbild är bekämpnings-
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Sortblandningar till skotsk maltwhisky 

inledde dagen med sina erfarenheter av korn-

framställningen av whisky. Sortblandningar gav 

likvärdig eller högre kvalitet jämfört med en 

sort. Det är trots det svårt att övertyga de tradi-

tionella whiskytillverkarna att köpa sådant korn.

    - Man vill mälta från en sort och tror att det 

ger mindre variation. Men det är tvärtom. Växt-

platsen påverkar enskilda sorter mycket mer 

än de påverkar sortblandningar. Variationen i 

avkastning och kvalitet är större med enskilda 

sorter än med sortblandningar. 

Dansk syn på sortblandningar
-

blandningar i sitt arbete för Videncentret for 

-

kastning för blandningar av höstvete och vår-

korn. Synen på sortblandningar är ändå genom-

-

ningar inte ger lika bra avkastning som odling 

av enskilda sorter. Samtidigt klagar förädlarna 

när vi använder sortblandningar som referens 

när vi ska godkänna nya sorter. Det är nämligen 

för svårt att slå den referensen!

fortfarande få som blandar

Vi undersöker om odling av sortblandningar med moderna kornsorter kan leda till minskat 

-

bladlusens beteende och på kornets växtmönster och ämnesomsättning studeras också.

PlantComMistra har visat att bladlusacceptans för vissa kornsorter är lägre om de står i 
närheten av vissa andra sorter. Programmet har genomfört fältförsök med sortblandningar 
för att undersöka om sådana effekter på bladlöss kan fås även i fält.  I november 2011 an-
ordnade PlantComMistra i samarbete med KSLA en workshop för att belysa odling av 
sortblandningar ur ett bredare perspektiv.  Slutsatsen var att sortblandningar kan ge högre 
avkastning och mindre skördevariation, och att den informationen behöver spridas!  
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Så hjälper sorter varandra
-

terade resultat från en studie där han analyserat 

samtliga publikationer om sortblandningar av korn 

-

ning än enskilda sorter vid odling av höstvete och 

vårkorn. Den faktor som påverkade mest var hur 

universitet gav en förklaring till varför det kan bli 

bättre resultat med blandningar.

  - De sorter som är mer motståndskraftiga mot 

en viss sjukdomsras bildar barriärer mellan sorter 

som är mer känsliga för den rasen. 

     Blandningen i sig kan också påverka de känsliga 

växterna att bli mer motståndskraftiga. Velemir 

Ninkovic från PlantComMistra berättade om 

försök där kornplantor av en sort signalerat via sin 

doft till plantor av en annan sort. I vissa sortkom-

binationer såg han då lägre bladlusacceptans för 

fall föredrar kornplantor som vuxit i närheten av 

en annan kornsort framför sådana som vuxit nära 

samma sort. 

Invändningar mot sortblandningar
Sortblandningar odlas idag i liten utsträckning 

-

föra. Sorterna är optimerade för produktion.

 

ekologiska odlare redan idag blandar olika grödor 

man provar sortblandningar som ett sätt att hålla 

nere angreppsnivåer utan att använda bekämp-

att det tog väl mycket tid att blanda utsädet. Adri-

an Newton påpekade att de kan ha varit för nog-

av sortblandningar för att det ska slå igenom. De-

-

mation om sortblandningar behöver spridas i alla 

  - Skörden ska gå att sälja. Det måste vara lön-

rapsolja eller foder.

Text och foto: Anja Castensson

Bild : Adrian Newton
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Delprogrammet bidrar till förädling av bladlusresistenta kornsorter. Studier av genuttryck och 

genmarkörer ger redskap för urvalsarbetet.

Chefen för delprogram 2 inom 
PlantComMistra, Inger Åhman vid 
SLU i Alnarp, har under 2011 anordnat 
två nordiska möten med växtförädling 
för insektsresistens i fokus. Det var 
representanter från växtförädlingsindustrin, 
växtskyddsrådgivare och forskare som 
samlades för att diskutera frågor om 
insektsproblem i lantbruket och förädling 
för insektsresistens. Det framkom att det 

att problemet riskerar att förvärras. Det 
framkom också ett intresse av fortsatt 
samverkan. PlantComMistra är drivande för 
att denna dialog skall fortsätta.

På begäran från forskningschefen vid det 

representanter från växtförädlingsindustrin 

och Sverige.  Från industrin var företrädare 

och Findus närvarande. Mötet sponsrades av 

NordForsk-nätverket  ”Sustainable Primary 

Production in a Changing Climate”.

Bladlöss – ett generellt och ökande problem
Mötet inleddes med en presentation om 

erfarenheter från resistensförädling mot insekter 

i olika grödor. Nyckelskadedjur i nordiskt 

grundläggande studier om insekt-växtrelationer 

vi enas om att bladlöss (och medföljande 

virus) är ett allvarligt växtskyddsproblem som 

är gemensamt för många grödor. Det är ett 

t ex. i höstsäd om vi får mildare höstar och även 

öka med ett klimat som gynnar mer majsodling 

med medföljande stråsädes-virusvektorer. I 

konservärt är bladlöss ett mycket stort problem 

växtskyddsmedlet Pirimor inte längre får 

användas.

Nordiska nätverk för resistensförädlingssamarbete
Representanter för de företag som var med på 

mötet ställde sig bakom ett förslag att starta 

ett nätverk med uppgift att utforma planer 

för ett större projekt gällande bladlusresistens. 

projekt är Nordic Public Private Partnership 

(PPP) för pre-breeding.  Mötesdeltagarna 

diskuterade om det är mest intressant att gå 

vidare med traditionell pre-breeding med 

sökande efter variation för bladlusresistens 

i gröda för gröda eller en inriktning på att 

utnyttja mekanismer som kan slå generellt 

mot bladlöss.  Den samlade meningen var att 

om det är mer riskfyllt när det gäller chanserna 

att det ska lyckas.

Ökat intresse för resistensförädling mot 

skadeinsekter 
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Den 4 oktober 2011 ordnades nästa möte om 

denna gång i PlantComMistras regi.  Nu möttes 

sex forskare inom PlantComMistra. 

Föredragen behandlade mer ingående nya metoder 

för förändring av det genetiska materialet och 

idéerna att åstadkomma en mer generellt verkande 

resistens mot bladlöss är att mutera växtgener vilkas 

genprodukter bladlöss utnyttjar till sin egen fördel 

därför vad man vet om sådana mottaglighetsgener 

nog kan sådant arbete vidareutvecklas i Sverige 

Biotech. Inom det programmet kommer tekniken 

för riktade mutationer att utvecklas i potatis och 

korn. Den riktade mutagenesen ligger i gråzonen 

och belyser därmed problematiken med ett 

regelverk som riktar in sig på en metod.  Mistra 

Biotech innehåller även andra komponenter som 

har att göra med bland annat etiska och ekonomiska 

  

en av huvudnyheterna var att inducerad resistens 

även mer information om hur Nordic PPP är tänkt 

att fungera. 

spännande utveckling inom metodik och 

angreppssätt vad gäller möjligheter att ta fram 

grödor med förstärkt skydd mot insektsangrepp.  

PlantComMistra planerar därför att fortsätta samla 

intressenter till liknande möten och arbeta för att 

nya samarbetsprojekt kan utvecklas och ta vid när 

PlantComMistra avslutas vid utgången av 2012.

/Inger Åhman, SLU Alnarp

Ny metod att utvärdera gensekvenser

gensekvenser som vi misstänker är involverade i 

resistensen mot havrebladlus. Några av dessa har 

vi klonat och de skall användas för att transfor-

mera växter så att uttrycket av genen antingen blir 

mycket starkare eller stängs av. De transforme-

rade växterna skall sedan undersökas om de har 

fått förändrade egenskaper i sitt svar på bladlus-

-

korn är dessutom ännu inte rutin på någon institu-

tion i Sverige utan vi är hänvisade till sådan service 

utomlands. Inom PlantComMistra utarbetar vi 

därför en snabbare utvärderingsmetod att stänga 

av genuttryck. Den bygger på att s.k. oligodeoxy-

nukleotider (ODN) sätts till en sockerlösning och 

sugs upp i växtens vävnad. Vi har bekräftat tidigare 

forskning som visar att denna behandling verkli-

gen kan leda till att genuttrycket stängs av i viss 

utsträckning. Pågående försök syftar till att utar-

beta sådana förhållanden att bladen håller sig friska 

tillräckligt länge att man på ett tillförlitligt sätt kan 

utvärdera bladlössens tillväxt. Om det lyckas har vi 

möjlighet att snabbt och mindre kostsamt utvär-

dera intressanta gensekvenser.

Text Lisbeth Jonsson

Test med bladlöss på blad som suger upp ODN från en sockerlösning.
Bild Lisa Beste
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kemikalier

-

-

sitsteklar kan lära sig känna igen dofter och att 

de har nytta av det när de ska leta efter föda.  

PlantComMistra har nu studerat inlärnings-

viktig nyttoinsekt för kontroll av bladlusan-

på en viss kornsort under 24 timmar. Sedan 

placerades de i en liten bur där dofter från olika 

kornplantor strömmade in från olika håll. De 

valde då att röra sig i riktning mot den sort 

gjordes sedan som bekräftade att dofterna från 

olika bladlusangripna kornsorter skiljer sig åt 

både i mängd och sammansättning. Slutsatsen 

är att nyckelpigor kan lära sig känna igen doft-

olika sorter av samma växtslag. Denna egenskap 

kan ha betydelse för hur nyckelpigor beter sig i 

blandningar av olika växtarter eller sorter i fält.

et al. (2011). Olfactory learning of  

plant genotypes by a polyphagous insect preda-

 En nyckelpiga som upplever korndoft utan att kunna äta bladlöss lär sig inte växtens doft.                Olfaktometer med nyckelpiga - här testas vilken doft nyckelpigan föredrar.

Foto: Robert Glinwood

Nyckepigor kan lära sig känna igen dofter
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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 2011

Uppsala och Stockholms universitet. Programstyrelsen har det yttersta ansvaret för program-

met och består av representanter från privat och offentlig sektor. Programledningsgruppen be-

och senior rådgivare.

Programstyrelse

Christopher Folkesson Welch              Mistra

(adjungerad) 
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Programledningsgrupp

Delprogram 1: Nya odlingsmetoder

Delprogram 2: Nya resistensmarkörer

Delprogram 3: Bladlössens naturliga fiender och allelobiotiska kemikalier
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Publikationer

Presentationer vid internationella vetenskapliga konferenser

oat aphid and barley in a changing climate. 37th annual conference of  the South African 

talare.

Inbjuden talare.

pathways in the induced responses to bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi

Nederländerna.

against bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi

Hordeum vulgare
defense against the bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi
workshop PR-proteins and Induced Resistance against pathogens & insects 2011. 4-8 

the performance of  the bird cherry-oat aphid (Rhopalosiphum padi Hordeum 
vulgare

 



- 16 -

Övriga presentationer

Inger Åhman. Populärvetenskaplig information om PlantComMistras forskning för Damernas 

oktober 2011. 

Inger Åhman. Information about the new research program BiotechMistra and the new 

agriculture. Alnarp 4 oktober 2011. 

Mattias Persson. Potential susceptibility genes for insect resistance. Workshop on breeding for 

resistance to insects in Nordic agriculture. Alnarp 4 oktober 2011.

Rhopalosihum padi L.) and 

barley. Insect science symposium. Cornell University-Stockholm University. 11-12 november 

2011. Stockholm. 

 

Fältförsök

Hemsida
www.plantcommistra.com. Under 2011 hade hem-

sidan drygt 580 besökare.
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År 2011 i siffror

Kostnader för delprogram (inklusive lokal- och 
förvaltningskostnader)

      och allelobiotiska kemikalier  2 436 000 kr

Summa delprogramkostnader           10 669 000 kr

Programledning och administration   2 533 000 kr

Totalt            13 202 000 kr



PlantComMistra syftar till att optimera växternas egna förmåga att framkalla 

kemiska signaler som motverkar angrepp av bladlöss och dessutom signalerar till 

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

   

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala Programvärd Stockholms universitet
Institutionen för ekologi   Botaniska institutionen

Box 7044    106 91 Stockholm


