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Programchefen har ordet
Lisbeth Jonsson, programchef, Södertörns högskola

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 kommunika-
tion 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 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 attrak-
tiva 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.
 3. 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.

Kemiska växtskyddsmedel används inom 
jordbruk, trädgårdsodling och även skogs-
bruk. År 2000 förbrukades inom jordbru-
ket i Sverige 17 ton verksam substans för 
insektsbekämpning, till ett värde av 45,4 
miljoner kronor. Motsvarande siffror för 
svampmedel var 186 ton till ett värde av 173 
miljoner kronor. Tendensen vad gäller ton 
verksam substans är stigande sedan dess, 
både vad gäller svampmedel och insekts-
medel (Jordbruksstatistisk årsbok 2006). 

Dessa medel har stor betydelse för att 
stärka odlingssäkerheten men de har också 
nackdelar. Till dessa hör att besprutning tar 
tid och drivmedel i anspråk och bidrar till 
jordpackning. Än allvarligare är att de kan 
utgöra direkta hälsorisker vid användning 
och hantering. Många bekämpningsmedel 
blir kvar i marken och förorening i grund-
vattnet är vanligt. Minskad besprutning står 
därmed högt på önskelistan hos många 
inom lantbruket, företag, myndigheter och 

Problemet som PlantComMistra skall lösa
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allmänheten i Sverige och Europa. Den eko-
logiskt odlade åkerarealen uppgick år 2005 till 
endast 6,7 % av den totala odlade arealen i Sve-
rige och andelen har inte ökat de senaste åren. 
Forskningen inom PlantComMistra syftar till 
att ge konventionella odlare möjlighet att odla 
med metoder som orsakar mindre miljöbelast-
ning och ekologiska odlare nya möjligheter att 
förstärka odlingssäkerheten. Inom programmet 
studerar vi inledningsvis kornplantor och hav-
rebladlöss, eftersom vi har mest kännedom om 
samspelet mellan dessa organismer från tidigare 
studier. Vi utgår dock från att de fenomen som 
vi studerar är generella och att lösningarna kan 
tillämpas även för andra växtslag och för andra 
angripare. Bladlöss orsakar bekämpningsbehov 
över stora arealer. De ger direkta skador som 
påverkar tillväxten negativt och de kan sprida 

virussmitta. Den vanligast förekommande blad-
lusen i korn är havrebladlusen, som kan överfö-
ra BYDV virus (barley yellow dwarf  virus) som 
orsakar rödsot på korn och havre.

Lösningarna

Sortblandningar

Figur 1 illustrerar utgångspunkten för våra stu-
dier. Vi har tidigare funnit att olika kornplantor 
påverkar varandra via ämnen i luften så att de 
blir mindre attraktiva för bladlöss. I vissa kom-
binationer av kornsorter blir den mottagande 
plantan dessutom mer attraktiv för bladlössens 
fiender, t.ex. nyckelpigor. Dessa två effekter 
förstärker varandra och leder till att bladluspo-
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Figur 1. A. En växtsort utsänder signaler till en annan. Den svarar 
med att bli mindre mottaglig för bladlusangrepp och mer attraktiv för 
bladlössens fiender, här illustrerad med en nyckelpiga. 
B. Den utsändande plantan är ersatt med ett växtskyddsmedel 
framtaget direkt ur växter.         
 

Figur 1. 
A. En växtsort utsänder signaler till en 
annan. Den svarar med att bli mindre 
mottaglig för bladlusangrepp och mer 
attraktiv för bladlössens fiender, till exempel 
nyckelpigor. 

B. Den utsändande plantan är ersatt med ett 
växtskyddsmedel framtaget direkt ur 
växter.
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pulationens tillväxt kan bemästras. Tidigare 
resultat visas i figur 2, som även illustrerar 
ett tänkt framtida resultat som vi arbetar 
mot inom programmet.

Kommunikationen mellan växter består av 
två olika steg, dels finns det en utsändar-
planta som skickar ut luftburna ämnen, dels 
en mottagarplanta som reagerar på dessa 
signalämnen. Tidigare studier med ett be-
gränsat sortmaterial har visat att bara vissa 
sorter har förmågan att orsaka effekt dvs. 
vara goda utsändare. Inte heller förmågan 
att reagera på signaler dvs. att vara en god 
mottagare, fanns hos alla sorter. Inför pro-
grammet formulerade vi som ett viktigt mål 
att utforska hur vanliga dessa två förmågor 
var hos kornmaterial med olika bakgrund.

Tanken var att leta efter starka inducerare 
och goda mottagare. Med en sådan kombi-
nation skulle effekten i minskad bladlustill-
växt i sortblandningar kunna bli större än 
i figur 2. Med hjälp av den starka induce-
raren och den goda mottagaren skulle det 

också vara möjligt att närmare undersöka 
vad som avges i utsändaren och vilka effek-
terna är i mottagaren. Denna kunskap kan 
sedan användas inom växtförädling och för 
att ta fram växtskyddsmedel direkt ur väx-
terna. Arbetet med att undersöka ett stort 
material av kornsorter och förädlingslin-
jer beskrivs närmare under delprogram 1        
(sid. 15-20).

Förädling för bladlusresistens
De bladlöss som är vanligast förekommande 
på vårsådd stråsäd inom svenskt jordbruk 
är havrebladlusen (Rhopalosiphum padi), 
sädesbladlusen (Sitobion avenae) och 
grönstrimmig gräsbladlus (Metopolophium 
dirhodum). Havrebladlusen är den svåraste 
skadegöraren. Den orsakar försämrad 
tillväxt och kan överföra sjukdomar, men 
dess angrepp ger inga direkta synliga 
symptom på växterna. Detta gör det 
tidsödande och omständligt att förädla 
för resistens. Det är nödvändigt att göra 
bestämningar av 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, även 
om ett antal förädlingslinjer med minskad 
mottaglighet har tagits fram genom 
förädlingsarbete, bland annat inom Svalöf  
Weibull AB. Inom PlantComMistra fortsätter 
vi det långsiktiga förädlingsarbetet. Målet 
är att ta fram resistens som bygger på flera 
egenskaper och därmed är hållbar. Vi har 
bland annat ett antal förädlingspopulationer 
av korn med känd resistens och en markör för 
resistens på genomet (s.k. QTL; Quantitative 
Trait Loci). Vi tillämpar dessutom helt nya 
sätt att leta efter resistensgener, vilket kan 
förenkla framtida förädlingsarbete. Det gör 

Figur 2. Utveckling av bladluspopulationer (antal bladlöss 
per radmeter) i fält med en enskild sort, Alva eller Kara 
eller en blandning av Alva-Kara. Den svarta markeringen 
visar målsättningen inom PlantComMistra.
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vi genom att studera vilka gener som aktiveras 
i resistenta sorter vid bladlusangrepp och vilka 
gener som aktiveras i de sorter som reagerar 
med minskad bladlusacceptans efter växt-växt 
kommunikation. Arbetet beskrivs närmare i 
delprogram 2 (sid. 21-24).

Nya växtskyddsmedel framtagna direkt 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 forskningsresultat 
har dessutom visat att skadade växter avger ke-
miska 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 PlantComMistra är att ut-
forska oskadade växter. Dessa kan påverka an-
dra växter, både att bli mer motståndskraftiga 
och att locka till sig angripares fiender. Inom 
PlantComMistra undersöker vi vilka ämnen som 
utsändande kornplantor avger och vilka ämnen 
som är aktiva att framkalla effekter i mottagar-
plantor. Syftet är att de aktiva substanserna kan 
bindas i tabletter för att sedan användas i fält 
där de luftburna substanserna avges till luften. 
Exempel på sådan användning finns redan för 
ett preparat tidigare framtaget av forskargrup-
pen för användning i växthusodlingar. Årets 
arbete inom detta delprogram 3, redovisas på 
sidorna 25-28.

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

De fenomen som vi studerar inom PlantCom-
Mistra är okända. Vi vet inte vilka ämnen som 
utsändarplantan skickar ut och vilka som på-
verkar mottagarplantan. Vi vet inte vad som 

händer i mottagarplantan som gör denna mer 
motståndskraftig mot bladlöss och mer attrak-
tiv för nyckelpigor. Vi vet att rottillväxten ökar 
i mottagarplantan på skottets bekostnad, men 
ännu alltför litet om effekter i övrigt. Kan det 
vara så att förändringarna sker på bekostnad av 
fröbiomassan och som en konsekvens ger lägre 
skörd? För att kunna utnyttja växt-växt kommu-
nikationen för lösningar på miljöproblem behö-
ver vi ha svaren på sådana frågor. Dessa frågor 
hanterar vi på flera olika sätt förutom det som 
redan beskrivits. Vi utför fältförsök och beräk-
nar skördeutfall. Vi studerar ämnesomsättning 
i plantorna genom analyser av utvalda ämnen. 
Vi studerar de gener som aktiveras i mottagar-
plantan. Det är omfattande analyser som kräver 
avancerad metodik. Sammantaget skall de ge 
oss svar på vad som sker. Detta arbete ingår i 
alla delprogram.

Vilka har nytta av våra lösningar?

Det är många som kommer ha nytta av resulta-
ten i PlantComMistra. Programmets syfte är att 
ta fram billigare, mer miljöeffektiva alternativ 
till skadedjursbekämpning. Lantbrukare deltar 
i fältförsöken, vilket innebär att de direkt kan 
ta del av kunskapen och sedan sprida den vi-
dare. Växtförädlare kan direkt utnyttja resulta-
ten inom programmet och får ta del av ett nytt 
koncept att förädla för resistens. Företag inom 
växtskyddssektorn med intresse för ”gröna” 
kemikalier kan utnyttja våra resultat att ta fram 
nya preparat. Inledningsvis är arbetet inriktat 
mot spannmål, särskilt korn, men vi avser att 
bredda arbetet mot andra grödor. I ett långsik-
tigt perspektiv är det också av intresse att stu-
dera effekter på andra angripare t.ex. svamp-
sjukdomar.
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Så här arbetar vi inom programmet

PlantComMistra har fått stöd från Mistra 
för en första fas under tre år 2006-2008. I 
programmet ingår fyra forskningsgrupper 
inom två lärosäten: institutionen för skoglig 
genetik och växtfysiologi vid SLU i Umeå, 
institutionen för ekologi vid SLU i Uppsala, 
fakulteten för landskapsplanering, träd-
gårds- och jordbruksvetenskap vid SLU i 
Alnarp, samt institutionen för livsvetenska-
per vid Södertörns högskola. Södertörns 
högskola är programvärd. Tillsammans 
samlar vi kompetens inom ämnesområdena 
entomologi, ekologi, växtfysiologi, växtmo-
lekylär biologi och växtförädling.

Programmet är indelat i tre delprogram där 
arbetet bedrivs integrerat med mycket nära 
samarbete mellan forskare på olika orter 
och inom olika delprogram. Alla medarbe-
tare inom programmet samlas dessutom två 
gånger per år för att utbyta erfarenheter och 
planera det fortsatta arbetet. Ledningsgrup-
pen har regelbundna kontakter däremellan.

2006 – ett givande startår

PlantComMistra startade i januari 2006. 
Alla inom ledningsgruppen och flertalet av 
övriga inom programmet kände varandra 
väl från tidigare samarbeten och från de 
diskussioner och den process för ansökan 
som föregått programmet. Vägen var utsta-
kad och det var bara att sätta igång. Under 
året skedde viss rekrytering av ny personal 
till några av delprogrammen. Vi har etable-
rat en hemsida, www.plantcommistra.com, 
och tagit fram en broschyr som presenterar 
programmet.

Det vetenskapliga arbetet har genomförts 
enligt plan och givit mycket lovande re-
sultat. Till vår tillfredsställelse har vi också 
kunnat genomföra ett par fältförsök, något 
som är svårplanerat på grund av variatio-
ner i bladlusförekomst mellan olika år. Två 
av programdeltagarna har presenterat pro-
grammet och forskningsresultat vid interna-
tionella konferenser under våren. Bearbet-
ning av data sker för ett par gemensamma 
publikationer för internationell publicering. 
Under året genomfördes två programmö-
ten för alla programdeltagare: under febru-
ari i Umeå och under augusti i Steningevik i 
Sigtuna kommun.

Vid programmets start var Svalöf  Weibull 
AB aktiv deltagare i PlantComMistra, men 
företaget beslutade i mars 2006 dra sig ur i 
samband med en omorganisation och ned-
dragning av en stor del av det långsiktiga 
förädlingsarbetet. Den del av programmet 
som var planerad att genomföras i Svalöv 
har därför överförts till SLU i Alnarp. Våra 
frågor om resistensbiologi och förädling av 
korn bidrar nu till verksamheten inom fa-
kulteten för landskapsplanering, trädgårds- 
och jordbruksvetenskap. Svalöf  Weibull 
AB har visat fortsatt intresse för samarbete 
inom programmet och ett Material Transfer 
Agreement har tecknats för att reglera pro-
grammets användning av växtmaterial från 
Svalöf  Weibull AB och hantering av för-
väntade kommersiella forskningsresultat. 

Inför 2007 har ledningsgruppen, utökad 
med de seniora forskarna inom program-
met, gjort en utvärdering av resultaten och 
uppdaterat programplanen. Vi har beslutat 
att bredda våra studier till andra grödor än 
korn för att undersöka om de fenomen vi 
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studerar är generella hos växter. Vi kommer 
också att intensifiera studierna av mekanismer 
för att få kraftfullt vetenskapligt genomslag för 
vår forskning.

Figur 3. De flesta av deltagarna i PlantComMistra vid programmötet i Steningevik, augusti 2006.
Från vänster: Therese Gradin, Torgny Näsholm, Robert Glinwood, Lisbeth Jonsson, Martin Kellner, Jan 
Pettersson, Gabriele Delp, Velemir Ninkovic, Kristina Larsson, Karin Johansson, Annhild Andersson, 
Lintle Mohase, Ulrika Ganeteg, Inger Åhman. Foto: PATAB Aktivitetsteamet
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Nils Orrenius är en man med många armar 
vevandes i lantbrukarvärlden. Vid sidan 
av ordförandeskapet i styrelsen för Plant-
ComMistra, är han också vice ordförande 
i koncernstyrelsen för Lantmännen och 
ordförande i styrelsen för Lantmännenägda 
Kronfågel.
– Men i första hand är jag lantbrukare, vid-
håller han.

Tillsammans med sonen arrenderar och dri-
ver han Alvastra kungsgård i Östergötland, 
där de bland annat odlar cirka 300 hektar 

åker med en mängd olika sädesslag och 
andra grödor. Nils Orrenius är därför väl 
medveten om de problem som skadeinsek-
ter på växterna för med sig. En besprutning 
av åkern innebär utgifter i form av såväl 
körkostnad som inköp av preparat. Men det 
Nils Orrenius framför allt ser som en fördel 
med en inbyggd bladlusresistens är att man 
kan undvika de skador som kommer av att 
vara ute och köra i nästan färdig gröda.
– Att slippa sådan besprutning skulle vara 
värt minst 100 kronor per hektar, säger 
han.

Programstyrelsens ordförande
Nils Orrenius ser fram emot en säkrare framtid som lantbrukare

”Glöm bladlusbekämpningen!” En sådan rubrik skulle Nils Orrenius, ord-
förande i styrelsen för PlantComMistra, vilja se i de utsädeskataloger och 
bondetidningar som dimper ned i lantbrukarens postlådor om, säg, fem år. 
Då hoppas han nämligen a� PlantComMistras forskningsresultat kommer 
a� kunna minska bekymmersrynkorna hos honom själv och andra lantbru-
kare. 

Text och foto: Ida Widberg

Figur 4. PlantComMistras ordförande Nils Orrenius. Foto: Ida Widberg
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PlantComMistra arbetar med korn i forsk-
ningen kring bladlusresistens. Värdet på korn, 
då speciellt maltkorn, har stigit rejält efter fjol-
årets dåliga skörd. Detta kombinerat med den 
allt högre ölkonsumtionen (där maltkorn är en 
huvudingrediens) ger ett höjt intresse för korn-
odling, och därmed också forskningsresultaten. 
Men, understryker Nils Orrenius, de rön som 
projektet leder fram till är förhoppningsvis 
överförbara även på andra grödor - som till ex-
empel majs, potatis och ärtor. Själv har han till 
exempel stora problem med smittbärande blad-
löss på potatisen, och ser fram emot att person-
ligen få användning av forskningsresultaten.

Det faktum att Nils Orrenius har fötterna djupt 
rotade i åkermyllan tror han själv var en vik-
tig anledning till att han blev utsedd att axla 
uppdraget som styrelseordförande i PlantCom-
Mistra. Ett uppdrag han ser på med spänning.
– Jag är praktiker, och mitt bidrag till styrelsen 
är erfarenhet i växtodling och insikt om vad den 
framtida användaren, alltså bonden, kan önska 
sig. Det är roligt att få vara med, säger han och 

förklarar hur imponerad han är av projektet.
– Kan projektet förklara fenomenet med väx-
ternas signalering, och kanske förstärka vissa 
delar så är det en stor framgång. Vi talar ofta 
om hjälp till självhjälp, och det är vad det här 
handlar om. PlantComMistra har en väldig 
potential. Det bygger på en smart idé, och det 
finns många intressanta breddningsområden.

Trots att 2006 var ett besvärligt år för de flesta 
lantbrukare skulle Nils Orrenius inte vilja byta 
yrke.
– Att vara lantbrukare är ett spännande yrke. 
Man får umgås med och är beroende av att vara 
vän med naturen. Jag ser fram emot den tid 
då jag och alla andra lantbrukare kan utnyttja 
och förstärka grödornas egna skyddsmekanis-
mer utan att behöva tillgripa dyrbar kemisk be-
kämpning!

Ida Widberg är student på programmet Journalistik 
med naturvetenskap vid Södertörns högskola
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Inom programmet har vi inledningsvis stu-
derat havrebladlöss och korn. Detta beror 
på att havrebladlusen är en viktig skadegö-
rare inom svenskt jordbruk och korn en av 
våra viktigaste grödor. Vi har dessutom god 
bakgrundskunskap om dessa organismer 
från tidigare studier. Nedan ges bakgrunds-
information om havrebladlusen och det 
kornmaterial vi använt under programmets 
första år.

Bladlöss i stråsäd – ett komplicerat växt-
skyddsproblem

Havrebladlusen (Rhopalosiphum padi) är en 
av de viktigaste skadeinsekterna på stråsäd 
inom svenskt jordbruk. Den orsakar inga 
tydliga symptom hos växterna men försäm-
rar tillväxt och kan åstadkomma stor skada 

genom att överföra rödsotvirus. Arten visar 
en dynamisk populationsekologi och års-
tidsberoende migration som är av stor be-
tydelse ur växtskyddssynpunkt (Figur 6).

Övervintringen sker som ägg. De läggs på 
hösten i anslutning till häggens bladknop-
par och kläcks på våren ungefär samtidigt 
som bladknopparna börjar svälla.  I slu-
tet av maj börjar bladlössen migrera från 
sina övervintringsvärdväxter till stråsä-
desfält. Inflygande vingade bladlöss föder 
nya ovingade bladlöss som börjar etablera 
bladluskolonier. Det tar cirka 6-10 dagar 
från det att en bladlusindivid föds till det 
att den själv börjar föröka sig genom jung-
frufödsel. Därefter föder den 2-6 ungar per 
dag under cirka 20 dagar. Förökningstakten 
beror i stor utsträckning på väderförhållan-
den, främst temperatur, och näringstillgång. 
Den snabba etableringen och förökningen 
av bladlössen gör att populationen utveck-
las snabbt så att den redan i början av juli 
uppnår maximum. Under vissa väderbeting-
elser kan vindarna föra bladlöss över Öst-
ersjön till svenska fält från Nordtyskland, 
Polen och Baltikum. I slutet av juni månad 
föds nya vingade bladlöss som flyttar till 
gräs vilket gör att bladlössen ganska snabbt 
försvinner från stråsädesfälten. Liksom för 
många andra skadegörare har säsongsmi-
gration under vår och höst avgörande be-
tydelse för populationsutvecklingen och 
den praktiska betydelsen som skadegörare. 
Även förekomsten av naturliga fiender t.ex. 
nyckelpigor och parasitsteklar kan ha en av-
görande betydelse för angreppsnivån. Den 

Våra studieobjekt
Velemir Ninkovic och Inger Åhman

Figur 5. Bladlöss i stråsäd. Foto: Sate Al Abbasi
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långsiktigt bästa bekämpningsstrategin är att 
kombinera ökad resistens hos växten med opti-
mala förhållanden för de naturliga fienderna. 

Kornmaterial

Flera olika typer av kornmaterial har använts 
under 2006. Det är dels moderna, nu odlade 
kornsorter samt kornlinjer som varit kandida-
ter att bli nya marknadssorter i Svalöf  Weibull 
ABs förädlingsprogram. Även äldre material 
har använts. Det är sex vildkorn av samma art 
som det odlade kornet, men som ursprungligen 
samlats in i naturen i Mellanöstern och det är 
ett sortiment av äldre svenska tvåradskorn som 
representerar en tidsserie av korn som föräd-
lats, marknadsförts och odlats i Sverige under 
perioden slutet av 1800-talet till 1990-talets slut. 
Detta material har även testats för dess ogräs-
konkurrande förmåga, allelopati, i ett annat 
svenskt forskningsprogram. I vårt program har 
även förädlingslinjer som tidigare tagits fram 
vid Svalöf  Weibull AB för ökad resistens mot 
havrebladlus börjat testas för allelobios. Resis-
tenskällan till sådant material är ett av de sex 
vildkornen nämnda ovan. Det korsades till 

kornsorten Lina och bland avkommorna valdes 
en resistent linje ut som återigen korsades till 
foderkornet Lina och till maltkornsorten Barke. 
En av återkorsningsavkommorna, 5172-28:4, 
använder vi nu i flera av våra studier.

Figur 6. Populationsutveckling av havrebladlöss i stråsäd.

Figur 7. Ett kornfält i Uppland. Foto: Robert Glinwood
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Genotyp Registreringsår  Bladlusresistens (antibios)  Ursprung
Alva  1979  Ej känt    Svalöf, Sverige
Kara  1983  Mottaglig    Weibulls, Sverige 
Barke  1996  Mottaglig   Breun, Tyskland
Scandium 2004  Ej känt    Pajbjerg, Danmark
Sebastian 2002  Ej känt    Sejet, Danmark
Gustav 2005  Ej känt    SW, Sverige 
Frieda  2005  Ej känt    Hadm/SW, Tyskland 
Prestige 1999  Ej känt    Monsanto, UK
Isabella 2004  Ej känt    Sejet, Danmark
Christina 2003  Ej känt    Sejet, Danmark
Lina  1982  Mottaglig   Svalöf, Sverige
H. spontaneum 5  Resistent   Vildkorn från Israel
DH 5172-28:4  Resistent   SW, Sverige

Tabell 1. Kornsorter av särskilt intresse för resultaten i denna årsrapport  

Resistent innebär att bladlössens tillväxt är signifikant lägre än på mottagliga sorter. På den mest resistenta sorten, 
vildkornet H.spontaneum 5, är tillväxten av bladlöss 57 % jämfört med den på en mottaglig sort.

ALLELOBIOS

Allelobios är kemisk interaktion 

mellan oskadade växter som i sin tur 

får effekter på andra organismer, till 

exempel bladlöss och deras naturliga 

fiender.
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Introduktion och målsättning 

Jordbruket i Sverige och i Europa står inför ut-
maningen att utveckla ett nytt hållbart odlings-
system som kombinerar god och stabil avkast-
ning med stor motståndskraft mot skadegörare. 
Som ett bidrag till denna utmaning ställer vi 
inom programmet PlantComMistra frågan om 
man bättre kan ta reda på växternas inbyggda 
egenskaper för att tillfredsställa dessa krav på 
robusta odlingssystem med stabil, hög produk-
tionsnivå och minimalt beroende av kemiska 
växtskyddsmedel. Som modellsystem använder 
vi bladlöss och korn men vår vision är att en 
ökad kunskap om allelobios på sikt skall kunna 
tillämpas även vid odling av andra växtslag.

I växtodlingsförsök har man funnit att sort-
blandningar av korn kan ge stabilare och i vis-
sa sortkombinationer högre avkastning än då 
sorterna odlas var för sig. En etablerad metod 
för att minska mjöldaggsangrepp är att blanda 
kornsorter med olika gener för mjöldaggsresis-

tens. De positiva effekter som erhållits har an-
setts bero på att de olika generna tillsammans 
bidrar till att bromsa spridning av sjukdomen 
och därmed orsakar minskning av mängden 
angripande sporer i ett tidigt angreppsskede. 
Intressant nog har vissa studier visat att man 
kan få reduktion av mjöldaggsangrepp även om 
man blandar vissa mjöldaggsmottagliga sorter. 
Detta öppnar för alternativa förklaringar till den 
beskrivna effekten, till exempel allelobios. 
 
Delprogram 1 syftar till att sammanföra olika 
delstudier inom PlantComMistra till utveck-
lingen av odlingssystem baserade på allelobio-
tisk interaktion (Figur 8).

Målsättningen för delprogrammet är att:
- identifiera sortblandningar med genotyper 
som karakteriseras av stark inducerande förmå-
ga och kapacitet att svara på provokation med 
inducerad resistens mot bladlöss.
- öka den grundläggande kunskapen om växtens 
allelobiotiska egenskaper som bidrar till induce-

Figur 8. Interaktionen mellan PlantComMistras olika delprogram.

Delprogram 1: Nya odlingsmetoder 
Velemir Ninkovic, delprogramchef, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala
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rad resistens mot herbivorer (bladlöss).
- bidra till förädlingsarbetet med ökad kun-
skap om samspelet mellan allelobiotisk in-
ducerbar resistens mot bladlöss och andra 
resistensegenskaper för att kunna skapa 
sortmaterial med större inducerbar resis-
tensresurs. 
- placera in identifierade signalämnen för att 
manipulera både nytto- och skadeinsekter i 
ett odlingssystemperspektiv.

Allelobios och bladlusetablering – screening 
av genotyper för allelobiotisk förmåga

För att bladlössen ska kunna föröka sig 
maximalt måste värdväxterna vara attrak-
tiva och erbjuda föda av god kvalitet som 
optimerar bladlössens förökningskapacitet. 
Små förändringar i växternas tillväxtbeting-
elser kan därför ha stor betydelse för blad-
lössens möjligheter till utveckling och för-
ökning. Våra tidigare studier med ett fåtal 
korngenotyper har visat att kommunikation 
med flyktiga signaler mellan kornsorter inte 
bara kan orsaka minskad bladlusacceptans 
i den mottagande plantan utan även orsaka 
andra fysiologiska förändringar. Till dessa 
hör lägre bladtemperatur och ett förändrat 
tillväxtmönster, nämligen en större andel 
rottillväxt i förhållande till skottets tillväxt.

Effekter uppstår bara i vissa sortkombina-
tioner, när man kombinerar en god induce-
rande sort med en god mottagare. Med av-
sikt att identifiera goda inducerare och goda 
mottagare har vi undersökt ett stort mate-
rial av kornsorter och förädlingslinjer med 
avseende på deras allelobiotiska egenskaper 
dvs. inducerings- och mottagningsförmåga.

Det valda kornmaterialet för screeningarbe-
tet representerar fyra olika grupper; gamla 
sorter (12 st.), moderna sorter (19 st.), nya 
förädlingslinjer från Svalöf  Weibull AB 
(SW) (4 st.) och bladlusresistenta linjer (4 
st.) (se Tabell 2). De resistenta linjerna har 
karakteriserats genom tillväxt hos bladlöss 
(s.k. antibios). Antalet möjliga kombinatio-
ner är oerhört många och därför delades 
sortmaterialet in i små grupper med ett visst 
antal sorter som testades i samtliga möjliga 
kombinationer. Sedan testades de mest al-
lelobiotiskt aktiva sorterna från olika korn-
grupper mot varandra. I växthusförsöken 
kombinerades sorterna/förädlingslinjerna 
parvis. Luften leddes över plantor av den 
provocerande sorten, och därefter över 
plantor av den mottagande sorten/föräd-
lingslinjen (Figur 9). Effekten på mottagar-
plantan testades genom s.k. acceptanstest, 
vilket innebär att ett antal bladlöss placeras 
på plantor som exponerats för en annan 

Tabell 2. Andel av testade kombinationer av sorter/linjer inom olika grupper 
som visade allelobiotisk effekt. Moderna sorter är sådana som för närvarande 
finns på marknaden. 
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kornplantas doft under fem dygn och efter en 
viss tid räknas hur många bladlöss som stannat 
på plantan och intar föda från ledningsvävna-
den. Dessa test mäter plantans attraktivitet och 
representerar egenskaper som påverkar blad-
lössens värdväxtval. 

Resultaten bekräftar resultat från tidigare stu-
dier, dvs. att i vissa kombinationer induceras 
minskad bladlusacceptans i den mottagande 
plantan (Figur 10). I det screenade materialet 

av kornsorter fann vi att allelobiotiska effekter 
reducerar kornplantors attraktivitet för bladlöss 
med ungefär 25-30 %. Detta är ungefär samma 
nivå som uppnåtts i tidigare studier med ett min-
dre sortmaterial. Enligt tidigare gjorda simule-
ringar är reduktion av bladlusetableringen av 
storleksordningen 20 %  ekonomiskt intressant. 
Vi var även intresserade av att se hur spridda de 
allelobiotiska egenskaperna är och om de finns 
företrädda i moderna kornsorter. Resultaten vi-
sar att de allelobiotiska egenskaperna mottag-

Figur 9:  Unga kornplantor i laboratorieförsök. Foto: Robert Glinwood

Figur 10. Bladlusacceptansen minskar hos vissa sorter efter behandling med doft från vissa 
andra kornsorter i växthus. Bladlusacceptans mäts som antal bladlöss som etablerat sig på 
plantan efter tre timmar. Statistisk jämförelse är gjord med Tukey HSD-test. 
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lighet och induceringsförmåga är genotyp-
beroende och att de finns företrädda även 
i moderna kornsorter. Allelobiotisk aktivi-
tet påträffades dock i vårt urval oftare hos 
äldre kornsorter än hos moderna sorter och 
förädlingslinjer, vilket kan tyda på att dessa 
egenskaper har försvunnit hos moderna 
kornsorter/förädlingslinjer (se Tabell 2).

En intressant observation är att den grupp 
som gav den högsta frekvensen av allelo-
biotisk aktivitet var gruppen förädlingslin-
jer som karakteriserats som resistenta mot 
havrebladlusen. Med resistens i detta fall 
avses att bladlössen tillväxer sämre på dessa 
linjer. Åtta av 16 testade kombinationer 
med de bladlusresistenta linjerna har visat 
allelobiotiskt inducerad förändring av blad-
lusacceptans. Det antyder att allelobiotiskt 
reducerad mottaglighet kan vara en bety-
delsefull del av resistensförädling mot blad-
löss. Resistensegenskaper innebär oftast 
att plantan investerar resurser som skulle 
kunna användas till annat och inducerat 
växtförsvar är ett sätt för växten att spara 
resurser. Ur odlarsynpunkt är det önskvärt 
att så mycket som möjligt kan investeras i 
skördad produkt. 

Populationsutveckling av bladlöss i sort-
blandningar i fält

Ett urval av de kombinationer med moderna 
kornsorter som visade allelobios i växthus 
valdes för fältförsök. Syftet var att ta reda 
på om de observerade effekterna i labora-
torieförsöken beträffande bladlusacceptans 
skulle ge effekt på populationsutvecklingen 
i de komplexa förhållanden som råder i fält. 
Vi förväntar oss att även en måttlig effekt 
på bladlusacceptans förstärks i fält. Den 
minskade acceptansen leder till ökar rörlig-
het hos bladlössen vilket ger ökad dödlighet 
och minskad produktion av avkomma. 

Sammantaget är vårmigrationen och eta-
bleringsfasen i grödan på försommaren en 
flaskhals för bladluspopulationen. Det är 
därför en logisk populationsfas att sätta in 
motåtgärder. Vi mätte både bladlusaccep-
tans och populationsutveckling i fält. Redu-
ceringen av bladlusacceptans var generellt 
sett mindre i fältförsöken än i växthus och 
den största reduceringen på 22 % visades 
när sorten Prestige odlades tillsammans 
med Frieda.

Figur 11. Fältförsök i Sätuna i Uppland. Naturlig förekomst av bladlöss i en av 
fyra testade sortblandningar.
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I samma fältförsök observerades populations-
utvecklingen av naturligt förekommande blad-
löss i sortblandningar och jämfördes med den 
hos plantor som odlades enskilt. Angreppsni-
vån vid populationens topp reducerades med 
50 % när Prestige odlades i kombination med 
sorten Frieda jämfört med Prestige i rent be-
stånd (Figur 11). Detta resultat stöds av simule-
ringar med ekologiska modeller, vilka visar att 
en reduktion av bladlössens värdväxtacceptans 
med 20 % under etableringsfasen kan ha bety-
dande effekt på bekämpningsbehovet. Att en av 
de fyra testade kombinationerna med moderna 
kornsorter gav reducering av bladlusangrepp i 
sortblandningar i fält jämfört med enskild od-
ling visar betydelsen av att öka kunskapen om 
de bakomliggande mekanismerna för dessa fe-
nomen. Det är också viktigt att öka förståelsen 
för hur de komplexa förhållanden som råder i 
fält påverkar allelobiotiska interaktioner mellan 
sorter.  Detta ger anledning att upprepa fältför-
söken kommande år.

Samspelet mellan bladlöss och planta är starkt 
dynamiskt och ofta är det svårt att särskilja vilka 
mekanismer som är avgörande för bladlusre-
sistens. Därför syftar fortsatta studier även till 
att undersöka möjliga allelobiotiskt inducerade 
mekanismer med inverkan på bladlössens ät-
beteende, vilket i sin tur påverkar tillväxt och 
förökning.

Förändringar i plantans ämnesomsättning som 
inducerats genom växt-växt kommunikation

Bladlöss utnyttjar växternas transportsystem av 
näringsämnen genom att inta föda direkt från 
ledningsvävnad där sockertransporten sker från 
de fotosyntetiserande bladen till växtens övriga 
delar. I denna ledningsvävnad sker även trans-
port av andra ämnen t.ex. kväveinnehållande 
aminosyror. Mot den bakgrunden får växternas 
tillväxtförutsättningar betydelse för bladlössens 
möjligheter till utveckling och förökning.

Figur 12. Halterna av aminosyrorna glutamin och aspartat var högre i rot hos 
kornsorten Kara, efter behandling med flyktiga föreningar från kornsorten Alva (AK) i 
jämförelse med Kara-plantor behandlade med ren luft (0K).
Gln= glutamin, glu= glutaminsyra, asp= aspartat, ser= serin.
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Tidigare studier har visat att luftburen 
växt-växtkommunikation mellan oskadade 
kornsorter reducerar bladtemperaturen och 
påverkar växtens fördelning av biomassa, 
med ökad andel rot i förhållande till skott 
som följd. Baserat på dessa iakttagelser var 
vår hypotes att fördelningen av kol och 
kväve i växtens olika delar borde förändras 
i en mottagande sort efter exponering med 
en god inducerare. Därför studerade vi hal-
terna av lösligt socker och fria aminosyror 
hos 12 dagar gamla plantor (tvåbladssta-
diet). Resultaten visar signifikanta skillna-
der i halterna av både fria aminosyror och 
vissa sockerarter i olika delar av de provo-
cerade plantorna jämfört med kontrollen. 
I figur 12 visas som exempel innehållet av 
vissa aminosyror i rötter, där både halterna 

av glutamin och aspartat är högre i plantor 
som exponerats för andra plantor än i kon-
trollplantorna. Det innebär att luftburen 
växt-växtkommunikation mellan oskadade 
kornsorter inducerar stora förändringar i 
produktionen av primära metaboliter och 
deras allokering mellan växtens olika delar.

För att öka vår förståelse av de processer 
som sker vid luftburen växt-växtkommuni-
kation, kommer vi framöver att  studera ett 
större spektrum ämnen för att kunna följa 
de metaboliska förändringarna i plantan.

Förhoppningen är att resultaten kommer att 
kunna förklara förändringar i bladlössens 
acceptans som en konsekvens av närings-
sammansättningen i växtens olika delar.

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, Torgny Näsholm och Johanna Witzell vid institutionen för skoglig genetik och 
växtfysiologi vid SLU Umeå
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Bladlusresistens

Sedan början av 1990-talet har ett förädlingspro-
gram för havrebladlusresistens bedrivits inom 
Svalöf  Weibull AB. Programmet var initialt fi-
nansierat av forskningsråd och på senare tid av 
företaget. Då ursprunget till resistensen var ett 
vildkorn, krävs många återkorsningar med urval 
för resistens inför varje återkorsningssteg innan 
materialet är lämpligt för odling som gröda. För 
att göra urvalen säkrare har det även framställts 
fördubblade haploider i varje generation. Från 
den fördubblade haploidplantan kan man sen ta 
frö där alla frön är genetiskt identiska med var-
andra och även med deras avkomma i sin tur. 
Detta är en stor fördel om man, som i detta fall, 
behöver göra upprepade tester med bladlöss 
och om man även vill göra andra typer av tester 
och sedan nya korsningar. Urvalet för resistens 

har gjorts i ett test där bladlössens individuella 
tillväxt mäts genom vägning av enskilda blad-
löss som vuxit upp på testplantan under fyra 
dygn (Figur 13).

Vikten används som ett mått på hur plantan är 
som värdväxt. Blir bladlössen små som vuxna 
får de få avkommor. Då bladlöss normalt lever 
på samma planta under flera generationer kom-
mer effekten av plantans tillväxthämmande re-
sistensegenskap att dämpa populationsutveck-
lingen hos bladlössen. Under 2006 har sådana 
tester av befintligt förädlingsmaterial slutförts. 
Sammanlagt under ett antal år har mer än 1000 
linjer, avkommor från återkorsning-två samt 
från korsningar mellan utvalda återkorsning-
ett-linjer, testats för effekten på havrebladlus-
tillväxt.

Delprogram 2: Nya genotyper
Inger Åhman, delprogramchef, Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp

Figur 13. Standardmetod för att mäta bladlusresistens i korn. Bladlössen hålls i 
kultur på havre året runt. För att få högst dygnsgamla nymfer sätts vingade honor 
på nya plantor i en bur. Dagen efter överförs 5 nymfer till varje testplanta av korn. 
Efter 4 dygns tillväxt i 22° C vägs bladlössen en och en.
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Markörer för bladlusresistens

För att underlätta urval för en viss egenskap 
kan man numera använda sig av DNA-mar-
körer för de gener som styr egenskapen. I 
det enklaste fallet är egenskapen styrd av 
en enda gen som gör att om genen saknas 
så saknas också egenskapen. Om genens 
DNA-sekvens är känd kan man söka efter 
just den i växtens DNA. Hittar man sek-
vensen spar man plantan och tar avkomma 
på den, hittar man inte DNA-sekvensen 
slänger man plantan. I andra fall är det så att 
egenskapen är kvantitativ, dvs. något är mer 
eller mindre uttalat hos individerna, och då 
är det ofta flera gener inblandade. 

Om man som exempel tar bladlusresistens, 
så kan resistens orsakad av en enda gen 
hos växten innebära att bladlusen inte kan 
skada plantan. Utomlands har man förädlat 
för sådan bladlusresistens och därmed gjort 
stråsäd resistent mot ”greenbug” och den 
ryska vetebladlusen. Sådan resistens har 
dock visat sig vara kortvarig, då nya typer 
av bladlöss som överkommit resistensen 
har förökat sig. I vårt fall då vi har en mer 
eller mindre nedsatt tillväxt hos bladlusen 
på en resistent planta jämfört med på en 
mottaglig kan man misstänka att det är fler 
gener som ligger bakom.

Metoden att hitta markörer för flera gener 
är lite mer komplicerad. Först måste man 
göra en karta över växtens kromosomer 
med potentiella markörer fördelade över 
alla kromosomerna. Kartan måste baseras 
på många olika växtindivider och på många 
markörer. Sedan jämför man den egenskap 
man är intresserad av hos individen med 
den uppsättning av markörer som karakte-

riserar individen. I vårt fall är det bladlustill-
växt som är måttet på växtgenernas aktivi-
tet. Man kan genom statistisk analys komma 
fram till vilka områden på kromosomerna 
(Quantitative Trait Loci, QTL) som har 
samband med en viss egenskap, t.ex. redu-
cerad bladlustillväxt. Sådana QTL-markörer 
kan sen utgöra första steget i urvalet.

Det kommer inte att vara perfekt match-
ning mellan förekomsten av de markörer 
man identifierat och måttet på egenskapen, 
men man kan på detta sätt sålla bort många 
växtindivider som är ointressanta och sedan 
göra den mer tidskrävande bladlustesten 
med de individer som har markörerna och 
välja ut de mest resistenta bland dem.

Nya QTL för bladlusresistens 

Vildkornet Hordeum spontaneum 5 har visat 
bladlusresistens. Detta vildkorn har korsats 
med kornsorten Lina och deras avkommor 
testats för bladlusresistens. En resistent linje 
från denna korsning återkorsades sedan, dels 
till Lina och dels till maltkornsorten Barke. 
Bland avkommorna från återkorsning-ett 
valdes sedan fyra ut för ännu en återkorsning 
(bland dessa fyra utvalda återfinns 5172-
28:4 som är en av de linjer som vi nu 
använder för ingående studier av allelobios). 
Av 825 återkorsningslinjer från de fyra 
föräldrakombinationerna (återkorsning-två) 
har nu 23 valts ut som mer resistenta, dvs. 
bladlössen vägde mindre när de fick leva på 
dessa. En av de fyra föräldrapopulationerna 
har under år 2006 även analyserats med 
molekylära markörer.
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Arbetet har utförts av DNA Landmarks i Ka-
nada. Det resulterade i att vi hittade två QTL-
markörer, en på kromosom 5 och en på kro-
mosom 7, vilka tillsammans förklarar 37 % av 
variationen i bladlustillväxt. Dessa, samt en ti-
digare identifierad QTL-markör på kromosom 
2, ska utvärderas i de övriga tre populationerna 
under 2007.

Bladlusinducerade gener i resistenta och mot-
tagliga korngenotyper

En annan metod att hitta genmarkörer går ut på 
att man undersöker vilka gener som aktiveras 
i samband med en viss miljöfaktor. I vårt fall 
är miljöfaktorn havrebladlusangrepp. Sen kan 
man jämföra genaktivitet med och utan blad-
löss med hjälp av en microarray (www.affyme-

trix.com/technology/index.affx) som repre-
senterar en stor del av genuppsättningen hos 
korn (www.affymetrix.com/products/arrays/
specific/barley.affx). För att hitta gener som 
eventuellt har betydelse för resistensegenskaper 
har vi jämfört genuttrycket hos två mottagliga 
kornsorter (Lina och Kara) och två resistenta 
(=bladlusviktnedsättande) korngenotyper (vild-
kornet Hordeum spontaneum 5 och en ättling till 
detta, 5172-28:4) med och utan bladlusangrepp. 
Vi letade efter sådana gener vars uttryck för-
ändrades olika i de resistenta jämfört med de 
mottagliga sorterna.

Analyser utfördes med hjälp av microarray-tek-
nik vid Karolinska Institutet. Av totalt närmare 
22 000 gensekvenser var det något hundra-
tal som uppreglerades eller nedreglerades vid 
bladlusangrepp. Därav var fyra gener starkare 

Figur 14. Bladlöss på kornplanta. Foto: Sate Al Abbasi
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uppreglerade hos de resistenta kornen än 
de mottagliga och två gener starkare hos de 
mottagliga än de resistenta kornen.

Fortsatta studier får visa om dessa skillna-

der i reglering finns även i ett mer omfat-
tande växtmaterial som karakteriserats som 
antingen mottagligt eller bladlusresistent. I 
så fall skulle de kunna användas som mar-
körer för resistensurval i fortsatt förädling.

Medarbetare inom delprogram 2: Inger Åhman vid fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jord-
bruksvetenskap vid SLU Alnarp; Gabriele Delp, Therese Gradin, Barbara Karpinska, Kristina Lars-
son och Lintle Mohase vid institutionen för livsvetenskaper, Södertörns högskola samt Morten Rasmussen 
och Stine Tuvesson vid Svalöf  Weibull AB
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En av de grundläggande målsättningarna för 
PlantComMistra är att utveckla metoder som 
ger tillfredsställande resultat ur växtskyddssyn-
punkt och som är i harmoni med naturliga eko-
system. Både i odlade och naturliga ekosystem 
spelar bladlössens naturliga fiender en viktig roll 
för att reglera bladlössens populationsdynamik. 
I odlade grödor har samspelet med exempel-
vis nyckelpigor och parasitsteklar en avgörande 
betydelse för hur stora skador som bladlössen 
förorsakar.

Bladlössens naturliga fiender är direkt beroende 
av bladlössen och indirekt av olika egenskaper 
hos de växter bladlössen lever på. Därigenom 
kan växtens egenskaper påverka fiendernas för-
måga att hålla bladluspopulationen nere. I nå-
got fall har man visat att växtens försvarsmeka-
nismer påverkar de naturliga fienderna negativt 
och minskar deras effektivitet. Inom PlantCom-
Mistra är det därför viktigt att studera de allelo-
biotiska effekterna inte bara på bladlöss utan 
även på deras naturliga fiender. Ett av målen 
inom programmet är att finna kombinationer 
av växter och/eller växtsignaler som leder till 
ett positivt utnyttjande av naturliga fiender och 
helst gynnar deras bidrag till att hålla bladlusan-
greppen på en acceptabel nivå. I bästa fall kan 
det leda till utveckling av odlingssystem som är 
mer attraktiva för de insekter som gör nytta ur 
ett växtskyddsperspektiv.

Sortblandningar och sorter som är attraktiva 
för bladlössens fiender

Vi har utnyttjat försöksuppställningar i växthus 
(se Figur 9 på sidan 17) för att undersöka om 
olika sortkombinationer påverkar växtens att-
raktion för bladlössens naturliga fiender. För 
havrebladlus utgör sjuprickig nyckelpiga Coc-
cinella septempunctata (Figur 15) och parasitste-
klar (Hymenoptera: Aphidiinae) allvarliga fiender. 
Nyckelpigor är rovdjur och både vuxna nyck-
elpigor och deras larver äter bladlöss. Parasit-
steklar lägger ägg inuti bladlöss. Dessa larver 
livnär sig på bladlusen vilket leder till dess död. 
Båda dessa typer av naturliga fiender är skickli-
ga att använda kemiska signaler för att leta reda 
på bladlöss och deras habitat.

Delprogram 3: Bladlössens naturliga fiender och 
allelobiotiska kemikalier
Robert Glinwood, delprogramchef, Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala

Figur 15: Sjuprickig nyckelpiga, Coccinella septempunctata.
Foto: Sate Al Abbasi 
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Vi har med hjälp av en s.k. olfaktometer 
(Figur 16) undersökt hur dessa naturliga 
fiender reagerar på flyktiga föreningar från 
kornplantor odlade i sortkombinationer 
som leder till att de är mindre attraktiva 
för bladlöss. Fem olika kombinationer av 
kornsorter testades. I två av dessa kombina-
tioner visade sig de mottagande plantorna 

vara mer attraktiva för de naturliga fien-
derna än om de vuxit för sig själva. Till ex-
empel blev plantor av kornsorten Prestige 
som utsatts för flyktiga föreningar från sor-
ten Frieda mer attraktiva för nyckelpiga och 
parasitstekel än Prestige ensam (Figurer 17 
och 18). Liknande trender har observerats i 
fältförsök och öppnar för ett fortsatt arbete 

Figur 17. Lukten från kornplantor av sorten 
Prestige var mer attraktiv för nyckelpigan Coccinella 
septempunctata, efter det att Prestige hade utsatts för 
flyktiga föreningar från sorten Frieda under 4 dagar. 
Testet innebär att nyckelpigor kan välja mellan dofter 
från behandlade och kontrollplantor i en olfaktometer 
med 2 valmöjligheter.  

Figur 18. Lukten från kornplantor av sorten Prestige 
var mer attraktiv för parasitekeln Aphidius colemani efter 
det att Prestige hade utsatts för flyktiga föreningar 
från sorten Frieda under 4 dagar. Testet innebär att 
steklar kan välja mellan dofter från behandlade och 
kontrollplantor i en olfaktometer med 2 valmöjligheter.  

Figur 16: En olfaktometer. Bladlusen placeras i mitten, och kan själv välja åt vilket håll den 
vill röra sig. På så sätt kan man få reda på vilken doft den attraheras mest av.
Foto: Robert Glinwood
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för att bättre kunna tillvarata de naturliga fien-
dernas bidrag till bladluskontroll.

I kompletterande studier med olfaktometer har 
ett antal olika kornsorters attraktion för nyckel-
pigor jämförts. Syftet var att undersöka om de 
inducerande sorterna möjligen bildar attraktiva 
substanser som fäster vid de mottagande sor-
terna och gör dem mer attraktiva för bladlös-
sens naturliga fiender. Detta visade sig inte vara 
fallet, men resultaten visade att Frieda i sig var 
mer attraktiv för nyckelpigor än andra sorter 
(Figur 19). Denna typ av variation mellan sorter 
har hittills varit okänd.

Sökandet efter en signal 

Vissa kornsorter har förmågan att via flyktiga 
föreningar utlösa allelobiotiskt inducerad resis-
tens i andra kornsorter. En betydelsefull del av 
forskningen inom PlantComMistra syftar till att 
identifiera de signaler som åstadkommer den 
inducerade resistensen. Genom att identifiera 
de aktiva flyktiga föreningarna kan vi bättre 
förstå de underliggande fysiologiska och ekolo-
giska mekanismerna. Kunskapen kan utnyttjas 
i växtförädlingsprogram och de identifierade 
signalämnena skulle kunna användas i preparat 
för att i praktisk odling inducera resistens mot 
skadegörare.

Startpunkten i identifieringsarbetet har varit att 
samla in flyktiga ämnen från inducerande och 
icke-inducerande kornsorter och separera dessa 
med hjälp av gaskromatografi. Genom att jäm-
föra de profiler av toppar motsvarande olika 
flyktiga föreningar som erhålls förväntar vi oss 
ledtrådar till vilka föreningar som är aktiva sig-
naler. Vi utgår från tre olika förklaringar till att 
vissa sorter kan inducera effekter hos andra: 

1) effekterna orsakas av en viss flyktig substans, 
ett ämne som bara inducerande sorter utsönd-
rar
2) effekterna är beroende av mängder av vanliga 
flyktiga föreningar och de inducerande sorterna 
utsöndrar högre eller lägre mängder än icke-in-
ducerade sorter
3) effekterna orsakas av flyktiga substanser i  
specifika proportioner, och de inducerande sor-
terna avger substanserna i detta förhållande.

Resultaten så långt tyder på att en kombination 
av 2 och 3 är den mest troliga. Det har också 
visat sig att kända flyktiga signalsubstanser som 
metylsalicylat och metyljasmonat inte är aktiva 
i de fenomen vi studerar, men vi kan för närva-
rande inte utesluta att etylen kan vara involve-
rad. Figur 20 visar två exempel på resultat och 
illustrerar två problem i detta arbete. Dels är 
mängden avgivna ämnen låg (se t.ex. Frieda), 
dels avges väldigt många olika substanser. Den 
inducerande sorten Frieda avger färre olika flyk-
tiga kemikalier än den icke-inducerande korns-

Figur 19. När nyckelpigor, Coccinella septempunctata, 
kunde välja mellan dofter från fyra olika kornsorter i en 
olfaktometer, tillbringade de längre tid i den arm som 
innehöll dofter från kornsorten Frieda.
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orten Prestige. Dessutom avger Frieda be-
tydligt mindre mängder flyktiga föreningar, 
ca 150 ng/dag jämfört med ca 1000 ng/dag 
från Prestige. Mot den bakgrunden kan det 
vara rimligt att anta att den inducerande 
förmågan inte är beroende enbart av en 
enda, eller en grupp av specifika substanser. 
Mer sannolikt är att det avgörande ligger i 
ett komplext samspel mellan vissa substan-
ser med resten av de avgivna föreningarna. 
Detta kan representera en hittills okänd me-
kanism i växt-växt-kommunikation, vilken 
vanligtvis beskrivs som ett samspel avhän-
gigt en eller ett fåtal signalsubstanser. Arbe-
tet kommer nu att fortsätta för att identi-
fiera potentiellt aktiva föreningar och deras 
samspel med de föreningar som tillhör bak-
grunden av avgivna flyktiga ämnen.

Gräs och ogräs

I programmet koncentrerar vi oss på 
kommunikation mellan växter tillhörande 
samma art, men vi har också visat att det 
förekommer kommunikation mellan olika 
arter. Detta kan förklaras som växtens svar 
på konkurrens från andra arter. Eftersom 
ogräs är framgångsrika konkurrenter har vi 
undersökt den allelobiotiska förmågan hos 
några vanliga aggressiva ogräs. Vi har funnit 
att kornplantor som utsätts för flyktiga för-
eningar från tistel, Cirsium vulgare, reagerar 
med att bli mer attraktiva för bladlössens na-
turliga fiender. Detta och andra ogräs kom-
mer därför att användas som hjälpmedel att 
hitta flyktiga substanser som möjligen kan 
formuleras och användas som inducerande 
medel i fält.

Figur 20. Resultat från separation av insamlade flyktiga växtföreningar med hjälp 
av gaskromatografi. Kornsorten Frieda kan inducera allelobios hos andra sorter, 
men Prestige har inte visat denna egenskap. Antalet substanser från Frieda är färre 
och den totala mängden av substanser är betydligt lägre än från Prestige.  

Medarbetare inom delprogram 3: Elham Ahmed, Robert Glinwood, Martin Kellner samt Velemir 
Ninkovic vid institutionen för ekologi vid SLU Uppsala
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År 2006 i siffror

Kostnader för delprogram (inklusive lokal- och förvaltningskostnader)
Delprogram 1: Nya odlingsmetoder   1 900 000 kr
Delprogram 2: Nya genotyper    2 745 000 kr
Delprogram 3: Bladlössens naturliga fiender och
      allelobiotiska kemikalier     718 000 kr

Summa delprogramkostnader   5 363 000 kr

Programledning och administration   1 192 000 kr

Högskolemoms        529 000 kr

Totalt      7 084 000 kr
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Programmets struktur 2006
PlantComMistra är ett samarbete mellan fyra institutioner: SLU Alnarp, SLU Umeå, SLU 
Uppsala och Södertörns högskola. Programstyrelsen har det yttersta ansvaret för program-
met och består av representanter från privat och offentlig sektor. Programledningsgruppen 
består av programchef, delprogramchefer, en representant från SLU Umeå, programsekre-
terare och senior rådgivare.

Programstyrelse
Nils Orrenius, ordförande  1:e vice ordförande, Lantmännen
Else-Marie Mejersjö (t.o.m. 31 okt.)/ Chef  vid växtskyddsenheten, Jordbruksverket
Magnus Franzén (fr. 1 nov.)
Anders Nilsson   Forskningssekreterare, LTJ-fakulteten, SLU Alnarp
Eva Pettersson    Forskningschef, Stiftelsen för Lantbruksforskning
Olof  Olsson (adjungerad)  Mistra

Programstyrelse

Programledningsgrupp

Delprogram 1:

Nya odlingsmetoder

Delprogram 2:

Nya genotyper

Delprogram 3:

Ökad effekt av bladlusens
naturliga fiender och

allelobiotiska kemikalier
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Programledningsgrupp
Lisbeth Jonsson Fil.Dr., Professor i botanik, programchef, Södertörns högskola
Jan Pettersson  Fil.Dr., Professor emeritus i lantbruksentomologi, 
   senior rådgivare, SLU Uppsala
Karin Johansson Fil.Mag, programsekreterare, Södertörns högskola
Velemir Ninkovic Agr.Dr., forskarassistent, SLU Uppsala
Inger Åhman  Fil.Dr., docent i entomologi, SLU Alnarp
Robert Glinwood Fil.Dr., forskare, SLU Uppsala
Torgny Näsholm Fil.Dr., professor i växtfysiologi, SLU Umeå

Delprogram 1: Nya odlingsmetoder
Velemir Ninkovic Delprogramchef, Agr.Dr., forskarassistent, SLU Uppsala
Elham Ahmed  Fil.Mag., forskningsassistent, SLU Uppsala
Sate Al Abbasi  Fil.Dr., forskare, SLU Uppsala
Annhild Andersson 1:e laboratorieassistent, SLU Uppsala
Iris Dahlin  Fil.Mag., SLU Uppsala
Ulrika Ganeteg  Fil.Dr., forskarassistent, SLU Umeå
Robert Glinwood Fil.Dr., forskare, SLU Uppsala
Martin Kellner  Fil.Mag. forskningsassistent, SLU Uppsala
Torgny Näsholm Fil.Dr., professor i växtfysiologi, SLU Umeå
Johanna Witzell Fil.Dr., forskarassistent, SLU Umeå

Delprogram 2: Nya genotyper
Inger Åhman  Delprogramchef, Fil.Dr., docent i entomologi, SLU Alnarp
Gabriele Delp  Fil.Dr., gästlektor, Södertörns högskola
Therese Gradin Civ.Ing., forskningsassistent, Södertörns högskola
Barbara Karpinska Fil.Dr., högskolelektor, Södertörns högskola
Kristina Larsson Hortonom, doktorand, Södertörns högskola
Lintle Mohase  Fil.Dr., gästforskare, Södertörns högskola
Morten Rasmussen Växtförädlare, Svalöf  Weibull AB
Stine Tuvesson  Fil.Dr., ansvarig för arbeten med molekylära markörer,
   Svalöf  Weibull AB

Delprogram 3: Bladlössens naturliga fiender och allelobiotiska kemikalier
Robert Glinwood Delprogramchef, Fil.Dr., forskare, SLU Uppsala
Elham Ahmed  Fil.Mag., forskningsassistent, SLU Uppsala
Martin Kellner  Forskningsassistent, SLU Uppsala
Velemir Ninkovic Agr.Dr., forskarassistent, SLU Uppsala
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Kommunikation under året
Publikationer
Glinwood, R.T., Gradin, T., Karpinska, B., Ahmed, E., Jonsson, L.M.V. and Ninkovic, V.  
(2006) Aphid acceptance of  barley exposed to volatile phytochemicals differs between plants exposed in 
daylight and darkness. Manuskript

Ninkovic, V., Glinwood, R.T. & Pettersson, J. (2006) Communication between undamaged 
plants by volatiles: the role of  allelobiosis. In: Baluška, F., Mancusko S, & Volkmann, D. 
(eds) Communication in Plants- Neuronal Aspects of  Plant Life. Springer, Berlin, Germany 

Ninkovic, V., Åhman, I. (2006) Allelobiosis and antibiosis. Manuskript

Presentation vid konferenser
Ninkovic V. Can Plants Discover Neighbouring Plants by Volatile Signalling?  The Second Sympo-
sium on Plant Neurobiology 21-26 maj 2006, Beijing, Kina

Åhman, I. Breeding for inducible resistance against insects – applied plant breeding aspects. 
IOBC-symposium, 27-29 april 2006, Kreta, Grekland

Presentation vid seminarier
Jonsson, L. PlantComMistra – Plant Communication and Aphid Control.  Forskarseminarium vid 
Södertörns högskola, 8 juni, Huddinge

Ninkovic V. Communication between undamaged plants by volatiles – Experiments with spring-sown 
barley. COST860 SUSVAR-möte, 16-17 november, Alnarp

Fältförsök
En demonstration av fältförsök gavs i Borrby i sydöstra Skåne den 14 juni.
Ca 30 lantbrukare och rådgivare deltog

Hemsida
I maj lanserades programmets hemsida, www.plantcommistra.com. Under perioden
29 maj – 31 december hade hemsidan drygt 240 besökare
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Möten och seminarier inom programmet under 2006
2-3 feb.  Programmöte för alla deltagare i Umeå

25 apr.  Delprogrammets chefer presenterade utvecklingen inom respektive 
  delprogram för styrelsen

8 maj  Seminarium om PlantComMistra på Södertörns högskola

14 juni  En demonstration av fältförsök gavs i Borrby i sydöstra Skåne.
  Ca 30 lantbrukare och rådgivare deltog

14-15 aug. Halvårsuppföljning för programmets deltagare i Steningevik i Sigtuna kommun.
  Mistras VD Måns Lönnroth deltog

18-19 nov. Uppföljning och planering inför 2007. Programmets ledningsgrupp samt 
  övriga seniora forskare inom programmet deltog

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

Styrelsemöten
Programstyrelsen sammanträdde under 2006 den 25 april, 23 augusti och 8 november
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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.

Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp Sveriges lantbruksuniversitet Umeå
Fakulteten för landskapsplanering,   Institutionen för skoglig genetik & växtfysiologi
trädgårds- och jordbruksvetenskap  901 83 Umeå
Box 44    Tel. 090-786 8210
230 53 Alnarp
Tel. 040-41 50 00

Sveriges lantbruksuniversitet Uppsala Södertörns högskola
Institutionen för ekologi  Institutionen för livsvetenskaper
Box 7044    141 89 Huddinge
750 07 Uppsala   Tel. 08-608 4000
Tel. 018-67 10 00


