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åVäxtförädlingsenheten på Lantmännen
• förädlar och tar fram nya sorter av jordbruksgrödor för denförädlar och tar fram nya sorter av jordbruksgrödor för den 

nord- och centraleuropeiska marknaden.

• tar särskild hänsyn för att kunna erbjuda den svenskatar särskild hänsyn för att kunna erbjuda den svenska 
marknaden ett brett sortiment.

• tar in och provar sorter från andra förädlare för att• tar in och provar sorter från andra förädlare för att 
komplettera den egna sortportföljen

h 14 fö ädli h 140 d b t• har 14 förädlingsprogram och ca 140 medarbetare
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VäxtförädlingsfokusVäxtförädlingsfokus
Höstvete

Större strategiska program

Rågvete

g p g
Höstraps

Rågvete
Havre Strategiska program för den 

europeiska marknadenVårvete
Vårraps

Vallgrödor Strategiska program med fokus 
på den nordiska regionenVårkorn

Potatis
Salix

Strategiska program som 
marknadsförs genom partners
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Grödor vi marknadsförGrödor vi marknadsför
OljeväxterStråsäd och trindsäd

• Höst- och vårraps
• Höst- och vårrybs

• Höst- och vårvete
• Höst- och vårkorn
• Havre 

• Olje- och fiberlin
Havre 

• Rågvete
• Råg

Ä å• Ärt och åkerböna

Vallväxter
• Vallgräs

• Baljväxter

Grönytegräs

Potatis
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Växtförädlingsprogram och förädlingsstationer

• Tidigt vårkorn

• Vår- & höstvete
Vårkorn

g
• Vallbaljväxter

Lännäs
• Vårkorn
• Havre
• Vårraps
• Salix

Svalöv

Hadmersleben
• Vallgräs

• Rågvete
Potatis

Emmelord
• Potatis

• Höstraps
• Höstvete
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Utmaningar för växtförädlingen
• Avkastnings- och kvalitetsstabilitetAvkastnings och kvalitetsstabilitet

• Klimatförändringar
Ökning av årsmedeltemperaturen– Ökning av årsmedeltemperaturen

– Mer frekvent förekomst av extrema väderförhållanden?
Omfördelning av nederbörd tillfällen med kraftiga regn– Omfördelning av nederbörd, tillfällen med kraftiga regn 
och längre torrperioder

– Förändrat sjukdomstryck– Förändrat sjukdomstryck

• Anpassning till ändrade arbetssätt i jordbruket
Mi k d löj i– Minskad plöjning

– Kortare och förändrade växtföljder
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– Förväntad begränsad tillgång till pesticider etc.



• Större allmänt fokus på

Utmaningar för växtförädlingen (forts.)
• Större allmänt fokus på

– Livsmedelssäkerhet (t. ex. mykotoxiner, tungmetaller)

– Hälsoaspekter och skräddarsydda funktionella livsmedel

– Hållbarhet

• Grödor för bioenergi

• Ökad användning av egenproducerat utsäde
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Pedigree-förädling
G ti k i ti ä d fö f åGenetisk variation är grunden för framgång

År
0 Förädlingsmål och val av korsningsföräldrar

År

1 Omkombination av gener efter korsning

2-5 Urvalsprocessp

6-8 Avkastningsförsök på olika platser

9-10 Officiella försök (DUS och värdeprövning)

11 Marknadsföringg
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Växtförädlingens värdekedja
Vä t L tE k Växt-

förädlare
Lant-

brukare IndustriEgenskaps-
utvecklare Konsument

Grund- Pre-Grund
forskning

Pre
breeding Förädling

Generell trend mot kortsiktigare kommersiella prioriteringar
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Strategier för ökad genetisk variation

• E b di• Egen pre-breeding 

• Samarbeten med den akademiska världen

• Egenskaper från ’egenskapsutvecklare’

I i ll k i• Internationella konsortier

• Public Private Partnership (PPP)( )
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Betydelsen av pre-breeding för kommersiell 
växtförädling – exempel från raps
Kommersiellt introducerade egenskaperKommersiellt introducerade egenskaper

Låg erukasyra

HOLLY kvalitet (fleromättade fettsyror)

Lågt glukosinolatinnehållLågt glukosinolatinnehåll

Klumprot-tolerans

Ogura hybridproduktionssystem
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Pre-breeding för ökad genetisk variation
• Finansierat av Lantmännen (ex)Finansierat av Lantmännen (ex)

 Resistens i raps (t.ex. mot klumprotsjuka)

P b di fi i t SLF• Pre-breeding finansierat av SLF
 Förädling av vallväxter och korn för Norrland (pre-breeding)

Ut kli ti k kö fö i t k lit t h Utveckling av genetiska markörer för resistens, kvalitet och 
odlingsvärde i havre
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Pre-breeding för ökad genetisk variation
• Pre-breeding stöttad av Nordiska ministerrådet (2011-13)Pre breeding stöttad av Nordiska ministerrådet (2011 13)

 Kombination av kunskap från fält och från laboratorium för pre-
breeding i korn

 PPP för pre-breeding i engelskt rajgräs (Lolium perenne L.)

• Pre-breeding stöttad av GFP (Association for the Promotion ofPre breeding stöttad av GFP (Association for the Promotion of 
Private Plant Breeding in Germany)/Tyskland
 Nya genkällor för sjukdomstolerans (stjälkröta (Sclerotinia), 

vissnesjuka (Verticillium) 
 Kväveeffektivitet i raps
 Torkresistens (vatteneffektivitet) i raps
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Grundläggande växtforskning behövs för 
d kti j db k hproduktiva jordbruks- och 

livsmedelsgrödor

Exempel på fokusområden:

• ökad avkastning, 

ä i f i l inäringsfysiologi

• skydd och resistens

• torktolerans

• låg insats• låg insats

• kvalitetsegenskaper
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Lönsamhet och kommersiell förädling
• Lönsamhet och ekonomisk avkastning påverkarLönsamhet och ekonomisk avkastning påverkar 

förädlingsprioriteringar

• Lönsamhetsmål utesluter vissa grödor och små• Lönsamhetsmål utesluter vissa grödor och små 
geografiska områden

• ’Time to market’ är viktigt

• Begränsad användning av dåligt anpassat genmaterial iBegränsad användning av dåligt anpassat genmaterial i 
förädling (tidskrävande och dyrt)
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Vad vill vi ha för svenskt lantbruk?
• Lokalt producerade produkter?Lokalt producerade produkter?

• Lokalt förädlade sorter för välavgränsade geografiska 
områden som är ‘för små’ för lönsam förädling?områden som är ‘för små’ för lönsam förädling? 

• Mångfald – och svenskförädlade sorter av grödor med 
små odlingsarealer (vårrybs, ärter, åkerbönor, 
grönsaker, råg etc.)?

• Mer ekologisk produktion?

• Att det ska bidra till förbättrad global• Att det ska bidra till förbättrad global 
livsmedelsförsörjning?
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Vad kan Lantmännen göra?
• Tillhandahålla expertis inom växtförädling och ett starkt partnerskap

• Förädla sorter av grödor och för regioner där lönsamhetsmålen kan 
uppnås

• Hjälpa den globala livsmedelsförsörjningen genom ökad produktion 
med hjälp av förädling och stödja optimal användning av förbättrade 
sorter med odlingsråd

• Förädla för ekologisk produktion – (offentligt stöd påskyndar 
utvecklingen)

Vä l f å k t ikti t till lå ikti f k i fö ädli ök d• Växla från kortsiktigt till långsiktigare fokus i förädlingen genom ökad 
integrering av genetiska resurser – (offentligt stöd optimerar 
utvecklingen)

• Förädling för regioner och av lantbruksgrödor som inte uppfyller 
lönsamhetsmålen – (offentligt stöd krävs)
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Förädling och genetiska resurser
Växtförädling är en ständigt pågående processVäxtförädling är en ständigt pågående process

Vi behöver förbättra egenskaper som:

• Avkastningsnivå och -stabilitet

• Stresstolerans

• Sjukdomsresistens

• K lit t t diti ll h d kt• Kvalitet – traditionella och nya produkter
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Förädling och genetiska resurser
Växtförädling är en ständigt pågående processVäxtförädling är en ständigt pågående process

Tillgång till och utnyttjande av genetisk variation är av 
största viktstörsta vikt

• Genetiska resurser – upprätthållande och utvärdering

• Forskning, egenskaper och selektionsmetoder

• Pre-breeding 

• Förädling

Offentlig finansiering av växtförädlingsforskning likväl somOffentlig finansiering av växtförädlingsforskning likväl som 
upprätthållande, utvärdering och utnyttjande av genetiska 
resurser krävs
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Tack!LSW bioinformatics environmentTack!
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