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Omslagsbilden visar skörd av höstvete vid Högsta, Uppsala den 5 september 2012 med skördetröskan  

New Holland CX 8060. Foto: Gunnar Lundin. 
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Inledning 

I föreliggande dokument presenteras ett fältförsök där svampbekämpningens inverkan på damm-

exponeringen i spannmålsskörden studerades. Undersökningen genomfördes på två gårdar i 

Uppsalatrakten under växtodlingssäsongen 2012.  

Projektet finansierades av Stiftelsen SLO-fonden och Bayer CropScience.  

Sammanfattning 

Spannmålsskörden är den mest intensiva perioden under växtodlingssäsongen. Under detta arbete 

riskerar personalen att utsättas för höga doser av skadligt organiskt damm. 

Utöver tekniska åtgärder och personlig skyddsutrustning skulle en tredje väg för att minska skade-

riskerna kunna vara att påverka källan till dammet, d.v.s. själva grödan. I detta sammanhang är 

luftens innehåll av mögelsporer av central betydelse. Mögel orsakas av svampar som angriper 

spannmålen dels under växtodlingssäsongen dels under lagringen.  

Studien syftade till att visa i vilken mån svampbekämpning i växande gröda kan inverka på 

dammexponeringen vid spannmålens skörd och fortsatta hantering. Den nytta som avsågs var: 

 Förbättrad arbetsmiljö i primärproduktion och förädlingsled. 

 Reducerade arbetsinsatser för renhållning av teknisk utrustning. 

Undersökningen utfördes i form av fältförsök under växtodlingssäsongen 2012 på två gårdar i 

Uppsalatrakten. Mätningar av luftens kvalitet ägde rum vid skördetröskning och vid inlagring i 

spannmålsanläggning. Skördetröskad spannmål och halm analyserades avseende mikrobiologisk 

status. Spannmålen analyserades dessutom avseende avräkningsgrundande egenskaper.  

I fält med höstvete stakades två försöksrutor ut om vardera 2 ha. I den ena försöksrutan skedde 

ingen svampbekämpning medan den andra fungicidbehandlades vid begynnande axgång. 

Undersökningen genomfördes under en mycket nederbördsrik växtodlingssäsong vilket resulterade  

i kraftiga svampangrepp, främst av svartpricksjuka.  

De uppmätta dammhalterna utanför skördetröskornas förarhytter överskred tidvis det hygieniska 

gränsvärdet avseende exponering för organiskt, respirabelt damm som uppgår till 5 mg/m
3
. Som 

högst uppmättes dammhalter om 31 mg/m
3
. Dammet härstammade huvudsakligen från skörde-

tröskans utlopp. 

Dammhalterna vid skördetröskningen var något lägre för den svampbekämpade grödan än för  

den obehandlade. Detta skulle kunna tillskrivas svampbekämpningens ”greening”-effekt, d.v.s.  

att behandlingen fördröjer mognaden. Genom att den svampbekämpade grödan skördades i ett 

jämförelsevis mindre sprött tillstånd reducerades tendenserna till sönderslagning av tröskgodset  

till dammande partiklar. 

Beträffande mängden mikroorganismer i luften vid skördetröskningen kunde inga entydiga  

skillnader mellan behandlingarna påvisas. Vidare återfanns i stort samma arter av svampar och 

bakterier. En skillnad uppstod dock i form av att på den ena gården återfanns de respiratoriska 

problemorganismerna Aureobasium och Streptomyces i det svampbekämpade ledet.  
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Utförda analyser av mikrobiell status för kärna och halm visade inte på några entydiga fördelar 

med svampbekämpningen. Betydande skillnader mellan behandlingarna och gårdarna uppkom 

endast vad gäller endogen infektion i kärna av Fusarium spp.  

Svampbekämpningen visade sig medföra skillnader beträffande betalningsgrundande egenskaper 

och tusenkornvikt. För just tusenkornvikten var inverkan särskilt tydlig med i genomsnitt 29 % 

högre tusenkornvikt i svampbekämpade led. Även rymdvikterna gynnades i hög grad av 

svampbekämpningen. 

Vid inlagring i spannmålsanläggning uppmättes dammhalter upp till 12 mg/m
3
. Utfallet var delvis 

omvänt jämfört med dammhalten vid skördetröskningen. Att beakta är att i fält härrörde  

det mesta dammet från skörderesterna medan det vid tippning i elevatorgrop främst var kärn-

fraktionen som genererade damm.  Vidare påverkades resultatet av variabler utöver kärnornas 

egen damningsbenägenhet såsom flödeshastigheten vid tippningen. 

Bakgrund 

Det hygieniska gränsvärdet avseende exponering för organiskt, respirabelt damm uppgår till 5 

mg/m
3
. Denna nivå avser exponeringen under en arbetsdag. Om dammet innehåller speciella, 

biologiskt verksamma ämnen kan det vara hälsoskadligt vid betydligt lägre halter än gränsvärdet 

(AFS 2005:17). 

Det damm som bildas när man hanterar spannmål som utsatts för mikrobiell tillväxt innehåller 

stora mängder mögelsporer, fragment av mycel samt bakterier. Upprepad exponering kan ge en 

rad olika besvär och sjukdomar såsom akut toxisk alveolit och allergisk alveolit.  

Akut toxisk alveolit är ett inflammatoriskt tillstånd i lungblåsan och kallas även för Organic Dust 

Toxic Syndrome (ODTS). Sjukdomen kan uppkomma vid kortvariga, enstaka exponeringstillfällen 

för organiskt damm.  

Allergisk alveolit är benämningen på den "kroniska" lungsjukdom som kan uppkomma efter 

upprepade exponeringar under lång tid för organiskt damm. Sjukdomen kan pågå i flera månader. 

Risken för att insjukna i allergisk alveolit är stor vid en mögeldammhalt över 10
7
 sporer/m

3
 

(Blomquist, 2002). Denna nivå har tidigare uppmätts utanför en skördetröskas hytt i en studie 

genomförd vid JTI (Geng m.fl., 2005).  

För att minska mängden damm i samband med spannmålshanteringen på gården kan olika åtgärder 

tillgripas. Exempel på detta är aspiratörer och liknande som frånskiljer damm i spannmålsflödet från 

transportörer. Om inte detta räcker kan det bli nödvändigt för personalen att bära andningsskydd.    

Utöver tekniska åtgärder och personlig skyddsutrustning enligt ovanstående skulle en tredje väg  

för att minska skaderiskerna kunna vara att påverka källan till dammet, d.v.s. själva grödan. I detta 

sammanhang är luftens innehåll av mögelsporer av central betydelse. Mögel orsakas av svampar 

som angriper spannmålen dels under växtodlingssäsongen dels under lagringen.  

Som exempel på en betydelsefull skadegörare i fält kan nämnas vetets bladfläcksjuka. Sjukdomen 

har ökat i omfattning under senare år, speciellt i Mellansverige. Skadegöraren orsakar tidig 

nedvissning och minskar därmed grödans assimileringsförmåga. Kraftiga angrepp kan ge skörde-

sänkningar med mer än 1000 kg/ha (Lundin m.fl., 2010). Det mesta av smittan kommer från över-

vintrande skörderester på vilka det under våren bildas sporer som sprids huvudsakligen inom fältet, 

Figur 1. 
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Figur 1. Livscykel hos vetetes bladfläcksjuka (Pyrenophora tritici-repentis). Efter Olvång, 2000. 

På grund av att infekterade skörderester är den mest betydelsefulla smittkällan är växtföljden viktig 

för att minska risken för allvarliga angrepp. Vidare är det viktigt att bruka ner växtrester från före-

gående gröda, speciellt vid odling av vete efter vete. Idag etableras dock jordbruksgrödorna till stor 

del genom plöjningsfri odling i jakten på att spara diesel och arbetstid. Detta medför ökad fokuse-

ring på kemisk bekämpning med fungicider i växande gröda. 

Under vissa förhållanden kan även andra typer av svampar än de man normalt sprutar mot komma  

i fråga. Ett exempel på detta är sotdaggssvampar som växer till på stressad eller övermogen gröda 

(Waern, pers. medd., 2010). 

Enligt Andersson (pers. medd., 2010) är de svampar som växer till vid mognad sannolikt mer 

allvarliga för arbetsmiljön än dammet från exempelvis bladfläcksvampar.  

I valet om en svampbekämpning skall utföras eller ej gör lantbrukaren en bedömning huruvida de 

förväntade intäkterna i form av förbättrad avkastning och kvalitet överstiger kostnaden härför. I 

praktiken innebär detta att svampbekämpningens lönsamhet, och därmed omfattning, till stor del  

är beroende av vilket spannmålspris som för tillfället är för handen.  

En parameter som, utöver de strikt företagsekonomiska enligt ovan, emellertid också skulle kunna 

ingå i lantbrukarens beslutsunderlag är svampbekämpningens eventuella inverkan på arbetsmiljön vid 

spannmålens skörd och fortsatta hantering. Genom att fungiciderna kan förväntas reducera mängden 

sporer på blad och kärnor skapas incitament för att även mängden sporer i inandningsluften blir lägre. 

Vidare är en svampbehandlad grödas strå mer omoget och detta medför att sönderslagningen av halm 

i skördetröskan reduceras, vilket i sin tur torde minska mängden damm i samband med skördearbetet. 

Om mängden damm i samband med skördearbetet reduceras kan dessutom intervallerna för rengöring 

av teknisk utrustning såsom skördetröskans hyttfilter, luftfilter och kylare ökas. Rengöring av sådana 

komponenter utsätter lantbrukaren för kraftig dammexponering. Exempelvis uppmättes dammhalter 

om 232 mg/m
3
 då filtret på en skördetröska rengjordes med tryckluft (Geng, 2007).    

Inledande studie under 2010 (H092-0004-SLO) 

Svampbekämpningens gynnsamma effekt för arbetsmiljön, såväl under skördetröskningen som vid 

spannmålens omhändertagande, finns omvittnat från praktiskt lantbruk (Axelsson, pers. medd., 

2009). Som en första verifiering av dessa erfarenheter genomfördes under växtodlingssäsongen 
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2010 en pilotstudie hos en lantbrukare i Uppsalatrakten. I undersökningen jämfördes obehandlat 

höstvete med gröda som fungicidbehandlats med en blandning av Proline och Comet vid axgång. 

Svampbekämpningens inverkan på dammbildningen studerades genom mätningar vid såväl skörde-

tröskning som vid tippning i elevatorgrop.  

I båda försöksleden uppmättes höga dammhalter. Vid skördetröskningen upp till 36 mg/m
3 

och i 

samband med tippningen toppvärden om 180 mg/m
3
, d.v.s. väsentligt överstigande det hygieniska 

gränsvärdet. Resultaten av de mikrobiologiska analyserna visade på kraftigt förhöjda mängder av 

såväl mögelsporer som bakterier. Exponering för sådana luftkvaliteter innebär risk för akut alveolit.  

Däremot noterades inga entydiga skillnader mellan behandlingarna. Noterbart är dock att år 2010 

bjöd på mycket torra väderförhållanden under den period då de svampar man normalt avser att 

bekämpa, exempelvis vetets bladfläcksjuka, växer till. Sådana angrepp blev därför försumbara. I 

stället växte andra, mörkfärgande, arter till under den senare regniga delen av växtodlingssäsongen. 

Det är sannolikt att sådana s.k. sotdaggssvampar är mer allvarliga för arbetsmiljön än dammet från 

exempelvis bladfläcksvampar.  

Även om svampbekämpningen inte resulterade i tydliga fördelar vid dammätningarna kunde 

skillnader i fält noteras. Den fungicidbehandlade vetegrödan hade nämligen ljusare nyans än den 

obehandlade, d.v.s. den var inte lika angripen av fältflora. Växtskyddsmedlen hade sålunda effekt  

på sotdaggssvamparna trots att behandlingen utförts 1 ½ månad tidigare.  

Frågeställning 

Damm är ett allvarligt arbetsmiljöproblem vid hantering av spannmål. Utöver tekniska hjälpmedel 

och personlig skyddsutrustning kan skaderiskerna tänkas bli ytterligare reducerade genom svamp-

bekämpning i den växande grödan. I vilken mån denna åtgärd verkligen minskar dammexponeringen 

är dock ofullständigt utrett.  

Mål 

Studien syftade till att visa i vilken mån svampbekämpning i växande gröda kan inverka på damm-

exponeringen vid spannmålens skörd och fortsatta hantering. Den nytta som avsågs var: 

 Förbättrad arbetsmiljö i primärproduktion och förädlingsled. 

 Reducerade arbetsinsatser för renhållning av teknisk utrustning. 

Material och metod 

Undersökningen utfördes i form av fältförsök under växtodlingssäsongen 2012 i Uppsalatrakten  

hos lantbrukarna Gunnar Lööf, Högsta och Lasse Vallgårda, Lilla Vallskog. Mätningar av luftens 

kvalitet ägde rum vid skördetröskning och vid inlagring i spannmålsanläggning. Skördetröskad 

spannmål och halm analyserades avseende mikrobiologisk status. Spannmålen analyserades 

dessutom avseende avräkningsgrundande egenskaper.  

I fält med höstvete av sorten Olivin stakades på vardera gården två försöksrutor ut om vardera 2 ha.  

I den ena försöksrutan skedde ingen svampbekämpning medan den andra fungicidbehandlades vid 

begynnande axgång, Tabell 1. De obehandlade försöksrutorna inkluderade provrutor för Jordbruks-

verkets Växtskyddscentral.   



 

 JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik 

7 

Tabell 1. Svampbekämpning. 

Gård Svampbekämpning 

Datum  Utvecklings- 

stadium, 

cirka 

Preparat och dos, l respektive kg per hektar 

Högsta  14/6 50 0,2 Proline + 0,2 Tilt + 0,2 Comet + 0,2 Karate  

Lilla Vallskog 24/6 50 0,4 Proline + 0,2 Comet + 0,2 Karate 

Svampbekämpningen medförde att grödan vid tidpunkten för skörd höll en ljusare nyans än den 

obehandlade, Figur 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Skördetröskning av svampbekämpad 
gröda (till vänster i bild) i gränsen mot 
obehandlad gröda. Högsta 4 september 
2012. Foto: Gunnar Lundin. 

Skördetröskningen utfördes under den första halvan av september. Under arbetet var skördetröskans 

agnspridare tillslagen. Vid Lilla Vallskog var halmhacken hela tiden frånkopplad medan den vid 

Högsta i några kördrag var i arbete i båda försöksleden.   
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Figur 3. Skördetröskning av försöksrutorna. 
Vänstra bilden. Skörd vid Högsta den 5 september med skördetröskan New Holland CX 8060.  
Foto: Gunnar Lundin. 
Högra bilden. Skörd vid Lilla Vallskog den 13 september med skördetröskan New Holland CR 9080.  
Foto: Qiuqing Geng. 

De skördade vetepartierna transporterades från fältet till gårdens spannmålsanläggning med 

traktordragna ekipage.  

Inverkan av svampbekämpningen på vetets damningsbenägenhet studerades genom mätningar  

i samband med skörden. Mätningarna gjordes vid två arbetsmoment: 

1) Skördetröskning. 

2) Tippning av nyskördad spannmål i elevatorgrop. 

Under skördearbetet mättes luftens temperatur och relativa luftfuktighet med digitala instrument. 

Vindhastigheten vid skördetröskningen hämtades från den meterologiska stationen i Uppsala 

(Lantmet, 2012).  Nederbördsdata avseende hela växtodlingssäsongen erhölls från SMHI via SJV 

(2012).   

Luftens kvalitet 

Mätningarna utfördes enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mätningar av damm i luft  

(AFS 2005:17). Bestämningarna innefattade inhalerbar dammhalt och mikroorganismer i luft.  

Dammhalten mättes med direktvisande instrument personalDataRAM (pDR-1000AN), som konti-

nuerligt mäter och lagrar koncentrationen av luftburna partiklar med storleken 0,1-10 m, Figur 4. 

Detta mätinstrument är mycket lämpligt för användning i fält och registrerar såväl momentant värde 

som tidsvägt medelvärde. Vid mätningarna av mikroorganismer i luft användes en provtagare som 

kopplades tillsammans med en luftpump, Figur 4.  Tillhörande filter skickades till Pegasus Lab, 

Uppsala, för mikrobiologiska analyser.  
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Figur 4. Instrument för mätning av luftens kvalitet. Foto: Gunnar Lundin 
Vänstra bilden: PersonalDataRAM, för bestämning av halten inhalerbart damm (Thermo Electron Corporation, 
2005).  

Högra bilden: Airchek Sampler, för insamling av luftprover avseende innehåll av mikroorganismer.  

Vid skördetröskningen var de båda mätutrustningarna monterade intill förarhytten. Vid inlagringen  

i spannmålsanläggningen mättes enbart dammhalten med mätaren placerad bakom den tippande 

vagnen, Figur 5. 

  

Figur 5. Vid skördetröskningen monterades mätutrustningen strax utanför förarhytten. Då spannmålen 
inlagrades i torkningsanläggningen placerades dammhaltsmätaren ett par meter från spannmålsvagnens 
utlopp. Foto: Gunnar Lundin.   

Halmen och spannmålens egenskaper 

Före skördetröskningen mättes grödornas höjd. Vidare samlades halmprover från respektive 

försöksled för mikrobiologisk analys. Detta skedde genom att på ett tiotal platser för hand klippa 

strån med normal stubbhöjd, cirka 15 cm. Axen avlägsnades varefter halmen klipptes till fraktioner 
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med längd om cirka tio centimeter, Figur 6. Proverna förvarades i öppna papperskassar fram  

till analysen vid Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) i Uppsala. 

  

Figur 6. Insamling av halmprover för analys av mikrobiell status. Foto: Qiuqing Geng.  

Den skördetröskade spannmålen analyserades avseende mikrobiologisk status och avräknings-

grundande egenskaper. Ett antal delprov uttogs ur spannmålsekipagen vilka sedan ledvis 

sammanslogs och förpackades i plastpåsar. Analyserna utfördes av SVA, Uppsala respektive 

Eurofins, Kristianstad. 

Resultat 

Väderlek  

Växtodlingssäsongen var mycket nederbördsrik, Figur 7.   

 

Figur 7. Nederbörd månadsvis. Staplarna anger utfallet 2011/2012 medan linjen visar normalvärden  

1961-1990 (SJV, 2012).  

Den reniga väderleken medförde omfattande förekomst av bladfläckar i de obehandlade försöks-

rutorna, Figur 8. Huvuddelen av graderade bladfläckar var orsakade av svartpricksjuka, Septoria 

Tritici. Denna svamp är i högre grad beroende av rådande väderlek än av växtföljden för sin 

utveckling (Sandström pers. medd., 2012). 
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Figur 8. Bladfläckar i de obehandlade försöksrutorna vid Högsta och Lilla Vallskog. Procent angripna blad 
(blad 1-3 uppifrån). Graderingar utförda av Jordbruksverkets Växtskyddscentral (Sandström, pers. medd., 
2012). Värdet för Högsta den 26 juni har erhållits genom interpolation.  

I de obehandlade försöksrutorna gjordes även graderingar av mjöldagg, brunrost, gulrost och 

bladlöss. Angreppen av dessa skadegörare var dock med undantag för någon enstaka observation 

obefintliga (Sandström pers. medd., 2012). 

Skördetröskning 

Skördetröskningen genomfördes på båda gårdarna under gynnsamt väder. Trösktiden uppgick till 

cirka en timme per behandling, d.v.s. två timmar per gård. Rådande vindriktning i förhållande till 

kördraget medförde på båda gårdarna att vinden kom att blåsa antingen snett bakifrån eller snett 

framifrån vid skördetröskningen.  

Vid Högsta genomfördes skördetröskningen den 5 september mellan kl 12.37 och 14.59. Först 

bärgades den obehandlade grödan och därefter den svampbekämpade. Temperaturen uppmättes  

till 20 ºC. Den relativa luftfuktigheten sjönk efter hand från 47 till 39 %. Vindhastigheten uppgick 

till 5 - 7 m/s. 

Skördetröskningen vid Lilla Vallskog genomfördes den 13 september mellan kl 13.55 och 16.05. 

Först bärgades den svampbekämpade grödan och därefter den obehandlade. Temperaturen upp-

mättes till 18 ºC och den relativa luftfuktigheten till 46 %. Vindhastigheten uppgick till 6 - 7 m/s. 

Luftens kvalitet 

Dammhalt vid skördetröskning 

Resultatet från mätningarna av luftens dammhalt vid skördetröskningen presenteras i Figur 9  

och Figur 10. 
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Figur 9. Luftens dammhalt under skördetröskningen vid Högsta den 5 september.  
Övre diagrammet: Obehandlad gröda.   

Nedre diagrammet: Svampbekämpad gröda. (Mätningen störd av låg batterispänning på instrumentet). 
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Figur 10. Luftens dammhalt under skördetröskningen vid Lilla Vallskog den 13 september.  
Övre diagrammet: Obehandlad gröda.  
Nedre diagrammet: Svampbekämpad gröda.  
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Som framgår av diagrammen var variationen stor inom respektive behandling med växelvisa tids-

intervall där den uppmätta dammhalten antingen uppgick till förhöjda värden eller var näst intill 

obefintlig. Detta fenomen kunde hänföras till vindriktningen relativt skördetröskans körriktning.  

När vinden kom snett bakifrån uppmättes de högre mätvärdena och vice versa.  

Resultaten från dammätningarna vid skördetröskningen sammanfattas i Tabell 2. 

Tabell 2. Luftens dammhalt vid skördetröskning av obehandlad och svampbekämpad gröda.  

Gård Dammhalt, mg/m
3
 

Medelvärde Maximivärde 

Obehandlad Svampbekämpad Obehandlad Svampbekämpad 

Högsta 2,4 1,9 31 13 

Lilla Vallskog 2,3 1,6 24 21 

Dammhalt vid inlagring 

Utfallet från mätningarna av luftens dammhalt då respektive spannmålsparti tippades i elevator-

grop presenteras i Figur 11 och Figur 12.  

 

Figur 11. Luftens dammhalt vid inlagring i spannmålsanläggning, Högsta 5 september.  
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Figur 12. Luftens dammhalt vid inlagring i spannmålsanläggning, Lilla Vallskog den 13 september.  

Resultaten från dammätningarna vid tippning i elevatorgrop sammanfattas i Tabell 3. 

Tabell 3. Luftens dammhalt vid inlagring i spannmålsanläggning. 

Gård Dammhalt, mg/m
3
 

Medelvärde Maximivärde 

Obehandlad Svampbekämpad Obehandlad Svampbekämpad 

Högsta 1,1 2,9 4,4 12,3 

Lilla Vallskog 0,5 0,5 1,0 5,5 
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 Mikroorganismer  

Den analyserade mängden mikroorganismer i luften vid skördetröskningen redovisas i Tabell 4. 

Tabell 4. Mängd mikroorganismer i luften vid skördetröskningen. 

Gård Bakterier, totalantal per m
3 
* 10

7
 Svampar, totalantal per m

3 
* 10

6
 

Obehandlad Svampbekämpad Obehandlad Svampbekämpad 

Högsta 4,2 5,6 3,3 6,4 

Lilla Vallskog 1,8 2,7 2,1 1,6 

Resultatet från artbestämningen av mikroorganismer i luften vid skördetröskningen ges i Tabell 5. 

Tabell 5. Luftens innehåll av ekologiska grupper vid skördetröskningen. 

Gård Obehandlad gröda Svampbekämpad gröda 

Högsta Blånadssvampar: Cladosporium 
 
Övriga mögelsvampar: Jäst,  
Penicillium spp, Sterilt mycel 
 
Övriga bakterier: Blandflora 

Blånadssvampar: Cladosporium 
 
Övriga mögelsvampar: Jäst, Sterilt 
mycel, Penicillium spp,  
 
Övriga bakterier: Blandflora 

1)
Respiratoriska problemorganismer: 

Aureobasium, Streptomyces 

Lilla Vallskog Blånadssvampar: Cladosporium 
 
Övriga mögelsvampar: Acremonium, 
Jäst,  Penicillium spp,  
 
Övriga bakterier: Blandflora 

Blånadssvampar: Cladosporium 
 
Övriga mögelsvampar: Acremonium, 
Jäst, Penicillium spp,  
 
Övriga bakterier: Blandflora 

1) Aureobasium är en svamp som trivs i fuktiga miljöer. Den bildar ett stort antal sporer som kan ge 
problem om de blir luftburna i ett stort antal. Streptomyces är en bakterie som kan bilda sporer vilket 
gör att den överlever torka och andra negativa fysikaliska faktorer (Ur analyssvaret från Pegasus, 
Uppsala). 

Halmen och spannmålens egenskaper 

Grödornas höjd (exklusive ax) uppgick oavsett behandling till cirka 100 cm. Enligt uppgift från 

respektive lantbrukare uppgick den ungefärliga avkastningen för svampbekämpad gröda vid  

Högsta till 9 ton och vid Lilla Vallskog till 7,5 ton per hektar. Vid Högsta indikerade skörde-

tröskans avkastningsmätare att merskörden för svampbekämpningen uppgick till 2,7 ton per hektar. 

Resultatet från analysen av vetepartiernas avräkningsgrundande egenskaper respektive hygieniska 

kvalitet ges i Tabell 6 och Tabell 7.  
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Tabell 6. Vetepartiernas avräkningsgrundande egenskaper samt tusenkornvikt. Rymdvikter och 
tusenkornvikter har omräknats till 15 % vattenhalt.   

Parameter Gård 

Högsta Lilla Vallskog 

Obehandlad Svamp- 

bekämpad  

Obehandlad Svamp- 

bekämpad 

Avfall, % 0,1 0,1 0,2 0,2 

Vattenhalt (NIT), % 23,0 22,4 16,2 16,9 

Rymdvikt (NIT), g/l 742 779 729 760 

Falltal, s 310 290 270 210 

Protein (NIT), % av ts. 13,9 12,8 13,6 12,9 

Ergosterol (NIT), mg/kg ts. 14,6 14,1 15,3 14,4 

Tusenkornvikt, g 29,7 40,9 28,9 34,8 

Tabell 7. Vetepartiernas mikrobiologiska status. 

Parameter Gård 

Högsta Lilla Vallskog 

Obeh. Svamp-

bekämpad 

Obeh. Svamp-

bekämpad 

Vattenaktivitet 0,92 0,90 0,75 0,76 

Aeroba bakterier, cfu/g Log 7,6 Log 7,6 Log 7,7 Log 7,3 

Jästsvampar (25°C), cfu/g Log 4,7 Log 4,3 Log 4,1 Log 3,9 

Mögelsvampar (25°C), cfu/g Log 4,7 Log 4,8 Log 5 Log 4,8 

Dominerande mögelsläkten/arter (25°C),   Cladospo-
rium spp 

Cladospo-
rium spp 

Cladospo-
rium spp 

Cladospo-
rium spp 

Endogen infektion av lagringssvamp (25°C) Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad 

Endogen infektion av lagringssvamp (37°C) Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad Ej påvisad 

Endogen infektion Fusarium spp, % 25,0 5,0 15,0 30,0 
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Resultatet från halmens sundhetsbestämning ges i Tabell 8. 

Tabell 8. Halmens mikrobiologiska status. 

Parameter Gård 

Högsta Lilla Vallskog 

Obeh. Svamp-

bekämpad 

Obeh. Svamp-

bekämpad 

Vattenaktivitet 0,68 0,66 <0,5 <0,5 

Aeroba bakterier, cfu/g Log 9,0 Log 9,3 Log 8,9 Log 9,1 

Jästsvampar (25°C), cfu/g Log 5,3 Log 5,3 Log 5 Log 4,9 

Mögelsvampar (25°C), cfu/g  Log 5,9 Log 5,8 Log 5,8 Log 5,7 

Dominerande mögelsläkten / arter (25°C),   Cladospo-
rium spp 

Cladospo-
rium spp 

Cladospo-
rium spp 

Cladospo-
rium spp 

Mögelsvampar (37°C), cfu/g <log 2,0 <log 2,0 <log 2,0 <log 2,0 

Mögelflora vid direktodling (25°) Cladospo-
rium spp, 
Fusarium 
spp 

Cladospo-
rium spp, 
Fusarium 
spp 

Cladospo-
rium spp, 
Fusarium 
spp 

Cladospo-
rium spp, 
Fusarium 
spp 

Mögelflora vid direktodling (37°) Aspergillus 
fumigatus, 
Penicillium 
spp 

Aspergillus 
fumigatus 

Aspergillus 
fumigatus 

Aspergillus 
fumigatus, 
Penicillium 
spp 

Fusarium vid direktodling (25°) Påvisad Påvisad Påvisad Påvisad 

Diskussion och slutsatser 

Undersökningen genomfördes under en mycket nederbördsrik växtodlingssäsong, vilket 

resulterade i kraftiga svampangrepp. Fungiciderna hade en direkt synbar effekt i så måtto att de 

svampbekämpade grödorna hade en ljusare nyans än de obehandlade. 

Vid skördetröskningen var dammhalten intill förarhytten närmast obefintlig när vinden blåste snett 

framifrån. När vinden kom snett bakifrån var dammhalten i storleksordningen 10-15 mg/m
3 

för 

obehandlad gröda och 5-10 mg/m
3 

för svampbekämpad gröda. Den registrerade skillnaden mellan 

med- och motvind tyder på att dammet huvudsakligen härstammade från skördetröskans utlopp, 

d.v.s. från trösk- och frånskiljningsrotor/halmskakare och rensverk.  

De uppmätta dammhalterna överskred tidvis det hygieniska gränsvärdet avseende exponering för 

organiskt, respirabelt damm. Att beakta är dock att skördetröskorna var försedda med hytt till vilken 

ventilationsluften passerade genom ett filter. Tröskförarna belastades sålunda inte med de uppmätta 

dammhalterna.  
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Utförda analyser av mikrobiell status för kärna och halm visade inte på några entydiga fördelar  

med svampbekämpningen. Betydande skillnader mellan behandlingarna uppkom endast vad gäller 

endogen infektion i kärna av Fusarium spp (Tabell 7). På den ena gården var angreppen mindre i 

svampbekämpad gröda och på den andra gården var förhållandet det omvända. Att beakta i sam-

manhanget är att bekämpningen gjordes vid begynnande axgång. För att få effekt av Proline mot 

Fusarium spp skall behandlingen ske i senare utvecklingsstadium, vid blomning (Krafft, pers. medd., 

2012). Av tillverkaren härvid rekommenderad dos är 0,6 l/ha (Bayer, 2012). 

I linje med att svampbekämpningen enligt analyserna inte resulterade i sundare växtmaterial fick 

heller ej motsvarande luft som alstrades vid skördetröskningen reducerat innehåll av mikro-

organismer. Exempelvis förelåg beträffande halten av svampsporer ingen entydig skillnad mellan 

behandlingarna. Den uppmätta nivån (1,6 – 6,4 *10
6 

sporer/m
3
) innebär att exponering utgör något 

förhöjd hälsorisk. I sammanhanget kan nämnas att vid högre halter, överstigande 10
7
 sporer/m

3
, 

bedöms risken vara stor för att insjukna i allergisk alveolit (Blomquist, 2002).   

Vidare återfanns i stort genomgående i undersökningen samma arter av svampar och bakterier i 

luften vid skördetröskningen. En skillnad uppstod dock i form av att på den ena gården återfanns de 

respiratoriska problemorganismerna Aureobasium och Streptomyces i det svampbekämpade ledet.  

Svampbekämpningen visade sig inte medföra att halterna av mikroorganismer i luften vid skörde-

tröskningen entydigt reducerades, men den gav ändå en lägre dammhalt. Detta skulle kunna hänföras 

till svampbekämpningens ”greening”-effekt, d.v.s. att behandlingen fördröjer mognaden. Genom  

att den svampbekämpade grödan skördades i ett jämförelsevis mindre sprött tillstånd reducerades 

tendenserna till sönderslagning av tröskgodset till dammande partiklar. 

Svampbekämpningen visade sig medföra skillnader beträffande betalningsgrundande egenskaper  

och tusenkornvikt. För just tusenkornvikten var inverkan särskilt tydlig med i genomsnitt 29 % högre 

tusenkornvikt i svampbekämpade led. De mer välmatade kärnorna var förmodligen den största 

anledningen till att även högre rymdvikter uppnåddes. Den något lägre proteinhalten i behandlade  

led var förmodligen en effekt av högre skörd.  

De lägre falltal som, i synnerhet vid Lilla Vallskog, redovisades för det svampbekämpade ledet 

skulle delvis kunna hänföras till inomfältsvariationer avseende liggsädsförekomst. Den sena skörden 

i kombination med rikligt regnande hade nämligen här medfört att en betydande del av försöks-

grödan hade gått omkull.    

Vid inlagringen i spannmålsanläggningarna uppmättes samma eller högre genomsnittliga damm-

halter för det svampbekämpade vetet än för det obehandlade. Det vill säga delvis omvänt resultat 

jämfört med dammhalten vid skördetröskning. En väsentlig skillnad i jämförelsen mellan damm-

mätningarna i fält och de vid inlagringen är att källorna för damning var olika. I fält härrörde det 

mesta dammet från material som lämnade skördetröskans bakre utlopp, d.v.s. skörderester såsom 

halm, agnar ogräsfrön etc. Då spannmålen tippades i elevatorgropen var det istället i huvudsak 

kärnfraktionen som genererade damm.   

Att beakta i sammanhanget är att även andra parametrar än kärnornas egen damningsbenägenhet 

troligen bidragit till utfallet vid inlagringen. Exempelvis inverkar flödeshastigheten vid tippningen, 

ju högre materialflöde desto mer damm genereras per tidsenhet. Välmatade (svampbekämpade) 

kärnor med glatt yta torde rinna fortare än hopkrympta kärnor med skrovlig yta. Vidare avgörs 

flödeshastigheten i hög grad av vagnarnas geometri samt av hur föraren styr tippningsmomentet 

avseende uppehållstider vid olika tippvinklar etc.  
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