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Lantmännen har hela värdekedjan!
Växtförädling

Utsädeshandel

Spannmåls
-handel

Produktförädling

Konsumentprodukter

Från korsning… … till konsument!

Växtförädlingen är första länken
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Wide

Växtförädlingen viktig för
anpassning till ändrat klimat
Väntade effekter av klimatförändringarna i Norden skiljer sig från de i
övriga Europa
▲ Floods risk

 Förlängd odlingssäsong
 Större dygnsnederbörd
 Nya sjukdomar och insekter
 Kraftiga fluktuationer
Andra länders växtförädling är inte anpassad
till förutsättningarna vi har i Norden, med
kombinationen av klimat och
dagslängdsförhållanden
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Hotter and drier summers
Sea levels
Risk crop pests, diseases
Crop, forage yields
Animal health, welfare

▼ Summer rainfall
▲ Winter storms, floods
▲ Length growing season,
yields
▲ Suitable farmland
▲ Pests, diseases risks
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Water availability
Risk drought, heat spells
Risk soil erosion
Growing season, crop yields
Optimal crop areas

Source: DG Agriculture and Rural Development, based on EEA reports, JRC
and MS academic studies.

Winter rainfall, floods
Summer rainfall
Risk drought, water stress
Soil erosion risk
Yields, range of crops
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Lantmännen investerar årligen 100 MSEK i svensk
växtförädling
Växtförädling är en nyckel för lönsamhet och konkurrenskraft i
svenskt lantbruk och förädlingsindustri VARFÖR SVENSK
Lantmännens växtförädling:

VÄXTFÖRÄDLING?

•

Anpassning till klimatförändringarna och
svenska dagslängdsförhållanden

•

10 förädlingsprogram, 3 förädlingsstationer,
flertalet försöksgårdar och fältförsök
Stor kompetens och avancerad
forskningsinfrastruktur

Produktivitetsförbättringar för
volymtillväxt, ökade skördar

Minskar miljöpåverkan
Anpassning till svenska produktionssystem
Stärker årligen svenskt lantbruk och
förädlingsindustrins värde & konkurrenskraft
Arbetstillfällen och ökad export
Multinationella växtförädlingsföretag förädlar inte för
Sverige unika förhållanden

09/11/2017
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Korn och havreförädling för Norrland (1981-1998):
En investering på 17 MSEK gav licensintäkter på 34 MSEK och ett
ökat värde av svensk jordbruksproduktion på 582 MSEK

(Wiberg, 2000)
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Växtförädlingsenheten på Lantmännen
Vårt uppdrag är

•

Att förädla och ta fram nya sorter av jordbruksgrödor för den nord- och centraleuropeiska marknaden.
Vi ska kunna erbjuda den svenska marknaden ett brett sortiment.

Vi ska därför

•

Driva och kontinuerligt utveckla effektiva förädlingsprogram som inriktar sig mot kundernas behov

•

Komplettera med provning av sorter från andra förädlare

•

Upprätthålla och fortsatt utveckla vår teknologiplattform

•

Upprätthålla och ytterligare utveckla ett brett nätverk och delta i strategiska allianser, samarbeta med
universitet och andra aktörer
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Vår sortportfölj
Sorter ur
egen
förädling

Inlicensierade
sorter

Produktion
och
försäljning
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Vi jobbar med ett stort antal grödor
Stråsäd och trindsäd
•
•
•
•
•
•

Höst- och vårvete
Höst- och vårkorn
Havre
Rågvete
Råg
Ärt och åkerböna

Oljeväxter

Blå text:
Egen förädling

Vallväxter
• Vallgräs
• Vallbaljväxter
• Grönytegräs
• Potatis
• Salix

• Majs

• Höst- och vårraps
• Höst- och vårrybs
• Olje- och
fiberlin
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Exempel på ett förädlingsprogram
korsning

Växthus eller fält

ca 500 komb

F1

Växthus

F2

Fält eller växthus

1000 > per komb

F3

Fält, selektion

10-15000

F4
F5

I fält, selektion av typ och resistens

F6
F7
F8
F9
F10-F11

I fält, små parceller
Avkastningsförsök, 1 lokal
Avkastningsförsök, 3 lokaler
Avkastningsförsök, 6 lokaler
Avkastningsförsök, 9 lokaler
Officiella försök

15-20000
L
a
b
o
r
a
t
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5000
1000
300
100
25
1-5
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Höstvete- privat provning av Lantmännen
Avkastning, N-stege med 3 nivåer, 4 (+3) platser i landet
10 inlic
10 SW

Avkastning, vete efter vete, 4 (+3) platser i landet
10 inlic
10 SW

Avkastning , 7 (+3) platser
22 inlic
66 SW

Avkastning, 3 (+3) platser
22 inlic
154 SW

Screening, avkastning, 1 plats med stora avkastningsparceller
+ tre platser med sjukdomsobs och vinterobs
110 inlic
väldigt många SW…..
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Utsädesindustrin konsolidieras
2016 meddelades:



Bayer köper Monsanto



Dow och Dupont går samman



ChemChina köper Syngenta

Bakgrund:



Skalfördelar



Integrering i värdekedjan med egenskaper, utsäde och
växtskyddsmedel



Big Data! Förutse lantbrukarnas behov och konsumtionsmönster
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Höstraps - internt försök inlicensierade sorter
LM representant
2016 LM internal trial
Rel Yield Sv/Bj/Kö/Ös

OS-försök 2017

115
110

Rel yield

105
100
95
90
85
80
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Växtförädling är en viktig del i
Livsmedelsstrategin & Samverkansprogrammet
"Yttersta målet för livsmedelsproduktionen i vårt
land är att den måste öka" Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht
REGERINGENS BEDÖMNING:

•

En långsiktigt hållbar och
konkurrenskraftig jordbruks- och
trädgårdsproduktion i hela Sverige
förutsätter tillgång till lämpliga
växtsorter i hela landet.

•

Nya tekniska metoder och innovationer
bör utnyttjas för att säkerställa tillgång till
lokala och regionala sorter samt för att
bidra till största möjliga utnyttjande av
produktionsresurser och till jordbrukets
anpassning till ett förändrat klimat.

Växtförädling lyfts i strategin som en av 7
viktiga frågor inom det strategiska området
Regler och villkor och regeringen anser att
det är viktigt att tillräckliga
växtförädlingsinsatser kommer till stånd
Regeringen bedömer vidare att; ”Ett ökat
offentligt engagemang i de tidigare leden i
växtförädling är viktigt.”
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• Växtförädling levererar värde till lantbruk,
industri och konsumenter
• Växtförädling tar sig an framtida
klimatutmaningar, under svenska förhållanden

• Vi kan inte förlita oss enbart på sorter från
utländska företag
• Lantmännen erbjuder en sortportfölj av egna och
inlicensierade sorter
• Satsningen på ett Kompetenscentrum i
växtförädling är ett kvitto på betydelsen av svensk
växtförädling för att möta framtida behov av nya
metoder och nya grödor
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