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tionell odling där herbicider används.

Detta medför att människan utövar ett

lägre selektionstryck på ogräset i ekolo-

gisk odling. En annan anledning är att

det i ekologiskt lantbruk är vanligare att

man använder flera olika metoder i sin

bekämpning än man gör i konventio-

nellt lantbruk, exempelvis tvåårig vall i

växtföljden, tidigt groende sorter etc. På

detta sätt utövar man i regel fler olika

selektionstryck än man gör i konventio-

nell odling. Flera olika selektionstryck

är svårare att anpassa sig till än några få.

Framtiden

Ogräsens anpassning till ekologisk od-

ling är något man måste ta hänsyn till

när man utvecklar uthålliga odlings-

system i framtiden. Organismers anpass-

ning till förhållandena runtomkring är

något som alltid har pågått överallt.
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För att undersöka utbredningen och

omfattningen av den genotypiska och

evolutionära skillnaden som uppkom-

mit till följd av olika brukningsmetoder

har ett projekt dragits igång vid institu-

tionen för ekologi och växtproduktions-

lära vid Sveriges lantbruksuniversitet

(SLU) i Uppsala. Steg ett inom detta pro-

jekt är att försöka ta reda på om skillna-

der i anpassningar redan har skett hos

ogräsen. Ser vi redan idag ekologiska

och genetiska olikheter hos ogräsen till

följd av olika brukningsmetoder? I steg

två kommer vi att studera vilka egen-

skaper hos ogräsen som gynnas av olika

bekämpningsmetoder i det ekologiska

jordbruket. Vi hoppas att detta projekt

kommer att kunna presentera fakta som

kan hjälpa till att vända eller sakta ner

ogräsens anpassning till ekologiska

brukningsmetoder.
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Agrifood Research Finland

(MTT) is the largest research

institute in Finland, carrying

out agricultural and food research, plus

economic and environmental research

related to agriculture. MTT Ecological

Production, a unit of MTT, is the leading

research institute for ecological (organic)

production in Finland. The MTT Ecologi-

cal Production research stations are

located in South Savo: Partala at Juva

and Karila at Mikkeli. Organic cultiva-

tion is also developed at the Ecological

Production unit by means of the profes-

sional library and information services.

The collections of the library are available

quite comprehensively on the Internet.

The homepage www.mtt.fi/english

takes you to the databases. Project

(Tuike) database includes the studies in

progress at MTT. Publication (Jukuri)

Virna – a database on organic food production

database contains bibliographic informa-

tion about articles, reports, books, ab-

stracts and other publications produced

by MTT’s staff.

Virna is an article reference database on

organic food production. It contains mate-

rial about such matters as organic and

ecological crop production and horti-

culture, soil, fertilization, plant protection,

animal production, processing of organic

products, marketing and the environ-

mental impacts of agriculture. The litera-

ture references have been taken from

periodicals and congress publications as

well as compilations.

Virna has been compiled by Riitta

Koistinen, an information specialist at

MTT Ecological Production, and she also

catalogued its articles. The database

contains about 20 000 references, and

new items are being added all the time.

The publications covered by Virna are

available from MTT Ecological Pro-

duction’s Partala library,

tel: +358 15 321 2370,

e-mail: riitta.koistinen@mtt.fi

Riitta Koistinen
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The library and information service are
located at MTT’s Partala research station in
Juva. Photo: R. Koistinen.
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