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Den GrDen Grööna Biotekninken na Biotekninken ––
GMGM--grgröödordor

ppåå marknaden...marknaden...











“Stora” grödor med nya GM-egenskaper på
marknaden

MajsMajs
SojaSoja

BomullBomullRapsRaps

www.Bioteknikcentrum.com

Gröda Nya egenskaper
Sojaböna Glyfosat tolerans
Majs Glyfosat tolerans

Majsmotts resistens
“Corn rootworm” resistens

Bomull Glyfosat tolerans
“Bollworm-, budworm”
resistens

Raps Glyfosat tolerans



”Små” grödor med nya egenskaper på
marknaden

NejlikaNejlika

www.Bioteknikcentrum.com

Gröda Nya GM- egenskaper
Sockerbeta Herbicid tolerans
Squash Virus resistens
Papaya Virus resistens
Lucern Herbicid tolerans
Tomat Fördröjd mognad
Poppel Insektresistens
Paprika Virus resistens
Nejlika Ändrad blomfärg



Erfarenheter från 11 års odling av sorter 
med GM-egenskaper

• Ekonomi:
– Nettoinkomstökning för lantbruket med ca 34 miljarder US dollar
– Skördeökningar t ex majs 5,7% och bomull 11,1%

• Miljö:
– Minskning av växtskyddsmedel med 289 miljoner kg ai 

(motsvarar ca 50% av den årliga användningen i EU)
– Minskning av miljöbelastningen med 15,5%
– Minskning av koldioxidutsläppen (under 2006 motsvarade 

minskningen utsläppen från 6,5 miljoner medelstora bilar

Källa: Brooks & Barfoot, Agbioforum, 2007, http://www.agbioforum.org/v9n3/v9n3a02-brookes.htm

www.Bioteknikcentrum.com

http://www.agbioforum.org/v9n3/v9n3a02-brookes.htm


Portugal
4.800 ha 

(+8%)

Tjeckien
8.400 ha 
(+70%)

Spanien
79.000 ha 

(+5%)

Tyskland
3.200 ha 
(+40%*)

108.000 ha majsmottsresistent majs i Europa 2008

Slovakien
1.900 ha 
(+110%)

Polen
3.000 ha 
(+840%)

Rumänien
7.200 ha 
(+1940%)

www.Bioteknikcentrum.com

* Ökning jämfört med 2007



Erfarenheter av majsmotts-resistent 
majs i EU 1998-2006

• Större skördar – i medeltal 10%
• Större inkomster för lantbrukaren – mellan €65 och

€141/ha (12-21% högre inkomst)
• Signifikanta minskningar av svampgifter

(mykotoxinnivåer) i majsen (upp till 10ggr)
• Miljöfördelar – mindre användning av fossila

bränslen och minskad insekticidanvändning

Källa: G Brooks, 2007. The benefits of adopting genetically modified, insect resistant (Bt) maize in the 
European Union (EU): first results from 1998-2006 Plantings http://www.pgeconomics.co.uk

http://www.pgeconomics.co.uk/


Monsantos produkt pipeline...Monsantos produkt pipeline...



Monsanto fokuserar idag 100% på jordbruk
Ett ledande företag inom växtförädling, jordbruksbioteknik och genetik

• Huvudkontor i St. Louis, Missouri, USA

• VD Hugh Grant 

• 22,000 anställda

• vi finns på ca 50 platser i världen
uppdelat i  fem primära regioner –
Europa/Afrika, Asien/Australien, Indien, 
Sydamerika och Nordamerika

• omsättning: 11,4 miljarder
US dollar  2008*

• NYSE Symbol: MON

• www.monsanto.com

* Jämförelse: ICA’s osättning 2007 var 82,3 miljarder SEK ( ca 
10,3 miljarder US dollar vid en dollarkurs på 8kr)



UtsUtsäädede & & 
bioteknikbioteknik

30%30%

VVääxtskyddxtskydd

70%70%

Övriga
branschen

Monsanto - fokus på framtiden

* Källa: Phillips McDougall

Investeringar i F&UInvesteringar i F&U

Monsanto

UtsUtsäädede & & bioteknikbioteknik
95%95%

Växtskydd
5 %



Ett uthålligt jordbruk
Monsantos åtaganden fram till 2030:

• Vi ska utveckla sorter som hjälper lantbrukaren att 
fördubbla avkastningen för majs, sojabönor och bomull, 
jämfört med år 2000. Dessutom satsas tio miljoner dollar på
att förbättra avkastningen för vete och ris. 

• Vi ska utveckla sorter som bara kräver två tredjedelar av 
dagens nyckelresurser (vatten, växtskyddsmedel, gödning, 
drivmedel etc) per producerad enhet. Samtidigt ska vi 
sträva efter att förbättra vattenkvaliteten samt minska 
riskerna för att den biologiska mångfalden påverkas 
negativt. 

• Vi ska innan år 2020 ha förbättrat livskvaliteten för alla de 
lantbrukare som använder våra produkter, inklusive de 
ytterligare fem miljoner människor som förväntas tillkomma 
i kategorin fattiga lantbrukarfamiljer. 

Läs mer: http://www.monsanto.com/responsibility/sustainable-ag/default.asp

http://www.monsanto.com/responsibility/sustainable-ag/default.asp


Monsantos tre produktområden
• Utsäde

– Majs, soja, bomull, raps
– Frukt och grönsaker (25 olika arter)

• Nya egenskaper
– Ny herbicidtolerans
– Insektsresistens
– Fettsyrasammansättning
– Stort antal nya egenskaper under forskning och utveckling

• Växtskydd
– Herbicider
– Fungicid

Läs mer: http://www.monsanto.com/products/default.asp

http://www.monsanto.com/products/default.asp


Nya GM-egenskaper
• Odling:

– Insektsresistens
– Ny herbicidtolerans
– Torktolerans
– Högre avkastning
– Bättre kväveutnyttjande
– Nematodresistens

• Livsmedel:
– Oljehalt och kvatlitet
– Proteinkvalitet

• Foder:
– Bättre foderkvalitet



Tidligt næste årtiKommercielt nu …og derefterMidt næste årti

H
øj

er
e

ud
by

tt
e

Højere udbytte

Nitrogen 
udnyttelse

Tørke
tolerance

Herbicid 
tolerance

Insekt 
resistens

Kommercielle 
produkter

Bioteknologi og forædling

Fremtidens                         
produkter

Ikke alle produkterne er godkendt endnu

Nya egenskaper i majs 

http://www.legendseeds.net/images/E0121401/herculex.jpg


Majs – kombinationer af egenskaber til fremtiden

Produkterne er endnu ikke godkendt. SmartStax udvikles i samarbejde mellem Monsanto og Dow AgroSciences (14/9-2007)

YieldGard VT PRO™
DROUGHT TOLERANCE I

CRWIII

NITROGEN USE EFFICIENCY
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DROUGHT TOLERANCE II
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Torktolerant majs

Kontroll Torktolerant 
majs:

Skördeökning 
6-10% vid
vattenbrist
Marknads-
introduktion
2010

Samarbete med BASF





Kväveutnyttjande i majs

Med gen Kontroll

Förbättrat kväveupptag 
och ett effektivare 
utnyttjande i växten
Högre skördar vid låga 
N-givor

Samarbete med BASF







2007 2008 2009+

VISTIVE III

DICAMBA TOLERANCE

YIELD

HIGH STEARATE

OMEGA‐3

IMPROVED  PROTEIN (HBC ά)

PROCESSING: HIGH OIL SOY

RUST

DISEASE

SCN

Roundup RReady2Yield™ Becomes the Base Platform 
Upon Which Future Offerings Will Likely Be Stacked

Phase 1
Proof of Concept

Phase 2
Early Development

Phase 3
Late 

Development

Phase 4
Pre Launch

High Yielding
Soybean Family
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Agronomic Traits Nutritiona Traits

launched



ALGAE

α‐Linolenic  acid 
(18:3) ALA

Stearidonic  acid 
(18:4) SDA

Eicosatetraenoic  acid 
(20:4) ETA

Eiccosapentaenoic acid 
(20:5) EPA

Docosapentaenoic acid 
(22:5) DPA

Docosahexaenoic acid 
(22:6) DHA

Linoleic  acid 
(18:2)

Oleic  acid 
(18:1)

ω−9 ω−6 ω−3

Rate Limiting in Humans
(delta 6 saturase)

Cold water oily fish

25% of commercially exploited marine fish 
stocks are overharvested



α‐Linolenic  acid 
(18:3) ALA

Stearidonic  acid 
(18:4) SDA

Eicosatetraenoic  acid 
(20:4) ETA

Eiccosapentaenoic acid 
(20:5) EPA

Docosapentaenoic acid 
(22:5) DPA

Docosahexaenoic acid 
(22:6) DHA

Linoleic  acid 
(18:2)

Oleic  acid 
(18:1)

ω−9 ω−6 ω−3

Rate Limiting in Humans
(delta 6 saturase)

CONCEPT: SDA Enhanced
Soy Bean Oil 

SDA readily converts to EPA

RR2YSDA Soy Oil



Conventional
Soy (A3525)

SDA
Soy

ω−6

ω−3

20 %



“Species have been disappearing from 
ocean ecosystems and this trend has 
recently been accelerating - now we 
begin to see some of the consequences. 
For example, if the long-term trend 
continues, all fish and seafood species 
are projected to collapse within my 
lifetime—by 2048." 

Boris Worm, Assistant Professor, Marine 
Conservation Biology,
Dalhousie University, Halifax, Canada

Just one hectare of Omega-
3, SDA- enriched soybeans 
is equivalent to ~ 25,000 
hundred gram servings of 
salmon

* One Salmon Icon Represents 100 Servings of Fish



FFäältfltföörsrsöök k ––
glyfosattolerant majs...glyfosattolerant majs...



Fältförsök med glyfosattolerant majs i 
Sverige och Danmark

Status:
• Sverige: 2 försök 2006 och 3 försök 2007 

och 2008
• Danmark: 4 försök 2007 och 4 försök 2008
• Marknadsintroduktion i EU 2010-11

Syftet med försöken:
• Jämföra olika bekämpningsstrategier mot 

ogräs i majs
• Visa lantbrukare och intresserade 

möjligheterna vid odling av RR-majs

Syftet med den nya egenskapen är bl.a. att:
• Underlätta och sänka kostnaden för 

ogräsbekämpningen
• Minska miljöpåverkan vid odling av majs



”Ogräsbekämpning är den viktigaste 
åtgärden i majsodlingen –

Lika viktigt som i sockerbetor”



Ny herbicidtolerans
• Alla grödor är toleranta mot en eller flera 

herbicider (ogräsmedel) – dvs alla grödor är 
herbicidtoleranta

• Ny herbicidtolerans innebär att en gröda tillförts 
ytterligare en ny herbicidtoleransegenskap via t ex 
konventionell växtförädling eller genmodifiering

• Glyfosattolerans är ett exempel på ny 
herbicidtolerans

• Vilka möjligheter innebär glyfosattolerans i majs?



Glyfosattolerans

glyphosate

Resistant EPSPS-CTP

Plant
EPSPS

Resistant EPSPS +   CTP

degradation

Phosphoenol
pyruvate X Aromatic 

amino acids
EPSP 
+ Pi ++

sugars

Shikimate-3
-phosphate

Chloroplast



Ökad flexibilitet i ogräsbekämpningen

Innebär en större chans att lyckas med ogräsbekämpningen

3 6 8 Majsens utvecklings-
Stadium, antal blad

Glyfosat

Konventionella
herbicider eller
radrensning



Mindre risk för giftiga ogräs…

Nattskatta



StrategierStrategier fföörr ogrogrääsbeksbekäämpningmpning i i majsmajs,,
MMöörbylrbylåånganga



FFöörsrsööksplanksplan glyfosattolerantglyfosattolerant majsmajs, , MMöörbylrbylåånganga 20082008

SSåådatumdatum majsmajs, , MMöörbylrbylåånganga: 30 April: 30 April

Behandling Behandling tidpunkt och dos
A

Majs
1-1,5 blad

15 Maj

B
Ogräs max 
10cm, majs

2-3 blad
19 Maj

C
Majs

4-5 blad
28 Maj

D
Ogräs max 
10cm, majs

6-8 blad
5 Juni

A Obehandlad - - - -
B Harmony 50 SX + Titus + vätmedel 11,25g + 

30g+0,2l
- 7,5g + 

20g+
0,2 l

-

C MON 79545 (450g glyfosat per liter) - 0,8 l - 1,6 l
D MON 79545 - 1,6 l - 0,8 l
E MON 79545 - 1,6 l - 1,6 l
F MON 79545 - 2,4 l - 2,4 l
G MON 79545 - - 2,4 l -
H MON 79545 - 2,4 l - radrensning
I MON 79545 radrensning 2,4 l
J Callisto, MON 79545 0,75 l - - 1,6 l
K Starane+MaisTer +MaisOil,  MON 

79545
0,3 l + 50g  

+ 0,67 l
- - 1,6 l

Mörbylånga



Obehandlat (stor ogräsförekomst)A

Skörd
(1,3 ton/ha) 9%

Ogräseffekt
0%



B Behandling Preparat Tidpunkt

1 11,25g Harmony 50 SX + 
30g Titus + 0,2l vätmedel

majs 1-1,5 blad
(15 maj)

2 7,5g Harmony 50 SX + 
20g Titus + 0,2l vätmedel

majs 4-5 blad
(28 maj)

Ogräseffekt
93,2%

Skörd
(15,3 ton/ha) 100%



E Behandling Preparat Tidpunkt

1 1,6 l Roundup (450g ai/l) majs 2-3 blad
(19 maj)

2 1,6 l Roundup (450g ai/l) majs 6-8 blad
(5 juni)

Ogräseffekt
99,6%

Skörd
(16,8 ton/ha) 110%



F Behandling Preparat Tidpunkt

1 2,4 l Roundup (450g ai/l) majs 2-3 blad
(19 maj)

2 2,4 l Roundup (450g ai/l) majs 6-8 blad
(5 juni)

Ogräseffekt
99,9%

Skörd
(17 ton/ha) 111%



G Behandling Preparat Tidpunkt

1 2,4 l Roundup (450g ai/l) majs 4-5 blad
(28 maj)

Ogräseffekt
99,9%

Skörd
(14,6 ton/ha) 96%



H Behandling Preparat Tidpunkt

1 2,4 l Roundup (450g ai/l) majs 2-3 blad
(19 maj)

2 Radrensning majs 6-8 blad
(5 juni)

Ogräseffekt
97,6%

Skörd
(16,5 ton/ha) 108%



I Behandling Preparat Tidpunkt

1 Radrensning majs 2-3 blad
(19 maj)

2 2,4 l Roundup (450g ai/l) majs 6-8 blad
(5 juni)

Ogräseffekt
99,6%

Skörd
(10,4 ton/ha) 68%



J Behandling Preparat Tidpunkt

1 0,75 l Callisto majs 2-3 blad
(19 maj)

2 1,6 l Roundup (450g ai/l) majs 6-8 blad
(5 juni)

Ogräseffekt
99,9%

Skörd
(13,1 ton/ha) 85%



K Behandling Preparat Tidpunkt
1 0,3 l Starane + 

50 g MaisTer +  0,67 l MaisOil
majs 2-3 blad
(19 maj)

2 1,6 l Roundup (450g ai/l) majs 6-8 blad
(5 juni)

Ogräseffekt
99,6%

Skörd
(15,8 ton/ha) 104%



Skörderesultat RR-majs, Öland, 2008



Resultat RR-majs, Öland, 2006-2008

PreparatkostnadPreparatkostnad** -- 620 620 krkr 320 320 krkr

*Källa: Kemisk ogräsbekämpning 2008, Jordbruksverket,
3 st fältförsök (L5-841, L5-841, MON 5-9000)

+ 1026 kg 



2x
Konventionell standard

Skörd: 15,0 ton ts/ha
Preparatkostn.: 620 skr/ha

2x 
Roundup 1,6l

Skörd: 16,0 ton ts/ha
Preparatkostn.: 320 skr/ha

Obehandlat

Skörd: 4,3 ton ts/ha
Preparatkostn.: 0 skr/ha

ResultatResultat RRRR--majsmajs, , ÖÖlandland, 2006, 2006--20082008



53

Resultat danska försök 2007-2008

Källa: Landsforsökene 2008, Dansk landbrugsrådgivning, Landcentret

To års demonstrationsforsøg med ukrudts-
bekæmpelse i Roundup-resistent GMO-majs viser:

at der vil være stor fleksibilitet vedrørende timing
at der er muligheder for at tilpasse dosis efter

ukrudtsarter og ukrudtets størrelse.
at der har været behov for en samlet dosering på

mellem 1,2 og 2,3 liter MON 79545 (450g glyfosat/liter) 
pr. ha, afhængigt af forsøg og timing, for at opnå den 
ønskede effekt



Möjligheter med glyfosattolerans

• Ökad flexibilitet i ogräsbekämpningen
• Behovsanpassningen av bekämpningen underlättas
• Effektivare ogräsbekämpning
• Mindre risk för ”giftiga” ogräs i ensilageskörden
• Lägre kostnader för ogräsbekämpning
• Mindre körning i fält
• Underlättar plöjningsfri odling



Marknadssituationen för glyfosattolerant majs

Källa: GM-databas: http://www.agbios.com/

2010-2011

http://www.agbios.com/


Tack för visat intresse!
www.monsanto.dk

(ny hemsida lanceras snart) 

http://www.monsanto.dk/


Tidskala och kostnad för utveckling av en GM-egenskap

År 0 1 2 4 6 8 93 5 7 10
Fas I

Forskning & 
Utveckling

$5-10M
(25%)

FasFas IIII
TidigTidig utvecklingutveckling

$10-15M
(50%)

Tidsåtgång:  ca 8-10 år
Kostnad:   ca 100 miljoner US$
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* Numbers (time duration, spending, and probability of success) are all estimates.  The actual for individual projects could vary.

UpptUpptääcktckt
IdentifieringIdentifiering avav gengen

$2-5M
(5%)

FasFas IIIIII
SenSen UtvecklingUtveckling

$15-30M
(75%)

FasFas IVIV
InsInsäändsnds fföörr godkgodkäännandennande

$20-40M
(90%)
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