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1: Formål:  

Projektets formål var at undersøge hvorvidt man ved hjælp af en lokalt placeret vejrstation kunne agere i 

forhold til svampebekæmpelse i Vinterhvede, således at bekæmpelse skete i forhold til de specifikke 

vejrforhold, der var i netop den mark.  

I vinterhvede er den vigtigste og mest tabsvoldende sygdom Septoria tritici (Septoria) og det er derfor 

denne der fokuseres på i projektet. Der er en klar sammenhæng mellem nedbør og sygdommens udvikling. 

Sygdommen spredes ved hjælp af vanddråber der overføres mellem planterne, enten ved regndråber eller 

fugt på blade der slår mod hinanden. Det problematiske i forhold til vurdering af bekæmpelsesbehov er, at 

der går tre uger fra smitten sker, til symptomer viser sig i marken. I Danmark findes der pt. Ikke nogen 

godkendte svampemidler mod Septoria i vinterhvede der har kurativ virkning. Alle midler virker der hvor de 

rammer på planten og evt. nytilvækst herefter vil derfor stå ubeskyttet ind til næste behandling. Det er 

derfor altafgørende for effekten at en behandling udføres præcist omkring smittetidspunktet. Optimalt 

naturligvis lige inden smitteperioden, men ellers umiddelbart efter.  Der er to kritiske stadier i 

vækstperioden hvor behandling er nærmest obligatorisk, i plantens stadie 37-39 hvor fanebladet kommer 

frem og igen i stadie 55-61 hvor akset skrider igennem. Fanebladet står for ca. 70% af produktionen i 

planten indtil akset kommer igennem og det er derfor meget vigtigt at dette holdes mest muligt grønt. 

Samtidig er der også en stor geografisk forskel på hvor alvorlige angrebne bliver. I Sønderjylland er dette 

især kendetegnene da den østlige side har noget af Danmarks højeste smittetryk, ofte med merudbytter for 

behandling på op til 30 hkg, mens angreb i den vestlige del sjældent bliver alvorlige i samme grad og nogle 

behandlinger måske kan udelades. Præcist hvor den skillelinje mellem øst og vest går er dog meget svært at 

sige og den ligger heller ikke samme sted hvert år. Der pågår et stort arbejde i rådgivningstjenesten i 

forhold til at vejlede landmænd omkring behovet for at sprøjte, men det er klart, at når de vejrdata der 

rådgives efter dækker over et 10 km2 grid, så vil der være arealer der behandles unødigt for en sikkerheds 

skyld. Ligesom der vil være arealer der ikke bliver behandlet selvom dette kunne være rentabelt. 

Derfor ønskede vi at undersøge hvorvidt den varslingsfunktion der er indbygget i markstyringsprogrammet 

”Cropmanager”, der er tilgængeligt for alle landmænd, kunne give en endnu mere præcis forudsigelse for 

bekæmpelsesbehov, hvis der blev brugt data hentet fra en vejrstation placeret i den aktuelle mark, end hvis 

der blev brugt data hentet fra DMI.  

 

2: Projektet: 

Der blev i foråret 2020 anlagt storskalaforsøg hos to forskellige landmænd på to vidt forskellige lokationer, 

for at belyse forskellen mellem angrebsgrader af sygdom og deraf følgende behov for behandling. 

Forsøg 1 blev anlagt hos Erling Ibsen i Ubjerg, tæt på Sæd, hvor der erfaringsmæssigt er et meget lavt 

smittetryk og derfor sandsynligvis mindre gevinst ved ekstra behandlinger. 



Forsøg 2 blev anlagt hos Asmus Fromm-Christiansen på Ultang, tæt ved Haderslev. Dette område omkring 

Lillebælt, med det sydvestlige Fyn og Als er det område i Danmark hvor der er det højeste smittetryk af 

Septoria og derfor også det område hvor der er mest at hente ved at behandle ekstra.  

Forsøgene blev anlagt som fuldstændigt blokforsøg med to led i en randomiseret parcelfordeling. Led 1 var 

Septoriamodellen i Cropmanager baseret på data fra DMI og led 2 var samme model baseret på data fra 

lokal vejrstation. Konceptet i Septoriamodellen i Cropmanager er, at 20 sammenhængende timer med 

luftfugtighed over 85% udløser et bekæmpelsesbehov. 

Ved siden af forsøgene blev der anlagt et ubehandlet kontrolfelt så sygdomsudvikling kunne følges. 

For at sikre at registrering af fugtighedstimer er der indhentet hjælp fra Teknologisk Institut der bistod 

Seges med et lignende projekt. Teknologisk Institut har også været behjælpelige med at regne statistik på 

forsøgene efterfølgende. 

 

3: Inddragelse af målgruppe: 

I forbindelse med udførelsen af dette projekt, har vi anlagt forsøgsparceller og opsat vejrstationer ude hos 

2 landmænd der hvert år driver en del areal med vinterhvede.  

Der har været en løbende opfølgning med vejrdata og kontakt til værterne, hvor behandling er blevet 

diskuteret når det har været påkrævet.  

 

4:_Leverancer og formidling: 

Projektet er blevet fremvist i forbindelse med afholdelse af vores markdemonstrationsdag ”hvededag” som 

afholdes hvert andet år som et samarbejde mellem tre sønderjyske landboforeninger. ”Hvededag” er 

Danmarks største markdemonstration hvor der udelukkende fokuseres på vinterhvede. Her fremvises bud 

på hvordan landmænd kan optimere deres dyrkningsstrategier, få bedst effekt af deres bekæmpelsesmidler 

og give inspiration til hvordan man kan tænke anderledes i en produktion hvor mængden af tilgængelige 

bekæmpelsesmidler er, og stadig bliver, begrænset og der derfor er behov for at lave alternativer til kemisk 

bekæmpelse for ikke at slide midlerne op for hurtigt og derved fremme en resistensudvikling. Herunder er 

bedre varsling et godt eksempel. ”Hvededag” besøges typisk af 6-800 landmænd fra hele Danmark. 

I år har afviklingen grundet Covid 19 været lidt anderledes. Der blev holdt 5 enkeltstående rundvisninger 

med 50 personer ad gangen.  

For yderligere om ”Hvededag” kan henvises til facebook.com/hvededag. 

Ligeledes er der blevet holdt markvandringer i regi af Landbrugsrådgivning Syd hvor projektet og 

delkonklusioner er blevet drøftet. 

Erfaringer fra projektet og potentialet i varsling gennem Cropmanager indgår ligeledes i de 

opfølgningskurser for sprøjteførere der afholdes af Landbrugsrådgivning Syd i hele region syddanmark. 

 

 

5: Formidling af projektet: 

Kommenterede [RK1]: Er der nogle meldinger/ 
kommentarer til projektet fra de 2 landmænd?  



Ovenstående 

6: Bidrag til viden om reduktion af pesticidforbrug: 

Projektet har desværre forløbet i en sæson med nærmest historisk lavt smittetryk af Septoria. Et meget 

vådt efterår og vinter betød at hveden ikke havde busket sig så kraftigt og havde sat færre sideskud end 

normalt. Dette er ikke fordrende for Septoria der typisk starter på de nederste blade og så udnytter den 

tætte afgrøde til at ”kravle” opad. 

Dernæst blev den ekstremt våde efterår/vintersæson afløst af et meget tørt forår/forsommer. Kun to gange 

blev der registreret luftfugtighed i et omfang der udløste en bekæmpelse og disse faldt tilfældigvis sammen 

med at det var på præcis samme tidspunkt som der skulle laves de ”obligatoriske” sprøjtninger i stadie 37-

39 og stadie 55-61. Kun i forsøget i Ubjerg var der en lille forskel i tidspunkt for udløsning af bekæmpelse. 

Den lokale vejrstation udløste ca. 10 dage før DMI’s data udløste. Der var ved høst et lille merudbytte i det 

tidligt behandlede led, men det var ikke statistisk sikkert. Det giver dog en indikation i at der er et 

potentiale i varslingsmodellen.  

 

7: forslag til opfølgende projekter 

I projektet med varslingsmodellen gennem Cropmanager arbejdes der udelukkende med registreringer af 

luftfugtigheden. Udfordringen er her at der er nødt til at være en forudbestemt ”cut-off”værdi, og her har 

man valgt 20 timer med over 85% luftfugtighed. Det er naturligvis dybt fagligt funderet, men man kunne 

også have valgt 15 timer og fået flere behandlinger eller 30 timer og fået færre. I det østlige Sønderjylland, 

hvor smittetrykket er enormt højt, burde man undersøge om der kunne være underliggende faktorer der 

gør sig gældende for de relative høje angrebsgrader. Èn af de ting der erfaringsmæssigt gør sig gældende i 

praksis i forhold til modelberegning er, at luftfugtigheden (som måles i 2 meters højde) typisk falder til 

under 85% tidligt på dagen, men afgrøden sagtes kan være plaskvåd nede i. Vi har tilbage i 2012 undersøgt 

dette og der er en klar forskel afhængig af hvor fugtmåleren sidder. Dette harmonerer også med den 

praksis der er i dyrkningen hvor det som hovedregel sagtens kan betale sig at bekæmpe i flere stadier, 

selvom et varslingssystem ikke nødvendigvis indikerer dette. 

Det er derfor ikke utænkeligt at der kunne være et potentiale i et varslingssystem som både tager højde for 

bladfugt og luftfugtighed. 

Det vil være oplagt at gentage projektet  

 


