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A: BESKRIVELSE AF DET GENNEMFØRTE PROJEKT 
 

1. Formål med projektet – hvad ønskede I at opnå med projektet  
Projektets formål er at undersøge sortsforskelle i vinterraps i modtagelighed for lys bladplet 
og få en bedre karakteristik af de enkelte sorter. Lys bladplet er en nyere svampesygdom, 
hvor der fra praksis vurderes forskelle i sorternes modtagelighed. Sygdom er svær at kende 
i marken og kan let forveksles med skader fra vinter på bladene.  Der er ikke tidligere 
vurderet på sorternes modtagelighed mod lys bladplet, men med en vurdering og 
efterfølgende karakter for modtagelighed kan der sikres et bedre sortsvalg samt bedre 
vurdere angreb i marken i henhold til sortens karakter.  
 

2. Kort beskrivelse af det gennemførte projekt og aktiviteter  
I 4 forsøg er der foretaget en forundersøgelse, hvor forsøgsansvarlige har indsendt blade til 
undersøgelse på laboratoriet ved SEGES. Herefter er der i start april måned gennemført 
vurdering i de 4 forsøg af procent angrebne planter og procent dækning på blade med lys 
bladplet. Vurdering er udført af SEGES, Nordic Seed og Teknologisk institut. Ca. 3 uger 
senere er der bedømt igen efter samme princip. I slutning af juni er gennemført en 
bedømmelse i 2 af de samme forsøg af angreb af lys bladplet på stængler. Der er udført 
bedømmelser i 25 sorter. 
Data er indsamlet og for de vurderede sorter er angivet en karakter for modtagelighed af lys 
bladplet med karakter fra 1-9 og angivet i Sortinfo.  
 
 
 

3. Blev målgruppe inddraget/informeret og hvordan (  
Der er udgivet flere artikler om emnet og karakter er indsat i sortinfo.dk. Der er i flere 
sortsreklamer fra sædekornsfirmaer og grovvarer henvist til de nye karakterer for lys 
bladplet. Derudover har karakterer været omtalt og angivet i flere nyhedsbreve fra lokale 
rådgivningsenheder i hele landet.  
 

4. Projektets leverance(r) (angiv fx faglige artikler, rapporter, afholdte 
demonstrationsarrangementer, mv.)  Der skal så vidt muligt indsættes 
links. 

En vurdering af om der er forskel i vinterrapssorternes modtagelighed over for lys bladplet 
og en karakter angivet i sortinfo.  
 
Der er udgivet artikel på landbrugsinfo d. 16. april med første resultater fra forsøgene:  
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/b/4/plantebeskyttelse_vinterrapssorters_modtagelighed_lys_bladplet 

 
 
Der er udgivet artikel på landbrugsinfo d. 12. august med resultater fra sidste bedømmelse i 
juli og en statistisk analyse af sammenhæng mellem bladangreb tidligt i sæson og 
stængelangreb senere i sæson. Der blev opnået god sammenhæng, og da det er lettere at 

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/5/b/4/plantebeskyttelse_vinterrapssorters_modtagelighed_lys_bladplet
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vurdere stængelangreb kan det blive fremtidens metode at vurdere sorternes 
modtagelighed på: 
https://www.landbrugsinfo.dk/public/6/c/4/plantebeskyttelse_vinterrapssorternes_modtagelighed_lys_bladplet_vurderet_ud_fra_stangelangreb 
 

På sortinfo.dk vises karakter for modtagelighed for lysbladplet for de 25 sorter. Karakteren 
kan tilvælges. Der er nederst i dokument indsat et skærmbillede heraf. 
 

5. Hvordan blev projektet/resultater formidlet? (hvis relevant kan henvises 
til ovenstående punkt) 

I punkt 4 er gennemgået de artikler, der er udgivet om projektets resultater. 
 
 

6. Hvordan vurderes projektet at have bidraget til øget viden om reduktion 
i pesticidforbruget? 

Der har været stor omtale om projektets resultater og mange har vurderet på karakteren for 
modtagelighed ved sortsvalg i efteråret 2020. 
I foråret blev første artikel udgivet så tidligt, at der stadig flere steder kunne være aktuelt at 
bekæmpe sygdommen. 2020 var et år med ganske udbredte angreb af lys bladplet i en lang 
periode, så projektet blev iværksat i et ”godt år” sygdomsmæssigt. Her indgik sortens 
modtagelighed i vurdering af behov for indsats mod lys bladplet.  
 

7. Giver projektet anledning til forslag om opfølgende projekter, som I 
ønsker at formidle til Miljøstyrelsen, kan dette anføres her. 

Der ønskes i 2021 at gentage vurdering i de mest dyrkede sorter af vinterraps, så 
nytilkomne sorter kan vurderes og gengangere kan vurderes under nye forudsætninger.  

 

 

Skærmbillede af sortinfo med udsnit af bedømte sorter med karakter for 

modtagelighed for lys bladplet 

  

https://www.landbrugsinfo.dk/public/6/c/4/plantebeskyttelse_vinterrapssorternes_modtagelighed_lys_bladplet_vurderet_ud_fra_stangelangreb
https://sortinfo.dk/#/overview/88012120/latestYear/LF
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B: REGNSKAB 
 

Samlet beløb der er indgået kontrakt for 100.000Kr. 

Beløb der faktureres for projektet (detaljer anføres i tabel 1) 100.000Kr. 

Difference 0.Kr. 

 
Tabel 1: Omkostninger 

Indkøb af udstyr, transportomkostninger, materialer, lønninger (pr. 
organisation) mv. 

Omkostning kr. 

98 timer SEGES, Nordic Seed og Teknologisk Institut 100.000 

  

  

  

  

  

  

  

  

I alt 100.000 

 
  


