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Hovedkonklusion / sammendrag 
Det har ikke været muligt i i alt 54 landsforsøg i 2019-2020 at finde sikre sammenhænge mellem antal 

risikoperioder ifølge den tyske varslingsmodel ”SkleroPro” og angrebsgraden af knoldbægersvamp i 

vinterraps. En overvægt af forsøg med svage angreb gør det vanskeligere at evaluere modellen. Der-

udover har det af forskellige årsager i begge år vist sig vanskeligere end forventet at fremskaffe vejr-

data fra vejrstationerne i forsøgene. Der er derfor i stedet i en del forsøg benyttet vejrdata fra DMI, der 

er baseret på vejrdata fra 10x10 km grid. Det har i flere tilfælde også været vanskeligt at fremskaffe 

sædskifteoplysninger tilstrækkeligt mange år tilbage i tiden. 

Dog viser en udvidet analyse med i alt 71 landsforsøg fra perioden 2006-2020 sikker sammenhæng 

mellem risikoperioder før/efter vækststadie 65 og angrebsgraden. For at finde evt. sammenhænge er 

det nødvendigt med en relativ præcis optælling af angrebsgraden.  

 

Introduktion  
Angreb af storknoldet knoldbægersvamp kan være meget tabsgivende i raps. Det er svært at forud-

sige angrebsgraden, hvorfor der ofte foretages en forebyggende sprøjtning under blomstring. Der er i 

Danmark i dag ikke et godt beslutningsstøtteværktøj til at forudsige angrebsgraden af knoldbæger-

svamp.  

 

Der findes en tysk varslingsmodel ”SkleroPro”, der på baggrund af den relative luftfugtighed og tempe-

ratur definerer en risikoperiode. Modellen ønskes afprøvet under danske forhold og om muligt tilpasset 

danske forhold. Modellen ønskes på sigt at kunne bruges til et beslutningsstøtteværktøj via et IT-pro-

gram, således at der i større grad end i dag kan sprøjtes efter en reel behovsvurdering. 

 

Modellen er i 2020 afprøvet i 41 landsforsøg. De 25 forsøg er støttet af IPM-midler fra Miljøstyrelsen 

og 16 forsøg er støttet af Promilleafgiftsfonden.  

 

Materialer og metoder  
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Der er i 2020 udført 41 landsforsøg, der skal vurdere muligheden for at bruge risikoperioder til at fast-

lægge behovet for at bekæmpe knoldbægersvamp. Der har været opsat en vejrstation fra firmaet 

FieldSense i umiddelbar nærhed af forsøgene. I mange tilfælde er dog anvendt vejrdata fra DMI. Des-

værre har der været problemer med fugtmåleren på vejrstationerne, og denne er i mange tilfælde ble-

vet skiftet for sent af FieldSense på forsøgslokaliteterne, hvorfor vejrdata ikke har kunnet følges eller 

ikke har kunnet følges i hele den ønskede periode omkring blomstring. Hvor den ”gamle” fugtmåler er 

anvendt, er vejrdata i mange tilfælde upålidelige og derfor ikke anvendt i disse analyser. Der er derfor i 

mange tilfælde anvendt data fra DMI, som trækker data i 10x10 km grid, og som derfor ikke kan anses 

for at være 100 pct. repræsentative for de enkelte lokaliteter, hvor forsøgene har været placeret. 

 

Angrebene af knoldbægersvamp er bedømt af lokale konsulenter i ubehandlede områder af markerne. 

Risikoen for angreb af knoldbægersvamp øges ved hyppig rapsdyrkning. Der er derfor også indhentet 

oplysninger om hyppigheden af rapsdyrkning i forsøgene i form af sædskiftehistorik for den enkelte 

mark, så langt tilbage i tiden det er muligt at skaffe data. 

 

Den tyske model SkleroPro angiver en risikoperiode for knoldbægersvamp ved mindst 23 timer med 

over 86 procent relativ luftfugtighed og samtidig en temperatur over 7°C. Rapsen er modtagelig for an-

greb, når der ligger nedfaldne kronblade på løvbladene, fordi svampen bruger kronbladene som ”mad-

pakke” til at trænge ind i stænglerne. Angreb kan derfor ske over 4-5 uger under blomstringen. En 

lang blomstringsperiode fremmer angreb. Bekæmpelse i vækststadie 65 (50-60 procent af blomsterne 

på hovedskuddet er åbne) har oftest været det bedste bekæmpelsestidspunkt.  

 

Resultater og diskussion  
I tabel 1 nedenfor (tabel 15 fra Oversigt over Landsforsøgene 2020, side 164) ses antallet af risikope-

rioder omkring vækststadie 65. Antal risikoperioder i perioderne 21,15 og 10 dage før hhv. efter 

vækststadie 65 er vist. Foråret 2020 var meget tørt, og kun på to lokaliteter har der været en risikope-

riode. Der er op til 30 til 85 procent angrebne planter på de tre lokaliteter med mest angreb, men her 

har der ikke været nogen risikoperiode.  

 

I Oversigt over Landsforsøgene 2019, side 161 ses resultater af 13 tilsvarende forsøg i 2019. I 2019 

blev mange af vejrstationerne desværre modtaget for sent på forsøgslokaliteterne, hvorfor vejrdata 

ikke kunne følges i hele den ønskede periode omkring blomstring. Der mangler derfor i en del af forsø-

gene vejrdata særligt for perioden før vækststadie 65. 

 

Der er foretaget en samlet statistisk analyse af forsøgsresultater fra de to år. 

 

I gennemsnit af de 54 forsøg var der 4,5 rapsfrie år i sædskiftet (minimum=3 år, maksimum=7 år). Ses 

på antal år siden der sidst blev dyrket raps på arealet, fås ligeledes et gennemsnit på 4,5 år (mini-

mum=3 år, maksimum=7 år). 

 

Det kunne i modsætning til andre undersøgelser ikke påvises nogen sammenhæng mellem gennem-

snitligt antal rapsfrie år i sædskiftet og angrebsgraden (se figur 1). Konklusionen var den samme, når 

der i stedet ses på antal år siden sidste rapsafgrøde og angrebsgraden (data ikke vist). 

 

Ses på analyse af antal infektionsperioder (mindst 23 timer med over 86 procent luftfugtighed og over 

7 °C) og angreb af knoldbægersvamp for forsøgene i 2019 og 2020 kunne der heller ikke findes nogen 

sikre sammenhænge mellem disse variabler. Dette kan muligvis tilskrives, at der i 2019 og især i 2020 

har været ganske få infektionsperioder og i mange forsøg moderate angreb af knoldbægersvamp. 
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Et eksempel på en analyse er vist i figur 2. Der er lavet mange sådanne analyser, idet der som ’x-vari-

abel’ er anvendt henholdsvis 10, 15 og 21 dage før vækststadie 65, henholdsvis 10, 15 og 21 dage 

efter vækststadie 65, og endelig henholdsvis 10, 15 og 21 dage før/efter vækststadie 65, således at 

forskellige perioder omkring blomstring er belyst. 

 

Figur 3 viser tilsvarende sammenhæng mellem pct. angrebne planter og antal risikoperioder 21 dage 

efter vækststadie 65. Men da der ikke kunne findes sikre sammenhænge i nogen af disse analyser, er 

der ikke vist flere figurer her. 

 

Tabel 1. Varsling for knoldbægersvamp 2020. Kilde: Oversigt over Landsforsøgene, tabel 15, side 

164. 

 

 

 

Heller ikke når der ses samlet på sammenhængen mellem sædskiftehistorik, risikoperioder og pct. an-

grebne planter kan der påvises nogen sikre sammenhænge. Dette kan ikke undre i lyset af, at variab-

lerne hver for sig ikke viser nogen sammenhæng. 
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Figur 1. Sammenhæng mellem gns. antal rapsfrie år i sædskiftet og pct. angrebne planter i 54 

landsforsøg 2019-2020. Regressionslinjen har ligningen y=9,5 – 0,24 x, og sammenhængen er 

langt fra statistisk sikker (r2=0.0003). 

 

 

 

Figur 2. Sammenhæng mellem antal risikoperioder (mindst 23 timer med RH over 86 pct. og tempe-

ratur over 7 °C) beregnet for en periode på 21 dage før/efter vækststadie 65 og pct. angrebne plan-

ter i 54 landsforsøg 2019-2020, heraf var 30 forsøg med vejrdata. Hvert punkt svarer til et forsøg. 

Regressionslinjen har ligningen y=9,5 + 1,09 x, og sammenhængen er langt fra statistisk sikker 

(r2=0.0045). 
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Figur 3. Sammenhæng mellem antal risikoperioder (mindst 23 timer med RH over 86 pct. og tempe-

ratur over 7 °C) beregnet for en periode på 21 dage efter vækststadie 65 og pct. angrebne planter i 

54 landsforsøg 2019-2020, heraf 44 med vejrdata. Regressionslinjen har ligningen y=7,8 + 1,8 x, og 

sammenhængen er langt fra statistisk sikker (r2=0.0088). 

 

 

For at få flere data med angreb af knoldbægersvamp er der yderligere udvalgt landsforsøg fra perio-

den 2006 til 2019 med kraftigere angreb af knoldbægersvamp. Der er udvalgt i alt 17 landsforsøg med 

6 til 76 procent planter angrebet af knoldbægersvamp i ubehandlede forsøgsled, og der er fundet DMI-

vejrdata frem for disse. Der foreligger desværre ikke sædskifteoplysninger for disse 17 forsøg. 

 

Der er foretaget en samlet statistisk analyse, hvor også disse 17 landsforsøg indgår. Ved en samlet 

analyse af antal infektionsperioder (mindst 23 timer med over 86 procent luftfugtighed og over 7 °C) 

og angreb af knoldbægersvamp, kunne der i flere tilfælde findes en sikker sammenhæng mellem risi-

koperioder og pct. angrebne planter. 

 

I figur 4 ses sammenhængen mellem antal risikoperioder i 21 dage før/efter vækststadie 65 og angreb 

af knoldbægersvamp for alle 71 forsøg, mens figur 5 viser tilsvarende figur, men med risikoperioder 21 

dage efter vækststadie 65. 

 

Analyser af kombinationer af forskellige perioder f.eks. antal risikoperioder 10 dage før og 21 dage ef-

ter vækststadie 65 viste ikke bedre sammenhænge. Men det er dog værd at hæfte sig ved, at inklusio-

nen af de ”gamle” forsøgsdata betyder, at sammenhængen mellem risikoperioder og pct. angrebne 

planter bliver statistisk sikker og numerisk positiv som forventet. 
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Figur 4. Sammenhæng mellem antal risikoperioder (mindst 23 timer med RH over 86 pct. og tempe-

ratur over 7 °C) beregnet for en periode på 21 dage før/efter vækststadie 65 og pct. angrebne plan-

ter i 71 landsforsøg fra perioden 2006-2020, hvoraf der findes vejrdata fra 47. Regressionslinjen har 

ligningen y=13,4 + 7,1 x, og sammenhængen er positiv og statistisk sikker (r2=0.15, p=0,007). 

 

 

 

Figur 5. Sammenhæng mellem antal risikoperioder (mindst 23 timer med RH over 86 pct. og tempe-

ratur over 7 °C) beregnet for en periode på 21 dage efter vækststadie 65 og pct. angrebne planter i 

71 landsforsøg fra perioden 2006-2020, hvoraf der var vejrdata fra 61. Regressionslinjen har lignin-

gen y=11,6 + 8,4 x, og sammenhængen er positiv og statistisk sikker (r2=0.094, p=0,016). 
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Konklusion  
Der er behov for flere data til at teste og justere modellen, og især er der brug for marker med hyppi-

gere risikoperioder og/eller kraftigere angreb i ubehandlet.  

 

Forsøgene er igangsat i 2019, fordi der er kommet vejrstationer, som kan måle vejrdata tæt på for-

søgsarealerne. I både 2019 og 2020 har der dog været udfordringer med at få vejrstationerne til at 

fungere rettidigt. Hvis angreb af knoldbægersvamp i stedet sammenholdes med vejrdata i 10x10 km 

grid (DMI-data), vurderes det at være vanskeligere at finde evt. sammenhænge mellem vejrdata og 

angreb af knoldbægersvamp. 

 

Da knoldbægersvamp er en sædskiftesygdom, er det også vigtigt med oplysninger om sædskiftet 20-

25 år tilbage i tiden. Dette har også været en udfordring for flere marker. Endvidere kan det være van-

skeligt at vurdere angrebsgraden af knoldbægersvamp præcist, og skal disse undersøgelser fortsætte, 

bør det overvejes at lade samme person foretage bedømmelserne i alle forsøgene. 

 

Hvis der kan skaffes ressourcer til det, kunne det være interessant at ”skrue på” kriterierne for risiko-

perioderne med henblik på at finde bedre sammenhænge. For eksempel er de 86 pct. relativ luftfugtig-

hed og 7 °C jo ikke mejslet i granit som noget objektivt kriterium for infektionsgunstigt vejr for knold-

bægersvamp. Det er også diskutabelt, om f.eks. én enkelt time med lavere luftfugtighed i en periode 

med f.eks. 24 timers ”risikovejr” nulstiller situationen, sådan som modellen egentlig siger. 

 

Et analysearbejde, hvor der systematisk skrues på variablerne, der indgår i modellen, kræver dog i ly-

set af den store variation i angrebsgrader et større datamateriale, og særligt et materiale med data fra 

flere forsøg, hvor der har været meget smittefavorabelt vejr omkring vækststadie 65.  

 

Det er således vurderet, at der ikke har været basis for at bruge flere ressourcer på analysen af det 

foreliggende forsøgsmateriale. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


