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A: BESKRIVELSE AF DET GENNEMFØRTE PROJEKT 
 

1. Formål med projektet – hvad ønskede I at opnå med projektet  
Formålet med projektet var at undersøge, om den tyske varslingsmodel ”SkleroPro”, der på 
baggrund af den relative luftfugtighed og temperatur definerer risikoperiode for angreb af 
storknoldet knoldbægersvamp i vinterraps, kan anvendes og med tilpasninger anvendes til 
varsling under danske forhold mod storknoldet knoldbægersvamp. Modellen ønskes 
anvendt som beslutningsstøttemodel med brug af lokale vejrdata, således der i større grad 
end i dag kan sprøjtes efter reelt behovsvurdering.  

2. Kort beskrivelse af det gennemførte projekt og aktiviteter  
I 2020 er der udført 41 landsforsøg, hvor der er opsat lokal vejrstation til opsamling af data 
og varsling af riskoperioden. Risikoperioden er i den tyske model mindst 23 timer med over 
86 % relativ luftfugtighed og samtidig temp. over 7 grader.  Herefter er der behandlet, hvis 
risikoperioden er overskredet. Angreb af knoldbægersvamp er bedømt af lokale konsulenter 
i ubehandlet områder i marken. 
Af de 41 landsforsøg er de 25 støttet af miljøstyrelsens projekt IPM projekt her. I 2020 var 
det et tørt forår, og derfor ikke store angreb af storknoldet knoldbægersvamp. Derudover 
har der været udfordringer med vejrstationer, hvor fugtighedsmålere er udskiftet undervejs 
og DMI data er anvendt i stedet.  
Datamaterialet for 2020 var varierende pga det lave smittetryk. Derfor er projektet her 
udvidet til yderligere analyser. I første omgang blev 2019 forsøgsdata for lignede 
forsøgsserie inddraget i analysen. Det bidrag gav desværre ikke bedre datagrundlag for at 
vurdere modellen. Herefter udvidede vi til at indhendte data tilbage fra 2006 fra 
landsforsøgene. Dermed blev datagrundlag større, men baggrundsoplysninger om markens 
sædskifte blev dårligere. Udvidelsen af datagrundlag betød dog, at der nu kunne beregnes 
på modellens sikkerhed og der blev vist en sikker sammenhæng mellem risikoperioder og 
angreb.  
I rapporten ”test af tysk varslingsmodel for knoldbægersvamp i raps i 2019-2020 og 2006-
2020 kan læses resultater og vurderinger af model samt diskussion. Rapporten hentes her. 
 

3. Blev målgruppe inddraget/informeret og hvordan (  
Forsøgene viste, at der er stor usikkerhed om vejrdata og ikke mindst viste forsøgene, at 
varsling for storknoldet knoldbægersvamp er vanskelig. En udvikling af et sikkert 
beslutningsstøttesystem skal bero på et stort datagrundlag.  
 

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

Der er udført 25 landsforsøg støttet af projektet her, og der er udført et stort analysearbejde 
for at verificere modellen. Dette analysearbejde blev undervejs udvidet at omfatte data helt 
tilbage med data fra 2006.  

https://www.landbrugsinfo.dk/-/media/landbrugsinfo/public/1/8/0/rapport_test_tysk_varslingsmodel_knoldbagersvamp.pdf
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Der er udgivet en rapport om varslingsmodellen og dens sikkerhed/anvendelse i fremtiden. 
Den er publiceret på landbrugsinfo, hvori der er link til større rapport: 
https://www.landbrugsinfo.dk/basis/8/6/0/plantebeskyttelse_test_af_tysk_varslingsmodel_knoldbagersvamp_raps 
 

Rapporten er ligeledes tilsendt Miljøstyrelsen. 
 
Data fra forsøg og kommentar er vist i Oversigt over landsforsøg 2020 s. 163 
 

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

Se ovenstående 
 
 

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

Projektet har vist, at udvikling af beslutningsstøttemodel kræver stort datagrundlag. 
Projektet har også vist, at modellen har visse udfordringer og kræver stadig en vis tilpasning 
til danske forhold. Projektet har dog vist, at det synes muligt med tilpasninger at anvende en 
beslutningsstøttemodel til forudsigelse af angreb af storknoldet knoldbægersvamp.  
 
 

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

Projektet viser, at der stadig er behov for afprøvning og tilpasning af modellen, inden den 
kan implementeres. Modellen tilsiger, at én enkelt time med lavere luftfugtighed i perioden 
med risikovejr nulstiller situationen. Det vurderes ikke at være helt korrekt under danske 
forhold.  

 

  

https://www.landbrugsinfo.dk/basis/8/6/0/plantebeskyttelse_test_af_tysk_varslingsmodel_knoldbagersvamp_raps
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B: REGNSKAB 
 

Samlet beløb der er indgået kontrakt for 150.000 Kr. 

Beløb der faktureres for projektet (detaljer anføres i tabel 1) 150.000 Kr. 

Difference 0Kr. 

 
Tabel 1: Omkostninger 

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

Omkostning kr. 

Forsøg 115.000 

Analyse og rapport 35.000 

  

  

  

  

  

  

  

I alt 150.000 

 
  


