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Sammanfattning 
Bladmögelbehandling av potatis står för en stor del av det totala fungicidanvändandet i Sverige. 
Merparten av behandlingarna utförs ”enligt plan” med liten behovsanpassning. Under 2010 
genomfördes ett projekt där lantbrukare fått del av bladmögelprognoser som tagits fram i 
programmet PlantPlus. Rådgivare har antingen utfört alla mätningar och registreringar eller hjälpt 
lantbrukarna att komma igång med att registrera samt ta fram och tolka resultaten. Syftet var att öka 
behovsanpassningen av bladmögelbekämpningen i odlingarna. 

Lantbrukarna som använt prognosmodellen för första gången anser att de sprutat lika många eller 
något färre gånger detta år jämfört med ett normalår. Användarna tror att prognosen kommer att 
påverka bladmögelstrategin mer nästa år. De flesta vill fortsätta med Dacom kommande år och 
tycker även att de kan rekommendera andra odlare att prova.  

För att ett större antal brukare och rådgivare ska använda prognosmodeller bör det skapas 
prognosmodeller som är webb eller telefonbaserade. Lantbrukarna behöver dessutom någon form av 
rådgivningstjänst som stöd för att komma igång med och våga lita på och följa prognosmodeller. 
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Förord 
Detta projekt har finansierats av Jordbruksverket och utförts under säsongen 2010 av Henrik Stadig, 
Hushållningssällskapet Skara (projektledare), Anita Gunnarsson och Maria Olsson, 
Hushållningssällskapet Kristianstad, Karl-Fredrik Olsson, Lyckeby Starch samt Kajsa Hedlund, Hans 
Hedström och John Dahlberg, HS Rådgivning Agri AB i Blekinge. Totalt har 27 lantbrukare i 
Kristianstad, Blekinge, Kalmar och Skaraborg deltagit i projektet dessa har antingen fått prognoser via 
SMS och Fax eller haft Dacom installerat i egna datorer. 

 

Bakgrund 
Potatis står för ca 40 % av den totala användningen av fungicider svenskt lantbruk. Att försöka 
minska denna användning är av stor vikt. Ett problem i sammanhanget är att ett uppslag av 
bladmögel kan leda till katastrofala följder för lantbrukaren, det finns alltså inga utrymmen för att 
”chansa”. 

Ett sätt att förbättra träffsäkerheten vid bekämpning är att använda sig av prognosmodeller. Dessa 
visar sig fungera mycket bra men används tyvärr i liten utsträckning av lantbrukare. Anledningarna till 
den relativt lilla användningen kan vara flera, t ex att det upplevs besvärligt, ett antal parametrar 
skall tas fram varje vecka och dessa skall matas in i datorn. Dessutom är det en kostnad för inköp av 
väderstation och en årlig abonnemangskostnad för programmet. 

Dacom är ett program som bygger på väderdata från en lokal väderstation och veckovis inmatning av 
planthöjd, tillväxt, utvecklingsstadium och marktäckning av potatisen. Utförda bekämpningar 
avseende preparat och dos matas in vid bekämpningstillfället. Efter att alla data är inmatade får man 
en aktuell bladmögelrisk och en bekämpningsrekommendation. Programmet har funnits i många år. 
De rekommendationer programmet ger verkar fungera väl. 

 

Syfte 
Det övergripande syftet med projektet var att öka behovsanpassningen av bladmögelbekämpning i 
potatis med hjälp av prognosmodellen Dacom. Målet var att identifiera hinder och möjligheter för att 
nå en ökad användning av prognosmodellen a) som verktyg för lärande om bladmögel, b) som ett 
beslutshjälpmedel kring bladmögelbekämpning.  

Projektet syftade också till att sprida intresset för prognosmodeller och kunskaper i hur de används 
bland lantbrukare så att användningen ökar.  
Material och metoder - programanvändning 
Projektet har genomförts på i två områden i Sverige dels i Kristianstad-Blekinge-Kalmar området 
(senare endast benämnt som Stärkelseområdet) och dels i Skaraborgsområdet. Skaraborgsområdet 
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domineras av matpotatis och samtliga fält som varit med i prognosen var matpotatis för inlagring. 
Samtliga fält i Stärkelsesområdet var stärkelseodlingar. 

De deltagande odlarna i Stärkelseområdet fick all programvara installerad i hemdatorer, lantbrukarna 
gjorde alla nödvändiga mätningar och registreringar själva men hade hela tiden möjlighet att få 
support från ansvariga rådgivare på Hushållningssällskapet eller Lyckeby Starch. 

Odlarna i Skaraborg hade ingen programvara installerad. Dessa lantbrukare meddelade 
Hushållningssällskapet om behandlingar på de aktuella fälten. En gång i veckan körde 
Hushållningssällskapet en ”runda” och gjorde samtliga graderingar och mätningar i fält. Dessa 
uppgifter matades sedan in i Dacom och sammanställdes i en ”Bladmögelprognos”. Prognosen 
skickades via fax och E-mall ca tre gånger per vecka till lantbrukarna. Se bilaga 3 

Samtliga odlare som medverkat i projektet har även fått information under bekämpningssäsongen 
via fältvandringar och Erfagrupper. I Stärkelseområdet hölls en uppföljningsträff strax efter 
potatisupptagningen avslutats. 

 

Programanvändning - resultat och diskussion 
Att följa en prognosmodell är egentligen inte så konstigt, men hur värderar man hur det gått? Ett 
alternativ är att inventera alla fält för att se om det finns bladmögel. Under augusti inventerades alla 
fält okulärt genom att gå över fältet. Enstaka bladmögelangrepp upptäcktes men samtliga berodde 
på sprutmistor eller att bekämpningar satts in vid fel tidpunkt eller med fel preparattyp i förhållande 
till prognosmodellens rekommendation. Ett annat sätt att värdera resultatet är att titta på antalet 
tillfällen då programmet varnar för ”stor risk för angrepp”. I tabellerna på kommande sidor är antalet 
behandlingar samt antalet gånger det uppstår ”storrisk” redovisat. Storrisk definierades som 
perioder med riskpoäng över prognosmodellens gränsvärde (d v s bekämpningströskel). Odlarna är 
av integritetsskäl benämnda med spjutets begynnelsebokstav + en siffra. Beteckningen ”Granne” är 
bekämpningsinsatsen enligt en sprutjournal som vi fått från en odlare i närområdet och som inte 
varit delaktig i projektet. Antalet gånger med ”storrisk” för grannskiftet är endast redovisat i tre fall 
(Skara, Ramdala), denna uppgift skall tas med stor försiktighet då den faktiska tillväxten inte är mätt 
under året. ”Optimal” är den bekämpningsinsats som skulle ha gjorts om man fullt ut följt 
prognosmodellens rekommendation – dock med avslutning av bekämpningen i lämplig tid innan 
upptagningen. 
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Sammanställning av bladmögeltryck, och behandlingar per område 

Ramdala 
Deltagande lantbrukare odlade uteslutande stärkelsepotatis.  

 

Spjut Brukare Sort Gräns
Antal 
behandlingar

Antal 
tillfällen för 
"storrisk" 

Ramdala R1 Kuras 250 8 1
Ramdala R2 Kuras 250 6 3
Ramdala R2 Kuras 250 7 3
Ramdala R3 Kardal 250 6 1
Ramdala R3  Producent 250 6 1
Ramdala R4 Producent 250 8 1
Ramdala R5 Kuras 250 7 3
Ramdala R5  Kuras 250 8 3
Ramdala Optimal Kuras 250 5 0
Ramdala ”Granne” Kuras 250 8 1
 

Vassmolösa 

Spjut Brukare Sort Gräns 
Antal 
behandlingar

Antal 
tillfällen 
för 
"storrisk" 

Vassmolösa V1 Kuras 250 9 0 
Vassmolösa V1  Elkana 400 9 0 
Vassmolösa V2 Seresta 400 7 0 
Vassmolösa V2 Kardal 250 7 0 
Vassmolösa V2  Kuras 250 7 0 
Vassmolösa V3 Kuras 250 8 2 
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Lister 

 

Spjut Brukare Sort Gräns 
Antal 
behandlingar

Antal 
tillfällen 
för 
"storrisk"

Lister L1 Kuba 250 9 1
Lister L2 Seresta 250 7 4
Lister L2  Kuba 250 6 2
Lister L3 Seresta 250 9 0
Lister L3 Kuba 250 9 0
Lister L4  Seresta 250 10 1
Lister L4 Seresta 250 10 1
Lister Optimal Kuba 250 7 1
Lister ”Granne” Seresta 250 10 2

 

Vittskövle 

 

Spjut Brukare Sort Gräns 
Antal 
behandlingar

Antal 
tillfällen 
för 
"storrisk" 

Vittskövle L1 Kardal 300 9 1 
Vittskövle L2 Kuras 250 7  
Vittskövle Optimal Kuras 300 4 0 
Vittskövle ”Granne” Kuras 250 10 ? 
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Hönedal 

 

 

Spjut Brukare Sort Gräns 
Antal 
behandlingar

Antal 
tillfällen 
för 
"storrisk" 

Hönedal H1 Kuras 300 4  
Hönedal H2 Kuras 300 7 5 
Hönedal H3 Elkana 400 8 2 
Hönedal H3 Kuras 250 10 3 
Hönedal H3  Kuras 250 9 2 
Hönedal Optimal Kuras 250 5 0 
Hönedal ”Granne” Kuras 250 8  
 

Kommentarer om året i Stärkelseområdet, Kristianstad. 
I området runt Kristianstad fanns två väderspjut utsatta under årets säsong, ett i Vittskövle och ett på 
en gård utanför Fjälkinge.  

Första varningen från området utanför Fjälkinge kom tidigt i juni, då alla potatisplantorna i vissa fall 
ännu inte kommit upp. Brukarna valde då att inte ta hänsyn till denna varning, utan bekämpade först 
senare, när potatisen var något större.  Från 20 juni till 15 juli var det torrt klimat i 
Kristianstadstrakten och bladmögeltrycket gick ner. Dock utfördes många bekämpningar på grund av 
oro för bladmögelangrepp då raderna började sluta sig. I slutet av juli och början av augusti ökade 
trycket och med det också bekämpningsfrekvensen.  

Spjutet på Vittskövle mosse hade i början några tekniska problem, så en eventuell första topp av 
bladmögeltryck missades.  Trycket var fortsatt lågt under juni och juli, med några få toppar. 
Bekämpningar utfördes kanske lite för tidigt, på grund av rutiner och oro att missa ett tidigt angrepp. 
Det stora bladmögeltrycket kom i början och mitten av augusti, med höga varningspoäng. Där 
utfördes ganska många bekämpningar, i september var trycket också högre, men få bekämpningar 
utfördes på grund av planlagd upptagning.  

I området uppkom inte många tydliga bladmögelangrepp. Ett utav de deltagande fälten hade 
angrepp, men detta kan förklaras med att bekämpningarna inte utförts till fullo enligt modellen.  
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Kommentarer från Stärkelseområdet, Blekinge 
I Blekinge fanns också 2 väderspjut utsatta, ett på Lister i västra Blekinge och ett på Ramdalaslätten i 
östra Blekinge. Sättning och/eller uppkomst var i år något senare än vanligt p.g.a. kall väderlek. 
Lantbrukarna registrerade ”uppkomst” för sina resp. odlingar mellan 1 juni och 14 juni. När ”uppkomst” 
registreras i Dacom startas prognosen. Liksom i Kristianstad kom en varning om förhöjd infektionsrisk 
tidigt på säsongen (10 juni). I ett av fälten på Lister överskreds poängen för bekämpning men lämnades 
utan åtgärd, eftersom det bara var en vecka efter uppkomst och första bekämpningen brukar göras när 
raderna sluter sig. För övriga tidiga fält var infektionsrisken under bekämpningströskeln och för fält med 
registrerad uppkomst efter 10 juni uteblev den första varningen av förklarliga skäl. Efter denna 
inledande korta period med gynnsamma förhållanden för bladmögel (enl. Dacom) kom ett omslag till 
torrt väder. Det varade till halva juli. Dacom gav låga riskpoäng. Under denna period gjordes ändå den 
första bekämpningen när raderna slöt sig hos de flesta odlarna. Dacoms låga poäng förbryllade, 
eftersom flera bladmögelfynd gjordes i månadsskiftet juni-juli, i obehandlad matpotatis, i överliggare 
samt i det fält som hade fått utslag för bekämpning 10 juni. Dock utvecklades inte bladmögelfyndet i 
prognosfältet till ett riktigt angrepp. Granskning av väderdata i efterhand tyder på att förutsättningarna 
för bladmögel var så ogynnsamt under den torra perioden att angreppet torkade in av sig självt. En 
ovanligt regnig och besvärlig period inleddes i mitten av juli, som karaktäriserades av högt infektionstyck 
och svårigheter att bekämpa optimalt. Dessa förhållanden varade i princip säsongen ut. Lantbrukarna 
måste också ta hänsyn till risken för Alternaria (torrfläcksjuka), som kan ge allvarliga angrepp i 
stärkelsepotatis. Förutsättningarna för att förlänga intervallen mellan bekämpningarna, som de flesta 
lantbrukarna hade hoppats på, var sämre i år än ett normalår. Samtliga fält besiktigades i början av 
september. Alla fält klarade sig från bladmögelangrepp även om enstaka fläckar gick att hitta, de flesta 
inaktiva. 
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Dimbo 
 

 

 

 

 

Spjut Brukare Sort Gräns 
Antal 
behandlingar

Antal 
tillfällen 
för 
"storrisk" 

Dimbo D1 Asterix 200 8 2 
Dimbo D2 Bintje 200 7 1 
Dimbo D3 Bintje 200 7 4 
Dimbo D4 Melody 200 8 0 
Dimbo D4 King 200 8 1 
Dimbo Optimal Asterix 200 6 0 
Dimbo 1 gång/v Asterix 200 9 4 
 

 

 Skara 

Spjut Brukare Sort Gräns 
Antal 
behandlingar

Antal 
tillfällen 
för 
"storrisk" 

Skara S1 Inova 200 7 3 
Skara S2 Inova 200 7 3 
Skara S3 Asterix 200 8 1 
Skara Optimal Asterix 200 6 0 
Skara 1 gång/v Asterix 200 9 4 
Skara ”Granne” Inova 200 6 5 
 

Kommentarer om året Dimbo och Skara. 
Första varningen kom ovanligt tidigt i år - den 10 juni - och då var planthöjderna mellan 5 och 10 cm. 
Detta ställde naturligtvis till en del huvudbry då det normalt aldrig bekämpas i detta stadium i 
området. Ingen av lantbrukarna valde att köra men det påverkade sannolikt besluten framåt. Någon 
vecka senare kom de första rapporterna om bladmögelangrepp i området. Det var färskodlingar som 
drabbats, kan konstatera att prognosen gjorde rätt. Efter detta följde en mycket lång period med lågt 
tryck. Tillväxten var god och mellan den 23:e juni och 1:a juli sprutades samtliga fält första gången. 
Sprutningarna skedde strax innan ”radslutning”. Notera att prognosen inte utlöste förrän den 10:e 
juli. Samtliga brukare valde alltså att köra ändå. Det finns flera anledningar till varför, dels stor 
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oskyddad biomassa och radslutning men framförallt var det en ”nervositet” från mig (Gruppansvarig) 
som gjorde att jag tyckte att det var dags att börja spruta. Samtliga fält som är med i prognosen är 
satta tidigt och för året tidig uppkomst övriga tidiga fält i området sprutades första gången runt den 
15:e juni (ca 25 cm planthöjd). Perioden efter 10 juli till 31 augusti kan sammanfattas enkelt genom 
stor nederbörd och höga tryck. 

Inga problem att hitta bladmögel på överliggare i området, vissa odlingar har också drabbats men det 
är uteslutande delar av fält som av olika anledningar inte blivit behandlade fullt ut. 

 

Lantbrukarnas erfarenheter och förväntningar. 
Det är ett begränsat antal lantbrukare dessutom är de inte på något sätt slumpade och detta skall 
därmed endast ses som erfarenheter från dessa grupper av brukare och inget annat. 

Skaraborgsområdet 
Intervjuundersökning 10-08-05 ”Skara-Dimbo”. Samtliga deltagare har deltagit i 
bladmögerådgivningen tidigare år. Entusiasmen är mycket varierande från ”OK jag är väl med i år 
också” till ”Det går inte att vara utan prognosen”. Den ”entusiastiska” gruppen har förändrat sitt 
beteende påtagligt. Från att ha bekämpat en gång per vecka till att följa de rekommendationer de 
fått från programmet. Lantbrukarna tycker själva att de startat senare med första bekämpningen. 
Innan lantbrukarna använde prognosen vågade dom inte dra isär behandlingarna vi torr väderlek. 
Argument som, ”vana att köra en speciell veckodag” och ”är det torrt vattnar jag och måste spruta av 
den anledningen” är vanliga.  

Under perioden perioden 15/7 till 15/8 var det mycket nederbörd och programmet 
rekommenderade ofta att behandla tätare än 1 gång per vecka. I detta läge valde lantbrukarna att i 
stor utsträckning endast behandla 1 gång per vecka. Det finns flera anledningar till detta den ena är 
att det inte går att behandla på grund av väta, men den andra som flera lantbrukare svarade är ”det 
har alltid gått bra med 1 vecka mellan behandlingarna, därför borde det räcka nu också”. 

Stärkelseområdet - nya odlare 
För 10 brukare i Stärkelseområdet var det första gången de provade prognosprogrammet. En intervju 
genomfördes före bekämpningssäsongen. Intervjun gjordes för att få del av hur brukarna normalt 
resonerar inför säsongen samt för att höra deras förväntningar av projektet. 

Samtliga odlare vill köra första körningen innan raderna sluter sig med kontaktverkande preparat. 
Intervallen efter detta varierade en del, någon brukare sa 5-10 dagars intervall, någon 6-7 dagar, men 
gemensamt för samtliga var att de tyckte att det gick att öka intervallen vid torr väderlek och att de 
minskade vid blöt väderlek. Totala antalet bekämpningar varierade mellan 8 till 12 mellan 
lantbrukarna. Ett par undantag finns, en lantbrukare som har mark inom ett vattenskyddsområde 
ville inte behandla mer än 5-6 gånger. En annan säger att han normalt kör 4 behandlingar per år i 
genomsnitt. För att komma ner i så få använder brukaren uteslutande translaminära och systemiska 
preparat.  
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Förväntan på projektet från dessa odlare som inte prövat förut var att minska antalet sprutningar och 
lära sig mer om bladmögelbekämpning. Odlarna säger även att de kommer nog inte att lita helt på 
prognoserna utan ha det som en del i sitt beslutsunderlag. 

Stärkelseområdet - odlare som varit med tidigare 
Resten av odlarna i Stärkelseområdet var med i prognosverksamhet 2009, hos dessa brukare gjordes 
motsvarande intervjuundersökning. Även dessa odlare ville köra första bekämpningen innan 
radslutning, men nu ville de även se vad ”Dacom säger”. 

Antal bekämpningar, intervall och preparatval skiljer sig knappast heller mot förstagångsgruppen men svaren 
blev utförligare och prognosen har påverkat deras beslut. ”Ett normalår bekämpar jag 8-9 gånger, förra året 
klarade jag mig med 6 resp. 7 behandlingar. Jag sparade alltså 2 körningar, fast jag ändå tyckte att jag körde 
extra före semestern. Jag brukar kunna tänja intervallen, eftersom jag bekämpar hela arealen på kort tid”. 

”Efter 1:a bekämpningen gör jag avvägningar enligt rekommendationer som kommer från Stärkelsen eller HS. 
Förra året när jag provade Dacom gjorde jag en större anpassning till vädret. Den vanliga rådgivningen känns 
ibland som skrämselpropaganda. Om Dacom sa annorlunda förra året så vågade jag vänta med 
bekämpningarna. Totalt kan det bli 7-9 behandlingar, 2009 klarade jag mig med 7 behandlingar.” 

”Jag tar hänsyn till väderförhållanden och blasttillväxt när jag anpassar intervallerna i den fortsatta 
bekämpningen. Jag fortsätter med samma överväganden. Förra året märkte jag att vissa 
väderförhållanden inte ökade bladmögeltrycket så mycket som jag hittills har trott, det var 
intressant”. 

”Har inga fasta intervall mellan behandlingarna längre. Ibland kan det vara 2-3 veckor mellan 
behandlingarna. Det beror på” 

Nedan följer några citat som speglar förväntningarna på att använda prognosmodellen för andra året: 

”Mina förväntningar på Dacom 2010 är att precis som 2009 spara minst 1 behandling, det betalar 
abonnemanget, resten är bonus. Genom ökad kunskap blir jag också säkrare när jag ska fatta beslut.” 

”Mina förväntningar på Dacom 2010 är att inbesparade bekämpningar ska betala abonnemanget, sedan vill 
man att större precision ska påverka skörden positivt också.” 

”Vid torrt och kyligt väder håller jag längre intervall, vid regnigt och fuktigt väder kortar jag intervallen. Dacoms 
prognoser har stämt överens med min egen uppfattning om när man kan förlänga intervallen och när man bör 
korta ner intervallen. Däremot kan jag säga att utan Dacom hade jag inte vågat förlänga intervallen så länge 
som jag gjorde 2009, efter en viss tid jag hade sprutat trots torrt väder, om jag inte hade haft prognosen som 
stöd.” 

”Det är svårt att säga hur många bekämpningar jag sparade med Dacom förra året men rent generellt tyckte 
jag att Dacom förlängde intervallen.” 

”Ser Dacom som en extra informationskälla inför besluten om bekämpning. Trycket av bladmögel 
styr.” 
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Slutsatser kring praktisk programanvändning 
Vid avslutningsträffen i Stärkelseområdet hjälptes deltagande odlare och rådgivare åt med att lista 
problem och hinder med prognosmodellen och möjliga lösningar för att få tillstånd en ökad 
användning av den eller av någon annan form av kvalificerat beslutsstöd (Bilaga 1). Trots att ett antal 
problem listades visar en enkät att flertalet av årets användare är intresserade av att fortsätta 
använda prognosmodellen och 11 av 12 tycker att de kan rekommendera prognosmodellen för andra 
lantbrukare (Bilaga 2). 85 % tror att programmet kommer att påverka deras bekämpningsstrategi 
mer nästa år än i år. På det hela taget är det svårt att se att det går att få ett bättre betyg från 
potatisodlarna än detta. Uppenbarligen går det att få lantbrukare att lita på en prognosmodell.  

Många lantbrukare anser att de kört färre behandlingar nu jämfört med andra år. De som är 
nystartade anser att prognosen kommer att få större betydelse nästa år (detta år har varit provår). 

Enligt sammanställningarna har lantbrukarna i allmänhet fått ett bättre bekämpningsresultat, färre 
gånger med stor risk för infektion, jämfört med ”rutinsprutningar”.  Det är inte den som kört flest 
gånger som fått bäst resultat, det är den som tajmat prognosen bäst. 

Odlarna i Skara/Tidaholm ser hellre att de får färdig information via fax eller SMS än har egen 
programvara. Argumenten har varit ”praktiskt”, ”slipper datahantering” och liknande. Notera dock 
att dessa lantbrukare inte provat någon programvara. I Stärkelseområdet hade samtliga användare 
tillgång till egen programvara vilket har den stora fördelen att man kan titta själv och dra slutsatser 
när man vill. Sannolikt blir lärandet kring bladmögel och olika principer för produktval avsevärt större 
hos de odlare som har eget abonnemang. Nackdelen är datahantering, gradering och mätning. 
Lantbrukarna har inte sett detta som något problem och fortsätter gärna med samma system.  

Systemet med att brukarna får Fax/SMS med färdigprocessade data bygger på mer arbete från 
rådgivningsorganisationen, uppskattat av odlarna men kostnadsmässigt är det inte något alternativ 
att tillhandahålla en tjänst med bladmögelprognoser för den enskilda gården till ett fåtal brukare. 

 

Problem och förslag till förbättringar av svenska versionen av 
PlantPlus 
Ett steg för att öka användandet av Dacom är att se till att manualen förbättras. Nu benämns samma 
sak på olika sätt. Inmatningsordningen i programmet överensstämmer inte med manualen. Det finns 
osäkerheter i hur man definierar uppkomst och grödstadium korrekt. Många anser att det är 
besvärligt att mata in veckovisa uppgifter. Det är inte tydligt i programmet vad som är viktigt och vad 
som inte är lika viktigt. Exempel på detta är att man både matar in tillväxt och planthöjd. 
Programmet kan hantera många olika grödor och det klara även många länders dokumentationskrav, 
detta gör att det kan finnas en del inmatningar som görs som egentligen inte har med 
bladmögelprognosen att göra. 

Det finns även en del programmeringsmissar, det finns två alternativa menyer för inmatning av 
veckodata, men under detta år fungerade endast den ena. Åtminstone i Windows 7. En del menyer 
försvinner också vid vissa inmatningskombinationer. 
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Framtida lösningar för bredare tillämpning av 
prognosmodeller 
Prognosmodeller gör att lantbrukaren kan behovsanpassa sina bekämpningar på ett bra sätt. Dels 
kan antalet behandlingar minska jämfört med ”rutinsprutning” men framförallt får brukaren en 
säkrare odling med mindre risk för bladmögel. Att använda sig av ett program av typen ”Dacom” är 
utmärkt men det kommer knappast att få användning i stor skala hos odlare med liten potatisareal. 
Hur ska man då få lantbrukare att behovsanpassa sig på ett bättre sätt än idag? 

Årets och tidigare erfarenheter pekar på att det inte uppstår några avgörande skillnader mellan 
sorter eller tillväxt. Generella råd med ”normaltillväxt” och sorten ”matpotatis/stärkelsepotatis” blir i 
praktiken lika bra som exakta mätningar på varje enskilt fält. Därmed är det möjligt att via en 
hemsida/sms eller fax ge lika bra råd som i årets projekt. Denna typ av produkter finns i många 
länder i vårt närområde. Några exempel redovisas nedan, exemplen är utvecklade av Dacom och 
Jordbruksvetenskapliga fakulteten, Århus universitet (Pl@nteinfo).  

 

Några webbaserade lösningar 

Dacoms system ”Masterplan”. 
Masterplan är ett aktivt system som skickar 
ut meddelanden via telefon/SMS eller E-mail 
till lantbrukarna i Nederländerna. Alla 
lantbrukare i Nederländerna är med i detta 
system via den statliga organisationen 
Productschap Akkerbouw.  

Vid ”högt tryck av bladmögel” skickas 
meddelanden till alla lantbrukare i den 
regionen. 

 

 

 

 

 

”Alphi” är ett mycket enkelt system för 
rådgivning/varning. Lantbrukaren går in på en 
websida och matar in sort, tillväxt och senaste 
sprutdatum och ut kommer ett råd. System 
liknande detta kan även utvecklas och fungera 
i mobiltelefon. 

 

Bild 1. Masterplan. www.dacom.nl/masterplan/ 

 

Bild 2. Regional varning. www.alphi.nl. 
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Regionalt tryck (Bild 3). Visar bladmögeltryck i 
regionen. Antingen kan detta ske grafiskt på en 
hemsida eller i tabellform via fax/e-mail, se bilaga 4.  

 

 

 

 

 

 

Planteinfo. En annan hemsidetyp som finns är av den typ som används i Danmark (bild 4). Där är allt 
samlat på ett ställe. Högra sidan är en sammanställning av aktuella bladmögelfynd. Mittenpartiet 
innehåller nyheter om bladmögel. Högra kartan visar ”Bladmögeltryck”. Dessutom finns en hel del 
bra länkar och annan kunskap på sidan. Notera att sidan inte ger ett råd på om man bör bekämpa 
eller inte endast hög, medel eller lågt tryck redovisas. 

 

Bild 3. Regional varning. www.dacom.nl/bremia/. 
www.dacom.nl/masterplan/ 

Bild 4. Planteinfo. www.planteinfo.dk 
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Väderdata i Sverige 
För att kunna använda sig av prognosmodeller i landet krävs bra väderdata. I Sverige har vi SMHI:s 
nät med stationer som täcker hela landet, stationerna har kanske inte den bästa fördelningen ur 
potatisodlingen intresse men SMHI kan även 
leverera beräknade väderdata för varje punkt i 
landet. Dessutom finns Lantmet, ett antal 
väderstationer som drivs av SLU, SJV, 
Lantmännen och Hushållningssällskapen. Inom 
LantMet finns ett antal väderstationer ute i 
landet. Av dessa spjut levererade 46 stycken 
data under 2010 placeringen av dessa 
tillsammans med potatisarealens fördelning 
2009 visas i bilden nedan.  

Hur stor andel av potatisarealen 
täcks?  
2009 odlades 25473 ha potatis i Sverige (Källa 
SJV:s arealansökan). Fördelningen av dessa 
arealer samt placeringen av Lantmets stationer 
framgår av bilden nedan.  

Antag att aktionsradien för en station är 10 km 
kommer 53 % av potatisarealen att täckas. Vid 
en antagen aktionsradie av 20 km täcks 73 % av 
potatisarealen. Enligt Dacom kan man räkna 
med god tillförlitlighet vid 10 km radie, förutsatt 
att topografin inte är extrem. Antagandet 20 km 
är eget och bygger på att det är ”bättre att ha 
ganska bra väderdata än inget alls” vid 
bladmögelbekämpning. 

Mellan hälften och tre fjärdedelar av Sveriges 
potatisareal täcks av befintliga väderstationer inom Lantmet utöver detta finns en del ”privata” 
väderstationer.   

 

Hur komma vidare  
Hittills har det bara funnits ett prognosprogram, odlaren har varit tvungen att skaffa egen 
väderstation och ett relativt dyrt (2 900 kr/år) dataprogram till odlare (5 900 kr för en 
rådgivareversion där rådgivaren kan ”se” fälten hos många odlare). Tröskeln för att börja har med 
andra ord varit ganska hög. Nu finns möjlighet till ”gruppabonnemang” av programmet, vilket även 
gör inköp av väderstation mindre betungande då det kan vara fler att dela kostnaden på. Om det 
överhuvudtaget behövs någon station, över hälften av alla potatisskiften är redan idag täckta med 
Latmets nät men detta har hittills inte utnyttjats. Det går även att starta enklare 

Bild 5. Potatisarealer och Lantmets väderstationer 2009. 
Utbredningen är ej skalenlig 
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internet/mobiltelefonbaserade tjänster som minskar eller helt tar bort kostnaden för odlaren och 
möjliggör för ett stort antal brukare att kunna ta del av en prognos. Tre nivåer av prognosverktyg 
kommer att attrahera en mycket större andel av brukarna än dagens enda nivå. 

 

Ansvar och finansiering av ”Bladmögelprognosverktyg på nätet” 
Enskilda rådgivare inom Hushållningssällskapet har hittills supportat och tagit fram prognoserna åt 
lantbrukare. En större satsning med nationell täckning bör administreras av Växtskyddscentralen. 
Denna organisation har ett stort kunnande i växtskydd, alla informationskanaler till lantbrukare och 
rådgivare är klara och tydliga. Växtskyddscentralen är, eller bör vara, den organisation som har bäst 
kontroll över uppkomna bladmögelangrepp i landet och kan därmed justera prognoserna om detta 
skulle behövas. Om verksamheten drivs av Växtskyddscentralen är kopplingen till stora rådgivnings- 
och informationssatsningar i Jordbruksverkets regi enkel. 

 

Rådgivare en viktig grupp 
En prognosintresserad person sa att ”lantbrukarna är inte bekymret det är rådgivarna”. Det ligger en 
del i det. Men rådgivarna är i samma situation som lantbrukarna, rådgivarna har sällan möjligheter 
att köpa program och ställa ut väderstationer, initialkostnaden är för hög och intäktsmöjligheterna i 
form av säljbar rådgivning är låg.  

Det krävs support från rådgivningen för att lantbrukarna skall ”våga” lämna de invanda strategierna 
och lita på en prognos istället. Skapas det en tjänst där vem som helst kan gå in och titta på aktuellt 
väder, väderprognos samt få ett värde på bladmögeltrycket kommer alla rådgivare att vara 
intresserade av tjänsten samt vilja föra ut den till lantbruket.  

Att få rådgivare att arbeta aktivt med prognosverktyg åt lantbrukare kostar pengar, och den stora 
skaran lantbrukare är sannolikt inte intresserade av att betala den fulla kostnaden. Det kanske går att 
lösa med riktade insatser såsom ”Erfa grupper” eller en ny form av ”Greppa rådgivning” där 
rådgivaren under ett år har möjlighet att informera om prognosverktygen samt ge kontinuerlig 
support under säsongen. 
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Rapportbilaga 

Bilaga 1. Hinder/ svårigheter samt möjligheter/lösningar - användning 
av Dacom 

Erfa-möte Västra Bleking den 4 november 2010-11-12 
Användning av Dacom - Grupp Anita 
Hinder/svårigheter/problem 

R=rådgivare; O = odlare 

Möjligheter/lösningar 

Tillit till prognosen R+O 
Semester/frånvaro R 
Ansvar för inläsning vid semester O 
Tid hos lantbrukaren, mätning och inläggning O 
För dålig introduktion O 
Otålighet hos odlare O + R 
Programfel (t ex två odlare hade behörighet till 
samma fält) O + R 
Chipsföretag negativa O 
Alla väntar på Alphi = ingen betalar spjut 
O + R  
Kostnad för prognosen R + O 
Brist på rådgivartid R 
För fortsättningsanvändare: 
Definiera grödstadium O 
Tekniskt underhåll spjuten R + O 
När och var finns bladmögel: (för inmatning)  
O (+R) 
Litar inte på väderprognoser O + R 
Tillit till spjuten, d.v.s. att väderleken är korrekt 
R + O 
Rädsla för att utbilda för ett enda program 
(statlig rådgivare med syftning på krav på 
konkurrensneutralitet o dyl.) 

Bättre manual & översättningar 
Startinfo om Dacom före säsongen 
Ringar på vattnet ”100de apan” 
Fax eller sms-variant för vissa ”enl. Henrik 
Stadig” 
Finansiering väderspjut 
Förvarna om att förståelsen tar tid 
För in användning av prognosmodeller i 
lantbruksutbildningen 
Goda exempel 
Alphi-varianten 
Automatvalidiering av vädret 
Möjlighet att justera väderdata 
Finansiering t ex via Greppa växtskyddet 
System för väderlek till lantbruk 
Rådgivarstöd till nyanvändare 
Bjud in OLW och Estrella som ”deltagare” 
År 2, telefonsupport räcker 
Sammanställning och genomgång av resultat i 
grupp efter säsong: ”det blir lite piska att 
jämföra sig med andra” 
 

Användning av Dacom - Grupp Kalle 
Hinder/svårigheter/problem Möjligheter/lösningar 

Svårt program (klöddigt) 
Tar tid att mata in 
Tid att lära sig 
Bättre planering vid installation, var ute i bättre 
tid 
Tillförlitlighet, väder? 
Ekonomi, vad man vill få ut 
Kostnad, för lite underlag 
Registrera uppkomst, spelar inte så roll 
För mycket saker att registrera 
Enklare modell 
Mer kunskap x lära mer om svampar 

Generellt råd för hela området 
Hemsida som kan räkna fram råd 
Råd i mobilen (fax) 
Minska bekämpningar 
Kostnad 
Lära fler rådgivare programmet. 



 18

Bilaga 2. Resultat från enkät i Mjällby den 4 november 2010 
1. Jag vill fortsätta med Dacomabonnemang om validierat och underhållet 
spjut finns i närheten 

Ja, säkert 7 54%
Ja, troligen 4 31% 
Nej 2 15% 
   

2. Jag vill fortsätta med Dacomabonnemang även om jag själv (eller 
tillsammans med kollegor) får organisera och bekosta spjutköp och 
underhåll 

Ja, säkert 1 8% 
Ja, troligen 9 69% 
Nej 3 23% 
   

3. Har Dacom påverkat din bladmögelbekämpning i år 

Ökat antal behandlingar 1 9% 
Minskat antal behandlingar 5 45% 
Ändrat preparatval 0 0% 
Annat sätt 0 0% 
Nej 5 45% 
   

4. Tror du att Dacom kommer att påverka din bladmögelbekämpning nästa 
år om du fortsätter använda programmet 

Ja mer än i år 8 62% 
Ja lika mycket som i år 3 23% 
Nej 2 15% 
   

5. Skulle du rekommendera andra odlare att prova Dacom om de kan få 
tillgång till spjut som du i år 

Ja, Dacom borde vara lämpligt och relevant för de flesta 6 50% 
Ja, men Dacom är inte lämpligt och relevant för alla 5 42% 
Nej 1 8% 
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Bilaga 3. Exempel på fax-prognos från HS i Skara, baserad på Dacom  

Bladmögelprognos 2010-07-05 Skara 
Fält 1  ”Simmatorp Asterix”   
Senaste behandling: Ingen   Planthöjd: 45 (05/07) 
Poäng:  766 
Råd:  Överväg systemiskt 
 
Fält 2 ”Inova Wassén” 
Senaste behandling: Shirlan 28/6   Planthöjd: 51 (05/07) 
Poäng:  11 
Råd:  Bekämpning ej nödvändig 
 
Fält 3 ”Inova Viglunda”  
Senaste behandling: Shirlan 29/6 Vatten 4/7  Planthöjd: 46 (05/07) 
Poäng:  6 
Råd:  Bekämpning ej nödvändig 
 
Fält 4 ”King Dimbo”  
Senaste behandling: Shirlan 24/6   Planthöjd: 65 (05/07) 
Poäng:  14 
Råd:  Bekämpning ej nödvändig 
Kommentarer: 

Bekämpningströskel: 50 poäng = överväga, 200 poäng = utföra 

Fortsatt högtryck enligt prognosen kommer det lite regn nästa vecka. Inget bladmögeltryck att tala 
om (prognosen antar att det finns angrepp i området). Antar att alla skiften är körda, tappade bort 
en del info ur min telefon så kontakta mig om bekämpningen inte stämmer. Om vattning sker ökar 
trycket.  
Sprutförhållanden: 

 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
07-05        0 0 0 0 0 + + + + + +
07-06 + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + +
07-07 -- + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + +
07-08 + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + + +
07-09 + + + 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 + + +

 

--Mycket dåligt - Dålig o Moderat + Bra ++ Mycket bra 

Uppgifterna kommer från mätningar i fält och Dacom  program. Detta ger en bra bild om risken för 
bladmögelinfektion. Dacom friskriver sig från allt ansvar för eventuella angrepp som uppstår. 
 

Henrik Stadig 
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Bilaga 4. Bladmögeltryck via fax från Lantmännen 

 



Hushållningssällskapet
Box 124  532 22 Skara

0511-248 00  fax 0511-186 31
www.hush.se/r  info.skaraborg@hush.se

Vår verksamhet syftar till att utveckla företagande 
på landsbygden och därmed till att främja en levande 

landsbygd med höga värden för hela vårt samhälle 

UtvecklingKunskap Fristående
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