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Bladsvampe  midler og doseringer 

Anne Lisbet Hansen, alh@nbrf.nu 

Konklusion 
Rust har været den dominerende bladsvamp i tre udførte forsøg 2020, hvor meldug har udviklet sig 1-2 uger 
senere end normalt. Et forsøg har været smittet med Ramularia. To behandlinger med 0,5 l Opera pr. ha har 
resulteret i et merudbytte på 15 pct. i forhold til ubehandlet og netto ca. 2.000 kr. pr. ha. Opera må ikke 
længere sælges, og må kun anvendes og opbevares indtil 30. oktober 2021. Amistar Gold samt de nye og 
ikke godkendte midler Propulse og Balaya har resulteret i udbytte og nettomerudbytte ikke højere end 
Opera. 

Conclusion 
Rust has been the dominant leaf disease in three field trials performed in 2020, where powdery mildew has 
developed 1-2 weeks later than usual. One trial has been inoculated with Ramularia. Two treatments with 
0.5 liter Opera per ha have resulted in 15 pct. yield increase in relation to untreated, and net approx. DKK 
2,000 per ha. Opera may no longer be sold and may only be used and stored until October 30, 2021. Amistar 
Gold as well as the new and unapproved products Propulse and Balaya have resulted in sugar yield and net 
excess no higher than Opera. 

Formål 
Godkendte og nye midler til bekæmpelse af bladsvampe er undersøgt for deres effekt på bladsvampe samt 
udbytte, tabel 1. Opera har i mange år været det mest anvendte middel til svampebekæmpelse i roer. Pr. 30. 
oktober 2021 er det forbudt at anvende både Opera og Rubric, Amistar Gold er herefter det eneste 
godkendte produkt og må med den nuværende godkendelse kun anvendes en gang pr. sæson. Der forventes 
godkendelse af nye midler i kommende tid. I forsøgsplanen undersøges de godkendte midler Opera og 
Amistar Gold, samt de nye midler Propulse og Balaya. 
 
I forsøgsled 2 og 3 undersøges effekten af Opera, der indeholder strobilurinet pyraclostrobin (133 g/l) samt 
triazolet epoxiconazol (50 g/l). I led 4 og 5 undersøges Comet Pro, der indeholder pyraclostrobin (200 g/l). 
Comet Pro må anvendes i Sverige i bederoer, og er ikke registreret i bederoer i Danmark. I led 6 undersøges 
to behandlinger med 0,5 liter Amistar Gold pr. ha. Amistar Gold indeholder triazolet 125 g/l difenoconazol og 
strobilurinet 125 g/l azoxystrobin. Amistar Gold er på nuværende tidspunkt godkendt til en behandling med 
maksimum 1 liter pr. ha. men forventes godkendt til to behandlinger til sæson 2022. I forsøgsled 8 og 9 er 
Amistar Gold tilsat additivet Thiopron, som er en svovlgødning, der indeholder 825 g/l svovl. Det undersøges 
om Thiopron forstærker effekten på meldug. 
 
I forsøgsled 12 undersøges effekten af Propulse, som indeholder trialzolet prothioconazol (125 g/l) samt 
fluopyram (125 g/l), der tilhører fungicidgruppen SDHI. Propulse er registreret til anvendelse i blandt andet 
korn og raps, og forventes godkendt i roer til sæson 2021 eller 2022. I led 7, 10-11 samt 13-14 undersøges 
kombinationer af Amistar Gold og Propulse. I led 15 og 16 undersøges det endnu ikke godkendte middel 
Balaya, der indeholder strobilurinet 100 g/l pyraclostrobin (100 g/l), og det nye triazol mefentrifluconazol 
(100 g/l). Firmaet kan pt ikke oplyse hvornår Balaya forventes godkendt i roer. Alle led 2-16 er behandlet to 
gange, dog er der i led 7 behandlet tre gange, tabel 1 
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Metode 
Tre randomiserede blokforsøg anlagt ved Sofiehøj Holeby (834 BY), Guldborg (835 TR) og ved Gedser (836 
AM) er sået mellem 31. marts og 1. april. Forsøgene er taget op mellem 20. og 26. oktober. I de tre forsøg er 
der anvendt sorterne henholdsvis Pasteur, Roxy og Nelson. Overfor meldug er Pasteur og Roxy meget 
modtagelige og Nelson er middel-modtagelig. Mod rust er Roxy meget modtagelig, og Pasteur samt Nelson 
er middel-modtagelige. Overfor Ramularia er Pasteur meget modtagelig og Nelson middel-modtagelig. I 
forsøg 834 BY er der smittet med in vitro opformeret Ramularia to gange 7. og 23. juli. 
 
Forsøgene er svampebehandlet to til tre gange; 834 BY (3. og 25. august, 11. september), 835 TR (3. og 25. 
august, 11. september) og 836 AM (28. juli, 18. august og 3. september). Første behandling er foretaget ved 
begyndende angreb af bladsvampe. Til sprøjtninger er der anvendt fladsprededyser F-03-110 i bomhøjde 25-
30 cm over roetop, tryk 3 bar og hastighed 5,2 km/t. Væskemængde har været 242 liter vand pr. ha. 
Bladsvampe er bedømt på tidspunkterne to uger efter første og anden behandling samt fire og syv uger efter 
anden behandling ved skala 0-100, hvor 100 = 100 pct. angrebne blade. 

Resultater og diskussion 
Der har i de tre forsøg været kraftige angreb af rust, der har udviklet sig fra første sprøjtning først i august til 
et smittetryk på over-middel før optagning. I forsøg 834 BY og 836 AM er meldug begyndt relativt sent ved  
 

Bekæmpelse af bladsvampe i bederoer 2021 
 

 Kend de valgte sorters modtagelighed for de enkelte sygdomme 
 

 Følg aktuel udvikling i bladsvampe og godkendelse af nye midler i varslingstjenesten for 
bladsvampe fra juli til og med september på Nordic Sugar hjemmeside www.sukkerroer.nu, i 
Agri App for dyrkerne, eller på SEGES registreringsnet https://registreringsnet.dlbr.dk  
 

 Bladsvampe bekæmpes ved begyndende angreb og senest, når 5 procent af planterne er 
angrebet. 

 
Anvend 0,25 til 0,50 liter pr. ha af Opera, Rubric eller Amistar Gold. Opera har klaret sig bedst. 
Højeste dosis anvendes ved etablerede angreb eller højt smittetryk. Opera og Rubric må ikke længere 
sælges og må kun anvendes og opbevares indtil 30. oktober 2021. 
 

 Ved udsigt til højt smittetryk af meldug kan svovlmidlet Thiopron tilsættes svampemidlet 
som additiv. 

 
 En ekstra behandling cirka tre uger senere kan være aktuel 

o ved et fortsat højt smittetryk 
o ved optagning efter midten af oktober 
o i en modtagelig sort 

 
 Ved meget sen optagning og meget høj tilvækst kan der undtagelsesvist være behov for tre 

behandlinger. Bemærk sprøjtefrist for de enkelte svampemidler. 
 

 Kend og følg regler for svampemidlernes anvendelse og overhold triazolreglerne. 
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Tabel 1. Bekæmpelse af bladsvampe 2020. Gennemsnitlig angrebsgrad for meldug, rust, Ramularia og 
Cercospora efter henholdsvis 4 og 7 uger efter behandling, samt tilhørende udbytte og nettoøkonomi. 

 
 
anden sprøjtning ultimo august. I forsøg 835 TR har meldug udviklet sig fra første sprøjtning. Før optagning 
udviser meldug et angreb på over-middel i forsøgene. I forsøg 834 BY, hvor der er smittet med Ramularia, 
har svampen udviklet sig til fra første behandling til et smittetryk over-middel inden optagning. Der er ikke 
observeret naturligt forekommende Ramularia i de to andre forsøg. Der har i forsøgene kun været svage 
angreb af Cercospora. 
 
Blandt de mest effektive behandlinger mod meldug er højeste dosering af Balaya (led 16), samt 
kombinationerne af Propulse og Amistar Gold i led 7, 10 og 14 samt 0,5 l Opera (led 2), der alle viser over 96 
pct. effekt mod meldug fire uger efter anden behandling. De mest effektive behandlinger mod rust er Balaya 
(led 15, 16) samt kombinationer af Propulse og Amistar Gold i led 10 og 14, der viser mellem 46-53 pct. 
effekt på rust fire uger efter anden behandling. I forsøget med smitte af Ramularia er de mest effektive 
behandlinger højeste dosering af Balaya (led 16), samt kombinationerne af Propulse og Amistar Gold i led 10, 
der viser 52-55 pct. effekt mod Ramularia. 
 
Der er i årets forsøg opnået sikre merudbytter for svampebekæmpelse på mellem 1,5 og 2,4 t sukker pr. ha 
svarende til en udbyttestigning på mellem 9 og 15 pct. i forhold til udehandlet, tabel 1.
Blandt de afprøvede strategier er det kun to behandlinger med henholdsvis 0,25 og 0,5 liter Opera (led 3 og 
2), der er godkendte i roer, og de medfører henholdsvis 11 og 15 pct. merudbytte og netto Kr. 2.093 og 
1.534 pr. ha. Behandling med 0,5 liter Opera er blandt de behandlinger, der har medført højeste 
merudbytte og nettomerudbytte i forsøgene. 
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Comet Pro afprøvet med to behandlinger med 0,3 og 0,6 liter pr. ha (led 5 og 4) giver et resultat på højde 
med Opera. Comet Pro er ikke godkendt til roer i DK og behandling med ren pyraclostrobin er ikke at 
foretrække i forbindelse med risiko for udvikling af strobilurinresistens, se kapitel angående 
resistensundersøgelse i meldug. 
Amistar Gold afprøvet med to behandlinger med 0,5 liter pr. ha medfører 9 pct. merudbytte og netto kr. 
1.265 pr. ha. Tilsætning af den flydende svovlgødning Thiopron opnår i årets forsøg ikke yderligere fordel, 
hvilket kan skyldes de relativt sene meldug angreb. Forsøg har tidligere vist, at Thiopron tilsat til Opera er en 
fordel, når der er tidlige kraftige meldugangreb. 
 
Propulse med to behandlinger med 0,75 liter pr. ha medfører 12 pct. merudbytte og netto kr. 1.370 pr. ha. 
Strategier, hvor Amistar Gold og Propulse er kombineret i led 10, 13 og 14, øger merudbytte og 
nettomerudbytte i forhold til rene behandlinger med Amistar Gold og Propulse. I 2019 blev Propulse 
undersøgt i kombination med Comet Pro for at styrke effekten på rust, hvilket viste lovende resultater. Tre 
behandlinger i led 7, hvor Propulse er efterfulgt af to behandlinger med Amistar Gold har ikke øget udbytte 
og nettomerudbytte i forhold til to behandlinger selvom optagning er foretaget ca. seks uger efter tredje 
behandling. 
 
Balaya med to behandlinger i dosering 0,6 og 1,2 liter pr. ha har medført 12 og 15 pct. merudbytte, hvor 
højeste dosering er på niveau med 0,5 liter Opera pr. ha. Der er ikke offentliggjort pris på Balaya, derfor er 
nettomerudbytte ikke angivet i tabel 1. 
 
I tabel 2 ses gennemsnit af flere års forsøg. I gennemsnit af 13 års forsøg har svampebekæmpelse med 
Opera resulteret i merudbytte på 9-11 pct. og et nettomerudbytte på kr. 1.300-1.400 pr. ha. I gennemsnit af 
to års forsøg 2017 og 2020 har to behandlinger med 0,5 liter Opera pr. ha medført lidt bedre 
sygdomsbekæmpelse og et sikkert højere nettomerudbytte end Amistar Gold. 
 
Tabel 2. Bekæmpelse af bladsvampe  midler og doseringer, resultater 2008-2020.  

 

Merindtægt Netto

Behandling
mg / 
100 g 

t/ha % t/ha rel

2008-2020, 39 fs
1 Ubeh 45 29 6 55 45 11 68 90,8 17,85 16,21 100 0 0
2 2 x 0,5 Opera 2 7 3 8 12 4 51 99,0 18,21 18,04 111 2.084 1.404
3 2 x 0,25 Opera 4 10 3 18 19 5 54 97,3 18,17 17,70 109 1.764 1.354

LSD 7 3 1 6 3 2 2 0,9 0,08 0,18 1
2015-2020, 18 fs

1 Ubeh 45 35 7 63 46 13 69 89,8 17,64 15,85 100 0 0
2 2 x 0,5 Opera 2 12 6 10 18 8 50 98,9 18,08 17,87 113 2.342 1.662
3 2 x 0,25 Opera 3 16 5 25 27 8 54 97,0 18,05 17,51 111 1.859 1.449
4 2 x 0,6 Comet Pro 2 10 5 10 15 7 48 99,8 18,09 18,02 114 2.512 1.958
5 2 x 0,3 Comet Pro 3 12 5 19 19 8 51 98,6 18,07 17,80 112 2.285 1.938

LSD 9 4 1 9 4 4 4 1,5 0,14 0,26 2

2017, 2020, 6 fs
1 Ubehandlet 32 41 22 56 55 39 82 90,3 17,52 15,80 100 0 0
2 2 x 0,5 Opera 0 23 17 2 29 22 57 100,0 17,92 17,91 113 2.305 1.625
3 2 x 0,25 Opera 0 29 15 7 38 25 62 97,6 17,88 17,43 110 1.859 1.449
4 2 x 0,6 Comet Pro 0 21 15 3 26 19 55 100,7 17,83 17,95 114 2.303 1.749
5 2 x 0,3 Comet Pro 0 24 15 5 29 23 59 98,6 17,83 17,58 111 1.918 1.571
6 2x 0,5 Amis tar Gold 0 32 16 12 34 24 63 95,9 17,91 17,16 109 1.545 1.105

LSD 16 5 4,1 11 5 10,8 8 1,7 0,22 0,33 2
*1: Bladsvampe bedømt ved skala 0-100, hvor 100 = 100 pct. angrebne blade
*2: Se tekstboks for forklaring på økonomi bagerst i beretning

Sukker

2 uger eft 2. beh *1
4 uger eft 2. beh 

*1
kr. pr. ha *2
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Varsling mod bladsvampe 

Anne Lisbet Hansen, alh@nbrf.nu 

Konklusion 
Rust har været den dominerende bladsvamp i 2020. Angrebene er begyndt sidst i juli og med en relativ svag 
udvikling frem til midt i august, hvorefter angrebene er øget frem til optagning. Meldugangrebene er 
begyndt 1-2 uger senere end rust, og angrebene har været relativ svage. Angrebene af Ramularia har været 
meget svage. Cercospora har været mindre udbredt end i 2019, men mere udbredt end i tidligere år.  
I bladsvampevarsling er der ugentligt moniteret angreb i en række sorter i 20 marker fordelt i 
dyrkningsområdet.  
Der er i varslingstjenesten set de første rustangreb i uge 30 (20.-26. juli), og der blev anbefalet bekæmpelse i 
marker med begyndende angreb. Hvor der har været behandlet første gang i uge 31 og hvor optagning har 
været planlagt til efter medio oktober er der anbefalet en opfølgende behandling i uge 34, hvor friske 
rustpustler kunne ses. For marker med sen optagning efter medio november kunne der eventuelt følges op 
med en 3. behandling 3-4 uger senere. 

Conclusion 
Rust has been the dominant leaf disease in 2020. The attacks began in late July and with a relatively weak 
development until mid-August, after which the attacks increased until harvest. Powdery mildew attacks have 
begun 1-2 weeks later than rust, and the attacks have been relatively weak. The attacks of Ramularia have 
been very weak. Cercospora has been less widespread than in 2019, but more widespread than in previous 
years. 
In the leaf disease warning service, 20 fields have weekly been monitored for infestations in a number of 
varieties. The first attacks of rust have been seen week 30 (July 20-26), and treatments was recommended in 
fields with incipient attacks. Where first treatment has been performed in week 31 and where harvest has 
been planned for after mid-October, a follow-up treatment in week 34 has been recommended, where fresh 
rust pustules could be seen. For fields with lifting later than mid-November, a 3rd treatment could possibly 
be followed up 3-4 weeks later. 

Formål og metode 
Formålet med bladsvampevarsling er at yde støtte til behandlinger mod bladsvampesygdomme, der er 
rettidige og med lavest mulig dosering af fungicider. Observationer af bladsvampenes udvikling danner 
grundlag for varsling og anbefaling. Desuden bruges observationerne til opsamling af viden om 
bladsvampenes udvikling med hensyn til spredning, sortsmodtagelighed og klimaparametre. 

Metode 
Ugentlige registreringer af forekomst og udvikling af bladsvampe er udført i 20 udvalgte marker fordelt på 
Lolland, Falster, Møn, Vest- og Sydsjælland, heraf tre konventionelle sortsforsøg samt tre økologisk dyrkede 
sortsforsøg. Observationerne er foretaget fra anden uge i juli til slutningen af september i sorterne Davinci, 
Klimt, Selma KWS, Twix og Whisky, udvalgt med hensyn til andel af dyrkningsarealet samt modtagelighed 
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overfor bladsvampe. For at følge udviklingen i angreb af bladsvampe har der i hver mark været afsat to 
ubehandlede og to behandlede parceller. 

Varsling, anbefaling samt detaljerede resultater opdelt i områder og sorter er løbende offentliggjort 
følgende steder: Nordic Sugars hjemmeside www.sukkerroer.nu samt i Agri App for dyrkerne, og SEGES 
registreringsnet https://registreringsnet.dlbr.dk 

 

 

Resultater og diskussion 
I varslingstjenesten er de første rustpustler set i uge 29 (13.-19. juli). I uge 30 er der observeret de første 
blade med angreb af rust, og undersøgelse af egen mark er tilrådet, samt behandling i de marker, hvor der 
var mere end 5 pct. angrebne planter. I uge 31 (27. juli-2. august) har bekæmpelse været aktuel i mange 
marker, og det første meldug er observeret i enkelte marker. I uge 32 er der stigende angreb af rust i alle 
observationssorter, og begyndende meldugangreb observeres på Falster, Øst -og Midtlolland. Sporadisk kan 
der ses Cercospora pletter. I uge 33-34 (10.-23. august) er der nye angreb i marker behandlet første gang 
uge 31 og opfølgende behandling er aktuel i marker, der planlægges taget op efter medio oktober. I uge 34 
er meldug i udvikling flere steder, og rust udvikler sig fortsat. 

  

  

Figur 1. Udvikling af meldug, rust, Ramularia-bladplet og Cercospora-bladplet i ubehandlede observationsparceller i 
bladsvampevarsling 2007-2020. 



 

 
NBR Nordic Beet Research   4(4) 
 

VARSLING MOD BLADSVAMPE PROJEKTNUMMER: 407-2020 

 
I uge 37-39 (7.-27. september) ses der enkelte steder i observationsmarkerne friske angreb af rust, hvor der 
er behandlet anden gang i uge 34-35. Hvis roerne har været planlagt høstet i starten af november eller 
senere, og det har været 3-4 uger siden, der sidst er behandlet, kunne en yderligere behandling have været 
aktuel. Bedst økonomi af behandling forventes, når der bliver minimum 6 uger mellem sidste behandling og 
optagning (husk overholdelse af behandlingsfrist). En tredje behandling kan være aktuel 3-4 uger efter anden 
behandling, hvis (1) optagning planlægges efter medio november, (2) høj tilvækst forventes fra temperaturer 
højere end normalt samt tilstrækkeligt med jordfugt, (3) hvor der bliver minimum 6 uger mellem sidste 
behandling og frem til optagning. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Foto 1. En ubehandlet 
observationsparcel ses i 
roemarken med kraftig 
rustangreb ved 
optagning, 3. november, 
Torrig Vestlolland. 
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Bladsvampebekæmpelse i økologi 

Anne Lisbet Hansen, alh@nbrf.nu 

Konklusion 
I to forsøg er tre produkter, Kumulus S, Armicarb SP og Serenade ASO, undersøgt for deres effekt på 
bladsvampe, som mulige løsninger til økologisk sukkerroedyrkning. Kumulus S viser effekt mod meldug og 5-
7 pct. merudbytte, hvilket giver et positiv nettobidrag ved fire behandlinger med 3,5 kg pr. ha. Armicarb 85 
SP og Serenade ASO viser svage effekter overfor meldug og rust. Serenade ASO har i 2020 medført en lille 
nettofortjeneste, men det ses ikke i gennemsnit af fire forsøg i to år. 

Conclusion 
In two trials, three products, Kumulus S, Armicarb SP and Serenade ASO, are tested for their effect on leaf 
diseases as possible solutions for organic sugar beet cultivation. Kumulus S shows effect against powdery 
mildew and 5-7 pct. additional yield, which gives a positive net contribution for four treatments with 3.5 kg 
per. ha. Armicarb 85 SP and Serenade ASO show weak effects against powdery mildew and rust. Serenade 
ASO has in 2020 resulted in a small net profit, but this is not seen in an average of four trials in two years. 

Formål 
Muligheder for direkte bekæmpelse af bladsvampe i økologisk sukkerroedyrkning undersøges tilsvarende 
2019 med tre produkter. Kumulus (800 g/kg svovl) er registreret til anvendelse mod bladsvampe i økologiske 
roer med maks. tre behandlinger med 7 kg pr. ha. Kumulus S er derudover forsøgsmæssigt afprøvet med fire 
behandlinger med 3,5 kg pr. ha. Armicarb 85 SP indeholder 850 g/kg kaliumhydrogencarbonat, og må 
anvendes mod svampesygdomme i blandt andet økologisk æbleproduktion. Armicarb 85 SP er afprøvet med 
fire behandlinger med henholdsvis 5 og 3 kg pr. ha. Det mikrobiologiske middel Serenade ASO (1x1012 CFU/l 
Bacillus subtilis QST 713) er godkendt til brug i økologi mod svampeangreb i blandt andet gulerødder, 
jordbær og løg på friland, og er afprøvet med fire behandlinger med 2 og 4 liter pr. ha, tabel 1. 

Metode 
To randomiserede blokforsøg er etableret på konventionelle arealer ved Holeby (832 BY) sået 30. marts med 
øko-sorten Marley, og Gedser (833 AM) sået 2. april med konventionel sort Nelson. Forsøgene er høstet 9. 
og 15. september, cirka samme periode som levering af økologiske roer til fabrik 2020. Der er i forsøgene 
behandlet cirka 21. og 30. juli samt 5. og 12 august. Der er anvendt fladsprededyser F-03-110 i bomhøjde 25-
30 cm over roetop, tryk 3 bar og hastighed 5,2 km/t. Væskemængde har været 242 liter vand pr. ha. Angreb 
af bladsvampe er bedømt fire gange, hvoraf de to sidste bedømmelser udført to og fire uger efter sidste 
behandling er vist i tabel 1. 

Resultater og diskussion 
I forsøgene 2020 har der været angreb af rust og meldug på middel niveau. Kumulus S har bekæmpet 
meldug med høj effekt på 98-100 pct. effekt to uger efter sidste behandling og med 96-100 pct. effekt fire 
uger efter sidste behandling, figur 1. Kumulus S viser ingen effekt mod 
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Tabel 1. Effekt på bladsvampe samt udbytte i gennemsnit af to forsøg 2020 og fire forsøg 2019-2020. 

 
 
 

 
 
rust, figur 1. Armicarb 85 SP og Serenade ASO viser svagere eller ingen effekt på meldug og rust. Armicarb 85 
SP viser to og fire uger efter behandling henholdsvis mellem 5-23 og 0-17 pct. effekt mod meldug. Mod rust 
viser Armicarb 85 SP henholdsvis 16-33 og 9-23 pct. effekt to og fire uger efter sidste behandling med 
højeste effekt opnået med højeste dosering på fire behandlinger med 5 kg pr. ha. Serenade ASO viser 2-23 
og 2-21 pct. effekt mod meldug to og fire uger efter sidste behandling, højeste effekt er opnået med laveste 

  
Figur 1. Til venstre effekt af behandlinger med Kumulus S, Armicarb 85 SP og Serenade ASO på meldug 
og til højre effekt på rust i to forsøg bedømt to uger efter sidste behandling 2020. 
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dosering med fire behandlinger med 2 liter pr. ha. Mod rust viser Serenade ASO henholdsvis 16-19 og 9 pct. 
effekt efter to og fire uger efter sidste behandling. 
 
I to forsøg 2020 samt i fire forsøg 2019-2020 er udbytteniveau i ubehandlet henholdsvis 13,49 og 13,76 tons 
sukker pr. ha, tabel 1. Behandlinger med Kumulus S har medført 5-7 pct. merudbytte og et positivt 
nettomerudbytte er opnået med fire behandlinger med 3,5 kg Kumulus S pr. ha på ca. kr. 9.00-1.900 pr. ha 
beregnet for økologisk dyrkning. Opnået udbytte ved behandling med Kumulus S vil afhænge af smittetryk af 
meldug, sortens modtagelighed samt optagningstid, og samtidigt er det vigtigt at begynde behandling før 
angreb starter for alvor, da Kumulus S virker forebyggende. 
 
Behandlinger med Armicarb 85 SP har medført -1 til + 1 pct. i merudbytte uden betaling for behandlingerne. 
Serenade ASO har i 2020 medført 2-3 pct i merudbytte, der lige netop har betalt behandlingerne. I 
gennemsnit over 2 år er der ikke opnået betaling for behandling med Serenade ASO. 
 
 

 
Foto 1. Ubehandlet parcel med meldug og rust, 4. september, 
forsøg 832 Holeby. 
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Insektmonitering og varsling for skadedyr 

Nika Jachowicz og Anne Lisbet Hansen, alh@nbrf.nu 

Konklusion 
Ugentlig monitering af skadedyr og varsling for eventuelt bekæmpelsesbehov er i samarbejde med Nordic 
Sugar udført i 13 marker bejdset med Force 20 CS i perioden fra april til juli 2020. Der har i begrænset 
omfang været forekomst af trips og ferskenbladlus over bekæmpelsestærsklen. Der er kun set sporadiske 
pletter med virusgulsot. 

Conclusion 
In the period from April to July 2020, weekly monitoring of pests and warning of possible need for insecticide 
applications has been carried out in collaboration with Nordic Sugar in 13 fields treated with Force 20 CS. 
There has been limited occurrence of thrips and peach potato aphids above the control threshold. Only 
sporadic spots of virus yellows have been seen. 

Formål
Som følge af EU's forbud mod brug af neonicotinoider til bejdsning mod skadedyr i roer i 2019, bliver 
sukkerroer i stedet bejdset med pyrethroidet Force 20 CS. Idet Force 20 CS udelukkende beskytter planterne 
mod insektangreb under den tidlige fremspiring, kan der blive behov for supplerende insekticidbehandlinger 
for at forhindre udbyttetab på grund af angreb af skadedyr.  
 
Formålet med insektmonitering er i vækstsæsonen at følge forekomst og skadestryk af skadelige insekter, 
samt at varsle for eventuelt bekæmpelsesbehov for dermed at medvirke til minimal og skånsom brug af 
insekticider. Resultaterne danner grundlag for varsling og anbefalinger om bekæmpelse til dyrkere og 
rådgivere. Aktuelle anbefalinger fra april til medio juli kunne ses på Nordic Sugar hjemmeside 
www.sukkerroer.nu samt i Agri App for dyrkerne og SEGES registreringsnet https://registreringsnet.dlbr.dk 
 
Nordic Sugar og NBR har i 2020 fra april og frem til medio juli ugentligt moniteret i 13 marker sået med 
Force-bejdsede roer. Markerne har været fordelt på Lolland, Falster, Møn og Vest- og Sydsjælland. I hver 
observationsmark har der været afsat en usprøjtet parcel. Hvis marken skulle behandles mod skadedyr, er 
der anlagt en yderligere parcel, hvor effekt af behandling kunne følges. Et antal roeplanter er undersøgt for 
skader både under og over jorden. Samtidigt er andre vigtige faktorer noteret så som plantebestand og 
jordfugtighed. 

Trips 
På de 13 lokaliteter er der observeret en 
række skadedyr gennem sæsonen, hvoraf 
trips og ferskenbladlus har været de mest 
forekommende, se figur 1. April og maj 
måneds tørre og solrige, samt for maj 
måneds vedkommende kølige forhold,
medførte gode vilkår for trips, foto 1 og 2. 
Trips suger saft fra undersiden af de unge 
blade, hvilket kan resultere i 

Foto 1 og 2. Hyppigere angreb af trips må forventes at blive 
set i roer bejdset med Force 20 CS i forhold roer bejdset med 
Gaucho 70 WS. 
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fortykkede indad rullende blade, 
røde hjerteskud og deforme 
planter. I 2020 er der også set 
sugeskader på kimstænglen lige 
under jordoverfladen på 
opgravede planter, hvilket skyldes, 
at under de meget tørre forhold, 
har trips opholdt sig nede under 
jordoverfladen. Kimstænglen blev 
da mørk og indsnøret, og har givet 
indfaldsvej for sekundære svampe. 
Sugning på kimstænglen af trips 
blev også observeret i 2011.  
 
I perioden fra uge 17 til 20 (20. 
april-17. maj) er der set angreb af 
trips i Force-bejdsede marker, men 
med stor variation i forekomst, og 
de fleste steder er der ikke set 
behov for bekæmpelse. Vigtighed 
af at følge udviklingen i egen mark 
er pointeret, og hvis mere end 50 
pct. af planterne er set hæmmet 
væsentligt i væksten, er en 
bekæmpelse tilrådet med 0,1 l 
Karate 2,5 WG/Lamdex pr. ha. 
Størst forekomst er i moniteringen 
set på Lolland ved Dannemare og 
Vigsnæs, figur 2. Generelt anslås 
det, at der har været forekomst af 
trips på 25 pct. af sukkerroe-
arealet. 
 
I uge 21 (ca. 20. maj) har roerne i 
en del marker haft seks løvblade 
og angreb af trips, bedejordlopper 
og runkelroebiller har ikke længere 
haft en betydning. I uge 20-22 er 
der set begyndende forekomst af 
æg og få mineringer af bedefluer. I 
uge 20-26 er der set enkelte 
planter med sorte bedebladlus, 
men for begge skadedyrs 
vedkommende ikke i et omfang så 
der er varslet om behov for 
bekæmpelse. 
 
 

 
Figur 1. Forekomst af skadedyr uge 17-28, gns. af 13 lokaliteter 2020. 

 
Figur 2. Procent planter med skade af trips uge 17-28 ved 13 
lokaliteter, 2020. 

 
Figur 3. Antal ferskenbladlus optalt på 25 planter uge 17-28 ved 13 
lokaliteter 2020. 
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Ferskenbladlus - forekomst   
I uge 23, ca. 3. juni, er de første ferskenbladlus observeret på en enkel lokalitet i moniteringen, foto 3 og 4. I 
næsten alle marker er der set forekomst af nyttedyr, som lever af bladlus, blandt andet er der set mange 
blødvinge-biller, foto 5-8. I uge 25, ca. 17. juni, er der fundet ferskenbladlus på Sydøstlolland i området fra 
Nysted til Holeby, hvor forekomst har oversteget bekæmpelsestærsklen med mere end en lus pr. plante. Der 
er varslet for nødvendigheden af at undersøge egne Force-bejdsede marker for at optælle ferskenbladlus. 
Der kunne ses marker med kun få ferskenbladlus og også marker, hvor der ikke er fundet ferskenbladlus. Ved 
bekæmpelsesbehov kunne man anvende 0,28 kg Pirimor 500 WG med høj vandmængde i stille og lunt vejr. I 
uge 26, 22. juni, er der givet midlertidigt mindre anvendelse til 0,14 kg Teppeki eller 0,75 l Movento SC 100 
pr. ha. I uge 27, ca. 1. juli, er forekomst af ferskenbladlus stadig meget varierende, men flere steder ses 
faldende antal, uden at der er foretaget bekæmpelse. Det skønnes, at ca. 10 pct. af sukkerroearealet har haft 
forekomst af ferskenbladlus i et omfang over bekæmpelsestærsklen og, at ca. 8 pct. er insekticidbehandlet. 
 
 

  
Foto 3 og 4. I 2020 er der for første gang i mange år set ferskenbladlus i sukkerroemarkerne, men med 
svage forekomster. Bladlusene kendetegnes ved at de uvingede ferskenbladlus er grønne eller gullige. 
Følehornene har samme længde som kroppen. Pandeknuderne er tydeligt indadvendte og rygrørerne 
relativt lange. De vingede ferskenbladlus er mørke med mørkebrunt hoved og bryst. Nymfer og larver er 
ofte rødlige. Bladlusene forekommer enkeltvise eller i lille antal på bagsiden af roernes mellemblade.  

 

Foto 5-8. Nyttedyr set i roemarkerne 2020, der alle lever af bladlus. Fra venstre: Guldøje (det er 
guldøjelarve, der æder bladlus), blødvingebille, edderkop og mariehønelarve. 
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Ferskenbladlus - insekticidresistens  
For at undersøge om de forekommende ferskenbladlus indeholder resistens mod anvendte insekticider er 
bladluskolonier indsamlet og sendt til tysk laboratorie for nærmere opformering og undersøgelse. Tre 
kolonier fra Gedser, Kettinge, og Holeby udviser alle tre resistens mod lambda-cyhalothrin (Karate 2,5 WG), 
og alle tre kolonier viser følsomhed overfor pirimicarb (Pirimor 500 WG). Blandt 35 undersøgte europæiske 
kolonier viser størstedelen, 88 pct., at være resistente overfor lambda-cyhalothrin og næsten halvdelen, 44 
pct., viser resistens overfor pirimicarb. 
 

Virusgulsot 
Der er kun set sporadiske pletter med symptomer på virusgulsot i dyrkningsområdet 2020, foto 9 og 10. Der 
er i moniteringen opsamlet ferskenbladlus til undersøgelse for indhold af virusgulsot og resultater afventes i 
skrivende stund. 
I 19 marker fordelt i dyrkningsområdet, hvor der enten er set forekomst af ferskenbladlus eller, hvor der har 
været mistanke om symptomer på virusgulsot, er roeblade blevet undersøgt for indhold af virus med ELISA i 
svensk laboratorie. På to lokaliteter ved Søllested og Holeby er BMYV/BChV, mild virusgulsot/klorose virus- 
gulsot, identificeret. Ved Dannemare er BYV, almindelig virusgulsot, identificeret.    
 

  
Foto 9 og 10. Ferskenbladlus kan overføre virusgulsot, hvilke kan give udbyttetab. De ældre blade bliver 
gule til orange, og bladene bliver fortykkede og sprøde. På de to fotos ses en lille plet med virusgulsot, hvor 
virustypen BMYV/BChV er identificeret, Sofiehøj Holeby 2020. 
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Insektbejdsning med supplerende insekticidsprøjtning 

Anne Lisbet Hansen, alh@nbrf.nu 

Konklusion 
I et forsøg med angreb af trips viser bejdsning med Gaucho WS 70 tendens til 6 pct. merudbytte. Der er ikke 
opnået merudbytte ved bejdsning med Force 20 CS. I et andet forsøg med forfrugt roer med provokerede 
høje angreb af runkelroebiller er der opnået ca. 35 pct. i merudbytte for bejdsning med Gaucho WS 70 og 
Force 20 CS. 
Generelt har supplerende sprøjtninger mod trips og runkelroebiller i forsøgene ikke øget udbyttet eller 
økonomi med sikkerhed. Der har i begge forsøg været svage forekomster af ferskenbladlus, men der er 
efterfølgende ikke set virusgulsot. Effekt af Pirimor 500 WG, Teppeki og Movento SC 100 mod ferskenbladlus 
indikeres. Effekt af Karate 2,5 WG mod ferskenbladlus indikeres at være meget lav. 
 
Conclusion 
In a field trial with sugar beets with attack of thrips, seed treatment with Gaucho WS 70 (60 g imidacloprid) 
indicate a yield increase of 6 per cent. No yield increase is obtained with seed treatment with Force 20 CS 
(10 g tefluthrin). In another field trial with precrop beets (to provoke insect pressure) and infestation of 
pygmy mangold beetles, approx. 35 pct. yield increase is obtained with seed treatments with Gaucho WS 70 
and Force 20 CS. Additional insecticide applications against thrips and pygmy mango beetles have not 
significantly increased sugar yield. In both trials, there have been weak infestations of peach potato aphids 
(Myzus persicae), but no occurrence of virus yellows has been observed. Effect of Pirimor 500 WG, Teppeki 
and Movento SC 100 against peach aphids is indicated. Effect of Karate 2.5 WG against peach aphids is 
indicated to be very low. 

Formål og baggrund 
Effekt af insekticidbejdsning og supplerende insekticidsprøjtninger undersøges i et forsøg med forfrugt 
vinterhvede og i et forsøg med forfrugt sukkerroer. Forfrugt sukkerroer er etableret med det formål at 
fremprovokere kraftige angreb af runkelroebiller. Runkelroebiller er et jordboende skadedyr, som 
opformeres og overvintrer i roemarkerne. Derfor er der størst risiko for angreb af runkelroebiller, hvor der er 
et tæt sædskifte med roer. I forsøgsplanens led 1-3 sammenlignes ubejdset frø med frø bejdset med Force 
20 CS eller Gaucho WS 70. Gaucho WS 70 indeholder 60 g imidacloprid pr. unit, og tilhører gruppen af 
neonicotinoider. Bejdsningen virker systemisk i planten og beskytter mod skadedyr frem til ca. midt juli. 
Bejdsning med Force 20 CS indeholder pyrethroidet tefluthrin med 10 g pr. unit. Force har kontakt og 
dampvirkning omkring frøene under fremspiring. Miljøstyrelsen tildelte 11. marts 2020 dispensation til brug 
af Gaucho-bejdset sukkerroefrø under visse betingelser. Ca. 50 procent af sukkerroearealet blev i 2020 
tilsået med frø bejdset med Gaucho WS 70, mens resten af arealet blev tilsået med frø bejdset med 
skadedyrsmidlet Force 20 CS. 
I forsøgsled 4-6 er tidlige skadedyr behandlet en eller to gange med Karate 2,5 WG (25 g/l lambda-
cyhalothrin), som er godkendt til bekæmpelse af jordlopper, kåltrips, bedeflue- og ådselbille larver, 
uglelarver, bladtæger samt bedeblad- og ferskenbladlus inden roernes 6-bladstadie. Karate 2,5 WG er ikke 
godkendt til behandling af runkelroebiller. Karate 2,5 WG må opbevares og anvendes frem til 1. juli 2021. 
Det identiske middel Lamdex er blevet godkendt fra 1. januar 2020. 
Der har i årets forsøg været forekomst af ferskenbladlus i de to forsøg og i forsøgsled 5 samt 7-9 er 
ferskenbladlus behandlet med Pirimor 500 WG (500 g/l primicarb), Karate 2,5 WG, samt Teppeki (500 g/kg 
flonicamid) og Movento SC 100 (100 g/l spirotetramat). Pirimor 500 WG er tilladt til bekæmpelse af 
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bedeblad- og ferskenbladlus. Der er 19. juni 2020 givet midlertidigt tilladelse til mindre anvendelse af en 
behandling med 0,14 kg Teppeki pr. ha og to behandlinger med 0,75 l Movento SC 100 gældende i 2020. 
 

Bekæmpelse af skadedyr i sukkerroer 2021 
 

 Kend typen af anvendt bejdsning i egne marker 
Der er risiko for angreb af skadedyr i roer bejdset med Force 20 CS, men bekæmpelse 
iværksættes tidligst, når aktuel bekæmpelsestærskel er overskredet. I tilfælde, hvor der gives 
dispensation til bejdsning med Gaucho WS 70 i sukkerroer forventes bejdsningen at være 
effektiv mod skadedyr frem til første uge af juli, og insekticidsprøjtninger er kun 
undtagelsesvist påkrævet. 

 
 Følg den ugentlige monitering og varsling 

 
 Kend forekommende insekter i roerne 

 
 Gå jævnligt og ofte ud i egne marker fra fremspiring for at observere forekomst og niveau af 

eventuelle skader som følge af skadedyr. 
 

Varslingstjenesten for skadedyr informerer om forekomst og udviklingen af skadedyr samt om 
aktuelle anbefalinger fra april til juli. Se info på Nordic Sugar hjemmeside www.sukkerroer.nu samt i 
Agri App for dyrkerne og SEGES registreringsnet https://registreringsnet.dlbr.dk 
 

 Skadedyr bekæmpes i roer bejdset med Force 20 CS, hvis bekæmpelsestærskel overskrides. 
Følg anvisning på etiketten for godkendte insekticider. 

 
Aktuelle bekæmpelsestærskler for skadedyr i roer bejdset med Force 20 CS (10 g/u tefluthrin). 
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Metode 
Forsøg 841 SOF Holeby er sået med forfrugt roer 10. april. Forsøg 842 VJ Dannemare med forfrugt 
vinterhvede er sået 28. marts. Der er målt udbytte i forsøgene henholdsvis 30. september og 2. oktober. 
 
Der er anvendt sorten Twix (RT, NT), og alle frø er bejdset mod jordbårne svampe med Tachigaren (14 g 
hymexazol) og Vibrance SB (33,3 g pr unit indeholdende sedaxane, fludioxonil, metalaxyl-M). Forsøgsled 1 er 
ubejdset, mens led 3-9 er bejdset med Force 20 CS, og led 2 er bejdset med Gaucho WS 70, se tabel 1 og 2. 
Bejdsning med Force 20 CS i led 4-9 er suppleret med sprøjtninger med 0,2 kg Karate 2,5 WG pr. ha. I 
forsøgsled 4-6 undersøges jordboende og tidlige skadedyr, hvor der i led 4 er behandlet i roernes 
vækststadie 12 (første sæt løvblade), led 5 er behandlet i vækststadie 14 (andet sæt løvblade) og i led 6 er 
der behandlet på begge tidspunkter i vækststadie 12 og 14. Alle tre led 4-6 er behandlet en gang mod 
bladlus med 0,28 kg Pirimor 500 WG. I forsøgsled 5, 7-9 undersøges behandling af bladlus, hvor alle fire led 
har fået 0,2 kg Karate 2,5 WG i stadie 14 mod tidlige skadedyr. I led 5, 7-9 er bladlus derefter behandlet med 
henholdsvis 0,28 kg Pirimor 500 WG, 0,3 kg Karate 2,5 WG, 140 g Teppeki og 0,75 l Movento SC 100 pr. ha, 
se tabel 1 og 2. 
 
Sprøjtningerne er i forsøg 841 Holeby foretaget 7. maj (BBCH 11), 20. maj (BBCH 12-14) og 23. juni (BBCH 
31), og i forsøg 842 VJ er sprøjtninger udført 7. maj (BBCH 12-14), 14. maj (BBCH 15) og 26. juni (BBCH 31). 
Sprøjtningerne T1 og T2 er udført med 224 liter vand pr. ha, og T3 er udført med 252 l vand pr. ha. I 
forsøgene er der optalt tidlig og fuld fremspiring, vurderet angrebsgrad af jordboende og tidlige skadedyr, 
optalt ferskenbladlus og målt udbytte. Angreb af jordboende skadedyr er undersøgt ved opgravning og vask 
af 25 planter pr. parcel. Antal læsioner for hver art skadedyr er adskilt i skade på top eller rod og er opdelt i 
fire klasser; 0 læsioner, 1-2 læsioner, 3-5 læsioner og mere end 5 læsioner. 
 
Procent planter med skade er i tabel 1 og 2 beregnet ud fra sum af planter, der har over 3 læsioner, og ikke 
som sum af planter, der har over 1 læsion, som i beretning 2019. Dette skyldes, at 1-2 læsioner af trips eller 
runkelroebiller må anses ikke at medføre væsentlig skade eller væksthæmning på planterne.  
 
 
 

   
Foto 1. Angreb af trips, som har 
suget på underside af blade 
samt på kimstængel. 

Foto 2. Angreb af runkelroebiller, 
som har gnavet i kimstængel og 
blade. 

Foto 3. Ferskenbladlus forekommer 
på underside af mellemblade og 
kan overføre virusgulsot. 
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Tabel 1. Plantetal, angreb af trips og ferskenbladlus samt udbytte og økonomi i forsøg 842 Dannemare udført 
2020 samt gennemsnit af to forsøg udført 2019-2020 med forfrugt vinterhvede. 

 
 
Resultater og diskussion 
Fremspiring 
Fremspringshastighed har ligesom i 2019 været relativ langsom grundet de tørre og kølige forhold i maj 
måned. I forsøg 842 med angreb af trips har alle behandlinger resulteret i høje endelige plantetal. I forsøg 
841 med forfrugt roer har tidlige angreb af runkelroebiller bevirket et signifikant plantetab i led 1 ubehandlet 
resulterende i et endelig plantetal på kun 34.000 planter pr. ha. Begge bejdsninger Gaucho WS 70 (led 2) og 
Force 20 CS (led 3) resulterer i endeligt plantetal på samme niveau med 97.000 og 95.000 planter pr. ha. 
Supplerende sprøjtninger med Karate 2,5 WG mod tidlige skadedyr i led 4-6 viser plantetal mellem 91.000 og 
98.000 planter pr. ha og har ikke øget plantebestanden i forhold til bejdsning alene i led 3, tabel 1 og 2. 

Bekæmpelse af skadedyr Rod
Mer- Netto Netto

Bejdsning og 50% 100% indtægt 5) 6)

sprøjtning Stadie T-1d T2-1d T2+14d T3+1d T3+7d T3+14d t/ha % t/ha Rel
1 forsøg 2020, forfrugt vinterhvede

1. Ubehandlet 00 00 20 101 67 97 11 2,9 0,4 0,0 93,6 19,24 18,00 100 0 0 0
2. Gaucho WS 701) 00                  008 106 8 32 18 0,1 0,1 0,0 99,8 19,21 19,17 106 1.266 1.266 1.266
3. Force 20 CS2) 00 00 7 106 77 98 21 1,5 0,1 0,1 94,4 19,06 18,00 100 31 31 31
4. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
12 
39 10 107 92 16 1,8 0,0 0,0 94,6 19,21 18,17 101 191 -274 29

5. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
14 
39 10 107 97 8 1,7 0,1 0,0 96,2 18,93 18,20 101 111 -353 -51

6. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
12 
14 
39 10 109 94 13 2,5 0,0 0,0 96,2 19,09 18,36 102 379 -248 54

7. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,3 kg Karate 2,5 WG 

00 
14 
39 10 105 4,3 0,9 0,3 95,8 19,06 18,23 101 297 -74

8. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,2 kg Karate 2,5 WG 
140 g Teppeki

00 
12 
14 
39 13 107 2,5 0,1 0,0 96,0 19,01 18,25 101 217 -187

9. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,75 l  Movento SC 100

00 
12 
14 
39 11 107 2,0 0,2 0,0 95,8 18,80 17,99 100 -112 -832

LSD ns ns 21 11 ns ns 0 0 ns ns ns
Gns 2 fs 2019-2020, forfrugt vinterhvede

1. Ubehandlet 00 00 23 98 51 52 41 94,1 18,58 17,48 100 0 0 0
2. Gaucho WS 701) 00                  0019 104 6 13 25 99,2 18,56 18,40 105 995 995 995
3. Force 20 CS2) 00 00 19 105 50 51 45 97,5 18,45 17,97 103 381 381 381
4. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG4) 

0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
12 
39 17 104 62 38 98,2 18,51 18,16 104 663 349 500

5. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 4) 

0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
14 
39 19 106 62 30 96,8 18,39 17,80 102 249 -65 87

6. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG4) 

0,2 kg Karate 2,5 WG4) 

0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
12 
14 
39 20 106 57 42 98,7 18,43 18,17 104 613 137 288

LSD ns 4 16 20 17 ns 0,21 0,83 5

5) Omkostninger fra alle insekticidbehandlinger er fratrukket merindindtægt, 6) omkostninger til bekæmpelse af ferskenbladlus ikke medregnet, da angreb var meget svage.
1)  60 g imidacloprid/unit, 2) 10 g tefluthrin/unitt, 3) 0,6 kg Karate 2,5 WG i 2019, 4) forsøget i 2020 er desuden behandlet med 0,28 kg/ha Pirimor 500 WG i led 4-6.

Pct planter med >3 læsioner

Trips
Thrips spp.

Sukker Økonomi

1000/ha Kr. /ha

Myzus persicae
Planter Ferskenbladlus
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Tabel 2. Plantetal, angreb af runkelroebiller og ferskenbladlus samt udbytte og økonomi i forsøg 841 Holeby 
udført 2020 samt gennemsnit af to forsøg 2019-2020 med forfrugt sukkerroer. 

 

Trips 
I forsøg 842 Dannemare har det dominerende skadedyr været trips frem til 6-8 bladstadiet. Trips suger i 
hjerteskuddet og på bladundersiderne og medfører fortykkede og deforme planter. Som følge af de meget 
tørre forhold i maj har trips også suget på kimstænglen under jordoverfladen, foto 1. Angreb af andre tidlige 
skadedyr har været meget svage i forsøget. 
Angrebsniveauet af trips før sprøjtninger foretaget på 2- og 4-bladstadiet er henholdsvis 77 og 98 pct. 
planter med over 3 læsioner på bladene (led 3 Force 20 CS), og den aktuelle bekæmpelsestærskel på 50 pct. 
skadede planter er dermed overskredet, tabel 1. Der er desuden observeret henholdsvis 15 og 1 pct. planter 
med sugning på kimstænglen af trips. Første sprøjtning med Karate 2,5 WG i forsøg 842 kunne mere 
optimalt været foretaget nogle dage tidligere. 
 

Bekæmpelse af skadedyr Rod
Mer- Netto Netto

Bejdsning og 50% 100% indtægt 5) 6)

sprøjtning Stadie T-1d T2-8d T2+14d T2+14d T3+1d T3+7d T3+14d t/ha % t/ha Rel
1 forsøg 2020, forfrugt roer Rod Top Rod Top

1. Ubehandlet 00 00 29 34 36 82 94 39 2,0 0,6 0,1 66,7 16,95 11,31 100 0 0 0
2. Gaucho WS 701) 00                  0038 97 2 43 11 1 0,0 0,0 87,5 17,73 15,51 137 4.548 4.548 4.548
3. Force 20 CS2) 00 00 59 95 9 62 87 11 0,3 0,0 84,7 17,79 15,07 133 4.161 4.161 4.161
4. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
12 
39 52 91 58 49 23 0,0 0,0 82,2 17,96 14,77 131 3.464 3.464 3.767

5. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
14 
39 52 98 58 72 17 0,1 0,1 86,4 17,68 15,26 135 3.880 3.880 4.183

6. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
12 
14 
39 59 92 54 85 18 0,2 0,1 83,4 18,01 15,02 133 3.530 3.530 3.832

7. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,3 kg Karate 2,5 WG 

00 
14 
39 47 89 1,3 0,4 0,2 85,2 17,70 15,06 133 3.755 3.755

8. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,2 kg Karate 2,5 WG 
140 g Teppeki

00 
12 
14 
39 51 100 0,6 0,1 0,0 87,3 17,67 15,41 136 4.110 4.110

9. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,2 kg Karate 2,5 WG 
0,75 l  Movento SC 100

00 
12 
14 
39 45 94 1,2 0,1 0,0 84,0 17,84 14,97 132 3.309 3.309

LSD 13 9 11 ns 20 ns 6,2 0,37 1,06 9
Gns 2 fs 2019-2020, forfrugt roer

1. Ubehandlet 00 00 16 42 33 76 83 57,9 16,55 9,61 100 0 0 0
2. Gaucho WS 701) 00                  0023 99 2 8 12 78,0 17,49 13,67 142 4358 4358 4358
3. Force 20 CS2) 00 00 38 100 11 33 65 76,0 17,71 13,47 140 4224 4224 4224
4. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG4) 

0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
12 
39 29 95 27 45 70,8 17,39 12,38 129 2963 2649 2800

5. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 4) 

0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
14 
39 30 102 35 59 75,5 17,33 13,13 137 3693 3380 3531

6. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG4) 

0,2 kg Karate 2,5 WG4) 

0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
12 
14 
39 34 96 29 61 70,2 17,44 12,33 128 2860 2384 2535

LSD 10 5 7 13 15 5,3 0,39 1,02 11

Runkelroebiller 

1)  60 g imidacloprid/unit, 2) 10 g tefluthrin/unitt, 3) 0,6 kg Karate 2,5 WG i 2019, 4) forsøget i 2020 er desuden behandlet med 0,28 kg/ha Pirimor 500 WG i led 4-6.

1000/ha

5) Omkostninger fra alle insekticidbehandlinger er fratrukket merindindtægt, 6) omkostninger til bekæmpelse af ferskenbladlus ikke medregnet, da angreb var meget svage.

Pct planter med >3 læsioner

Atomaria  l ineraris

Ferskenbladlus
Myzus  pers icae

Kr. /ha

Kimstængel / rod

Planter Sukker Økonomi
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Angreb af trips på bladene før og efter sprøjtninger fordelt i fire skadesklasser ses i figur 1, hvor det fremgår 
at før sprøjtning (T1-1d) er der flest planter i klassen 0 læsioner i led 2 Gaucho WS 70. Fjorten dage efter 
anden sprøjtning (T2+14d) er der kun svage læsioner på planterne uden tydelig forskel på behandlingerne, 
figur 1. 
I 2019 i tilsvarende forsøg ligeledes placeret ved Dannemare var trips også det mest forekommende 
skadedyr og gennemsnit af de to forsøg ses nederst i tabel 1. Det fremgår, at led 2 Gaucho WS 70 har det 
laveste angreb og at supplerende sprøjtninger på roer bejdset med Force 20 CS ikke har reduceret 
tripsangrebene. 
 
Runkelroebiller 
I forsøg 841 Holeby med forfrugt roer er runkelroebiller det dominerende skadedyr. Runkelroebiller 
forvolder skade både i fremspiringsfasen, og på de unge planter, der bliver deforme, foto 2. Skadesniveauet 
forinden de to sprøjtninger ved 2- og 4-bladstadiet (T1 og T2) er på henholdsvis 9 og 37 pct. planter med 
over 3 læsioner på kimstængel/rod, tabel 2. Skader, der ses på roeplanternes blade, er forinden T1 og T2 på 
henholdsvis 5 og 62 pct. planter med over 3 læsioner, og aktuel bekæmpelsestærskel på 50 pct. skadede 
planter er overskredet ved anden sprøjtning. 
 
Gnav af runkelroebiller på kimstængel/rod før og efter sprøjtninger fordelt i fire skadesklasser ses i figur 2, 
hvor det fremgår, at der er flere planter i gruppen med 0 læsioner, hvor der er bejdset med Gaucho WS 70 
og Force 20 CS i forhold til ubejdset, og der ses flest planter i klassen uden skader i led 2 Gaucho WS 70, figur 
2. 
 
I forsøg 841, 2020, samt ligeledes i gennemsnit af to forsøg 2019-2020 ses der generelt færrest skader af 
runkelroebiller i led 2, hvor der er bejdset med Gaucho WS 70, tabel 2. Supplerende sprøjtninger med Karate 
2,5 WG på roer bejdset med Force 20 CS har ikke væsentligt reduceret skader af runkelroebiller 
sammenlignet til bejdsning med Force 20 CS uden sprøjtning. Under normale dyrkningsforhold vil 
runkelroebillerne komme vandrende eller flyvende ind i roemarken og ikke allerede være i jorden som i 
forsøget med forfrugt roer. Derfor kan det ikke udelukkes, at Force 20 CS virker bedre i forsøgene end det vil 
være tilfældet under normale dyrkningsforhold. 
 
Ferskenbladlus 

Ultimo juni (23.-
26. juni) blev der fundet svage angreb af ferskenbladlus i begge forsøg med 1 til 4 bladlus pr. plante, tabel 
1-2 og foto 3. I begge forsøg er der observeret færrest antal bladlus i forsøgsled 2, hvor der er bejdset med 
Gaucho WS 70. 
Efter sprøjtning ca. 24. juni har forekomsten af ferskenbladlus været naturligt nedadgående, som det ses ved 
optælling af bladlus 7 og 14 dage efter sprøjtning i ubehandlet. Der ses tendens, at behandling med Pirimor 
500 WG (led 5), Teppeki (led 8) og Movento SC 100 (led 9) har reduceret antal ferskenbladlus. Der ses 
tendens til ringe effekt mod ferskenbladlus med Karate 2,5 WG (led 7). Med en Henderton-Tilton beregning 
af procent effekt, der tager hensyn til ujævn forekomst af skadedyr, viser Pirimor 500 WG og Teppeki 
henholdsvis 90-100 pct. og 75-100 pct. effekt i de to forsøg. Movento SC 100 giver en effekt på 87-100 pct. i 
forsøg 841 Holeby, og 25-28 pct. effekt i forsøg 842 Dannemare. Behandling med Karate 2,5 WG viser i 
forsøg 841 Holeby effekt på 9-16 pct., og i forsøg 842 Dannemare viser Karate 2,5 WG negativ effekt. At 
Karate 2,5 WG ikke viser effekt mod ferskenbladlus er i overensstemmelse med, at mange af 
ferskenbladlusene forventes at være resistente mod pyrethroider (se kapitel om Monitering af skadedyr). 
Ferskenbladlus kan overføre virusgulsot, men der blev ikke observeret symptomer i forsøgene. 
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Figur 1. Fordeling af 
angrebsgraden på 
roetop forårsaget af 
trips ved tre 
tidspunkter: Før 
første behandling 
(T1-1d), før anden 
behandling (T1+6d) 
og 14 dage efter 
anden behandling 
(T2+14d), forsøg 
842 Dannemare 
2020. 

 

Figur 2. Fordeling af 
angrebsgraden på 
rod og kimstængel 
forårsaget af 
runkelroebiller ved 
tre tidspunkter: Før 
første behandling 
(T1-1d), før anden 
behandling (T1+6d) 
og 14 dage efter 
anden behandling 
(T2+14d), forsøg 
841 Holeby 2020. 

Udbytte 
I forsøg 842 Dannemare med angreb af trips er der ikke opnået sikre forskelle i udbytte mellem 
behandlingerne. Led 2 bejdsning med Gaucho WS 70 viser en tendens til 6 pct. opnået merudbytte 
sammenlignet med led 1 ubehandlet og med led 3 bejdsning med Force 20 CS. Supplerende sprøjtninger til 
bejdsning med Force 20 CS mod jordboende og tidlige skadedyr i forsøgsled 4-6 viser en tendens til 
udbytteøgning på 1-2 pct., og supplerende sprøjtninger mod ferskenbladlus i led 5, 7-9 viser en tendens til 
udbytteøgning på 0-1 pct. Når der ikke er sikre forskelle mellem opnåede udbytte mellem forsøgsled, er de 
beregnede nettomerudbytter også kun indikationer. Det indikeres, at de opnåede udbytter ikke har været 
høje nok til at betale for behandlingerne, når omkostninger til alle insekticidsprøjtninger er fratrukket. 
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Undlades at fratrække omkostninger til bladlusbekæmpelse i led 4-6, har en behandling med Karate 2,5 WG 
måske netop tjent sig ind, men uden statistisk sikkerhed, tabel 1. 
 
Gennemsnit af to forsøg udført 2019 og 2020 med angreb af trips viser henholdsvis 5 og 3 pct. merudbytte i 
led 2 Gaucho WS 70 og led 3 Force 20 CS. Supplerende behandlinger med Karate 2,5 WG i led 4-6 har givet 
omtrent samme udbytte som led 3 Force 20 CS, og der er ikke med sikkerhed opnået bedre økonomi ved at 
behandle angreb af trips, tabel 1. Angrebsgrad af trips i de to forsøg før første behandling er i gennemsnit 50 
pct., og har været 23 pct. i forsøget i 2019 og 77 pct. i forsøget i 2020. 
 
I forsøg 841 Holeby med forfrugt roer og angreb af runkelroebiller er der i led 2 Gaucho 70 WS og led 3 
Force 20 CS opnået merudbytter på henholdsvis 4,2 og 3,8 t sukker pr. ha i forhold til ubehandlet svarende 
til 37 og 33 pct. merudbytte. Supplerende sprøjtninger til bejdsning med Force 20 CS mod jordboende og 
tidlige skadedyr i forsøgsled 4-6 viser 31 til 35 pct. merudbytte og supplerende sprøjtninger mod 
ferskenbladlus i led 5 samt 7-9 viser 32 til 36 pct. merudbytte i forhold til ubehandlet. De supplerende 
sprøjtninger mod runkelroebiller og ferskenbladlus har ikke været rentable, fordi det er bejdsningerne der 
har sikret mod tidlige plantetab, som følge af angreb.  
Gennemsnit af to forsøg med forfrugt roer udført 2019 og 2020 og med angreb af runkelroebiller viser 
henholdsvis 42 og 40 pct. merudbytte i led 2 Gaucho WS 70 og led 3 Force 20 CS, tabel 2. Supplerende 
behandlinger med Karate 2,5 WG i led 4-6 har medført 28 til 37 pct. merudbytte, og der er ikke opnået bedre 
økonomi ved at sprøjte mod angreb af runkelroebiller. Det kan ikke udelukkes, at der kunne være opnået 
bedre resultater med supplerende sprøjtninger under mere lune og fugtige forhold, idet begge forsøgsår har 
haft en kølig og tør maj måned, hvilket kan have bevirket at billerne har opholdt sig mere under 
jordoverfladen. 
I tabel 3 ses gennemsnit af alle fire forsøg i 2019-2020, hvor angreb af runkelroebiller og trips har domineret. 
Bejdsning med Gaucho WS 70 og Force 20 SC har resulteret i udbyttestigninger på henholdsvis 2,6 og 2,2 t 
sukker pr. ha svarende til 19 og 16 procent. Der har ikke været sikre forskelle på de opnåede merudbytter, 
og de supplerende sprøjtninger har ikke forbedret økonomien. 
I forsøgene 2019-2020 har der ikke været angreb af bedebladlus. I 2018 blev der udført forsøg med 
bejdsning med Gaucho WS 70 henholdsvis Force 20 CS efter en anden forsøgsplan. I forsøgene optrådte 
angreb af bedebladlus, og merudbyttet i Gaucho WS 70 var klart 10 procent højere end ved bejdsning med 
at bruge Force 20 CS, der ikke har effekt mod bladlus. Der henvises til NBR Faglig Beretning 2018 side 44. 
 
Tabel 3. Plantetal, angreb af runkelroebiller og trips samt udbytte og økonomi i fire forsøg 2019-2020. 

 

Bekæmpelse af skadedyr Rod
Mer- Netto Netto

Bejdsning og 50% 100% indtægt 5) 6)

sprøjtning Stadie T1-2d T2-4d T2+8d T1-2d T2-4d T2+8d t/ha % t/ha Rel
4 forsøg 2019-2020

1. Ubehandlet 00 19 70 24 43 77 40 51 28 76,0 17,57 13,55 100 0 0 0
2. Gaucho WS701) 00 21 101 1 4 14 9 25 17 89,0 18,02 16,11 119 2.857 2.857 2.857
3. Force 20 CS2) 00 29 102 8 18 55 39 52 30 86,8 18,08 15,72 116 2.569 2.569 2.569
4. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG4) 

0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
12 
39 23 100 16 41 57 25 84,5 17,95 15,27 113 1.903 1.590 1.706

5. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG 4) 

0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
14 
39 25 104 19 54 62 22 86,3 17,87 15,50 114 2.236 1.923 2.039

6. Force 20 CS2) 

0,2 kg Karate 2,5 WG4) 

0,2 kg Karate 2,5 WG4) 

0,28 kg Pi rimor 500 WG

00 
12 
14 
39 27 101 17 53 52 29 84,5 17,93 15,25 113 1.893 1.417 1.533

LSD ns 7 7 10 14 13 16 ns 3,8 0,26 0,75 6

1) 60 g imidacloprid pr. unit, 2) 10 g tefluthrin pr. unit, 3) 0,6 kg Karate 2,5 WG i 2019, 4) forsøget i 2020 er desuden behandlet med 0,28 kg Pirimor 500 WG pr. ha i led 4-6.

5) Omkostninger fra alle behandlinger er fratrukket merindindtægt, 6) Omkostninger til bekæmpelse af ferskenbladlus ikke medregnet, da angreb var meget svage.

Planter Sukker Økonomi

1000/ha Kr. /ha

Thrips spp.
Trips

Atomaria lineraris
Runkelroebiller 

Pct planter med >3 læsioner


