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Differences in tolerance to soil borne pathogens in 
sugar beet varieties 2010 

Sammanfattning 
Sockerbetor kan angripas av flera jordburna patogener. Den viktigaste i Sverige är 
Aphanomyces cochlioides. Plantbortfall under uppkomsten kan förhindras genom 
att fröet betas med Tachigaren med den verksamma beståndsdelen hymexazol. 
Denna betning räcker i cirka fyra till sex veckor. Senare angrepp kan ge kroniska 
skador på rötterna. Sedan några år tillbaka provas nya sorter i Sverige på naturligt 
infekterad mark. Resultaten från dessa försök har visat att det finns stor variation 
mellan sockerbetssorter vad gäller tolerans mot jordburna patogener. Under 2010 
provades totalt 17 sorter i ett försök i Skåne. I försöket gjordes bedömningar av 
plantantal och rotbrandsangrepp under uppkomst samt kroniska rotskador efter 
skörd. 

Plantornas sundhet i juni visade på ett samband med bedömningen av kroniska 
rotskador som gjordes efter skörd. Den kyliga våren gjorde att de första tidiga an-
greppen uteblev, och det blev få kroniska skador på rötterna i form av deforma-
tioner. Men det varma vädret i juli och den rikliga nederbörden i augusti gjorde 
istället att tillväxten hämmades av angrepp av A. cochlioides vilket ledde till små 
betor, framförallt för de mottagliga sorterna. Detta tyder på att A. cochlioides kan 
angripa plantorna genom hela växtsäsongen. Sena angrepp gör att tillväxten 
hämmas och rötterna blir små. 

Det fanns även ett tydligt samband mellan sockerskörd och bedömningen av 
kroniska rotskador efter skörd. 

Sockerskörden för Mixer, den toleranta kontrollsorten, blev 9,9 ton per hektar.  

Den mottagliga sorten Opta utan hymexazol hade den lägsta sockerskörden, 7,0 
ton per hektar. Sockerskörden för Opta med hymexazol blev 7,5 ton per hektar. 

Tre av de testade sorterna hade sockerskördar över 9,5 ton per hektar: HI 0971,  
HI 0944, HI 0813. Dessa utgör ett nytt lovande tolerant material för framtiden.  

Fyra sorter hade sockerskördar under 8 ton per hektar: Sabrina KWS, 
ST_S_Aph_102, ST_S_Aph_103 och Rosalinda KWS. Dessa är troligen känsliga 
för infektioner av A. cochlioides. 

Summary 
One of the most important soil borne pathogens in Sweden is Aphanomyces 
cochlioides. The disease occurs in two phases, one early causing damping-off 
after emergence and one later chronic phase which may cause severe root 
deformations. New varieties are routinely tested every year in Sweden on 
naturally infested soil. Disease severity during emergence, plant number and yield 
was evaluated in one trial 2010, at Skibaröd in Skåne.  

Plant vigour in June showed a relationship to chronic root rot indicating that A. 
cochlioides may interfere with growth of the plants during the early growing 
period. The roots showed only minor symptoms of severe root deformations 
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during 2010 mainly because of the lack of early root rot infections. However, the 
sizes of the roots of the susceptible varieties were highly reduced. 

There was a strong correlation between sugar yield and chronic root rot. 

The sugar yield for Mixer, the tolerant control variety was 9.9 tons per hectare.  

The susceptible variety Opta without hymexazol had the lowest sugar yield 7.0 
tons per hectare. The sugar yield for Opta with hymexazol was 7.5 tons per 
hectare. 

Three test varieties had sugar yields above 9.5 tons per hectare: HI 0971, HI 0944, 
HI 0813 and these are promising new tolerant varieties. 

Four varieties had sugar yields below 8 tons per hectare: Sabrina KWS, 
ST_S_Aph_102, ST_S_Aph_103, Rosalinda KWS and are most likely susceptible 
to A. cochlioides. 
Five varieties had sugar yields between 8 and 9.1 tons per hectare: HI 0941, 
Jenny, 9R21, MA 2007, MA 4001, Jaquelina and these are probably intermediate 
in tolerance to A. cochlioides.  
 


