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Konklusion
I ialt fi re forsøg udført i DK og SE er 

standardbejdsemidlet Gaucho (imi-

dacloprid 60 g) sammenlignet med 

seks nye bejdsemidler: Janus+Gaucho 

(clothianidin 30 g, ß-cyfl uthrin 8 g, imi-

dacloprid 30 g), Janus (clothianidin 10 g, 

ß-cyfl uthrin 8 g), Mundus (clothianidin 

30 g, ß-cyfl uthrin 8 g), Mundus Forte 

(imidacloprid 30 g, clothianidin 30 g, 

ß-cyfl uthrin 8 g), Cruiser+Force (thime-

toxam 45 g, tefl uthrin 6 g), og i SE er 

yderligere undersøgt Montur (imidaclop-

rid 15 g, tefl uthrin 4 g). 

På grund af de usædvanligt dårlige virk-

ningsforhold for bejdsemidlerne har der 

i 2008 været angreb af bedebladlus, der 

har haft effekt på udbyttet. 

I gennemsnit af fi re forsøg er højeste 

effekt mod bedebladlus på over 80 % 

opnået med midlerne Gaucho, Mundus 

Forte, Cruiser+Force og Janus+Gaucho. 

Svagere effekt er observeret af Janus og 

Mundus. I SE viser alle bejdsemidler 

effekt på over 89 % med undtagelse af 

Janus, Mundus og Montur, der viser ef-

fekt på 69-78 % mod lusene. 

I gennemsnit af fi re forsøg er højeste 

merudbytte opnået med midlerne Gau-

cho, Cruiser+Force, Mundus Forte og 

Janus+Gaucho, som har givet 8-11 % 

højere udbytte i forhold til ubehandlet. 

Tendens til laveste merudbytte gives af 

Janus og Mundus med 6 %. 

Formål og forsøgsmetode
I to forsøg i DK og to forsøg i SE er 

standard bejdsemidlet mod skadedyr 

Gaucho(60 g/u imidacloprid) sammen-

lignet med de nye midler: Janus+Gaucho 

(clothianidin 30 g, ß-cyfl uthrin 8 g, imi-

dacloprid 30 g), Janus (clothianidin 10 g, 

ß-cyfl uthrin 8 g), Mundus (clothianidin 

30 g, ß-cyfl uthrin 8 g), Mundus Forte 

(imidacloprid 30 g, clothianidin 30 g, 

ß-cyfl uthrin 8 g) samt Cruiser+Force 

(thimetoxam 45 g, tefl uthrin 6 g). I SE er 

yderligere sammenlignet til Montur (imi-

dacloprid 15 g, tefl uthrin 4 g), se tabel 1. 

I forsøgene er fremspiring og angreb af 

skadedyr optalt og udbytteparametre er 

målt. 

Aktivstofferne imidacloprid, clothianidin 

og thiamethoxam tilhører gruppen af 

neonicotinoider, mens ß-cyfl uthrin og 

tefl uthrin er pyrethroider. 

I alle forsøg er sorten Mars bejdset med 

standard bejdsning mod svampe (Thiram 

6 g og Tachigaren, 14 g). Forsøgene i DK 

har ligger på Knuthenborg og Sofi ehøj. 

De er sået 20.-21. april og taget op 22.-

23. oktober. Forsøgene i SE har ligget i 

Bodarp og Ängsslätt og er sået 26. april 

og høstet 16. og 31. oktober.

Resultater og diskussion
Resultater fra forsøgene, ud over de her 

præsenterede, kan ses på www.nordic-

beet.nu

Fremspiring
I gennemsnit af alle fi re forsøg viser 

Gaucho og Janus+Gaucho tendens til 

lavere tidlig fremspiring end de øvrige 

bejdsemidler samt lavere plantetal ved 

fuld fremspiring selvom alle bejdsemid-
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Figur 1. Effekt af insektbejdsemidler på antal bedebladlus optalt 23.-24. juni og 8. juli 
2008. Gennemsnit af to forsøg Ängsslät og Bodarp SE.

Skadedyr 2008
Forekomst af skadedyr i sukkerroer 2008 kendetegnes ved usædvanlig kraftige 

angreb af bedebladlus i maj og juni. Meget tørre forhold har forsinket optagelse af 

insektbejdsemidlet Gaucho således, at de første lus ikke er blevet bekæmpet, og 

under gunstige forhold, har lusene udviklet sig hurtigt til store kolonier. Forsøgene 

viser, at Gaucho trods alt har haft en effekt mod lusene. 

For angreb af roecystenematoder, er der i 2008 set en kraftig udbyttereduktion i 

modtagelige sorter; de tørre forhold i første halvdel af vækstsæsonen har forværret 

angrebets effekt på planterne.
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ler opnår tilfredsstillende høj endelig 

plantebestand.

Bedebladlus 
I 2008 har der været usædvanlige stor 

forekomst af sorte bedebladlus (Aphis fa-

bae) i DK og SE. Under danske forhold 

er så store forekomster ikke set siden 

slutningen af 1990’erne, hvor bejdsning 

med Gaucho (imidacloprid 60 g) blev 

foretaget på en stigende andel af roefrø. 

Den store forekomst i 2008 skyldes ho-

vedsagligt de meget tørre og varme for-

hold i maj og juni, der har givet optimale 

betingelser for opformering af lusene, og 

en langsom optagelse af bejdsemidlerne 

som følge af ekstrem tørre forhold om-

kring frøpillen. 

I alle fi re forsøg er der observeret bede-

bladlus. Der er ikke observeret fersken-

bladlus (Myzus persicae). I de svenske 

forsøg blev der den 23.-24. juni optalt 

115 lus/plante i Bodarp og 76 lus/plante 

i Ängsslätt i de ubehandlede led, mens 

bejdsemidlerne alle har haft under 30 lus/

plante. Ved tælling den 8. juli er antallet 

af lus steget i alle led og har i gennemsnit 

388 lus/plante i ubehandlet (fi gur 1). 

I de danske forsøg er lus blevet optalt 

ugentligt fra 10. juni til 16. juli (fi gur 2). 

Angrebet har toppet sidst i juni til først i 

juli, hvor forsøget i Knuthenborg har haft 

262 lus/plante, mens angrebet var større 

på Sofi ehøj med 2.428 lus/plante (fi gur 

2 og 3). 

I gennemsnit over de fi re forsøg den 

20-24 juni har Gaucho, Mundus Forte, 

Cruiser+Force og Janus+Gaucho redu-

ceret angrebet mest effektivt med over 

80 % (tabel 1). Janus og Mundus, der 

indeholder lavere aktivstof, viser svagere 

effekt på henholdsvist 55 og 58 %. Ved 

tælling 1.-8. juli viser de mest effektive 

bejdsemidler 50-70 %, og Janus og Mun-

dus viser en effekt på 12 og 39 %. 

I de svenske forsøg hvor også Montur 

er undersøgt, viser alle bejdsemidler 26. 

Figur 2. Effekt af insektbejdsemidler på antal bedebladlus/plante optalt fra 10. juli til 16. 
juli, gennemsnit af to forsøg DK 2008.

juni høj effekt mod lus på mellem 89-91 

%, mens Janus, Mundus og Montur viser 

lavere effekt henholdsvist 76, 69 og 78 

%. Samme rækkefølge i effekt ses ved 

tælling den 8. juli selvom effekterne ge-

nerelt er faldet og forholdsmæssigt mest 

for de svagest virkende bejdsemidler. 

Mange roemarker er i 2008 blevet insek-

ticidbehandlet mod bedebladlus. I DK er 

den hidtil anvendte bekæmpelsestærskel 

15 % planter med kolonisering af bede-

bladlus, mens der i Sverige anvendes en 

tærskel på 40 % angrebne planter eller 

20 lus per plante baseret på forsøg fra 

1980’erne. Under normale klimabetin-

gelser kontrollerer Gaucho både fersken- 

og bedebladlus til hen i første uge af juli 

således, at der ikke er behov for insekti-

cidbehandlinger. Senere i juli bliver lu-

Figur 3. Effekt af insektbejdsemidler på kolonisering af bedebladlus (procent planter 
med mere end 9 lus) optalt fra 10. juli til16. juli, gennemsnit af to forsøg DK 2008

Kolonisering af bedebladlus,  2 forsøg DK 2008
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Antal lus/plante, 2 forsøg DK 2008
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Tabel 1. Bejdsning mod skadedyr gennemsnit af 4 forsøg DK og SE 2008.

sene naturligt parasiteret eller forsvinder 

til andre værter. 

Andre skadedyr 
På svage angreb af trips (Thrips spp.), 

bedejordlopper (Chaetocnema concinna) 

og bedefl uelarver (Pegomyia hyoscyami) 

i forsøgene i Bodarp og Ängsslät er 

der ikke opnået sikker forskel mellem 

bejdsemidlerne. I forsøgene på Knuthen-

borg og Sofi ehøj har alle bejdsemidler 

vist høj effekt mod svage angreb af 

runkelroebiller (Atomaria liniaris) uden 

forskel mellem bejdsemidlerne. 

Kvalitet og udbytte
I de to svenske forsøg medførte bejdse-

midlerne mod skadedyr i gennemsnit 

3-12 % i merudbytte. Højeste merudbytte 

blev opnået med Cruiser+Force, Gaucho 

og Janus+Gaucho. 

I det danske forsøg på Sofi ehøj, hvor 

der var et meget kraftigt angreb af bede-

bladlus medførte bejdsemidlerne mellem 

13-21 % i merudbytte med undtagelse 

af Janus, der gav 4 % i merudbytte. På 

Knuthenborg med svagere angreb gav 

bejdsemidlerne mellem 1-5 % i merud-

bytte uden sikker forskel til ubehandlet.

I gennemsnit af de fi re forsøg er der 

opnået signifi kant højere rodvægt og 

sukkerudbytte for behandling med 

bejdsemidlerne (tabel 1). Højeste mer-

udbytte er opnået med de fi re midler 

Gaucho, Cruiser+Force, Mundus Forte 

og Janus+Gaucho, som har givet 8-11 % 

højere udbytte end ubehandlet. Tendens 

til laveste merudbytte gives af Janus og 

Mundus med 6 % (tabel 1).

Flere års forsøg
Hvis der tages gennemsnit af 2006-2008 

med ialt 11 forsøg udført i DK og SE, vi-

ser resultaterne en tendens til, at Gaucho 

og Mundus Forte giver 4 % i merudbytte 

og Mundus giver 2 % mere i udbytte 

i forhold til ubehandlet. Resultater fra 

2008 bør dog ikke sidestilles med øv-

rige år, idet optagningsbetingelserne for 

bejdsemidlerne har været usædvanlige i 

2008, og derfor bør 2008 ikke umiddel-

bart indgå i fl erårige gennemsnit. 

Gennemsnit af 15 danske forsøg fra 

1998-2007 viser, at Gaucho medfører 

en udbytte stigning på 3 % i forhold til 

ubehandlet.

Bedebladlus opformeres gennem 6-7 generationer med 9-14 dages mellemrum og 
store kolonier dannes. For hver generation øges andel af vingede lus. Optimale betin-
gelser for mange generationer er sol, varme og tørre forhold. Bedebladlus forsøg 852 
Sofiehøj, 20. juni 2008

2008 Pol Rod
4 fs (DK, SE) Lus Lus

0 1-9 >9 pr pl 0 1-9 >9 pr pl
Bejdsemiddel* 50% Max % t/ha t/ha relativ
Ubehandlet 68 100 19 11 71 112 6 6 89 813 18,32 83,27 15,25 100
Gaucho 61 95 36 27 38 20 8 14 79 284 18,32 92,63 16,96 111
Janus+Gaucho 61 95 38 23 40 17 9 8 83 379 18,35 90,16 16,54 108
Janus 65 99 24 19 59 50 4 4 92 714 18,25 88,49 16,14 106
Mundus 67 99 27 23 49 47 7 4 89 498 18,38 87,66 16,10 106
Mundus Forte 62 100 39 26 33 13 10 10 82 247 18,31 90,72 16,60 109
Cruiser+Force 63 98 43 24 35 17 10 9 82 288 18,30 92,07 16,85 110
LSD ns 3 ns 4,7 0,87 6
* Aktivstoffer i bejdsemidler:  Janus+Gaucho (clothianidin 30 g, ß-cyfluthrin 8 g, imidacloprid 30 g), 
Janus (clothianidin 10 g, ß-cyfluthrin 8 g), Mundus (clothianidin 30 g, ß-cyfluthrin 8 g),  
Mundus Forte (imidacloprid 30 g, clothianidin 30 g, ß-cyfluthrin 8 g), Cruiser + Force (thimetoxam 45 g,
tefluthrin 6 g), Montur (imidacloprid 15 g, tefluthrin 4 g)

20-24 juni

% pl med lus

1-8 juli

Bedebladlus

1000 pl/ha
Fremspiring

Sukker
% pl med lus


