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Bejdsning mod rodbrand 
Anne Lisbet Hansen, alalh@nordicsugar.com 

Konklusion 
I fire forsøg med sukkerroe er effekt af bejdsning med Tachigaren (14 og 16 g) og Thiram (6 g) 
undersøgt. I 2009 har bejdsning med kombinationen Thiram+Tachigaren og bejdsning med Thiram 
alene givet flere fremspirede planter både ved tidlig og endelig bestand i forhold til ubehandlet. 
Ligeledes reducerer bejdsningerne svage angreb af rodbrand med tendens til, at Thiram+Tachigaren 
giver højeste bekæmpelse. Resultaterne indikerer et merudbytte på 1-2 %, når der bejdses med 
enten Thiram+Tachigaren eller Thiram.  
Gennemsnit over ti og fem år viser, at alle svampebejdsningerne giver højere plantetal både ved 
tidlig og endelig plantebestand i forhold til ubehandlet. På svage angreb af rodbrand indikeres, at 
kombinationen af Thiram+Tachigaren 18 g giver den højeste bekæmpelseseffekt blandt 
bejdsningerne. Denne kombination indikeres desuden at give 1 % i merudbytte i forhold til 
bejdsning med Thiram alene samt ubehandlet. Set ud fra enkeltforsøg er der i 20 ud af i alt 32 
forsøg en tendens til, at kombinationen Thiram+Tachigaren giver højere udbytte sammenlignet med 
Thiram alene.  

Conclusions 
In four field trials with sugar beets, four fungicide seed treatments with Thiram (TMTD 6 g) and/or 
Tachigaren (hymexazol 14 or 18 g) are compared to untreated. The seed treatments 
Thiram+Thachigaren and Thiram alone tend to improve both early and final plant stand. 
Thiram+Tachigaren tends to provide the highest efficacy against mild infections of damping off. 
Both Thiram+Thachigaren and Thiram alone tend to increase the sugar yield by 1-2 % compared to 
untreated.  

At ten and five year average, all fungicide treatments result in higher early and final plant stand 
compared to untreated control. On low incidences of damping off, highest control tend to be 
treatment with Thiram 6 g + Tachigaren 18 g. Regarding sugar yield, the combination Thiram 6 g + 
Tachigaren 18 g tends to give 1 % gain in sugar yield compared to Thiram alone as well as 
untreated. In 20 trials out of 32 individual trials, it is indicated that the combination of Thiram 6 g + 
Tachigaren 18 g results in higher sugar yield compared to treatment with Thiram alone. 

Formål  
I forsøgsserien undersøges bejdsemid-
lerne Tachigaren og Thiram for deres 
effekt på fremspiring, angreb af 
rodbrand og udbytte. Tachigaren 
undersøges i doseringerne 14 og 18 g/u 
hymexazol.   

Sukkerroefrø i DK er som standard bejdset med Thiram (6 g TMTD), og et begrænset antal units 
kan også fås med kombination af Thiram og Tachigaren (14 g hymexazol). Thiram virker især mod 
de former for rodbrand, der skyldes svampene Pythium og Phoma. Tachigaren virker specielt mod 
Aphanomyces, men har også effekt på Pythium og Fusarium. Bejdsemidlernes virkningstid er cirka 
fire til seks uger efter spiring. 

Rodbrand 2010 

Frø bejdset med både Thiram og Tachigaren anbefales  

• hvor der erfaringsmæssigt er forekomst af rodbrand 

• ved sen såning  
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Metode  
Forud for anlæg er et antal marker undersøgt for risikoen for rodbrand. I markerne er der udtaget 
jordprøver, og under væksthusforhold er en modtagelig sort dyrket heri. Angreb af rodbrand har 
været vurderet 7, 14, 21 og 28 dage efter fremspiring. Herudfra er et rodbrandindeks 0-100 
beregnet, hvor 100 angiver høj risiko for rodbrand. På basis heraf er fire forsøgspladser udvalgt 
(Holeby, Slagelse, Nykøbing F og Eskilstrup) med rodbrandindeks henholdsvis 38, 50, 55 og 51, 
der angiver middel risiko for angreb af rodbrand forudsat, at der forekommer optimale forhold for 
udvikling af rodbrandsvampe i marken.  

Forsøgene er anlagt i randomiseret blokdesign med otte gentagelser; fire til høstmåling og fire til 
opgravning samt evaluering to gange for angreb af rodbrand. Forsøgene er sået i perioden fra 4. til 
12. april og taget op i perioden mellem 13. oktober og 3. november. 

Resultater og diskussion 

Fremspiring 
I 2009 er der ikke sikker forskel på bejdsningernes opnåede plantetal optalt ved tidlig og fuld 
fremspiring, selvom der ses en tendens til, at bejdsning med Thiram+Tachigaren og Thiram alene 
har flere planter i forhold til ubehandlet (tabel 1).  
Tabel 1. Svampebejdsning mod rodbrand 2009 samt 10 og 5 års gennemsnit

Dosis Sundhed Rod
g.a.i. t/ha % t/ha relativ

50% Max apr maj
2009, Antal forsøg 2 4 4 4 4 4 4 4 4
Uden bejdsning 43 100 6 3 9,8 92,5 19,09 17,67 100
Thiram + Tachigaren 6 + 18 48 102 5 2 9,9 94,6 18,93 17,93 101
Thiram 6 50 103 4 3 9,9 94,5 18,98 17,96 102
Tachigaren 18 40 100 4 3 9,8 91,6 19,06 17,47 99
Thiram + Tachigaren 6 + 14 50 102 3 2 9,9 94,6 19,04 18,04 102
LSD ns ns ns ns 0 2,3 ns ns ns
2000-2009, antal fs 18 32 25 20 24 32 32 32 32
Uden bejdsning 50 90 5 4 8,5 70,5 17,02 12,08 100
Thiram + Tachigaren 6 + 18 52 97 2 2 9,0 71,2 17,01 12,19 101
Thiram 6 53 97 3 4 8,9 70,7 17,01 12,10 100
Tachigaren 18 52 96 3 3 8,9 70,0 17,05 11,99 99
LSD 2 2 1 1 0,2 0,8 ns 0,14 1
2005-2009, antal fs 10 16 16 16 16 16 16 16 16
Uden bejdsning 52 97 3 3 9,0 81,1 17,35 14,17 100
Thiram + Tachigaren 6 + 18 56 100 1 1 9,3 81,4 17,31 14,21 100
Thiram 6 57 100 1 2 9,3 81,7 17,30 14,26 101
Tachigaren 18 53 100 1 2 9,1 80,5 17,34 14,05 99
Thiram + Tachigaren 6 + 14 55 101 1 1 9,3 81,3 17,34 14,28 101
LSD 4 2 1 1 0,2 ns ns ns ns

Fremspiring % Planter m 
rodbrand

Sukker
1000 pl/ha

Rodbrand 
I to af forsøgene har der kun været svage angreb af rodbrand med 3-4 % planter med symptomer i 
ubehandlet. I to andre forsøg har der været lidt mere rodbrand; 8-9 % angrebne planter i ubehandlet. 
Symptomerne har været identificeret til at skyldes angreb af Pythium, Aphanomyces eller Fusarium, 
og kombinationen mellem Tachigaren og Thiram har givet de højeste bekæmpelseseffekter på 
mellem 40-66 %.  
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I gennemsnit af alle fire forsøg giver bejdsning med Thiram + Tachigaren 14 g den højeste 
bekæmpelseseffekt (50 %) ved begge rodbrand evalueringer foretaget dels på kimblad stadiet 
(ultimo april) og dels på stadiet 2-3 løvbladesæt (medio maj), (tabel 1).  

Udbytte 

I gennemsnit af fire forsøg har alle bejdsninger 
og ubehandlet givet høje udbytter uden 
signifikant forskel selvom der er en tendens til 
at kombiantionen Thiram+Tachigaren og 
Thiram alene giver 1-2 % mere i udbytte i 
forhold til ubehandlet (tabel 1).  

Fem og ti års gennemsnit 
Set over ti og fem års gennemsnit er der 
statistisk sikkerhed for, at svampebejdsning 
giver flere fremspirede planter i forhold til 
ubehandlet. Der er ikke væsentlig forskel på 
fremspiring ved behandling med Thiram+ 
Tachigaren eller Thiram.  
På svage angreb af rodbrand, hvor ubehandlet 
har 3-5 % symptomer har kombinationen 
Thiram + Tachigaren tendens til at vise højest effekt mod rodbrand, hvor angrebet reduceres med 
ca. 50 % (tabel 1).  
Med hensyn til sukkerudbytte er der ikke opnået sikre merudbytter for bejdsningerne selvom der 
ved ti års gennemsnittet ses en tendens til, at Thiram+Tachigaren 18 g giver 1 % i merudbytte i 
forhold til Thiram alene. Ses der på enkeltforsøg, indikerer 20 ud af i alt 32 forsøg, et højere udbytte 
ved brug af Thiram+Tachigaren 18 g i forhold til Thiram alene (figur 1). 

Relativ sukkerudbytte ved bejdsning med Thiram og Thiram+Tachigaren, 2000-2009
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Figur 1. Relativ sukkerudbytte opnået i enkeltforsøg efter bejdsning med Thiram 6 g eller bejdsning med Thiram 6 g + 
Tachigaren 18 g. Ialt 32 enkelt forsøg udført fra 2000 til 2009. 

 

 
Foto 1. Symptomer på rodbrand kan ses som mørk tråd-
agtig kimstængel eller mørke kimblade. To sunde planter 
ses til højre, 24/4-09 forsøg ved Nykøbing F.  


