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Sammanfattning 
Denna försöksserie utförs på uppdrag av DuPont Sverige AB och har som mål att prova tre 
olika doser av hymexazol (14, 18 och 30 g aktiv substans/enhet) som är den verksamma 
substansen i Tachigaren. Försöken har legat på tre olika fält (Ekebergs gård i Kristianstad, 
Skiberöds gård i Löberöd och Västergård i Tågarp). I Sverige används för närvarande 14 g 
hymexazol på allt frö som säljs till lantbrukare. Odlingsåret 2009 började med en relativt tidig 
sådd och medelsådatum blev en vecka tidigare än femårsgenomsnittet. Vädret efter sådd var 
torrt och varmt, vilket gjorde att angreppsgraden av rotbrand generellt blev låg. 

I försöken gjordes planträkningar vid fyra tillfällen (20, 50, 100 % samt slutlig uppkomst) och 
sundhet samt rotbrandsbedömningar vid två tillfällen. Samtliga försök skördades och betorna 
bedömdes också för kroniska rotbrandsskador. 

Resultaten från årets försök visar, i likhet med tidigare år, att svampbetning med hymexazol 
har stor effekt på antalet plantor som ökar med 6 000–7 000 per hektar. Svampbetning är ett 
bra sätt att försäkra sig om ett tillräckligt högt plantantal. Sett över alla 18 försök som legat 
sedan 2004 är ökningen av antalet plantor per hektar 9 000–10 000.  

I genomsnitt över 18 försök gav svampbetning med hymexazol 2 till 3 % ökning av socker-
skörden. Även sockerhalten ökade signifikant med ca 0,1 %. 

Summary 
In 2009, the sugar beets were drilled early, in the beginning of April. Because of the very dry 
spring, root rot infections were generally low in the whole growing area. Three trials where 
drilled, one at Ekebergs gård in Kristianstad, one at Skiberöds gård in Löberöd and one at 
Västergård in Tågarp).  

Despite the very low root rot infections during 2009, seed treatment with fungicides increased 
the number of plants with around 6 000–7 000 plants per hectare. The average increase in 
plant number in hymexazol treated treatments compared to the untreated control over all 18 
trials (2004–2009) is 9 000–10 000 plants per hectare. 

Yield parameters have been investigated in a total of 18 field trials during 2004–2009. The 
average over all 18 trials shows that seed treatment with hymexazol (14, 18 and 30 g) has a 
significant positive effect on sugar content and sugar yield. The sugar yield is increased by 2 
to 3 percent. There is also a tendency for higher root weight and lower amino-N.  

 


