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Bejdsning mod skadedyr  
Anne Lisbet Hansen og Åsa Olsson 
alalh@nordicsugar.com, asa.olsson@nordicsugar.com 

Konklusion  
I fire forsøg med sukkerroe er insektbejdsemidlerne Gaucho, Mundus, Mundus+Gaucho og 
Cruiser+Force undersøgt for deres effekt på fremspiring, skadedyr og udbytte. Ved tidlig 
fremspiring er Mundus det mest skånsomme middel, og har planteantal på niveau med ubehandlet. 
De øvrige bejdsninger har lavere bestand. Ved fuld plantebestand i maj måned giver alle 
bejdsninger høje plantetal.  

På svage forekomster af trips, bedejordlopper og runkelroebiller viser alle bejdsningerne en 
reducerende effekt. I et af forsøgene har der været angreb af bedebladlus, og Gaucho viser højest 
bekæmpelseseffekt. Der er opnået høje udbytter i alle behandlinger uden signifikant forskel. Flere 
års gennemsnit viser tendens til at bejdsning med Gaucho, Mundus og Mundus + Gaucho giver 1-3 
% i merudbytte. 

Conclusions 
In four sugar beet field trials, seed treatments with Gaucho, Mundus, Mundus + Gaucho and Cruiser 
+ Force are studied for their effect on plant emergence, pests and sugar yield. By early emergence, 
Mundus is the most gentle treatment and plant numbers at the level of untreated, where the other 
treatments have lower plant numbers. At full plant stand in May month, all treatments offer high 
plant numbers. 

All seed treatments reduce weak attacks of thrips, beet flea beetle and pygmy beetle. In one of the 
trials, at an attack of black bean aphids, Gaucho and Cruiser+Force showed the highest efficacy. 
Achieved sugar yields were high without differences among the treatments. Average sugar yield 
over 15 trials shows a tendency that dressing with Gaucho, Mundus and Mundus + Gaucho 
increases sugar yield with 1-3%. 

 

  
Foto 1. Angreb af trips ses som rødlige hjerteskud og 
fortykkede sølvglinsende blade som følge af skadedyrets 
sugning på planten. 

Foto 2. Angreb af bedejordlopper ses som små runde huller, 
der kan ligne ”vinduer”, idet der ikke altid gnaves helt igennem 
bladet.  
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Formål  
Formålet med forsøgsserien er at undersøge effekt af nye bejdsemidler på skadedyr og udbytte, og 
sammenligne til standard bejdsemidlet Gaucho (60 g/u imidacloprid).  

Følgende tre nye midler er undersøgt: Mundus+Gaucho (clothianidin 30 g, β-cyfluthrin 8 g, 
imidacloprid 30 g), Mundus (clothianidin 30 g, β-cyfluthrin 8 g) og Cruiser+Force (thimetoxam 45 
g, tefluthrin 6 g). Aktivstofferne imidacloprid, clothianidin og thiamethoxam tilhører gruppen af 
neonicotinoider, mens β-cyfluthrin og tefluthrin er pyrethroider.  
Mundus er godkendt december 2009 i DK, som det første land til bejdsning i roer, og der kommer 
muligvis et mindre testparti til sæson 2010. Blandingen Mundus+Gaucho forventes at kunne blive 
aktuel i fremtiden. Cruiser+Force er allerede anvendt i flere europæiske lande blandt andet 
Tyskland.  

Metode  
To forsøg i SE (Helmerslund og Solvik) og to forsøg i DK (Holeby, Maribo) er anlagt med sorten 
Lessing i randomiseret blokdesign med seks gentagelser; fire til høstmåling og to til opgravning af 
planter og skadedyr. Forsøgene i SE er sået 2. og 6. april, og taget op 9. og 13. oktober. Forsøgene i 
DK er sået 8. og 10. april, og taget op 26. og 27. oktober. Der er optalt 20, 50 og 100 % fremspiring, 
vurderet skadedyr og plantesundhed samt målt udbytteparametre.  

Resultater og diskussion 

Fremspiring 
Ved tidlige fremspiring viser bejdsning med Mundus samme planteantal som ubehandlet, hvilket 
indikerer at denne behandling er den mest skånsomme mod fremspiringen. De øvrige bejdsninger 
har signifikant lavere planteantal i de tidlige plantetællinger (tabel 1). 

Ved fuld plantebestand giver alle bejdsninger høje plantetal, over 100.000 planter per ha, og der er 
ikke forskel mellem behandlingerne.  

Skadedyr 
Der har generelt været få og svage angreb af skadedyr i roemarkerne i 2009 og ligeså i forsøgene. I 
de to forsøg udført i SE har der været angreb af trips (Thrips spp.) sidst i april, hvor ubehandlet har 
haft 12 % angrebne planter og alle bejdsninger har bekæmpelseseffekter på over 50 % (tabel 1).  

I forsøgene i SE har der også været svage angreb af bedejordopper (Chaetocnema concinna) først i 
maj, hvor de ubehandlede parceller har haft 6 % angreb i gennemsnit. Bejdsningerne har reduceret 
angrebet med fra 27-82 % med tendens til bedst effekt med Mundus+Gaucho (tabel 1). 

Angreb af runkelroebiller er observeret først i maj i det ene forsøg i DK, hvor ubehandlet har haft 
14 % angrebne planter. Alle bejdsninger har reduceret angrebet med mere end 60 % undtagen 
Mundus, der viser tendens til lavere effekt. 

Først i juli blev der observeret bedebladlus (Aphis fabae) i et af forsøgene i SE. I ubehandlet var 40 
% planter angrebet af lus, og Gaucho viste den højeste bekæmpelseseffekt på 45 % efterfulgt af 



Bejdsning mod skadedyr 

 
NBR Nordic Beet Research Foundation Annual Report 425/426-2009 4 (4) 

Cruiser + Force. Midt i juli er angrebet naturligt for nedadgående, og der ses kun lille effekt af 
bejdsningerne (tabel 1). 

Udbytte 
De opnåede sukkerudbytter er generelt høje i de fire forsøg, og der er ikke signifikant forskel 
mellem bejdsningerne og til ubehandlet (tabel 1). 

Gennemsnit over 15 forsøg fra 2006-2009 viser en tendens til at, bejdsning med Gaucho, Mundus 
og Mundus + Gaucho giver en udbyttestigning på 1- 3 % ved i forhold til ubehandlet. Det er 
inklusiv forsøg fra 2008, hvor der var usædvanligt ringe optagningsforhold for bejdsemidlerne og 
store forekomster af bedebladlus. Flere års gennemsnit (1998-2007) viser dog samstemmende 
hermed en tendens til, at bejdsning med Gaucho giver en udbyttestigning på 3 %.  

Tabel 1. Bejdsning mod skadedyr 2009.
2009 Rod
4 fs (DK, SE) Lus Lus

0 1-9 >9 pr pl 0 1-9 >9 pr pl
Bejdsemiddel* 20% 50% Max t/ha % t/ha rel
Antal fs 4 4 4 2 2 1 4 4 4 4
1. Ubehandlet 22 63 103 12 6 14 51  40  9  49 63 23 14 37 87,1 20,21 17,58 100
2. Gaucho 16 59 102 6 3 4 73  25  2  27 60 34 6 40 86,9 20,19 17,53 100
3. Mundus+Gaucho 15 56 104 6 1 5 53  44  3  47 80 16 4 20 87,0 20,09 17,47 99
4. Mundus 22 65 104 4 2 13 54  45  1  46 77 21 2 23 87,3 20,10 17,53 100
5. Cruiser+Force 16 57 102 2 4 5 69  27  4  31 71 23 6 29 86,2 20,11 17,32 99
LSD 3 4 ns 5 6 7 19  19  ns 19,4 ns ns ns ns ns ns ns
* Aktivstoffer i bejdsemidler: Gaucho (imidacloprid 60 g), Mundus+Gaucho (clothianidin 30 g, ß-cyfluthrin 8 g, imidacloprid 30 g), 
Mundus (clothianidin 30 g, ß-cyfluthrin 8 g),  Cruiser + Force (thimetoxam 45 g, tefluthrin 6 g)

% pl. m. angreb 08-jul 14-jul
1

Bedebladlus Sukker
% pl med lus % pl med lus

Fremspiring Trips Blad- 
lop-
per

Runkel-
roebil- 

ler1000/ha

 
 


