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Sprutning mot bladlöss i sockerbetor 2009 

Sammanfattning 
Totalt innehöll försöksplanen fyra led, två obehandlade led utan betning med 
insekticid och två led betade med Gaucho (60 g imidakloprid/enhet). Ett obe-
handlat led och ett led med Gaucho sprutades. Resterande två led sprutades inte. 

Angreppen av bladlöss var generellt låga under året. Resultaten får därför tolkas 
med viss försiktighet. Angrepp av bladlöss förekom i ett av betningsförsöken 
2009, Solvik. 

Vid den första räkningen av andelen angripna plantor den 8 juli hade de obe-
handlade leden strax under 50 % angripna plantor. Leden med Gaucho hade då 
27 % angripna plantor (LSD = 20, Prob = 0,0583, ej signifikant). 
En sprutning gjordes med 0,3 kg Pirimor per hektar den 14 juli. Det fanns en 
tendens till att de sprutade leden hade något färre plantor med koloniserande 
bladlöss den 22 juli jämfört med dem som inte var sprutade. 

Det fanns inga signifikanta skillnader mellan leden för någon av skördepara-
metrarna. 

Summary 
The trial plan consisted of four treatments, two untreated controls without insec-
ticide seed treatments and two treated with Gaucho (60 g imidakloprid/unit). One 
untreated control and one treatment with Gaucho were sprayed against aphids. 

The attacks of black bean aphids were generally low during 2009 and the results 
should be interpreted with caution. There were attacks of aphids in one insecticide 
trial 2009, Solvik. 

Aphids were counted for the first time 8 July. In the treatments without Gaucho, 
the percentages of attacked plants were just below 50%. In the treatments with 
Gaucho, the percentages of attacked plants were 27% (LSD = 20, Prob = 0,0583, 
not significant). 

One spraying with 0,3 kg Pirimor per hectare was done on 14 July. There was a 
tendency for less attacked plants with colonizing aphids 22 July in the sprayed 
treatments. 

There were no significant differences in yield between sprayed and unsprayed 
treatments. 
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Inledning  
Under 2009 sprutades det mot bladlöss i sockerbetor i ett försök. Totalt innehöll 
försöksplanen fyra led, två obehandlade led utan betning med insekticid och två 
led betade med Gaucho (60 g imidakloprid/enhet). Ett obehandlat led och ett led 
med Gaucho sprutades. Resterande två led sprutades inte. 

Material och metoder 

Försöksdesign 
Försöksdesignen var ett randomiserat blockförsök med fyra upprepningar. För-
söksplan och fältplan framgår av tabell 1 och 2. 

Bedömningar 
Antalet bladlöss per planta och antalet angripna plantor räknades tre gånger med 
början den 8 juli. Den andra räkningen utfördes den 14 juli och den tredje den 22 
juli. 

Statistiska analyser 
Skillnader mellan led beräknades med Proc GLM in SAS, SAS institute Inc.  

Resultat och diskussion  
Angreppen av bladlöss var generellt låga under året. Vid den första räkningen av 
andelen angripna plantor den 8 juli hade det obehandlade ledet strax under 50 % 
angripna plantor. Leden med Gaucho hade 27 % angripna plantor (LSD = 20, 
Prob = 0,0583, ej signifikant). 

Led 7 och 8 räknades och sprutades den 14 juli och andelen angripna plantor samt 
antal bladlöss per planta räknades sedan för tredje gången den 22 juli. Den 14 juli 
och den 22 juli fanns det inga signifikanta skillnader mellan leden för andelen 
angripna plantor eller antalet löss per planta. 

Andelen plantor utan löss, med 1 till 9 löss och med fler än 9 löss beräknades 
(figur 1). Det fanns en tendens till att de sprutade leden hade något färre plantor 
med koloniserande bladlöss. 
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Figur 1. Andelen plantor utan löss, med 1 till 9 löss och med fler än 9 löss den 22 juli 
2009, 8 dagar efter sprutning med Pirimor 0,3 kg/ha. 

 

Skörd 2009 
Det fanns inga signifikanta skillnader mellan leden för någon av skördepara-
metrarna. 

Slutsatser 
• Angreppen av bladlöss var generellt låga under året.  

• Vid den första räkningen av andelen angripna plantor den 8 juli hade det 
obehandlade ledet strax under 50 % angripna plantor. Leden med Gaucho 
hade då 27 % angripna plantor (LSD = 20, Prob = 0,0583, ej signifikant). 

• Det fanns en tendens till att de sprutade leden hade något färre plantor med 
koloniserande bladlöss jämfört med dem som inte var sprutade. 

• Det fanns inga signifikanta skillnader mellan leden för någon av 
skördeparametrarna. 
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