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Bejdsning mod rodbrand 
Anne Lisbet Hansen, alh@nordicbeetresearch.nu 

Konklusion 
I fire forsøg er effekt af bejdsning med Tachigaren (14 og 16 g) og Thiram (6 g) undersøgt. Ved 
tidlig fremspiring viser behandling med Tachigaren 18 g at give lavere plantetal end de øvrige 
behandlinger, mens Thiram 6 g viser tendens til at give det højeste tidlige plantetal. Ved fuld 
plantebestand resulterer alle behandlingerne i høje plantetal. Ved bedømmelse af rodbrand ses en 
tendens til, at behandling med Thiram 6 g + Tachigaren 18 g giver højeste bekæmpelseseffekt. Der 
er ikke sikre forskelle i sukkerudbytte målt i behandlingerne. 

Gennemsnit af 11 års forsøgsresultater viser, at alle svampebejdsninger medfører signifikante højere 
plantetal både ved tidlig og ved fuld plantebestand sammenlignet med ubehandlet (tabel 1). På 
angreb af rodbrand ses tendens til at behandling med Thiram 6 g + Tachigaren 18 g giver den 
højeste bekæmpelseseffekt. Der er ikke opnået sikre forskelle i opnået udbytte mellem 
behandlingerne.  

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. Tachigaren 18 g tend to result in 
lowest plant numbers at early emergence, however, Thiram 6 g tend to result in the highest number. 
At full plant stand all seed treatments result in high plant numbers. Treatment with Thiram 6 g + 
Tachigaren 18 g tend to give the highest efficacy against damping off. There is no significant 
difference among treatments regarding sugar yield.  

Average of 11 years shows that all seed treatments give higher early and full plant stand compared 
to untreated. On attack of damping off there is an tendency that Thiram 6 g + Tachigaren 18 g result 
in the highest efficacy. There is not significant difference in sugar yield obtained among the 
treatments. 

Formål  
Bejdsemidlerne Tachigaren og Thiram 
er undersøgt for deres effekt på 
fremspiring, angreb af rodbrand samt 
udbytte. Tachigaren undersøges i 
doseringerne 14 og 18 g/u hymexazol.   

Sukkerroefrø i DK er som standard 
bejdset med Thiram (6 g TMTD), eller kombinationen 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. 

Metode  
Fire forsøg beliggende ved Errindlev, Holeby samt to lokaliteter ved Nykøbing F. er udvalgt på 
basis af indledende test for forekomst af rodbrand i jorden. I markerne er der udtaget jordprøver, og 
under væksthusforhold er en modtagelig sort dyrket heri. Angreb af rodbrand har været vurderet 7, 

Rodbrand 2011 
Frø bejdset med både Thiram og Tachigaren anbefales  

• hvor der erfaringsmæssigt er forekomst af rodbrand 

• ved sen såning  
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14, 21 og 28 dage efter fremspiring. Herudfra er et rodbrandindeks 0-100 beregnet, hvor 100 
angiver høj risiko for rodbrand. De fire forsøgspladser har rodbrandindeks henholdsvis 38, 59, 31, 
44, der angiver lav til middel risiko for angreb af rodbrand forudsat, at der forekommer optimale 
forhold herfor. 

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 14. til 
18. april og taget op i perioden mellem 29. september og 8. november. 

Resultater og diskussion 

Fremspiring 
Ved tidlig fremspiring viser behandling med Tachigaren 18 g at give lavere plantetal end de øvrige 
behandlinger samt ubehandlet (tabel 1). Der er en svag tendens til, at Thiram 6 g giver det højeste 
tidlige plantetal. Ved fuld plantebestand resulterer alle behandlingerne i høje plantetal med tendens 
til, at alle svampebejdsningerne har flere planter pr ha sammenlignet til ubehandlet. 
 
Tabel 1. Svampebejdsning mod rodbrand 2010 samt 11 og 6 års gennemsnit

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

50% Max apr maj
2010, Antal forsøg 4 4 4 4 4 3 3 3
Uden bejdsning 53 92 8 2 9,2 81,1 17,18 13,95 100
Thiram + Tachigaren 6 + 18 58 95 3 1 9,3 79,8 17,26 13,79 99
Thiram 6 60 97 5 3 9,4 82,4 17,16 14,17 102
Tachigaren 18 49 95 7 2 9,2 80,2 17,25 13,85 99
Thiram + Tachigaren 6 + 14 58 96 6 2 9,5 81,0 17,34 14,07 101
LSD 7 ns ns ns ns ns 0,11 ns ns
2000-2010, antal fs 27 35 28 23 27 35 35 35 35
Uden bejdsning 51 91 5 4 8,6 71,5 17,04 12,25 100
Thiram + Tachigaren 6 + 18 53 97 2 2 9,1 72,0 17,04 12,33 101
Thiram 6 54 97 3 4 9,0 71,7 17,03 12,29 100
Tachigaren 18 52 96 3 3 9,0 70,9 17,07 12,16 99
LSD 2 2 1 1 0,2 0,8 ns ns ns
2005-2010, antal fs 13 19 19 19 19 19 19 19 19
Uden bejdsning 53 96 3 3 9,1 81,1 17,32 14,13 100
Thiram + Tachigaren 6 + 18 57 99 1 1 9,3 81,2 17,31 14,14 100
Thiram 6 58 100 2 2 9,4 81,8 17,28 14,24 101
Tachigaren 18 53 98 2 2 9,2 80,4 17,33 14,02 99
Thiram + Tachigaren 6 + 14 56 100 2 1 9,4 81,3 17,34 14,24 101
LSD 3 ns 1 1 0,2 ns ns ns ns

Fremspiring % Planter m 
rodbrand

Sukker
1000 pl/ha

 

Rodbrand 
Ved første bedømmelse af rodbrand har de ubehandlede planter i gennemsnit 7,5 pct planter med 
symptomer, og der ses en tendens til at behandling med Thiram 6 g + Tachigaren 18 g giver højeste 
bekæmpelseseffekt (tabel 1). Laboratorieundersøgelser har vist angreb af Pythium, Fusarium 
oxysporum, F. avenaceum F. redolens samt Cylindrocarpon. Der blev ikke identificeret forekomst 
af Aphanomyces. To uger senere og ved anden rodbrandbedømmelse er sygdomstrykket meget lavt, 
og tolkning af resultater vanskelige.   
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Udbytte 
I gennemsnit af 3 forsøg er der ikke opnået signifikant forskel på sukkerudbytte mellem 
behandlingerne og ubehandlet (table 1).  

Årsgennemsnit 
Gennemsnit af 11 års forsøgsresultater viser, at alle svampebejdsninger medfører signifikante højere  
plantetal både ved tidlig og ved fuld plantebestand sammenlignet med ubehandlet (tabel 1).  
På svage angreb af rodbrand viser bejdsningerne, at reducere angrebet med en tendens til, at 
behandling med Thiram 6 g + Tachigaren 18 g giver den højeste reduktion.  
Ved måling af sukkerudbytte er der ikke opnået signifikante forskelle mellem behandlingerne. 
Måske ses en tendens til, at behandling med Thiram 6 g + Tachigaren 18 g giver 1 pct merudbytte i 
forhold til ubehandlet. Set på enkelt forsøg, viser 21 (60 pct) ud af i alt 35 forsøg et højere 
sukkerudbytte, hvor der anvendes Thiram 6 g + Tachigaren 18 g i sammenligning med anvendelse 
af Thiram 6 g.   
 

 
Foto 1. Symptomer på rodbrand kan ses som mørk tråd-agtig kimstængel eller mørke kimblade. Tre sunde planter ses til 
venstre, (14. maj, 2010). 


