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Bejdsning mod skadedyr  
Anne Lisbet Hansen og Åsa Olsson 
alh@nordicbeetresearch.nu, ao@nordicbeetresearch.nu 

Konklusion    
I fire forsøg er insektbejdsemidlerne Mundus Forte og Gaucho WS 70 undersøgt for deres effekt på 
fremspiring, skadedyr og udbytte. I forhold til ubehandlet, viser Mundus Forte og Gaucho WS 70 
tendens til lavere plantetal ved tidlig fremspiring, men ved fuld fremspiring har begge bejdsemidler 
et signifikant højere plantetal. Overfor angreb af bedejordlopper, runkelroebiller, springhaler og 
andre jordbårne skadedyr reducerer Mundus Forte og Gaucho WS 70 angrebene med fra 58 til 87 
pct i bekæmpelseseffekt, og der er en svag tendens til, at Mundus Forte giver højere 
bekæmpelseseffekt end Gaucho WS 70. Der har ikke været væsentlig angreb af bedebladlus i 2010, 
men resultater fra ældre forsøg indikerer, at effekten af Mundus Forte er på niveau med Gaucho.   
Gennemsnit over fem års forsøg viser, at behandling med Mundus Forte eller Gaucho WS 70 giver 
3 % mere i udbytte i forhold til ubehandlet.  

Conclusions 
In four sugar beet field trials, seed treatments with Mundus Forte (clothianidin 30 g/u, β-cyfluthrin 
8 g/u, imidacloprid 30 g/u) and Gaucho WS 70 (imidacloprid 60 g/u) are studied for their effect on 
plant emergence, pests and sugar yield. At early emergence, Mundus Forte and Gaucho WS 70 
show lower plant numbers compared to untreated. At full plant emergence, however, Mundus Forte 
and Gaucho WS 70 tend to result in higher plant numbers compared to untreated. On attacks by 
Chaetocnema concinna (beet flea beetle), Atomaria linearis (pygmy beetle), Onychiurus armatus 
(springtails) or other soil borne pests in this complex, Mundus Forte and Gaucho WS 70 show 
efficacies between 58 and 87 pct and Mundus Forte tend to result in a higher efficacy than Gaucho 
WS 70. In 2010, there is only minor attack of Aphis fabae (black bean aphids) in the trials, but 
results from former trials indicate that the efficacy of Mundus Forte is on level with Gaucho. On a 
five year average, both Mundus Forte and Gaucho WS 70 show a significant increase of 3 pct 
regarding sugar yield compared to untreated.  

Formål  
Det nye insektbejdsemiddel Mundus Forte (clothianidin 30 g/u, β-cyfluthrin 8 g/u, imidacloprid 30 
g/u) er undersøgt og sammenlignet med standard bejdsemidlet Gaucho WS 70 (imidacloprid 60 
g/u). Aktivstofferne imidacloprid og clothianidin tilhører gruppen af neonicotinoider, mens β-
cyfluthrin er et pyrethroid.  

Metode  
Tre forsøg i DK (Maribo, Holeby, Errindlev) og et forsøg i SE (Lilla Alstad) er anlagt med sorten 
Lessing i randomiseret blokdesign med seks gentagelser; fire til høstmåling og to til opgravning af 
planter og skadedyr. Forsøgene i DK er sået 12., 14. og 18. april, og taget op 17. november. 
Forsøget i SE er sået 19. april, og taget op 27. september. Der er optalt tidlig og fuld fremspiring, 
vurderet skadedyr og plantesundhed samt målt udbytteparametre.  
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Resultater og diskussion 

Fremspiring 
I gennemsnit af fire forsøg har Mundus Forte og Gaucho tendens til lavere plantetal ved tidlig 
fremspiring sammenlignet med ubehandlet, men ved fuld fremspiring viser behandling med 
Mundus Forte og Gaucho signifikant højere plantebestand sammenlignet med ubehandlet (tabel 1) 

Skadedyr 
I alle fire forsøg er der observeret angreb af runkelroebiller ved roernes vækststadie et til to sæt 
løvblade. I gennemsnit er 18 pct planter angrebne i ubehandlet, og Mundus Forte og Gaucho har 
reduceret angrebet til henholdsvis 2 og 5 pct planter (91 og 72 pct effekt).  

I tre forsøg er angreb af andre jordbårne skadedyr, især springhaler, observeret med i gennemsnit 61 
pct angrebne planter i ubehandlet. Mundus Forte og Gaucho har reduceret angrebene til henholdsvis 
13 og 15 pct angrebne planter (79 og 76 pct effekt).  

I et forsøg er angreb af bedejordlopper observeret, hvor 70 pct angrebne planter er reduceret til 9 og 
29 pct ved behandlingerne med Mundus Forte og Gaucho (87 og 58 pct effekt). 

Der er i et forsøg observeret angreb af trips, men angrebet har været ujævnt fordelt over 
forsøgsarealet, så tolkning af resultaterne er vanskelig.  
Ligeledes har der i et forsøg været kortvarig angreb af sorte bedebladlus uden tydelig forskel 
mellem behandlinger og ubehandlet.  
 
Effekt af bejdsemidlerne mod angreb af bedebladlus sidst i juni til først i juli er meget vigtig for 
fortsat at undgå insekticidsprøjtninger. Angreb af bedebladlus i forsøgene varierer meget fra år til 
år. Der har været observeret svage angreb af lus i et enkelt forsøg i 2007 samt i 2009 (tabel 2). 
Resultaterne indikerer, at Mundus Forte ligger på bekæmpelsesniveau med Gaucho. I 2008 blev et 
kraftig angreb af bedebladlus observeret. Angrebet skyldtes usædvanligt tørre forhold i maj og 
dårlige virkningsforhold for bejdsemidlerne. Uanset de usædvanlige forhold viste de undersøgte 
bejdsemidler virkning mod lus med dosis respons effekt. Resultaterne indikerer også her, at Mundus 
Forte har en effekt mod lus på niveau med Gaucho.  
 
Tabel 1. Bejdsning mod skadedyr 2010
2010 Rod
4 fs (DK, SE)

Bejdsemiddel* 50% Max t/ha % t/ha rel
Antal fs 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4
1. Ubehandlet 59 96 61 70 18 48 74,54 17,6 13,19 100
2. Gaucho 56 100 15 29 5 46 76,26 17,7 13,56 103
3. Mundus Forte 51 99 13 9 2 45 75,81 17,7 13,48 102
LSD ns 2 34 23 9 ns ns ns ns -
* Aktivstoffer: Gaucho WS 70 (imidacloprid 60 g), Mundus Forte (clothianidin 30 g, ß-cyfluthrin 8 g, imidacloprid 30 g).
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Udbytte 
I gennemsnit af fire forsøg udført i 2010 viser behandling med Mundus Forte og Gaucho tendens til 
at give 2-3 pct mere i sukkerudbytte sammenlignet med ubehandlet (tabel 1).  
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Gennemsnit af 19 forsøg fra 2006 til 2010 viser, at Mundus Forte og Gaucho signifikant hæver 
udbyttet med 3 pct i forhold til ubehandlet. Der er ikke målt forskel i opnået sukkerudbytte mellem 
bejdsemidlerne (tabel 2).  
Tabel 2. Bejdsning mod bedebladlus i år med angreb

Lus Lus
Bejdsemiddel* 0 1-9 >9 pr pl 0 1-9 >9 pr pl
2007, 1 fs
1. Ubehandlet 94   3     3     5 89 3 8 8
2. Gaucho 98   1     1     0 99 1 0 0
3. Mundus Forte 96   3     1     0 99 1 0 0
2008, 4 fs
1. Ubehandlet 19   11   71   112 6 6 89 813
2. Gaucho 36   27   38   20 8 14 79 284
3. Mundus Forte 39   26   33   13 10 10 82 247
2009, 1 fs
1. Ubehandlet 51   40   9     7 63 23 14 10
2. Gaucho 73   25   2     2 60 34 6 8
3. Mundus Forte 53   44   3     6 80 16 4 1

20-24 juni 1-8 juli

08-jul 14-jul

Bedebladlus
% pl med lus % pl med lus

26-jun 03-jul

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Foto: Venstre: En sund plante og fire planter angrebet af runkelroebiller. Angreb af runkelroebiller kan ses som runde, 
ofte sorte, huller på kimstænglen. Angreb kan også forekomme på kimbladene. Højre: En plante angrebet af en af 
skadedyrerne tilhørende gruppen af ”roernes jordboende skadedyrskompleks” fx springhale. Angreb ses som 
uregelmæssige gnav i kimstænglen eller på rødderne. 

Tabel 3. Bejdsning mod skadedyr 2006-2010

2005-2010
Frem-
spiring Rod

19 fs (DK, SE)
1000/ha

Bejdsemiddel* Max t/ha % t/ha rel
1. Ubehandlet 96 77,4 18,20 14,17 100
2. Gaucho 96 79,7 18,17 14,58 103
3. Mundus Forte 98 79,4 18,17 14,53 103
LSD ns 1,7 ns 0,33 2

Sukker


