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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. 
Svampebejdsning har fremmet tidlig og endelig plantebestand. Ved endelig plantebestand er der en 
tendens til at fungicidbejdsninger, der kombinerer Thiram med Tachigaren resulterer i det højeste 
plantetal. På svage symptomer af rodbrand viser alle svampebejdsningerne tendens til at reducere 
angrebet. Svampebejdsningerne har i gennemsnit af to forsøg vist 2-5 pct. merudbytte uden sikker 
forskel til ubehandlet. I et af forsøgene er der opnået 5-11 pct. merudbytte ved bejdsning og højeste 
merudbytte ses med kombinationen mellem Thiram og Tachigaren.  
Tolv og syv års gennemsnit viser, at svampebejdsninger generelt øger tidlig og endelig 
plantebestand, og reducerer angreb af rodbrand, hvor kombinationen af Thiram og Tachigaren har 
tendens til at give højest effekt. Thiram og kombinationen Thiram og Tachigaren giver 1 pct i 
merudbytte i forhold til ubehandlet. 

Conclusions 
In four trials is the effect of seed treatment with Tachigaren (14 and 16 g) and Thiram (6 g) 
examined. The fungicide seed treatments have promoted early and final plant population. At the 
final plant population, there is a tendency that seed treatments, which combine Thiram with 
Tachigaren, results in the highest plant numbers. On weak symptoms of damping off all fungicide 
seed treatments show tendency to reduce the attack. Average of two experiments, the fungicide 
treatments give 2-5 percent higher sugar yield without significant difference to untreated. In one of 
the trials 5-11 percent higher yield is recorded and the highest yield is measured using the 
combination of Thiram and Tachigaren.  

Twelve and seven years average shows that fungicide seed treatments generally increases early and 
finally plant stand, as well as reduces attacks of damping off, where the combination of Thiram and 
Tachigaren tend to produce the highest effect. This combination shows also a tendency to give 1 
percent higher yield compared to untreated. 

Formål  
Tachigaren og Thiram, der anvendes 
som svampebejdsemidler på roefrø, er 
undersøgt for deres effekt på 
fremspiring, angreb af rodbrand samt 
udbytte.   

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. Bejdsemidlernes 
virkningstid er cirka fire til seks uger efter fremspiring. 

Rodbrand 2012 
Frø bejdset med både Thiram og Tachigaren anbefales  

• hvor der erfaringsmæssigt er forekomst af rodbrand 

• ved sen såning  
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Metode  
Fire forsøg beliggende ved Holeby, Nysted samt to lokaliteter ved Nykøbing F. er udvalgt på 
baggrund af forudgående undersøgelser af jordprøver for forekomst af rodbrand. Jordprøverne er i 
væksthus testet med modtagelige planters angreb af rodbrand. Et rodbrandindeks 0-100 er beregnet, 
hvor 100 angiver høj risiko for rodbrand. De fire lokaliteter har rodbrandindeks 23-55, hvilket 
angiver fra under middel til middel risiko for angreb af rodbrand forudsat, at der forekommer 
optimale forhold herfor. 

De fem forsøgsled med forskellige bejdsninger er anlagt med sorten Julietta (RT, NT). Forsøgene er 
anlagt i randomiseret blokdesign med otte gentagelser; fire til høstmåling samt fire til opgravning 
og evaluering to gange for angreb af rodbrand. Forsøgene er sået i perioden fra 30. marts. til 10. 
april og taget op i perioden mellem 19. september og 21. oktober. Resultaterne fra forsøget i Holeby 
samt udbytteresultaterne fra det ene forsøg i Nykøbing F indgår ikke i årets seriegennemsnit på 
grund af henholdsvis alvorlig tripsangreb og skybrud.  

Resultater og diskussion 

Fremspiring 
Ved tidlig fremspiring resulterer alle bejdsninger i et betydeligt højere planteantal i forhold til 
ubehandlet. Ved maximal plantebestand medfører alle behandlinger tilfredsstillende høje 
planteantal uden klar forskel blandt behandlingerne. Blandt fungicidbehandlingerne viser led 2 
(Thiram 6 g, Tachigaren 18 g) og led 5 (Thiram 6 g, Tachigaren 14 g) tendens til at resultere i det 
højeste endelige planteantal (tabel 1, øverst). 
Tabel 1. Svampebejdsning mod rodbrand 2011 samt 12 og 7 års gennemsnit

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

50% Max apr maj
2011, Antal forsøg 3 3 3 3 3 2 2 2 2
1. Uden bejdsning 65 92 1 1 9,6 75,8 16,26 12,34 100
2. Thiram + Tachigaren 6 + 18 75 96 1 0 10,0 77,5 16,55 12,82 104
3. Thiram 6 75 93 1 1 9,9 77,5 16,44 12,73 103
4. Tachigaren 18 71 93 0 0 9,9 76,9 16,32 12,54 102
5. Thiram + Tachigaren 6 + 14 76 97 0 0 9,9 78,5 16,52 12,96 105
LSD 6 ns ns ns ns ns ns ns ns
2000-2011, antal fs 29 37 28 25 29 37 37 37 37
1. Uden bejdsning 52 91 5 4 8,7 71,9 16,98 12,26 100
2. Thiram + Tachigaren 6 + 18 55 97 2 2 9,2 72,4 16,99 12,37 101
3. Thiram 6 56 97 3 3 9,1 72,2 16,98 12,32 100
4. Tachigaren 18 54 96 3 2 9,1 71,4 17,01 12,19 99
LSD 2 2 1 1 0,2 0,7 ns 0,13 1
2005-2011, antal fs 15 21 21 21 21 21 21 21 21
1. Uden bejdsning 55 95 3 3 9,2 80,4 17,18 13,89 100
2. Thiram + Tachigaren 6 + 18 60 99 1 1 9,4 80,6 17,19 13,95 100
3. Thiram 6 60 99 2 2 9,5 81,2 17,16 14,03 101
4. Tachigaren 18 55 98 2 2 9,3 79,9 17,19 13,81 99
5. Thiram + Tachigaren 6 + 14 59 99 2 1 9,5 80,8 17,22 14,05 101
LSD 3 1 1 1 0,2 ns ns 0,17 1

Fremspiring % Planter m 
rodbrand

Sukker
1000 pl/ha

Rodbrand 
Trods de varme forhold i april under spiringen er der kun observeret lave frekvenser af rodbrand. I 
tre forsøg viser den første evaluering 0-3 pct. planter med symptomer i ubehandlet og anden 



Bejdsning mod rodbrand  

 
NBR Nordic Beet Research  Annual Report 423-2011 4 (5) 

evaluering viser 0-4,5 pct planter med symptomer i ubehandlet. Der er ikke opnået signifikant 
forskel i effekten af behandlingerne, selvom der er en tendens til at fungicidbehandlingerne 
resulterer i lavere symptomer i forhold til ubehandlet (tabel 1). Planter med symptomer er nærmere 
undersøgt med hensyn til svampeart, og der er identificeret blandt andet Aphanomyces, Fusarium 
redolens og Rhizoctonia eller Cylindrocapon. I forsøget ved Holeby var der alvorlige angreb af 
trips, der sekundært er blevet angrebet af svampe, som er identificeret til at være Fusarium (foto 1).  

Sundhed 
Alle behandlinger viser generelt høj vigør bedømt i juni (tabel 1).  

Udbytte 

I gennemsnit af to forsøg er der ikke opnået signifikant forskel på sukkerudbytte ved de fem 
behandlinger, dog ses en tendens til at fungicidbejdsningerne giver 2-5 pct. merudbytte i forhold til 
ubehandlet (tabel 1).   

Ved det ene forsøg (Nykøbing F) er der opnået et signifikant højere udbytte ved de to behandlinger, 
som kombinerer Thiram med Tachigaren (led 2 og 5), der har givet 11 og 8 pct. i merudbytte i 
forhold til ubehandlet. Led 3 (Thiram 6 g) og led 4 (Tachigaren 18 g) resulterer i 5-6 pct. 
udbyttestigning. Årsagen til de målte merudbytter kan ikke umiddelbart findes blandt de målte 
parametre. Der er identificeret forskellige svampe på arealet. Der er blandt andet identificeret violet 
rodfiltsvamp svamp (Rhizoctonia crocoum), som giver rodråd sidst på sæsonen. Ved høst er roerne 
blevet evalueret for angreb heraf, men angrebet har været meget svagt i forsøget, og der er ikke 
forskel mellem behandlingerne. Udslaget for behandlingerne er konsistent i hele forsøget og der er 
derfor en sammenhæng, som ikke kendes endnu. 

 

  
Foto 1. Skade af trips, forsøg 844 Holeby, 27. april, 
2011. 

Foto 2. Plante til venstre viser symptomer på 
rodbrand, forsøg 845 Nykøbing F, 24. april, 2011.  

Årsgennemsnit 
12 års gennemsnit 2000-2011 
Alle fungicidbejdsninger har resulteret i signifikant højere tidlig og endelig plantebestand. Blandt 
bejdsningerne er der kun minimal forskel på udbyttet (tabel 1). På svage angreb af rodbrand ses alle 
fungicidbejdsningerne at reducere angrebet med en effekt på mellem 40-60 pct. Angående udbytte 
viser kombinationen Thiram 6 g + Tachigaren 18 g og Thiram 6 g en tendens til at give 1 pct. i 
merudbytte sammenlignet med ubehandlet og Thiram 6 g.  
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Resultater fra enkeltforsøg i perioden viser at i 22 forsøg ud af 37 (59%) opnås tendens til højere 
sukkerudbytte ved kombinationen af Thiram 6 g + Tachigaren 18 g sammenlignet med Thiram alene 
(figur 1). 
 

 
Figur 1. Relativ mere eller mindre udbytte opnået ved behandling med Thiram 6 g eller Thiram 6 g + Tachigaren 18 g i 
relation til ubehandlet, 37 forsøg 2000-2011. 

 
 
7 års gennemsnit 2005-2011 
I gennemsnit over syv års forsøg ses alle fungicidbejdsningerne at give betydelig højere tidlig 
fremspiring bortset fra led 4 (Tachigaren 18 g). Ved maksimal fremspiring viser alle 
fungicidbejdsninger betydelig højere plantetal i forhold til ubehandlet (tabel 1). Led 3 (Thiram 6 g) 
og led 5 (Thiram 6 g, tachigaren 14 g) viser tendens til at give 1 pct. højere udbytte i forhold til 
ubehandlet. 
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