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Validering och utveckling av beslutsstöd för 
kemisk bekämpning av bladsvampar i socker-
betor 2012  
asa.olsson@nordicbeetresearch.nu 

Sammanfattning 
Försöksplanen bestod av fyra led (behandlingsstrategier): 1. Obehandlat, 2. en helt 
väderbaserad, 3. en baserad på graderingar i fält samt 4. en baserad på en kombination 
av väderdata och graderingar i fält. De aktuella fälten besöktes varje vecka för att 
gradera angreppsgrad och -frekvens av de olika bladsvamparna. Totalt lades fem försök 
ut: Kabbarp, Nyboholm, Ädelholm, Svalöv och Vragerup. 

Målet var att undersöka om nuvarande bekämpningströsklar kan förbättras genom att 
också ta hänsyn till väderdata. 

Sockerskörden över fyra av de fem försöken visade att det blev signifikanta skillnader. 
Led 3 och 4, där första behandlingen 16 augusti utfördes enligt bekämpningströsklarna, 
gav signifikant högre sockerskörd jämfört med obehandlat. För led 3 blev ökningen 770 
kg socker och för led 4 blev den 960 kg. Försöket på Vragerup uteslöts då angrepps-
graden var mycket låg och det inte blev något utslag för skörd. 

Led 2, dvs. den väderbaserade behandlingen, gav ingen signifikant skördeökning jäm-
fört med obehandlat. 

 

 

Figur 1. Sockerskörd i fyra 
försök (Svalöv, Nyboholm, 
Kabbarp och Ädelholm).  
Prob. = 0,0260,  
LSD 5 % = 0,67. 

 

Sammanfattningsvis visar denna försöksserie att den första behandlingen bör utföras då 
man ser de allra första symtomen i fältet. Två behandlingar vid nuvarande bekämp-
ningströsklar gav alltså bra effekt på bladsvamparna och även en signifikant högre 
sockerskörd jämfört två behandlingar, där den första också gjorts innan man sett de 
första symtomen.  

Den väderbaserade behandlingen har detta år troligen utförts något för tidigt. Angrepps-
graden för året var också låg och det är möjligt att det ett annat år kan ge bättre resultat 
med väderbaserade behandlingstillfällen. 
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Summary 
Four different strategies for control of leaf diseases were tested: 1. untreated, 2. based 
on temperature and relative humidity, 3. based on evaluations in the field and 
comparison with thresholds and finally, 4. a combination of weather parameters and 
evaluations in the field. 

The strategies were tested on five locations in the south of Sweden: Kabbarp, 
Nyboholm, Ädelholm, Svalöv and Vragerup. The fields were visited every week and 
evaluated for leaf diseases; severity and incidence. 

The aim of this investigation was to study if the thresholds that are presently used can 
be improved if weather conditions are also included in the prognosis.  

The sugar yield in four of the five trials showed that there were significant differences 
between the strategies. Strategies 3 and 4 both showed higher sugar yield than 
untreated. For strategy 3 the increase was 770 kg sugar/ha and for strategy four, 960 kg. 

Strategy 2 showed no increase in sugar yield compared to untreated.  

 

 

Figure 1. Sugar yield in four 
trials (Svalöv, Nyboholm, 
Kabbarp, Ädelholm).  
Prob. = 0.0260,  
LSD 5% = 0.67. 

 

In conclusion, the results from this investigation show that the first treatment of leaf 
diseases should be carried out according to the present thresholds, that is, when the first 
leaf spot is found (strategy 3 and 4). Earlier treatments, strategy 2, had little effect on 
the leaf diseases. However, the severity of leaf diseases was low in 2012 and it is 
possible that another year with more severe infections may give a different result. 
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