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Seed treatments against soil borne fungi in sugar beets 
2010 

Sammanfattning 
Denna försöksserie utfördes på uppdrag av DuPont Sverige AB och hade som mål att 
prova tre olika doser av hymexazol (14, 18 och 30 g aktiv substans per enhet) som är 
den verksamma substansen i Tachigaren. Försöken låg på tre olika fält (i Ormastorp, på 
Skibaröds gård i Löberöd och på Västergård i Tågarp). I Sverige används för närvarande 
14 g hymexazol på allt sockerbetsfrö som säljs till lantbrukare. Betorna i odlings-
området såddes i början av april men vädret efter sådd var kyligt och regnigt, vilket 
gjorde att angreppsgraden av rotbrand generellt blev låg i början av året. 

I försöken gjordes planträkningar vid fyra tillfällen (20, 50 och 100 % samt slutlig upp-
komst) och sundhet samt rotbrandsbedömningar vid två tillfällen. Samtliga försök skör-
dades och betorna bedömdes också för sena angrepp av Aphanomyces rotröta. 

Resultaten från årets försök visar att svampbetning med hymexazol inte gett någon sig-
nifikant ökning av antalet plantor per hektar, främst beroende på den låga infektions-
nivån under våren. Sett över alla 21 försök som legat sedan 2004 är ökningen av antalet 
plantor per hektar 6 700 för standarddosen 14 g hymexazol. I de elva försök 2004–2010 
som haft en hög infektionsnivå var ökningen av plantor per hektar för 14, 18 och 30 g 
hymexazol 11 000, 10  600 och 12 400 jämfört med kontrollen. Resultaten visar att 
svampbetning är ett bra sätt att försäkra sig om ett tillräckligt högt plantantal. 

I försöket på Skibaröd fanns det signifikanta skillnader i sundhet mellan obehandlat å 
den ena sidan och de tre doserna av hymexazol å den andra (obehandlat 73,8 och 81,3, 
82,5 samt 83,8 för 14, 18 och 30 g hymexazol, Prob < 0,0231, LSD = 6,3). Detta visar 
att betning med hymexazol har en positiv inverkan på plantornas sundhet. Trots tidiga 
skillnader i sundhet mellan leden blev det inga signifikanta skillnader i sockerskörd 
mellan de olika doserna av hymexazol. Detta hänger till stor del samman med det 
mycket regniga vädret i augusti som medförde kraftiga sena angrepp av A. cochlioides. 
Vid denna tid är hymexazol inte längre verksam. De sena symptomen 2010 visade sig 
på betorna som var kraftigt reducerade i storlek men utan de typiska insnörningarna 
under betnacken. 

I genomsnitt över 21 försök 2004–2010 gav svampbetning med hymexazol 2 % ökning 
av sockerskörden och sockerhalten ökade signifikant med cirka 0,1 %. Om enbart de 
elva försök med kraftiga infektioner summeras, ger svampbetning med hymexazol 5 till 
6 % signifikant ökning av sockerskörden. Även rotvikten var högre. Kvalitetsparamet-
rarna blåtal och K+Na var också signifikant lägre i de svampbetade leden.  
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Summary 
The aim of these trials was to test the effect of 14, 18 and 30 g hymexazol on damping-
off caused by Aphanomyces cochlioides. The trials were located on three different 
fields: Ormastorp and Västergård in the north west part of Skåne and on Skibaröds gård 
in Löberöd. The standard dose of hymexazol in Sweden is 14 g and it is used on all 
commercial seed. 

There were no significant differences in final plant number between the seed treatments 
in 2010. This is probably due to the very cold spring which resulted in low infestation 
levels of A. cochlioides. 

Compared to previous years (10 trials 2004–2010 with low infestations levels) 14, 18 
and 30 g hymexazol has increased the final plant number compared to the control with 
around 1,900; 2,600 and 3,800 plants/ha. 

The increase in plant number for 14, 18 and 30 g hymexazol in 11 trials with high 
infestation level 2004-2010 was 11 000, 10 600 and 12 400 compared to the control. 

Evaluation of plant vigour (0–100) in June at Skibaröd showed significant differences 
between the control (73.8) and the seed treatments (81.3, 82.5 and 83.8 respectively, for 
14, 18 and 30 g hymexazol), Prob < 0.0231, LSD = 6.3. This difference indicates a 
positive effect of the seed treatments on plant vigour. 

There were no significant differences between the seed treatments in sugar yield in any 
of the three trials 2010. This is probably an effect of the rain in August which provided 
good conditions for late infections of Aphanomyces root rot when hymexazol is no 
longer active. 

There was a significant increase in sugar yield (11 trials with high infestation levels 
2004–2010) for the fungicide treatments with 5 to 6% compared to the untreated 
control. Root weight was significantly higher and amino-N and K+Na significantly 
lower than in the untreated control. 

 


