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Ogräsbekämpning i sockerbetor 
Robert.Olsson@nordicbeetresearch.nu 

Sammanfattning 
I tre försök 2011 provades olika strategier för bekämpning av bladsvampar. De pro-
dukter som testades var Comet Pro (pyraclostrobin 200 g/l) som är en strobilurin och 
Armure (difenoconazol 150 g/l och propiconazol 150 g/l) som tillhör gruppen triazoler. 
De olika behandlingsstrategierna omfattade dels en ensam behandling i augusti och dels 
delad behandling där den första gjordes i augusti och den andra tre veckor senare. I för-
söket ingick också en tankblandning av de två produkterna.  

Alla fungicidbehandlingar hade effekt mot mjöldagg och rost. Jämfört med obehandlat 
gav de en friskare blast i oktober och, i genomsnitt över alla försök, 3–8 procent högre 
sockerskörd vilket motsvarade 400–1 200 kg per hektar. 

En ensam behandling i mitten av augusti höll detta år rost- och mjöldaggsangreppen på 
en låg nivå under september men till mitten av oktober växte angreppen kraftigt. Delad 
behandling gav bättre effekt i oktober, både avseende mjöldagg och rost.   

Upprepad behandling gav bättre effekt och förbättrades också med högre doser. Vad 
gäller mjöldagg skedde störst effektförbättringar när dosen ökade från 0,3 till 0,6 l per 
hektar. Vad gäller rost förbättrades effekten även när dosen ökade från 0,6 till 1,2 l per 
hektar.  

Armure visade ofta jämförbara resultat med Comet Pro men inte alltid. Särskilt i okto-
ber sågs effektskillnader vilket indikerar en något sämre långtidseffekt. Även blasten 
bedömdes vara mindre grön och frisk. I tankblandning gav Comet Pro och Armure dock 
samma effekt som motsvarande högre dos av enbart Comet Pro.  

 

mailto:Robert.Olsson@nordicbeetresearch.nu

