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Bedebladlus – effekt af bejdsning og sprøjtning 
Anne Lisbet Hansen, alh@nordicbeetresearch.nu 
Åsa Olsson, ao@nordicbeetresearch.nu    

Konklusion 
I 2012 er fire forsøg med forskellige bejdsemidler (Gaucho, Mundus Forte, Cruiser) 
undersøgt for deres effekt på bedebladlus. I tre ud af de fire forsøg har bejdsemidlerne 
haft effekt mod lusene, og har givet merudbytte fra 0 til 9 pct. Det ses, at 
bejdsemidlerne i 2012 har haft effekt mod lus i op til 14 uger efter såning. I tidligere 
forsøg i 2003 er der målt effekt på lus i op til 16 uger fra såning i slutningen af marts 
frem til 19. juli. I 2008 var der kun effekt fra midten af april til midten af juni. Der kan 
være stor variation i virkningstiden af bejdsemidlerne afhængig af nedbør. Tørre forhold 
i maj og juni kan give kortere virkningstid. 

Hidtil har bekæmpelse af bedebladlus i DK været anbefalet ved over 15 procent 
angrebne planter og begyndende kolonidannelse. De aktuelle forsøg sammenholdt med 
udenlandske skadestærskler har ledt til, at den hidtidige bekæmpelsestærskel for 
bedebladlus bør hæves.  

Den nye bekæmpelsestærskel er fremover, at bekæmpelse anbefales, når der er over 50 
procent planter med begyndende kolonidannelse af bedebladlus (en koloni består af 
minimum10 bedebladlus). 

I fem forsøg er sprøjtning med Pirimor, Karate og Biscaya sammenlignet (Biscaya er 
ikke godkendt i roer i DK). Der er en tendens til, at Biscaya og Pirimor giver højere 
effekt mod lus sammenlignet til Karate. Alle tre midler viser samme tendens til 
udbytteforøgelse, når der er over 50 pct kolonisering eller 30 lus pr. plante i gennemsnit.  

Conclusion 
In 2012, four trials with different insecticide treatments (Gaucho, Mundus Forte, 
Cruiser) are studied for their effect on black bean aphids (Aphids fabae). In three out of 
the four trials the seed treatments have increased the yield with up to 9 per cent. In 
2012, the seed treatments show effect against aphids for up to 14 weeks after sowing. In 
previous trials in 2003 effect up to 16 weeks from sowing in late March until 19th July 
is measured. In 2008 there was effect from mid-April to mid-June. There can be great 
variation in the duration of effect particularly dependent on rainfall. Dry conditions in 
May and June may give shorter duration. 

A new control threshold is suggested where spray application is recommended when 
there are more than 50 percent plants with colony formation of aphids (a colony consists 
of minimum10 aphids). 

In five trials, applications with Pirimor, Karate and Biscaya are compared (Biscaya is 
not approved in beets in DK). There is a tendency for that Biscaya and Pirimor give 
higher efficacy against aphids compared to Karate.  
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Foto 1. Bedebladlus i 
sukkerroer d. 8. juni 2012 i 
forsøget i Flackarp, SE. 
Både vingede og uvingede 
lus kan ses. 

 

 

 

 

 

 

Introduktion 
Bedebladlus 

I 2012 kunne man allerede først i 8. juni finde både vingede og uvingede lus samt nye 
nymfer af sorte bedebladlus i sukkerroer sået 23. marts. Angrebet er fremkommet 
omkring 2-3 uger tidligere end normalt.  

Sukkerroer angribes af sort bedebladlus (Aphis fabae) og af ferskenbladlus (Myzus 
persica). Den hyppigst forekommende bladlus i bederoer er bedebladlus (Aphis fabae), 
og normalt ses de første lus omkring midsommer. Lusene sidder især på bagsiden af 
yngre blade. Optimale forhold for en kraftig opformering er varme, sol og tørre forhold. 
Lusene ernærer sig af plantesaft, som de suger fra bladenes ledningsstrenge. Bladene 
belægges med et klistret lag af sukkerstof ’honningdug’, som lusene udskiller. Det 
angribes efter et stykke tid af sekundære svampe. Bladene krøller og ruller sammen, og 
visne partier ses efterhånden.  

Bedebladlus overvintrer som æg på benved og kalkved; æg klækkes og efter 2-3 
generationer dannes vingede lus, der flyver til sommerværten, som blandt andre er 
bederoer, spinat, hestebønner, valmuer, hvidmelet gåsefod ”melde”. Bedebladlusen 
opformeres gennem 6-7 generationer med 9-14 dages mellemrum, og store kolonier på 
bladene dannes. For hver generation bliver andelen af vingede lus større. Efterhånden 
bliver bederoe en dårligere vært for bedebladlusen, som flytter til andre værter 
(svinemelde, ager tidsel, skræpper), hvor de kan danne yderligere 4-5 generationer. I juli 
og august i bederoer ses populationerne desuden at blive nedbrudt som følge af 
parasitering af snyltehvepse og insektdræbende svampe. Mod slutningen af sæsonen 
danner bedebladlusen hanner, parring foregår og hunner flyver til vintervært og lægger 
æg. 
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Normalt bekæmper bejdsning med Gaucho (60 g ai) og Mundus Forte (30 + 30 + 8 g ai) 
effektivt bedebladlus og ferskenbladlus således, at sprøjtninger helt kan undgås. 
Undtagelsesvist kan der være behov for bekæmpelse med sprøjtning. 

Produkter 

Sukkerroefrø i DK er som standard bejdset enten med Gaucho (60 g ai  imidacloprid) 
eller Mundus Forte (30 g clothianidin + 30 g imidacloprid + 8 g betacyfluthrin). 
Imidacloprid og clothianidin tilhører begge gruppen af neonicotinoider. 

I SE er Cruiser med aktivt stof thiametoxam blevet godkendt til bejdsning af roer. 
Ligesom imidacloprid tilhører thiametoxam neonicotinoiderne. 

Hvis der skulle optræde et behov for at bekæmpe bladlus med sprøjtning i DK, 
anbefales at anvende Pirimor G (500 g/kg pirimicarb), der kun må anvendes én gang per 
sæson. Pirimor er skånsom mod nyttedyr, og virker ved direkte kontakt og har nogen 
systemisk effekt. Desuden har det dampvirkning under optimale sprøjtebetingelser. 
Øvrige godkendte midler er pyrethroiderne Karate 2,5 WG og Fastac 50, som virker ved 
kontakt, og som må anvendes indtil roernes 6-8 bladstadie.  

I SE er godkendelse af Pirimor trukket tilbage i 2011. Karate er godkendt, og i 2012 
blev der givet dispensation til at anvende Biscaya i roer. Biscaya indeholder aktiv 
stoffet thiacloprid, som er et neonicotinoid, godkendt i raps i DK. Høj vandmængde og 
morgen eller aften sprøjtninger i lunt vejr anbefales.  

Transport og distribution i planten 

Imidacloprid er et systemisk neonicotinoid, der suges op fra rodzonen af rødderne og 
transporteres op gennem planten til bladene. Største delen af transporten foregår i  
plantens ledningsstrenge fra rødder og ud i blade. På grund af de kemiske og fysiske 
egenskaber, forbliver stoffet i bladene og transporteres ud i sivævet. 

Imidacloprid metaboliseres fuldstændigt efter at være blevet optaget i planten, hvor flere 
af metabolitterne også kan bekæmpe bladlus. Idet transporten primært foregår i 
ledningsstrengene vil der være højere koncentrationer i de ældre blade i forhold til de 
unge. 

Normalt virker bejdsning som Gaucho og Mundus Forte effektivt mod tidlige jordbårne 
skadedyr samt mod bedebladlus, der forekommer i juni og frem til medio juli. 
Virketiden afhænger af en kombination af formulering af produktet, frøteknologien, 
jordfugtigheden, rodvæksten og væksten i øvrigt. 

Risikoen for resistensudvikling 

Et andet vigtigt aspekt at være opmærksom på er, at der kan være en risiko for udvikling 
af resistens over for insekticiderne. Især er der risiko for lus, som danner flere 
generationer i et angreb, og for hver generation øges risikoen for at nyudviklede 
resistente individer opformeres. Der findes endnu ikke rapporter om resistente sorte 
bedebladlus sådan som tilfældet er med ferskenbladlusen, men forholdet skal følges.  
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I ferskenbladlus er der fundet fire forskellige typer af resistens mod insekticider, hvilket 
betyder reduceret eller ingen effekt af midlerne. Det drejer sig om resistens overfor 
pyrethroider (ex. Karate, Cyperb), pirimicarb (ex. Pirimor G), neonicotinoider (ex. 
Gaucho) og organofosfat. Hvert år findes der høje procentdele af ferskenbladlus 
indfanget i det engelske roedyrkningsområde med resistens mod pyrethroider, 
pirimicarb og organofosfat, hvor en eller flere resistenstyper kan forekomme i samme 
individ. I 2011 er der for første gang er fundet ferskenbladlus med resistens mod 
neonicotinoider set i frugtplantager i Frankrig og Spanien, hvilket betyder, at lusene er 
modstandsdygtige over for imidacloprid, som er aktivstoffet i Gaucho.  

Formål 
I 2012 er der udført fire forsøg, hvor forskellige bejdsemidler er undersøgt med hensyn 
til effekt på skadedyr og udbytte.  

Aktuelle angreb af bedebladlus i 2012 foranledigede yderligere fem forsøg, hvor effekt 
af insekticidsprøjtninger blev undersøgt.  

Effekt af bejdsemidler I (serie 450) 
I SE er tre bejdsningsmidler Gaucho (60 g imidacloprid), Mundus Forte (30 g 
clothianidin+30 g imidacloprid+8 betacyfluthrin) og Cruiser (45 g thiametoxam) 
undersøgt i tre forsøg (Skurup, Fuglie og Klagstorp), hvoraf to af forsøgene havde 
angreb af bedebladlus. 

Skurup-forsøget sået 28. marts har været 
kraftigt angrebet af lus. Allerede 11. juni 
kunne der findes i gennemsnit 90 lus per 
plante. På denne forsøgsplads har foråret 
været meget koldt og planterne 
forholdsvise små med 8-10 blade den 11. 
juni. Den 5. juli er angrebet på over 200 
lus per plante i ubehandlet. I led med 
Gaucho, Mundus Forte og Cruiser er der 
22, 28 og 39 lus per plante. 14 uger efter 
såning havde bejdsemidlerne fortsat effekt 
mod lusene (tabel 1).  
Bejdsning med Mundus Forte og Cruiser 
har resulteret i henholdsvis 6 og 9 pct 
højere sukkerudbytte sammenlignet til 
ubehandlet. Der er ikke opnået udbyttestigning i Gaucho. De bejdsede led når ikke over 
50 lus per plante, hvorimod der i ubehandlet har været mere end 200 lus per plante.   

I forsøget i Fuglie, sået 30. marts, har der været betydeligt færre lus end i 
Skurupforsøget. Den 28. juni er der ca. 20 lus pr. plante i ubehandlet og i samtlige 
bejdsemidler. Den 5. juli er der knapt 50 lus i ubehandlet, Gaucho har 35 lus, Mundus 

 
Foto 1. Sorte bedebladlus i bejdseforsøg 
Skurup 2012. Foto er taget 13. juni i 
ubehandlet. 
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Forte har 49 lus og Cruiser har 29 lus pr. plante. I dette forsøg har Gaucho og Cruiser 
givet tendens til 4 pct højere sukkerudbytte sammenlignet til ubehandlet og Mundus 
Forte. 

Tabel 1. Antal lus per plante og procentandel planter angrebet af lus i to enkelt forsøg i SE.

2012, 1 forsøg Skurup
1 Ubehandlet 0 9 90 21 8 91 137 100 208 13,37 100
2 Gaucho 60 2 1 2 1 61 10 97 22 13,11 98
3 Mundus Forte 30+30+8 0 0 6 30 71 11 100 28 14,17 106
4 Cruiser 45 1 1 9 7 77 17 100 39 14,62 109

LSD 4 50 ns ns 14 94 ns 64 ns

1 Ubehandlet 0 10 2 73 7 92 20 94 48 15,65 100
2 Gaucho 60 10 2 73 7 92 19 96 35 16,34 104
3 Mundus Forte 30+30+8 12 3 72 8 87 21 98 49 15,65 100
4 Cruiser 45 8 2 78 7 88 20 97 29 16,29 104

LSD ns ns ns ns ns ns ns 14 ns

2012, 1 forsøg Fuglie

Bejdsemiddel g a.s.

Pct 
planter 
med lus

Pct 
planter 
med lus

Lus pr. 
plante

Sukker 
t/ha

RelPct 
planter 
med lus

Pct 
planter 
med lus

Lus pr. 
plante

Lus pr. 
plante

Lus pr. 
plante

11-jun 19-jun 28-jun 05-jul

11-jun 20-jun 28-jun 05-jul

Effekt af bejdsemidler II (serie 432)   

I to forsøg placeret i Holeby DK samt i Lindboholm SE er bejdsning med Gaucho og 
Mundus Forte undersøgt. Forsøgene er begge sået den 28. marts. De første bedebladlus 
blev i begge forsøg observeret sidst i maj.  

I forsøget på Lindboholm er angrebet i de ubejdsede led øget fra 1 til 135 lus per plante 
fra 28. maj til 28. juni. Angrebet i det danske forsøg er svagere, idet antal lus pr. plante 
stiger fra 1 til 17 fra 1. juni til 7. juli (tabel 7). 

I forsøget på Lindboholm er lusene blevet reduceret af begge bejdsemidler optalt 28. 
juni med fra 135 lus pr. plante i ubehandlet til ca. 5 lus i de bejdsede led (tabel 2). I 
forsøget i Holeby har de to bejdsemidler ikke reduceret angrebet, idet der er 17 lus per 
plante i ubehandlet og 16 lus per plante i de bejdsede led den 7. juli.  

Årsagen til den manglende effekt af bejdsemidlerne i det danske forsøg er sandsynligvis 
tørre forhold i jordoverfladen. Der har ikke været nedbør fra midten af maj til midten af 
juni på forsøgsarealet og dermed er der stor sandsynlighed for lav optagelse af 
bejdsemidlerne i planten.  

Forsøgene er taget op henholdsvis 10. oktober og 1. november. Der er ikke opnået 
merudbytte i de bejdsede led i forsøget i Holeby (tabel 3). I Lindboholm-forsøget er der 
en tendens til, at Mundus Forte giver 3 pct i merudbytte, men der er ikke statistisk 
sikker forskel til ubejdset.  
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Det skal nævnes, at i forsøget i Holeby har der desuden været registreret relative svage 
angreb af springhaler og tusindben samt runkelroebiller. I forsøget på Lindboholm har 
der været relative svage angreb af trips. De sidst nævnte skadedyr er reduceret af begge 
bejdsemidler med bekæmpelseseffekt på mellem 63 og100 pct (data ikke vist).  

 
Tabel 2. Angreb af bedebladlus i to bejdseforsøg.

Bejdsemiddel 0 1-9 > 9 0 1-9 > 9 0 1-9 > 9

2012. 1 forsøg Holeby
1. Ubejdset - 55 34 11 3 41 40 19 5 25 17 58 17
2. Gaucho 60 68 28 4 1 57 31 12 3 21 28 51 16
3. Mundus Forte 30+30+6 68 25 7 2 56 29 15 5 18 28 54 16
LSD ns ns ns ns ns 8 ns ns ns ns ns ns
2012. 1 forsøg Lindboholm
1. Ubejdset - 89 2 9 15 52 21 27 20 8 11 81 135
2. Gaucho 60 99 1 0 0 96 3 1 0 45 43 12 4
3. Mundus Forte 30+30+6 99 1 0 0 96 4 0 0 40 40 20 6
LSD ns ns 6 ns 21 10 ns ns 19 24 23 67

gr aktivt stof

Bedebladlus 

pct. planter
med antal bladlus bladlus pr. 

plante

pct. planter
med antal bladlus bladlus pr. 

plante

pct. planter
med antal 

bladlus
bladlus 

pr. plante

11. juni 19. juni 5. juli

11. juni 19. juni 28. juni

 
Tabel 3. Udbytte i to bejdseforsøg.

Rod

Bejdsemiddel t/ha pct t/ha rel
2012. 1 forsøg Holeby
1. Ubejdset - 92,2 18,67 17,21 100
2. Gaucho 60 92,5 18,69 17,28 100
3. Mundus Forte 30+30+6 90,5 18,69 16,91 98
LSD ns ns ns ns
2012. 1 forsøg Lindboholm
1. Ubejdset - 75,2 18,05 13,58 100
2. Gaucho 60 75,3 18,06 13,60 100
3. Mundus Forte 30+30+6 77,3 18,15 14,02 103
LSD ns ns ns ns

gr aktivt stof

Sukker

 
 

Effekt af Pirimor, Karate samt Biscaya (serie 452, 451C) 
I to forsøg er tre insektmidler undersøgt. Forsøgene er anlagt i marker med angreb af 
bedebladlus placeret i Flackarp SE og ved Råhavegård i Holeby DK. Forsøget i Holeby 
er udført i samarbejde med DLS. I begge forsøg er frøet bejdset med Gaucho (60 g ai). 
De undersøgte midler er Pirimor, Karate eller Biscaya OD240. Biscaya er ikke godkendt 
til brug i roer i DK, men har haft dispensation til anvendelse i roer i SE i 2012. Til 
sprøjtningerne er der i Flackarp-forsøget anvendt 150 liter vand pr ha. I Holeby-forsøget 
er der anvendt 245 liter vand per ha.  
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Forsøget i Flackarp er sået 27. marts og sprøjtet mod lus 28. juni. På dette tidspunkt har 
der været 70-100 lus pr plante (tabel 4). En uge senere er antallet af lus i usprøjtet led 
steget til 122, mens i de sprøjtede led har været 45, 69 og 74 lus pr. plante i henholdsvis 
Pirimor, Karate og Biscaya svarende til 63, 43 og 39 pct effekt (tabel 5). Den 11. juli er 
kolonierne brudt sammen i alle forsøgsled. Forsøget er ikke høstet. 

 

Tabel 4. Antal lus per plante og procentdel lus med kolonisering i to forsøg hvor der er sprøjtet med tre insekticider.

Bejdsemiddel

0 1-9 > 9 0 1-9 > 9 0 1-9 > 9

2012. 1 forsøg Holeby
1. Gaucho Ubehandlet - 2 42 56 33 0 9 91 233 0 20 80 26
2. Gaucho 0,3 kg Pirimor 21. juni - - - - 11 19 71 61 29 49 23 5
3. Gaucho 0,3 kg Karate 21. juni - - - - 17 18 65 81 17 40 43 15
4. Gaucho 0,3 l Biscaya 21. juni - - - - 7 13 79 93 29 58 13 3
LSD ns ns 12 103 ns 16 30 15
2012. 1 forsøg Flackarp
1. Gaucho Ubehandlet - 71 71 100 122 4 2
2. Gaucho 0,3 kg Pirimor 28. juni 68 54 100 45 5 4
3. Gaucho 0,3 kg Karate 28. juni 73 80 100 69 4 5
4. Gaucho 0,3 l Biscaya 28. juni 74 113 100 74 6 2
LSD ns ns ns ns ns ns

Middel

Be-
hand-

let

Bedebladlus 
pct. planter

bladlus pr. 
plante

pct. planter

bladlus 
pr. plante

pct. planter

bladlus 
pr. plante

21. juni 27. juni 12. juli

28. juni 4. juli 11. juli

 

Tabel 5. Udbytte og netto økonomi i forsøget ved Råhavegård.

Rod

Bejdsemiddel t/ha pct t/ha rel

DBII 
alternativ 
afgrøde

Merudbytte 
som  

kvoteroer

DBII 
alternativ 
afgrøde

Merudbytte 
som  

kvoteroer
2012. 1 forsøg Holeby
1. Gaucho Ubehandlet - 85,3 18,67 15,92 100 - - - -
2. Gaucho 0,3 kg Pirimor 21. juni 91,6 18,56 17,01 107 352 997 316 961
3. Gaucho 0,3 kg Karate 21. juni 91,4 18,51 16,91 106 387 968 317 898
4. Gaucho 0,3 l Biscaya 21. juni 90,8 18,66 16,93 106 385 983 407 1.005
LSD 4 ns 0,73 5
1) Se forudsætninger for økonomiske beregninger bagest i beretningen.

Middel
Be-

hand-
let

Nettomerudbytte kr. pr. ha1)

Sukker 2012 afgift ny afgift

 

Forsøget i Holeby er sået 19. marts og er sprøjtet 21. juni, hvor der har været op til 50 
procent planter med kolonier af lus og op til 30 bladlus pr. plante. En uge senere er antal 
lus forøget til over 200 i det usprøjtede led, og led sprøjtet med Pirimor, Karate og 
Biscaya har henholdsvis 61, 81 og 93 lus pr. plante svarende til effekt på 74, 65 og 60 
pct. I begge forsøg har sprøjtning med insekticider givet et signifikant lavere antal lus 
end usprøjtede led, der kun havde modtaget bejdsning. 
Forsøget i Holeby er høstet 18. september. Der er opnået 6-7 pct signifikant højere 
merudbytte ved de sprøjtede led i forhold til ubehandlet (tabel 5). Nettoøkonomien 
fremgår af tabel 5. Der er ikke større forskel imellem økonomien ved anvendelse af de 
forskellige midler. Kun Biscaya med forventet ny afgift kan giver en bedre økonomi 
end de øvrige.   
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Effekt af Pirimor (serie 444) 
I et forsøg i Skottemarke Holeby i DK, hvor roerne er bejdset med enten Mundus Forte 
eller Gaucho, er et angreb af bedebladlus sprøjtet på to forskellige tidspunkter med 
Pirimor.   

Ved sprøjtning 21. juni har der været op til 10 lus pr. plante og optil 35 pct planter med 
kolonier af lus. En uge senere er angrebet i usprøjtede led 3-6 lus pr. plante og i sprøjtet 
led er angrebet reducueret til 1 lus pr. plante (tabel 6).  

Tabel 6. Bekæmpelse af bedebladlus i forsøg med Pirimorbehandlinger.

Bejdsemiddel

0 1-9 > 9 0 1-9 > 9 0 1-9 > 9

2012, 1 forsøg Skottemarke
1. Mundus Forte Ubehandlet - 45 20 35 7 75 10 15 3 100 0 0 0
2. Mundus Forte 0,3 kg Pirimor 21. juni 32 34 34 9 85 11 4 1 100 0 0 0
3. Mundus Forte 0,3 kg Pirimor 28. juni - - - - 75 3 22 5 100 0 0 0
4. Gaucho Ubehandlet - 75 12 13 3 75 4 21 6 100 0 0 0
5. Gaucho 0,3 kg Pirimor 21. juni 36 35 29 10 91 3 7 1 100 0 0 0
LSD 11 11 14 ns 8 5 7 2

21. juni 27. juni 12. juli

Middel
Be-

hand-
let

Bedebladlus 

pct. planter
med antal bladlus bladlu

s pr. 
plante

pct. planter
med antal bladlus

blad-
lus
pr. 

plan-
te

pct. planter
med antal bladlus bladlus 

pr. 
plante

Forsøget er høstet 20. september, og der er ikke opnået sikre merudbytter (tabel 7). Det 
skal her bemærkes, at opnåede udbytter ved de to forskellige bejdsninger ikke 
umiddelbart kan sammenlignes. 

Tabel 7. Opnået udbytte efter bekæmpelse af bedebladlus i forsøg med Pirimorbehandlinger.

Rod

Bejdsemiddel t/ha pct t/ha rel

DBII 
alternativ 
afgrøde

Merudbytte 
som  

kvoteroer

DBII 
alternativ 
afgrøde

Merudbytte 
som  

kvoteroer
2012, 1 forsøg Skottemarke
1. Mundus Forte Ubehandlet - 89,3 18,59 16,59 100 - - - -
2. Mundus Forte 0,3 kg Pirimor 21. juni 88,6 18,44 16,34 98 -538 -776 -573 -812
3. Mundus Forte 0,3 kg Pirimor 28. juni 86,2 18,54 15,99 96 -751 -1311 -786 -1346
4. Gaucho Ubehandlet - 85,6 18,25 15,62 100 - - - -
5. Gaucho 0,3 kg Pirimor 21. juni 85,2 18,48 15,76 101 -219 -143 -254 -178
LSD 2,3 0,14 0,37 2

1) Se forudsætninger for økonomiske beregninger sidst i beretning.

Middel

Be-
hand-

let

Nettomerudbytte kr. pr. ha1)

Sukker 2012 afgift ny afgift

 

Effekt af Biscaya (451A) 
I et praktisk anlagt stribeforsøg på Ädelholm i SE er roer bejdset med Gaucho (60 g ai), 
Mundus Forte (30+30+8 g ai) eller Cruiser (45 g ai) sået 23. marts. Angreb af 
bedebladlus er sprøjtet 21. juni med 0,3 l/ha Biscaya. Ved sprøjtetidspunktet har antallet 
af lus været ca. 58 pr. plante (tabel 8). Antal lus steg derefter kraftigt i det ubehandlede 



Bedebladlus – effekt af bejdsning og sprøjtning 

 
NBR Nordic Beet Research Annual Report 432,444,450,451,452-2012 10 (12) 

 

led til 500 optalt 5. juli. Selv i de sprøjtede led steg antallet af lus, men kom ikke over 
200 i noget led. 

Forsøget er høstet 14. oktober. Der er opnået tendens til merudbytte på 1-8 pct i forhold 
til ubehandlet. Bejdsning med Gaucho og Mundus Forte viste tendens til 
udbyttestigning på henholdsvis 6 og 8 pct.  

Tabel 8. Antal lus per plante og procentandel planter angrebet af lus i stribeforsøg på Ädelholm.

g a. s. Middel 18-jun 29-jun 05-jul 29-jun 05-jul t/ha rel

2012, 1 fs SE Ädelholm
1 Ubehandlet 0 Biscaya 0,3 21. juni 58 320 560 100 100 12,13 100
2 Gaucho 60 Biscaya 0,3 21. juni 29 86 182 100 100 13,15 108
3 Mundus Forte 30+30+8 Biscaya 0,3 21. juni 44 88 126 100 100 12,87 106
4 Cruiser 45 Biscaya 0,3 21. juni 26 64 147 100 100 12,31 101

LSD 110 214 ns

Antal lus/plante Pct planter med lus

Bejdsemiddel

SukkerBehand-
let

Sprøjteteknik med Biscaya (serie 451B) 

Et forsøget på Ädelholm er sået 23. marts og frøet er bejdset med Gaucho. Behandling 
med Biscaya er foretaget 5. juli, hvor planterne har lukket rækkerne. Lus er optalt første 
gang 5. juli inden sprøjtning, hvor der er ca. 70 lus pr. plante. Seks dage senere er 
antallet af lus faldet meget, og der ses ikke forskel mellem behandlinger. Forsøget er 
høstet 14. oktober, og der ses en tendens til højst merudbytte ved anvendelse af 300 liter 
vand pr. ha.  

Tabel 10. Effekt på lus og udbytte ved behandling med Biscaya og forskellige vandmængder
Behandling Vand - Sprede-klæbe pH-fix

mængde middel
Liter pr. ha t/ha Rel

2012, 1 forsøg Ädelholm 05-jul 11-jul 05-jul 11-jul
1 Ubehandlet - - - 71 4 100 5 14,90 100
2 Biscaya 0,3 l/ha 150 - - 65 2 100 3 15,00 101
3 Biscaya 0,3 l/ha 300 0,25 - 83 0 100 0 15,31 103
4 Biscaya 0,3 l/ha 150 - 0,1 71 6 100 5 15,20 102
LSD n ns ns ns

Sukker

pr. 100 l vand

Pct planter med 
lus

Antal lus pr. 
plante

 

 

Foto 3. Bladlus angrebet af sorte 
bedebladlus 18. juni i forsøget i  Flackarp 
Sverige 2012. 
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Sammenfatning 

Effekt af bejdsning 

I tre ud af de fire bejdseforsøg har bejdsemidlerne haft effekt mod lusene, og har givet 
merudbytte fra 0 til 9 pct. I et forsøg ses der effekt af bejdsemidlerne i op til 14 uger 
efter såning. I et bejdseforsøg i Holeby er effekt af bejdsemidlerne lav eller manglende, 
hvilket kan skyldes tørre forhold og en mindre optagelse af bejdsemidlet.  

I 2003 er der i et bejdseforsøg omfattende flere midler og flere doseringer i Holeby 
observeret signifikant forskel imellem angreb af lus i ubehandlet og behandlede led 
uanset dosering og middel. Forsøget var sået den 29. marts og optælling af lus blev 
foretaget den 19. juli. Virkningstiden af midlerne var her mere end 16 uger. I praksis 
blev den gennemsnitlige sådato af roerne 26. marts. Vejrforholdene var gunstige med 
rigelig nedbør i månederne april, marts, juni og juli samtidig med mange soltimer og en 
høj temperatur. Tilvæksten var høj og rækkelukning skete for mange marker omkring 5. 
juni. I 2003 vækstforhold burde der være sket en stærk fortynding af bejdsemidlerne; 
men det er ikke tilfældet. Det bestyrker derfor antagelsen om, at manglende virkning af 
bejdsemidlerne skal findes i tørre forhold eller produktbetingede årsager. 

I 2008 gennemførtes to bejdseforsøg med forskellige bejdsemidler og forskellig 
dosering. Forsøgene blev sået den 20. og 21. april. Den 20. juni var der flere end 50 pct 
planter med angreb af kolonidannende lus i de bejdsede parceller. Der var da gået 
mindre end 9 uger efter såning. Efter såning faldt der især i forsøget i Holeby, hvor 
angrebene var værst, kun meget lidt regn indtil i august; dog faldt der 17 mm den 30. 
april og 19 mm den 23. juni. 

Sammenholdes observationerne i 2003 med observationerne i 2012 og 2008 må det 
antages, at såfremt optagnings og vækstforholdene er gunstige bliver virkningen af 
bejdsemidlerne effektiv og varer i lang tid, op til 16 uger er dokumenteret i markforsøg. 
Er vækstforholdene derimod tørre og nedbørsfordelingen ugunstig for optagelsen af 
bejdsemidlerne reduceres virkningen af midlerne samt tiden, hvori midlerne er 
tilstrækkelig effektive. Under disse forhold vil eventuelle produktbetingede forskelle 
tillige komme frem. 

I bejdseforsøgene 2012 er Gaucho, Mundus Forter og Cruiser sammenlignet (Cruiser 
anvendes ikke som standard i DK). De tre midler udviser varierende resultater i de tre 
forsøg således, at der ikke kan gives en klar konklusion, hvilket af midlerne der giver 
bedst effekt mod lusene. Der ses ligeledes variation i opnåede merudbytter, og der er 
ikke opnået signifikant forskel til ubehandlet i forsøgene. Hvis der tages gennemsnit af 
de tre bejdseforsøg med effekt på lus fås at Gaucho, Mundus Forte og Cruiser medfører 
henholdsvis 1, 3 og 7 pct merudbytte. 
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Ny skadetærskel og effekt af sprøjtning 

Forsøgene angående insekticid sprøjtninger viser, at der er opnået merudbytte, når der er 
behandlet ved over 30 lus pr. plante og over 50 pct planter med kolonisering. Hidtil har 
bekæmpelse været anbefalet ved over 15 procent angrebne planter og begyndende 
kolonidannelse i DK. Ovenstående forsøg sammenholdt med udenlandske forsøg med 
bekæmpelse af bedebladlus har ledt til, at den hidtidige bekæmpelsestærskel for 
bedebladlus nu hæves. Den nye bekæmpelsestærskel er fremover at bekæmpelse 
anbefales, når der er over 50 procent planter med begyndende kolonidannelse af 
bedebladlus. En koloni består af minimum 10 bedebladlus. 

I to forsøg er midlerne Pirimor, Karate og Biscaya sammenlignet (Biscaya er ikke 
godkendt i roer i DK). Der er ikke opnået signifikant forskel mellem midlernes effekt på 
lus, men der er en tendens til, at Biscaya og Pirimor giver højere effekt mod lus 
sammenlignet til Karate. Udbytte målt i et forsøg viser signifikant højere merudbytte af 
alle tre midler i forhold til ubehandlet uden forskel mellem midlerne. Med hensyn til 
anvendt vandmængde ved behandling med Biscaya, ses der i et forsøg en tendens til 
højere merudbytte ved anvendelse af 300 liter vand pr. ha i forhold til 150 liter pr. ha. 
Høj vandmængde er meget vigtigt for opnåelse af høj effekt af insektsprøjtning mod lus, 
også for pyrethroider. 

 


