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Sammanfattning 
Nya regler för godkännande av bekämpningsmedel har, och kommer att påverka, 
både tillgången till enskilda medel och förutsättningarna under vilka de får lov att 
användas. Sverige är det enda betodlande landet inom EU som tagit beslutet att 
inte förnya godkännandet för etofumesat. Mot denna bakgrund har NBR under 
senhösten tagit initiativ till en bred samling runt ett flerårigt arbete som ska vär-
dera de alternativ som vi nu ser som mest realistiska. Samtidigt belyser serien 
enskilda produkters (främst Goltix, Pyramin och Safari) styrkor och svagheter.  

Försöken lades ut som randomiserade blockförsök med fyra upprepningar. Tre 
försök placerades i Sverige och ett i Danmark. 

Försöksplatserna dominerades av åkerbinda. Andra förekommande arter var 
målla, raps, baldersbrå, snärjmåra och viol. Trycket av arter med hög skörde-
sänkande potential var dock sammantaget måttligt.    

Ingen av behandlingarna gav någon allvarligare betpåverkan. 

Standardprogrammets tre behandlingar med 1,5 Goltix + 1,5 Betanal fick värde 
7,7, 6,6, 7,0 och 8,8 på skalan 1-10 för ogräseffekt på de fyra platserna. Endast de 
två dyraste av de 13 provade – standardprogrammet med tillsats av hel eller halv 
dos av Safari, fick värde 8,0 eller högre på alla fyra platserna. Värde 8 innebär att 
behandlingen bedöms ge ett fullgott slutresultat utan kompletterande mekanisk 
radrensning med få ogräs under bladverket och praktiskt taget fritt från ogräs ovan 
blasten. 

Ersättning av Betanal (160 g fenmedifam/l) med Betanal Power (160 g 
fenmedifam + 160 g desmedifam/l) i förhållandet 3:1 gav minst bibehållen 
ogräseffekt utan försämrad selektivitet för betgrödan. 

Utbyte av halva mängden Goltix (metamitron), svarande till 0,75 l/ha och be-
handling mot Pyramin DF (kloridazon) i samma dos, gav klart förbättrad effekt 
mot åkerbinda. Det råder dock osäkerhet kring möjligheterna för fortsatt använd-
ning av Pyramin DF efter 2012. 

Tillsats av Safari 50 DF (500 g triflusulfuronmetyl/kg) gav genomgående en viss 
effektförbättring. Antalet ogräs minskade från i medeltal 77 i obehandlat och 11 
st/m2 i standardledet till 7 st/m2 vid tillsats i både hel eller halv dos. Mark-
täckningen i augusti sjönk från 21 % i standardledet till 10–11 % vid Safari-
tillsatsen. Skillnaden mellan hel och halv dos var marginell vad gäller ogräseffekt. 

Då dosen av Goltix reducerades till först 2/3, sedan 1/3 och slutligen 0/3, för-
sämrades effekten. Det var totalt sett inte möjligt att med helt bibehållen total 
effektnivå ersätta 3 * 1,5 kg Goltix SC med 10 + 20 + 30 g Safari 50 DF. Antalet 
ogräs ökade från 11 till 20 per m2, men marktäckningen blev densamma, 6–7 % i 
juni och 20–21 % i augusti. Blasttäckningen i augusti steg från 1 till 7 %, främst 
beroende på sämre effekt mot raps.   
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