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Optimerad ogräsbekämpning i sockerbetor 
Robert Olsson, robert.olsson@nordicbeetresearch.nu 

Slutsatser  
Kemisk bekämpning mot ogräs i sockerbetor sker genom upprepade behandlingar på 
nyuppkomna ogräs fram till dess betblasten närmar sig blasttäckning. Insatsen görs 
typiskt med en tankblandning av två till fyra verksamma substanser då ingen substans 
ensam har tillräcklig effekt mot alla förekommande ogräsarter. Perioden omfattar tiden 
från mitten av april till mitten av juni. Då ogräsen kommer upp löpande krävs upp-
repade behandlingar mot varje ny våg av uppkomna ogräs.  

Odlaren och samhället delar uppfattningen att den kemiska bekämpningen ska genom-
föras med så låg dos och vid så få behandlingstillfällen som möjligt. Det finns också 
möjligheten att komplettera den kemiska insatsen med en mekanisk i form av radrens-
ning mellan raderna. Bland dess fördelar ligger möjligheten till bekämpning av större 
ogräs och av ogräs som ”gömmer sig” under de växande betbladen. Två nackdelar med 
radrensning är sämre kapacitet och större krav på torr väderlek än kemisk bekämpning 
samt den uppenbara nackdelen av att ogräs i betraden inte kan bekämpas.  

Det finns skäl att tro att målen låg dos och få behandlingstillfällen är svåra att förena. 

Med projektet avsåg vi att visa hur effekt och selektivitet av en för de kommande åren 
vanlig preparatkombination för ogräsbekämpning i sockerbetor påverkades av: 

• dosering 

• antal behandlingstillfällen  

• kompletterande mekanisk ogräsbekämpning.  
Serien omfattar tre fältförsök som placerades på för Sverige typiska sockerbetsjordar 
med måttlig till rik förekomst av örtogräs. Utgångspunkten är ett kemiskt behandlings-
program omfattande totaldosen 3 l Goltix + 1,5 l Betanal Power + 45 g Safari per hek-
tar. Doseringen provas på tre nivåer: 2/3, 3/3 och 4/3 av full dos. Totalmängden fördelas 
på 2, 3, 4 respektive 5 behandlingstillfällen. En i praktiken använd penetreringsolja till-
sattes alla behandlingar i dosen 0,5 l per hektar. Samtliga behandlingar provas med och 
utan en avslutande mekanisk radrensning. 

Försöken lades ut på tre försöksplatser som randomiserade blockförsök med fyra upp-
repningar. 

Ingen av behandlingarna gav någon allvarligare betpåverkan. 

Följande preliminära målnivå för hållbar ogräsbekämpning sattes upp: 

För ogräseffekt enligt skalan 1–10:  minst 8,0 
För marktäckning av ogräs i juni:   högst 3,0 % 
För marktäckning av ogräs i augusti:  högst 15,0 % 
För blasttäckning av ogräs i augusti:  högst 5,0 % 

De förutsättningar som var uppfyllda i försöken under 2010 var: 

• Goda väderförutsättningar för lyckad kemisk bekämpning 
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• Kemiska behandlingar genomförda helt enligt, eller med små avvikelser från 
planen. Dock blev intervallen mellan behandlingarna i en del fall längre än an-
givet i planen. Orsaken var främst otjänlig väderlek för sprutning. 

• Goda väderförutsättningar för lyckad mekanisk bekämpning 

• Radrensning genomförd helt enligt planen. 
För betodlingen i Sverige rådde normalt ogrästryck på två av försöksplatserna, medan 
platsen Ädelholm hade lågt ogrästryck. Högväxande ogräs i form av raps och baldersbrå 
förekom endast i marginell omfattning.  

De tre provade variablerna, dosnivån, antalet behandlingstillfällen samt insatsen av radrens-
ning eller inte hade alla en betydande inverkan på ogräseffekten. Radrensningen gav en in-
verkan av samma storleksordning som dosförändringen från 2/3 dos till 3/3 i två fall och till 
4/3 dos i ett fall.  
 
Behandlingsfrekvensen hade genomgående en något mindre – men trots det påtaglig – inver-
kan på ogräseffekten. Vid möjlighet att använda upp till fem behandlingstillfällen och rad-
rensning klarades målnivån för kvarvarande ogräs med användning av den lägsta provade 
dosnivån. Färre behandlingstillfällen innebar ofta att dosnivån ökade med ett steg; från låg till 
normal eller normal till hög, dvs 33 %.    

Radrensning då betan har runt 50 % marktäckning utgjorde ett mycket bra komplement 
till det kemiska programmet. Marktäckningen i augusti var densamma eller bättre (alla 
behandlingsfrekvenser) för låg dos (2/3) med radrensning som för hög dos (4/3) utan 
radrensning på alla tre platserna. 


