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Ogräsbekämpning i sockerbetor 
Robert.Olsson@nordicbeetresearch.nu 

Sammanfattning 
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 genomföras med så låg dos som möj-
ligt. Det finns också möjligheten att komplettera den kemiska insatsen med en mekanisk 
i form av radrensning mellan raderna. Bland dess fördelar ligger möjligheten till be-
kämpning 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 be-
kämpas. 
 
Med projektet avsåg vi att visa hur effekt och selektivitet av en för de kommande åren 
vanlig preparatkombination för ogräsbekämpning i sockerbetor påverkades av: 
 

• preparatval 
• dosering 
• kompletterande mekanisk ogräsbekämpning 

 
Serien omfattar tre fältförsök 2010 och fyra 2011 som placerades på för Sverige typiska 
sockerbetsjordar med måttlig till rik förekomst av örtogräs. Försöken lades ut som ran-
domiserade blockförsök med fyra upprepningar.  
 
Utgångspunkten är ett kemiskt behandlingsprogram omfattande tre behandlingar med 
0,75 l Goltix + 0,75 l Betanal eller 0,3 l Betanal Power (Std 0,75). Kombinationen 
provas på tre nivåer, Std 0,75, Std 1,0 och Std 1,5. Std 0,75 undersöks med tillsats av 
preparaten Ethosat, Safari, Venzar, Pyramin och Centium i två doseringar samt med en 
eller två radrensningar. Även en jämförelse mellan Betanal och Betanal Power ingår.  
 
Standardlösning: Ogräseffekten ökade med stigande dosering av Goltix + Betanal/ 
Betanal Power. Förbättringen var ungefär dubbelt så stor vid höjning av dosen från Std 
0,75 till Std 1,0 som från höjningen Std 1,0 till Std 1,5. Vid stor ogräsförekomst som i 
försöken 2011 gav dock även den högsta doseringen otillräcklig effekt för fullgott 
resultat. 
 
Std 0,75 + Ethosat: Tillsatsen förbättrade resultatet trots den mycket låga doseringen 
jämfört med tidigare använda doser. Då ogräsfloran huvudsakligen består av t.ex. åker-
binda som i försöken 2010, tillför Ethosat mer än en höjning av Goltix/Betanal-dosen. 
Består däremot ogräsfloran av ogräs som målla och raps, vilket var fallet i 2011 års för-
sök, gav en höjning av Goltix/Betanal-dosen bättre resultat. 
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Std 0,75 + Safari: Generellt har den låga tillsatsen av Safari ungefär motsvarat en ökad 
dosering av Goltix/Betanal till Std 1,0. Kostnadsmässigt ligger leden också jämförbart. 
Men då ogräsfloran består av t.ex. raps har Safari en tydlig fördel. Vid höga förekomster 
av raps krävdes den högre doseringen av Safari. När det gäller snärjmåra finns få 
resultat men dessa tyder på att den högre doseringen krävs. I några av försöken gav 
Safari en gulfärgning av bladen, om än övergående. 
 
Std 0,75 + Venzar: Goda resultat har uppnåtts med tillsats av Venzar. Produkten gav 
mereffekt mot raps, åkerbinda, trampört, snärjmåra och näva dock utan att sopa helt rent 
mot någon.  
 
Std 0,75 + Centium: Bästa effektförbättring uppnåddes vid tillsats av Centium, 
framförallt vid den höga doseringen. Förbättringen var tydligast när det gäller åkerbinda 
som är ett av de vanligast förekommande ogräsen i betodlingen. Preparatet gav den 
största negativa påverkan på betorna med tydliga kloroser på bladen. Vid graderingen i 
mitten på juni hade dock det mesta av skadorna vuxit bort. Försöken skördas inte så om 
kloroserna har någon inverkan på skörden kan inte säkerställas. 
 
Std 0,75 + Pyramin (endast 2011): Tillsats av den höga doseringen av Pyramin har 
gett en tydlig effektförbättring. Den låga doseringen har inte räckt till utan här tenderar 
en motsvarande höjning av Goltix-dosen fungera bättre. 
 
Radrensning: Tydlig genomgående effektförstärkning med radrensning. Detta trots att 
använd radhacka troligen inte tillhör de bästa på marknaden. Tre kemiska behandlingar 
(Std 0,75) med avslutande radrensning eller två kemiska behandlingar med två 
radrensningar har gett motsvarande goda resultat. 
 
Resultaten från försöken visar att tre behandlingar med standardlösningen, 0,75 Goltix + 
0,3 Betanal Power, kan ge fullgott resultat vid låga ogräsförekomster och bra 
sprutbetingelser. Vid större ogräsförekomst räcker dock inte blandningen till. Optimal 
dosering och bästa preparatval beror på de ingående ogräsarterna och väderförhållanden 
vid spruttillfället. Tillsats av Centium till Goltix/Betanal-blandningen var den produkt 
som tillförde mest i försöken men också gav den största negativa påverkan på betorna. 
 
En effektförbättring i nivå med tillsats av Centium uppnåddes med en radrensning vid 
50 % blasttäckning efter avslutat bekämpningsprogram vid tre tillfällen. Motsvarande 
effektförbättring uppnåddes även då den tredje kemiska behandlingen byttes ut mot en 
radrensning. Radrensning är mycket väderberoende men eftersom radrensning är det 
skonsammaste alternativet för både beta och omgivande miljö är det av stort intresse att 
utveckla tekniken till bästa möjliga. 


