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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.  
 
Odlaren och samhället delar uppfattningen att den kemiska bekämpningen ska genom-
föras med så låg dos som möjligt. Nya regler för godkännande av växtskyddsmedel 
kommer dock att påverka både tillgången till enskilda medel och förutsättningarna 
under vilka de får lov att användas. Detta skapar ett behov av att fortlöpande testa olika 
strategier och kombinationer för att uppnå målet om så låga doser som möjligt. Med 
detta projekt avsåg vi att visa hur effekt och selektivitet påverkas av olika strategier och 
kombinationer av preparat i ett scenario där tillgången till metamitron är begränsad.  
 
Serien omfattar fyra fältförsök under 2012 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 var ett kemiskt behandlingsprogram omfattande tre behandlingar med 
0,375 l Goltix och 0,6 l Betanal Power samt, vid andra behandlingstillfället, även 0,1 l 
Ethosat. För att förstärka effekten provades dels att komplettera med en avslutande rad-
rensning, dels att komplettera programmet med olika herbicider. Safari provades som 
komplement i låg och hög dosnivå, 25 och 50 gram totalt fördelat på tre behandlingar. 
Venzar provades i dosen 1,0 l fördelat på två behandlingar, vid behandling I och II eller 
behandling II och III. Centium provades i låg och hög dosnivå, 0,1 respektive 0,2 l för-
delat på två behandlingar. Fiesta provades i låg respektive hög dosnivå, 3 respektive 6 
gram totalt fördelat på tre behandlingar. De olika strategierna jämfördes med två högre 
dosnivåer av Goltix, 0,75 respektive 1,5 l. En kombination av två behandlingar med låg 
dos av blandningen Goltix, Betanal Power och Ethosat kompletterat med två radrens-
ningar testades också. 
 
Standardlösning: Ogräseffekten ökade med stigande dosering av Goltix. Förbättringen 
var ungefär dubbelt så stor vid höjning av dosen från 0,375 l till 0,75 l som från höj-
ningen från 0,75 l till 1,5 l. I årets försök räckte den högsta dosnivån inte alltid till för 
fullgod effekt. 
 
Tillsats av Safari: Tillsats av Safari har i år inte kompenserat den låga dosen Goltix i 
standardblandningen. Tidigare år har en tillsats av Safari ungefär motsvarat en ökad 
dosering av Goltix och Betanal från nivån 0,75 till nivån 1,0. Dock gav Safari bra 
resultat mot raps. På Ädelholm där raps såddes in i delar av parcellen gav både hög och 
låg dos betydlig effektförstärkning och hög dos var en av de bästa behandlingarna.  

Tillsats av Venzar: Goda resultat uppnåddes 2010 och 2011 av tillsats av Venzar. Pro-
dukten gav då mereffekt mot raps, åkerbinda, trampört, snärjmåra och näva. Även årets 

mailto:Robert.Olsson@nordicbeetresearch.nu


Program för ogräsbekämpning 2012 

 
NBR Nordic Beet Research 536-2012 Page 3 of 33 
 

resultat visar tydligt att Venzar förstärker effekten av standardblandningen. Skillnaderna 
mellan tillsats vid behandling I och II eller vid II och III var små.  
 
Tillsats av Centium: Tidigare år har Centium visat mycket goda resultat på flertalet 
ogräsarter, framförallt vid den höga doseringen. Årets försök förstärker intrycket att 
särskilt den högre dosnivån ger bra effektförstärkning. Mot åkerbinda var behandling 
med Centium en av de bättre. Preparatet har liksom tidigare gett negativ påverkan på 
betorna med tydliga kloroser eller gulfärgningar på bladen. Skadorna växte successivt 
bort. På de två platser som skördades framkom inga signifikanta skillnader i skörd men 
på den ena platsen fanns en tendens till lägre sockerskörd vid den höga dosen.  
 
Tillsats av Fiesta T: Den högre dosen av Fiesta T gav en tydlig effektförbättring och 
var en av de bättre behandlingarna detta år. Tidigare år har Pyramin, som innehåller 
samma aktiva ämne, kloridazon, ingått i försöken. Även dessa år har den högre dos-
nivån gett en tydlig effektförbättring. 
 
Radrensning: Radrensning har liksom tidigare år gett en tydlig genomgående effekt-
förstärkning. Tre kemiska behandlingar med låg dos Goltix tillsammans med Betanal 
Power och Ethosat och avslutande radrensning samt två kemiska behandlingar med låg 
dos och två radrensningar har båda gett mycket goda resultat. Årets försök styrker där-
med resultaten från 2010 och 2011 som tyder på att radrensning kan kompensera låga 
doser och att den tredje kemiska behandlingen kan bytas ut mot en extra radrensning.  

Summary 
Chemical weed control in sugar beet is achieved by repeated sprayings of newly 
emerged weeds until the sugar beet canopy is about to close. Spraying is typically 
carried out using a tank mixture of one to four active compounds, with no single 
compound having an adequate effect on all weed species present. 
 
Growers and society share the opinion that chemical weed control should be carried out 
using the lowest dose possible. The aim of this project was to examine the effect and 
selectivity of different weed management strategies where various herbicides were 
added to an ordinary tank mixture including a low dose level of metamitron.  
 
The series comprised four field trials in 2012, all located on typical Swedish sugar beet 
soils with a moderate to high incidence of broadleaved weeds. The trials were laid out in 
a randomised block design with four replicates. In order to study the efficacy against 
oilseed rape more thoroughly this weed was sown into parts of the field trial at 
Ädelholm. 
 
The starting point was a chemical weed control programme comprising treatments with 
0.375 L Goltix, 0.6 L Betanal Power and 0,1 L Ethosat. This programme was tested 
with individual addition of the herbicides Safari, Venzar, Centium and Fiesta T and one 
or two row hoeings.  
 
Standard treatment: The weed control increased with increasing dose of Goltix. The 
improvement was approximately twice as big as the dose increased from 0.375 to 0.75 
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as from 0.75 to 1.5. However, as in some cases in 2011, even the highest dose level did 
not provide adequate weed control. 
 
Adding Safari: In general, addition of Safari did not compensate for low dose levels of 
Goltix as it did previous years. However, with a high incidence of oil seed rape Safari 
improved weed control substantially.  
 
Adding Venzar: Good results were obtained when adding Venzar to the standard 
treatment. The product gave additional weed control against rape, black bindweed, 
common knotgrass, cleavers and field geranium. 
 
Adding Centium: Particularly at the high dose level Centium improved the weed 
control. The efficacy was high especially against black bindweed, which is one of the 
most commonly occurring weeds in sugar beet crops. As previous years adding Centium 
also resulted in distinct chlorosis and yellowing of the leaves. However at crop 
assessment in the middle of June, most of the leaf damage had faded. This year two 
trials were harvested and the results did not show any significant effect on the yield. 
However at one of the trials there was a tendency of reduced sugar yield in the high 
dose treatment. 
 
Adding Fiesta T: Adding Fiesta T to the standard treatment improved the weed control 
significantly. Even the low dose was this year as efficient as the standard treatment with 
0.75 L/ha of Goltix.  
 
Inter row hoeing: There was a clear and consistent additional effect of inter row 
hoeing. Three herbicide treatments at low dose levels and a final row hoeing or two 
herbicide treatments and row hoeing twice gave very good weed control. The results 
this year therefore agrees with the results previous years and show that a third spraying 
can be replaced by another row hoeing. Row hoeing is very dependent on the weather, 
but since it has advantages both concerning beet growth and environment, it is 
important to improve this technique to the highest standard possible.   

Bakgrund och syfte 
Basen för en lyckad ogräsbekämpning i sockerbetor är en god plantetablering inne-
bärande samtidig uppkomst och därefter jämn och snabb tillväxt av 80 000–100 000 
plantor per hektar. Kemisk bekämpning av ogräsen sker och krävs på 100 % av den 
svenska betarealen. Tillgång till medel för kemisk bekämpning på samma villkor som 
övriga EU är en förutsättning för lönsam svensk betodling och sockerproduktion.  
 
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.  
Möjligheten till att som tidigare använda en relativt hög dos mot ogräs som av en eller 
annan anledning passerat ”rätt” stadium för bekämpning kommer att begränsas av de 
regler för GAP (Good Agricultural Practice) som redan nu trätt i kraft vid ny- eller om-
registrering. Därtill kommer samhällets syn på kemisk bekämpning och de mål som 
finns om minskad kemikalieanvändning. Mot bakgrund av detta kommer målsättningen 
för ogräsbekämpning i sockerbetor fortsatt att vara att kemisk bekämpning ska göras 
med så låg dos som möjligt och vid så få behandlingstillfällen som möjligt. I denna 
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strävan blir mekanisk bekämpning i form av radrensning mellan raderna ett viktigt 
komplement till den kemiska bekämpningen. Bland dess fördelar ligger möjligheten till 
bekämpning av större ogräs och av ogräs som ”gömmer sig” under de växande bet-
bladen. 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. 
 
I praktiken kommer basen för bekämpning av örtogräs framöver att vara substanserna 
metamitron (Goltix), fenmedifam plus desmedifam (Betanal Power), etofumesat 
(Ethosat), triflusulforonmetyl (Safari), kloridazon plus kvinmerak (Fiesta T) och even-
tuellt även klomazon (Centium) och lenazil (Venzar). 
 
Genom denna försöksserie avsåg vi att studera hur effekt och selektivitet av en vanlig 
preparatkombination för ogräsbekämpning i sockerbetor bestående av Goltix, Betanal 
Power och Ethosat påverkades av: 
1. låg dosering av Goltix 
2. komplettering med andra herbicider i syfte att kompensera för den låga dosen Goltix 
3. kompletterande mekanisk ogräsbekämpning. 

Material och metoder 
Serien omfattar fyra försök som placerades på för Sverige typiska sockerbetsjordar med 
måttlig till rik förekomst av örtogräs. Försöksplanens principiella uppbyggnad framgår 
av tabell 1. Utgångspunkten är ett kemiskt behandlingsprogram omfattande totaldosen 
1,125 l Goltix + 1,8 l Betanal Power + 0,1 l Ethosat per hektar. För att kompensera för 
den låga dosen provades olika kompletterande herbicider samt radrensning. En i prak-
tiken använd penetreringsolja tillsattes alla behandlingar, 0,5 l/ha Rapsodi Super.  
 
Försöken lades ut som randomiserade blockförsök med fyra upprepningar. Parcellerna 
gjordes 11 meter långa och 6 rader breda. Försöksplanens principiella uppbyggnad 
framgår av tabell 1. På Ädelholm såddes dessutom raps in i ett 1 meter brett stråk över 
alla parceller, tvärs mot parcellernas riktning. Effekten i dessa ytor redovisas separat.  
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Tabell 1. Försöksplan 536, 4 försök 2012 

Led Förklaring Beteckning 

1 Obehandlat  

2 0,375G + 0,6BP TI-TIII + 0,1E TII Std 0,375 

3 0,75G + 0,6BP TI-TIII + 0,1E TII Std 0,75 

4 1,5G + 0,6BP TI-TIII + 0,1E TII Std 1,5 

5 0,375G + 0,6BP TI-TIII + 0,1E TII + radrens TIV Rad IV 

6 0,375G + 0,6BP TI-TII + 0,1E TII + 10S TI resp. 20S TII  
+ radrens TIII+TIV 

Rad III+IV 

7 0,375G + 0,6BP TI-TIII + 0,1E TII + 5S TI resp. 10 S TII-TIII Safari låg 

8 0,375G + 0,6BP TI-TIII + 0,1E TII + 10S TI resp. 20 S TII-TIII Safari hög 

9 0,375G + 0,6BP TI-TIII + 0,1E TII + 0,5V TI-TII Venzar tidig 

10 0,375G + 0,6BP TI-TIII + 0,1E TII + 0,5V TII-TIII Venzar sen 

11 0,375G + 0,6BP TI-TIII + 0,1E TII + 0,05C TII-TIII Centium låg 

12 0,375G + 0,6BP TI-TIII + 0,1E TII + 0,1C TII-TIII Centium hög 

13 0,375G + 0,6BP TI-TIII + 0,1E TII + 1,0F TI-TIII Fiesta låg 

14 0,375G + 0,6BP TI-TIII + 0,1E TII + 2,0F TI-TIII Fiesta hög 
G = Goltix SC (700 g metamitron/l), BP = Betanal Power (160 g fenmedifam + 160 g desmedifam),  
E = Ethosat (500 g etofumesat/l), V = Venzar (800 g lenacil/kg), C = Centium 36 CS (360 g klomazon/l),  
S = Safari 50 DF (500 g triflusufuronmetyl/kg), F = Fiesta T (360 g kloridazon/l + 60 g kvinmerak/l) 

Radrensning utfördes med Kongskilde traktormonterad hacka med ca 15 cm obearbetat över raden. 
Vid TIII användes skyddstallrikar. 

TI = ogräsens hjärtbladsstadium, TII = TI + 7–10 dagar, TIII = TII + 8–12 dagar, TIV = runt 50 % rad-
täckning. 

 

Tabell 2. Datum för kemisk bekämpning och radrensning 

Plats  TI Intervall TII Intervall TIII Rad III Rad IV 
Ädelholm 2 maj 12 dagar 14 maj 14 dagar 28 maj 22 maj 30 maj 
Petersborg 23 apr 11 dagar 4 maj 17 dagar 21 maj 14 maj 31 maj 
Äspö 30 apr 10 dagar 10 maj 18 dagar 28 maj 22 maj 31 maj 
Stävie 23 apr 14 dagar 7 maj 18 dagar 25 maj 21 maj 30 maj 
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Tabell 3. Huvudogräs på försöksplatserna angivet som antal ogräs/m2 inför respektive  
spruttillfälle i obehandlat led 

Plats  Ogräs TI 2/5 TII 14/5 TIII 28/5 
Ädelholm raps 3 3 4 
 åkerbinda 10 14 13 
 målla 0,5 20 23 
 trampört 0,25   
 baldersbrå  3 8 
 övrigt 12 44 38 

Plats  Ogräs TI 23/4 TII 4/5 TIII 21/5 
Petersborg trampört 1 31 - >50 255 
 åkerbinda 9 2 2 
 svinmålla  1 16 
 snärjmåra   7 
 viol   24 

Plats  Ogräs TI 30/4 TII 10/5 TIII 28/5 
Äspö raps 3 4 4 
 trampört 2 2 4 
 baldersbrå  11 35 
 lomme   60 
 veronika   13 
 viol   14 
 övrigt 13 13  

Plats  Ogräs TI 23/4 TII 7/5 TIII 25/5 
Stävie raps 2 6 7 
 snärjmåra 4   
 åkerbinda  9 4 
 baldersbrå  7 30 
 blåklint  9 3 
 näva  2 2 
 svinmålla  1 2 
 viol  61 80 

 

Avläsningar och bedömningar 
Följande moment har utförts i försöken: 

Plantantal: Avläsning efter radrensning vid TIV, 2 rader x 9 m 

Sundhet: Avläsning en vecka efter TII samt en vecka efter TIII enligt 
skalan 0–100 där noll är utan negativ påverkan. Eventuella 
specifika fytotoxiska effekter såsom kloros, deformitet etc. 
avläses som % påverkad bladyta samt skadans karaktär  

Betkondition: Avläsning direkt efter radrensning enligt skalan 1–100, där 
100 är perfekt bestånd i full tillväxt 
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Ogräseffekt: Avläsning direkt efter radrensning enligt skalan 1–10, där 
10 är helt ogräsfritt  

Antal ogräs: Kvarvarande ogräs räknas 7–10 dagar efter TIII, artvis på 
minst 4 * 0,25 m2 per parcell 

Marktäckning juni:  Avläsning 7–10 dagar efter TIII som % marktäckning av 
ogräs totalt samt de mest förekommande arterna 

Blasttäckning:  Avläsning i augusti som % täckning på och ovan blasten av 
ogräs totalt samt för dominerande enskilda arter 

Marktäckning augusti:  Avläsning i augusti som % täckning på och ovan blasten av 
ogräs totalt samt för dominerande enskilda arter 

Antal höga ogräs i juli: I de parceller som togs ut för skörd, och därmed rensades 
från ogräs, räknades de ogräs som förväntades växa sig 
höga ovan blasten. 

Skörd: För att utvärdera betpåverkan orsakad av Centium skörda-
des led 11 och 12 samt som jämförelse även led 4. Dessa 
led rensades därför från ogräs efter bedömning i juni.  

För mer detaljerade uppgifter om försöksdata hänvisas till rapportbilagan.  

Resultat och diskussion 

Betpåverkan 
Centium gav betpåverkan i form av gulfärgning eller kloroser på bladen på samtliga 
fyra försöksplatser. Vid graderingen i mitten av maj, efter andra behandlingen, visade 
led med den högre dosen Centium, 0,1 l/ha, kloroser eller gulfärgning på mellan 10 och 
30 % av bladytan. Även den lägre dosen Centium, 0,05 l/ha, visade symptom mot-
svarande 5–14 % av bladytan. Endast i Äspö sågs ingen påverkan på bladen efter andra 
behandlingen.  
 
Vid avläsningen i månadsskiftet maj/juni, efter tredje behandlingen, hade symptomen 
minskat på de två platserna med störst påverkan, Petersborg och Stävie. Kloroser eller 
gulfärgning sågs nu på 5 % av bladytan efter den lägre dosen Centium och 10 % efter 
den högre dosen. På Ädelholm var 5–10 % av bladytan gulfärgad och i Äspö fanns 
kloroser på 1–5 % av bladytan. Även här var betpåverkan störst efter den högre dos-
nivån.  
 
För övriga preparat sågs ingen negativ betpåverkan.  
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Figur 1. Betpåverkan, i form av kloros eller gulfärgning av bladytan, efter andra respektive 
tredje behandlingen. Medeltal av 4 försök 2012. 

 

 

Figur 2. Betpåverkan, i form av sundhet bedömd på en skala 0–100, efter andra respektive 
tredje behandlingen. Medeltal av 4 försök 2012. 

Betkondition 
Bestånden var överlag i god kondition, med värden mellan 8 och 10 på den tiogradiga 
graderingsskalan. Undantaget var led som bekämpats med Centium där särskilt den 
höga dosen resulterade i märkbart sämre betkondition på tre platser av fyra. 
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Figur 3. Betkondition i mitten av juni. 4 försök 2012. 

 

Plantantal 
Ogräsbekämpningen har inte påverkat plantantalet negativt. Ogräskonkurrensen har i de 
flesta fall varit mer ogynnsam för betorna än den kemiska bekämpningen. 

Skördepåverkan av skador orsakade av Centium 
Skörd av Centiumbehandlade led på Ädelholm och i Äspö visar att det inte fanns signi-
fikanta skillnader jämfört med hög dos Goltix i standardblandningen. Dock var det på 
Äspö en tendens till lägre rot- och sockerskörd vid den höga Centiumdosen.  
 
Det bör observeras att behandlingen på platserna Stävie och Peterborg gav större 
fytotoxiska effekter i form av kloroser än de båda skördade platserna Ädelholm och 
Äspö. På platserna Peterborg och Stävie gick det inte att isolera effekten av negativ 
betpåverkan då mängden kvarvarande ogräs varierade allt för mycket mellan leden.  
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Figur 4. Plantantal efter avslutad kemisk och mekanisk bekämpning. Medeltal 4 försök 2012. 

 
 
Tabell 4. Plantantal efter avslutad radrensning. Relativtal jämfört med led bekämpade med  
0,75 Goltix + 0,6 Betanal Power vid TI-III samt 0,1 Ethosat vid TII 

      Plantantal, relativtal 
      Ädelholm Äspö Petersborg Stävie medel 
1 Obehandlat   93 93 92 98 94 
2 Std 0,375 TI-III   98 102 100 100 100 
3 Std 0,75 TI-TIII   100 100 100 100 100 
4 Std 1,5 TI-TIII   106 99 94 91 97 
5 Std 0,375 TI-III + radrens TIV 105 99 99 98 100 
6 Std 0,375 TI-II + radrens TIII-IV 104 101 102 106 103 
7 Std 0,375 TI-III + Safari låg 102 95 101 92 97 
8 Std 0,375 TI-III + Safari hög 102 97 100 108 102 
9 Std 0,375 TI-III + Venzar tidigt 105 101 105 89 100 
10 Std 0,375 TI-III + Venzar sent 105 98 102 91* 99 
11 Std 0,375 TI-III + Centium låg 101 99 101 109 103 
12 Std 0,375 TI-III + Centium hög 108 101 102 102 103 
13 Std 0,375 TI-III + Safari låg 106 100 103 103 103 
14 Std 0,375 TI-III + Safari hög 103 100 98 103 101 

* En parcell struken avseende betpåverkan i juni samt plantantal pga. mycket dåligt bestånd. 
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Tabell 5. Skörderesultat från Ädelholm 

Led Plantor 
Ren-
vikt Socker Blåtal K+Na 

Ren-
het 

 1000/ha ton/ha % ton/ha Rel mg/ 
100 g 
beet 

mM/ 
100 g 
beet 

% 

  4 Std 1,5 TI-III 91 85,48 17,4 14,85 100 13 3,0 85,9 
11 Std 0,375 TI-III + Centium låg 86 84,59 17,5 14,83 100 14 3,0 87,2 
12 Std 0,375 TI-III + Centium hög 93 85,23 17,5 14,95 101 12 3,0 86,3 
RSQ 
CV 
LSD 
Prob 

62 
3,7 
4,7 

0,000 

11 
4,9 
7,3 

0,953 

39 
1,4 
0,4 

0,555 

14 
5,6 
1,4 

0,979 

 48 
15,0 
3,4 

0,404 

53 
3,3 
0,2 

0,431 

32 
1,6 
2,4 

0,472 
 

Tabell 6. Skörderesultat från Äspö 

Led Plantor 
Ren-
vikt Socker Blåtal K+Na 

Ren-
het 

 1000/ha ton/ha % ton/ha Rel mg/ 
100 g 
beet 

mM/ 
100 g 
beet 

% 

  4 Std 1,5 TI-III 95 84,70 18,2 15,43 100 12 3,5 90,9 
11 Std 0,375 TI-III + Centium låg 95 82,38 18,3 15,04 98 10 3,4 91,4 
12 Std 0,375 TI-III + Centium hög 98 79,73 18,3 14,60 95 11 3,4 91,3 
RSQ 
CV 
LSD 
Prob 

38 
4,7 
6,4 

0,345 

56 
4,6 
6,5 

0,256 

32 
1,9 
0,6 

0,948 

49 
6,0 
1,5 

0,469 

 48 
13,4 
2,5 

0,264 

39 
5,1 
0,3 

0,478 

33 
0,5 
0,8 

0,375 
 
 
Måltal för ogräseffekt 
Det finns inga internationellt fastställda måltal för vad som anses vara godtagbar, nöd-
vändig eller önskvärd ogräseffekt i sockerbetor. För att kunna diskutera betydelsen av 
de provade variablerna på ett så praktiskt och konkret sätt som möjligt har följande pre-
liminära målnivåer för hållbar ogräsbekämpning satts upp. Nivåerna kan komma att 
revideras när nya data kommer fram. 
För ogräseffekt enligt skalan 1–10:  8 
För marktäckning av ogräs i juni, %:  3 

För marktäckning av ogräs i augusti, %:  15 
För blasttäckning av ogräs i augusti, %:  5 

Ogräseffekt som helhetsintryck i juni 
Effektbedömningen i juni görs enligt en tiogradig skala: 

10. Inga ogräs kvar 
9. Enstaka ogräs kvar som inte går över blasten 
8. Godkänt resultat utan radrensning 
7. Godkänt resultat efter radrensning 
6. Ej godkänt resultat efter radrensning men ingen skördesänkning 
5. Ej godkänt – skördesänkning 1–5 % 
4. Skördesänkning 5–10 % 
3. Skördesänkning 10–25 % 
2. Skördesänkning 25–50 % 
1. Skördesänkning över 50 % 
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Bedömningen ger alltså en bild av hur väl behandlingen gav önskat resultat. Ribban för 
godkänt är lagd på värde 8 som innebär att det endast får finnas små eftersatta plantor 
kvar av arter som kan gå över blasten såsom raps, målla och baldersbrå, någon eller 
några plantor av de ogräs som kan ta sig upp på blasten såsom snärjmåra, åkerbinda, 
trampört och näva och/eller en begränsad förekomst av andra arter som inte bedöms ge 
negativ skördepåverkan. 
 
Ökad dos förbättrade ogräseffekten både i genomsnitt och på de enskilda försöksplat-
serna. För standardblandningen krävdes den högsta dosnivån, 1,5 l/ha, för att i medeltal 
uppnå måltalet 8, dvs. fullgod effekt.   
 
Radrensning förbättrade effekten. Med radrensning som komplement till den lägsta 
dosnivån av standardblandningen uppnåddes en ogräseffekt i nivå med de bästa prepa-
ratkombinationerna. Bedömningen utfördes 1–2 veckor efter avslutande radrensning 
(TIV). 
 
Tillsats av ytterligare ett preparat till standardblandningen bestående av låg dos,  
0,375 l/ha, Goltix + Betanal Power + Ethosat, förbättrade effekten. Med tillsats av 
Venzar eller hög dos av Centium eller Fiesta T uppnåddes, i genomsnitt över alla 
platser, nästan måltalet 8.  
 
Raps studerades särskilt på Ädelholm där rapsfrön såddes in i delar av parcellerna. För 
fullgod effekt krävdes hög dos av standardblandningen. Låg dos kompletterat med 
ytterligare preparat förbättrade effekterna. Bäst effekt gav Venzar och hög dos Safari. 
Även låg dos kompletterat med två radrensningar gav bra resultat.  
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Figur 5. Bedömd ogräseffekt i mitten av juni. Medeltal för 4 försök 2012. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
Förstärkt 
effekt 

  jfrt 0,375 
Std 0,75 ++(+) 
Std 1,5 ++(+) 
Rad TIV ++(+) 
Rad TIII+IV ++(+) 
Saf låg + 
Saf hög ++ 
Ven tidig ++(+) 
Ven sen ++ 
Cen låg + 
Cen hög + 
Fie låg + 
Fie hög ++ 

 

Figur 6. Ogräseffekt i mitten av juni på Ädelholm 2012. Huvudogräs: raps, åkerbinda, målla och 
baldersbrå. Allmänt omdöme: Dosnivån 0,75 gav bra effekt. Låg dos, 0,375, gav bra effekt i kombina-
tion med radrensning eller kompletterande produkter, särskilt Venzar eller hög dos Safari respektive 
Fiesta. 
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Förstärkt 
effekt 

  jfrt 0,375 
Std 0,75 + 
Std 1,5 +++ 
Rad TIV ++ 
Rad TIII+IV ++(+) 
Saf låg + 
Saf hög + 
Ven tidig ++ 
Ven sen ++ 
Cen låg + 
Cen hög + 
Fie låg ++ 
Fie hög ++(+) 

 

Figur 7. Ogräseffekt i mitten av juni i Äspö 2012. Huvudogräs: raps, trampört, baldersbrå och 
veronika. Allmänt omdöme: För bra effekt krävdes 1,5. Låg dos gav bra effekt i kombination med 
radrensning eller kompletterande produkter, särskilt Venzar och Fiesta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Förstärkt 
effekt 

  jfrt 0,375 
Std 0,75 ++ 
Std 1,5 +++ 
Rad TIV ++ 
Rad TIII+IV +++ 
Saf låg ++ 
Saf hög ++ 
Ven tidig +++ 
Ven sen +++ 
Cen låg +++ 
Cen hög +++ 
Fie låg +++ 
Fie hög +++ 

 

Figur 8. Ogräseffekt i mitten av juni på Petersborg 2012. Huvudogräs: trampört, åkerbinda och snärj-
måra. Allmänt omdöme: För god effekt krävdes höga dosnivåer. Låg dos kompletterat med hög dos 
Fiesta eller Centium gav godtagbar effekt. 
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Förstärkt 
effekt 

  jfrt 0,375 
Std 0,75 ++ 
Std 1,5 ++(+) 
Rad TIV +++ 
Rad TIII+IV +++ 
Saf låg + 
Saf hög 0 
Ven tidig ++ 
Ven sen ++(+) 
Cen låg ++ 
Cen hög ++(+) 
Fie låg ++ 
Fie hög ++ 

 

Figur 9. Ogräseffekt i mitten av juni i Stävie 2012. Huvudogräs: baldersbrå, åkerbinda, viol och 
blåklint. Allmänt omdöme: Låg dos i kombination med radrensning gav godtagbar effekt. Tillsats av 
kompletterande produkter till den låga dosen av standardblandningen förstärkte effekten men inte 
upp till målnivån 8. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
Förstärkt 
effekt 

  jfrt 0,375 
Std 0,75 ++ 
Std 1,5 +++ 
Rad TIV +++ 
Rad TIII+IV +++ 
Saf låg ++(+) 
Saf hög +++ 
Ven tidig +++ 
Ven sen +++ 
Cen låg ++ 
Cen hög ++(+) 
Fie låg + 
Fie hög +++ 

 

Figur 10. Effekt i mitten av juni 2012 på insådd raps på Ädelholm. Allmänt omdöme: För standard-
blandningen krävdes hög dos eller låg dos och två radrensningar. Låg dos kompletterat med hög dos 
Safari eller Venzar gav bra effekt.  
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Ogräseffekt som marktäckning i juni 
Marktäckningen av ogräs i obehandlade led var relativt hög på de fyra platserna 2012, 
79–91 %. För att klara målet om 3 % marktäckning krävdes, i genomsnitt över alla för-
söksplatser, antingen hög dos av standardblandningen, låg dos kompletterat med rad-
rensning eller låg dos med tillsats av Venzar, Centium eller hög dos Fiesta.  

 
Figur 11. Procent marktäckning i mitten av juni. Medeltal av 4 försök 2012. 

 

Tabell 7. Procent marktäckning av de mest förekommande ogräsarterna i mitten av juni. 
Medeltal av 4 försök 2012 

536 POLAV MATIN POLCO VIOAR BRANA CHEAL VERSS GALAP GERSS CENCY 
4 försök 2012 Marktäckning procent               
Antal försök 3 3 4 4 3 1 1 1 2 1 
Obehandlat 23 20 9 9 9 14 11 7 4 6 
Standard 0,375 11 1 1 1 1 0 0 8 1 1 
Standard 0,75 3 0 0 1 0 0 0 5 0 0 
Standard 1,5 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 
Radrensning TIV 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Radrensning TIII+IV 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
Safari låg dos 5 0 1 1 0 0 0 3 0 0 
Safari hög dos 6 0 1 1 0 0 0 5 0 0 
Venzar tidigt 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 
Venzar sent 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 
Centium låg dos 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 
Centium hög dos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fiesta låg dos 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 
Fiesta hög dos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



Program för ogräsbekämpning 2012 

 
NBR Nordic Beet Research 536-2012 Page 18 of 33 
 

Ogräseffekt som minskning av antal ogräs i juni 
I juni fanns i obehandlat led 56 ogräs/m2 i Äspö, 98 ogräs/m2 på Ädelholm, 112 
ogräs/m2 i Stävie och 467 ogräs/m2 på Petersborg. Bäst effekt avseende antalet ogräs 
hade ännu så länge låg dos av standardblandningen kompletterat med två radrensningar 
eller tillsats av Venzar vid TI och TII alternativt hög dos Centium. 
 

 

Figur 12. Antal ogräs per m2
 i mitten av juni. Medeltal av 4 försök 2012. 

 

Ogräseffekt som marktäckning i augusti 
Måltalet om 15 % marktäckning i augusti uppnåddes i medeltal enbart i två led, låg dos 
av standardblandningen i kombination med två radrensningar samt låg dos kompletterat 
med hög dos Fiesta. Den sistnämnda behandlingen var den enda som lyckades nå mål-
talet på alla enskilda försöksplatser. På Ädelholm och Äspö gav alla behandlingar utom 
låg dos av standardblandningen bra effekt, i nivå med eller bättre än måltalet. På Peters-
borg och i Stävie var resultatet överlag något sämre. I Stävie dominerade åkerbinda, 
näva och blåklint i de behandlade parcellerna. På Petersborg var det främst trampört, 
åkerbinda, näva och snärjmåra som fanns kvar. 
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Figur 13. Procent marktäckning i augusti. Medeltal 4 försök 2012.  

 

Figur 14. Procent marktäckning i augusti. Medeltal 2 försök 2012, Petersborg och Stävie. 
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Figur 15. Procent marktäckning i augusti på respektive försöksplats 2012.  

 
Figur 16. Procent marktäckning i augusti inklusive avläsning i led behandlade med Std 1,5 och Centium.  
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Ogräseffekt på lågvuxna arter som marktäckning i augusti 

POLCO (åkerbinda – Polygonum convolvulus) 
Bäst effekt mot åkerbinda uppnåddes när standardblandningen i låg dos kompletterades 
med hög dos Centium eller Fiesta. Låg dos i kombination med radrensning var lika 
effektivt eller bättre än många av de kompletterande kemiska produkterna. 

POLAV (trampört – Polygonum aviculare) 
Trampört förekom i stor omfattning på försöksplatserna Petersborg och Äspö och i 
mindre omfattning på Ädelholm. Bäst effekt hade standardblandningen i låg dos för-
stärkt med Venzar. Standardblandningen i låg dos i kombination med radrensning två 
gånger gav lika bra effekt som standardblandningen i hög dos eller som låg dosnivå 
kompletterat med Centium eller hög dos Fiesta. I försöket på Petersborg fanns en tydlig 
dosrespons för olika dosnivåer av Goltix i standardblandningen. 

GALAP (snärjmåra – Galium aparine) 
Snärjmåra förekom endast på försöksplatsen Petersborg. Hög dos av Centium, Safari 
eller Fiesta gav bra förstärkning av effekten.  

GERSS (näva – Geranium spp) 
Näva förekom på två platser 2012. Bäst effekt gav hög dos av standardblandningen och 
låg dos förstärkt med hög dos Fiesta.  

VIOAR (åkerviol – Viola arvense) 
Åkerviol förekom i liten omfattning på alla fyra försöksplatser. Bäst effekt mot viol 
uppnåddes med radrensning eller låg dos av standardblandningen kompletterat med hög 
dos Fiesta.  
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Figur 17. Marktäckning av åkerbinda i augusti på 4 försöksplatser 2012. På Ädelholm och Äspö 
saknas gradering för leden Std 1,5 samt Centium låg och hög. 
 

 
Figur 18. Marktäckning av trampört i augusti på 3 försöksplatser 2012. På Ädelholm och Äspö 
saknas gradering för leden Std 1,5 samt Centium låg och hög. 
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Figur 19. Marktäckning av snärjmåra i augusti på försöksplatsen Petersborg 2012.  
 

 
Figur 20. Marktäckning av näva i augusti på försöksplatserna Petersborg och Stävie 2012.  
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Figur 21. Marktäckning av viol i augusti på 4 försöksplatser 2012. På Ädelholm och Äspö saknas 
gradering för leden Std 1,5 samt Centium låg och hög eftersom dessa led skördades. 
 
 

Ogräseffekt som blasttäckning i augusti 
Målet för blasttäckning i augusti är satt till 5 % täckning. På de fyra platserna varierade 
blasttäckningen i obehandlat led mellan 94 till 96 %. Ogräsfloran varierade mellan för-
söksplatserna men besvärliga ogräs som raps och målla förekom ovan blasten på alla 
fyra platser. På tre platser förekom baldersbrå och på två trampört. Åkerbinda ovan 
blasten fanns i mycket liten omfattning på en plats. I medeltal uppnåddes måltalet om 
max 5 % blasttäckning i augusti i ledet med låg dos standardblandning kompletterat 
med två radrensningar och i leden med låg dos standardblandning kompletterat med hög 
dos Fiesta eller Venzar vid TI och TII.  
 
På de två platser där Centiumbehandlade led inte ogräsrensats inför skörd visar resul-
taten också att måltalet uppnåddes vid den höga dosen Centium. Även hög dos av 
Goltix i standardblandningen, dvs. 1,5 l/ha, gav bra resultat.  
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Figur 22. Procent blasttäckning i augusti. Medeltal 4 försök 2012. 
 

 
Figur 23. Procent blasttäckning i augusti. Medeltal 2 försök 2012. 
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Ogräseffekt i augusti som blasttäckning av högvuxna ogräs eller ogräs 
som gärna växer över blasten 

CHEAL (svinmålla – Chenopodium album) 
Målla ovan blasten fanns på alla försöksplatser i förekomster mellan 4 och 42 % blast-
täckning i obehandlat.  Bäst bekämpningseffekt mot målla gav tre behandlingstillfällen 
med hög dos Goltix i standardblandning eller låg dos kompletterat med radrensning 
eller Fiesta.  
 

Figur 24. Procent blasttäckning av målla i augusti 2012. På Ädelholm och Äspö saknas 
gradering för leden Std 1,5 samt Centium låg och hög eftersom dessa led skördades. 
 

BRANA (raps – Brassica napus) 
Raps ovan blasten fanns på alla fyra platser i förekomster mellan 7 och 26 % blasttäck-
ning. Störst variation i effekt var det på Ädelholm. Här gav kompletteringen med hög 
dos Safari och den senare behandlingen med Venzar bäst effekt. I ytorna som såtts in 
med raps visade också den tidigare behandlingen med Venzar bra effekt. 
 
På Ädelholm såddes raps in i delar av parcellen och på dessa ytor uppgick blasttäck-
ningen i obehandlat till 96 %. Även här gav komplettering med Safari eller Venzar bäst 
effekt. 
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Figur 25. Procent blasttäckning av raps i augusti 2012. På Ädelholm och Äspö saknas gradering 
för leden Std 1,5 samt Centium låg och hög eftersom dessa led skördades. 
 

 

Figur 26. Procent blasttäckning av raps i augusti i ytor med insådd raps på Ädelholm. 
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Figur 27. Antal potentiellt högvuxna ogräs på Ädelholm i led 4, 11 och 12 innan dessa rensades 
från ogräs pga. beslut om skörd.   
 

 
Figur 28. Antal potentiellt högvuxna ogräs i Äspö i led 4, 11 och 12 innan dessa rensades från 
ogräs p.g.a. beslut om skörd. 
 
 
I led med hög standarddos respektive tillsats av Centium rensades parcellerna från ogräs 
redan i juli. Vid detta tillfälle räknades de arter som senare skulle kunna växa ovan 
blasten. Resultaten visar att hög dos Centium var effektivare mot raps än låg dos men 
också att Centium inte gav lika bra effekt som 1,5 l/ha Goltix i standardblandningen.  
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MATIN (baldersbrå – Matricaria inodora) 
Baldersbrå fanns på tre platser i förekomster mellan 20 och 41 % blasttäckning. Bäst 
effekt gav låg dos standardblandning i kombination med radrensning. 
 

 
Figur 29. Procent blasttäckning av baldersbrå i augusti 2012. På Ädelholm och Äspö saknas 
gradering för leden Std 1,5 samt Centium låg och hög eftersom dessa led skördades. 
 
 
I led med hög standarddos respektive tillsats av Centium rensades parcellerna från ogräs 
redan i juli. Vid detta tillfälle räknades de arter som senare skulle kunna växa ovan 
blasten. Liksom för raps visar resultaten att hög dos Centium var effektivare än låg dos 
men också att Centium inte gav lika bra effekt som 1,5 l/ha Goltix i standardbland-
ningen.  

POLAV (trampört – Polygonum aviculare) 
Trampört förekom i stor omfattning på Petersborg. Bäst effekt gav låg dos standard-
blandning i kombination med två radrensningar eller kompletterat med Venzar, Centium 
eller hög dos Fiesta. 
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Figur 30. Procent blasttäckning av trampört i augusti på Petersborg. 
 

Sammanfattande resultat för enskilda led 
Standardlösningar med Goltix, Betanal Power och Ethosat  
I standardlösningen var det dosen Goltix som varierade mellan 0,375, 0,75 och 1,5 l/ha. 
Generellt ökade ogräseffekten med stigande dosering. Ju lägre dos desto större förbätt-
ring av att höja dosen. Förbättringen var ungefär dubbelt så stor vid höjning av dosen 
från 0,375 till 0,75 som vid höjningen från 0,75 till 1,5. Den högsta dosnivån klarade 
dock inte måltalet för marktäckning i augusti och var precis på gränsen avseende blast-
täckning i augusti. Vid bedömningen av ogräseffekt i juni låg den högsta dosnivån strax 
över godkänt resultat, dvs. 8.  

Radrensning 
Låg dos av Goltix i standardblandning tillsammans med Betanal Power och Ethosat 
klarade med hjälp av radrensning att minska ogräsförekomsten betydligt. I årets försök 
var också ledet med två kemiska bekämpningar i kombination med två radrensningar 
bättre än tre kemiska bekämpningar i kombination med en radrensning. Årets försök 
styrker därmed resultaten från 2010 och 2011 som tyder på att den tredje kemiska 
behandlingen kan bytas ut mot en extra radrensning.  

Safari 
Generellt har den låga tillsatsen av Safari i år inte kompenserat den låga dosen Goltix i 
standardblandningen. Tidigare år har tillstatsen av Safari ungefär motsvarat en ökad 
dosering av Goltix och Betanal från nivån 0,75 till nivån 1,0. På Ädelholm där raps 
såddes in i delar av parcellen gav både hög och låg dos betydlig effektförstärkning mot 
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raps. Här var hög dos Safari ett av de bästa leden. Snärjmåra förekom endast i ett försök 
och i varierad mängd varför det inte går att utvärdera effekten av att komplettera med 
Safari här. 

Venzar 
Goda resultat uppnåddes 2010 och 2011 av tillsats av Venzar. Produkten gav då mer-
effekt mot raps, åkerbinda, trampört, snärjmåra och näva. Även årets resultat visar tyd-
ligt att Venzar förstärker effekten av standardblandningen. Skillnaderna mellan tillsats 
vid behandling I och II eller II och III var små.  

Centium 
Tidigare år gav Centium mycket goda resultat på flertalet ogräsarter, framförallt vid den 
höga doseringen. Årets försök förstärker intrycket att särskilt den högre dosnivån har 
gett bra resultat. Mot åkerbinda var behandlingar med Centium en av de bättre. Prepa-
ratet gav dock även i år negativ påverkan på betorna med tydliga kloroser eller gulfärg-
ningar på bladen. Skadorna växte successivt bort men för att utvärdera eventuell på-
verkan på skörden togs Centiumbehandlade led och ledet med den högsta dosen av 
standardblandningen ut för skörd på Ädelholm och i Äspö. Skörderesultaten visade 
ingen statistiskt säkerställd skillnad men på Äspö fanns en tendens till lägre rot- och 
sockerskörd vid den höga dosen Centium.  

Fiesta T 
Tillsats av den höga doseringen av Fiesta T gav en tydlig effektförbättring och var en av 
de bättre behandlingarna. Tidigare år har Pyramin, som innehåller samma aktiva ämne, 
kloridazon, ingått i försöken. Även dessa år har den högre dosnivån gett en tydlig 
effektförbättring.  

Mer resultat 
För mer detaljerade resultatdata hänvisas till rapportbilagan. 
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Tabell 8. Relativ ogräsförekomst jämfört med standardleden 0,375 och 0,75 som medeltal för  
de olika avläsningarna 2012. Observera att för bedömningarna i augusti ingår för Std 1,5 och 
behandlingarna med Centium enbart två av fyra försöksplatser 

Antal ogräs i juni Marktäckning i juni Marktäckning i augusti Blasttäckning i augusti Medel Ökad dos
antal/m2 % % %
2012 2012 2012 2012 2012

Obeh
Std 0,375 96=100 155 15=100 283 64=100 155 26=100 274 100 217 100
Std 0,75 65 62=100 35 5=100 65 41=100 42 11=100 52 100 52
Std 1,5 32 50 18 51 40 62 20 0 28 41 28
Rad TIV 45 69 12 34 54 83 36 78 37 66 100
Rad TIII+IV 9 14 7 19 35 55 18 50 17 34 48
Saf låg 88 136 53 149 76 118 61 145 70 137 100
Saf hög 81 125 62 175 69 107 51 117 66 131 94
Ven tidig 10 16 12 34 39 61 23 55 21 41
Ven sen 24 36 16 44 41 64 20 70 25 54
Cen låg 35 55 21 59 44 68 29 0 32 45 100
Cen hög 12 18 12 33 37 58 20 0 20 27 62
Fie låg 58 89 32 92 49 76 14 70 38 82 100
Fie hög 25 39 13 36 20 30 9 57 17 41 43

75 % minskning jämfört med standardled 50 % minskning jämfört med standardled  

 

Tabell 9. Relativ ogräsförekomst jämfört med standardledet 0,75 som medeltal för de olika 
avläsningarna 2010 respektive 2011  

Medel Ökad dos

2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 ALLA ALLA
Std 0,75 9=100 19=100 9=100 21=100 11=100 33=100 0 19=100
Std 1,0 82 69 74 56 51 52 61 64 100
Std 1,5 81 60 44 27 37 38 46 48 75
Rad TIV 39 20 15 6 19 20 11 19 100
Rad TIII+IV 34 21 19 9 27 20 17 21 112
Etho låg 88 87 46 96 34 87 78 74 100
Etho hög 74 81 36 61 33 64 57 58 78
Saf låg 91 73 76 47 79 58 39 66 100
Saf hög 105 57 82 35 61 50 19 58 88
Ven låg 78 53 51 40 39 58 24 49 100
Ven hög 44 58 23 43 18 57 53 42 86
Cen låg 53 41 18 24 16 35 16 29 100
Cen hög 19 26 8 10 4 23 16 15 52
BP låg 77 68 53 66 100
BP hög 65 46 49 53 81
Bet låg 97 73 84 81 67 100
Bet hög 83 66 71 89 62 92
Pyr låg 96 83 92 89 90 100
Pyr hög 56 68 67 24 53 59

ca 75 % minskning jämfört med Std 0,75 ca 50 % minskning jämfört med Std 0,75

Marktäckning i augusti
%

Blasttäckning i augusti
%

Antal ogräs i juni
antal/m2

Marktäckning i juni
%
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Avslutning med slutsatser 
Tre behandlingar med standardblandningen i dosnivåerna 0,375 och 0,75 l Goltix/ha, 
klarade inte att uppnå fullgott resultat detta år. Den högsta dosnivån, 1,5 l/ha, visade bra 
resultat i juni men räckte inte ändå fram i augusti. Tidigare år har standardblandningen 
med 0,75 l Goltix/ha gett fullgott resultat vid låga ogräsförekomster men inte räckt till 
vid högre.  
 
Optimal dosering och bästa preparatval beror förstås på de ingående ogräsarterna och 
väderförhållanden vid spruttillfället. Tidigare år var tillsats av Centium till standard-
lösningen den produkt som tillförde mest men också gav den största negativa bet-
påverkan. Även 2012 gav Centium betpåverkan. Skörderesultat från två platser visar 
inga statistiskt säkerställda skillnader men på den ena platsen finns en tendens till lägre 
rot- och sockerskörd vid den högre dosnivån. Effektmässigt gav den höga dosen av 
Centium bra resultat och var jämförbar med den högsta dosnivån av standardbland-
ningen. Bästa behandling var detta år komplettering med hög dos Fiesta T. Även Venzar 
gav bra effektförbättring och låg detta år i nivå med Centium. 
 
Radrensning i kombination med tre kemiska bekämpningar med låg dos av standard-
blandningen, 0,375 l/ha, uppnådde motsvarande effekter som den högre dosnivån, 0,75 
l/ha, utan radrensning. Att byta den tredje kemiska behandlingen med ytterligare en rad-
rensning gav liksom de två tidigare åren mycket bra resultat och var en av de bättre be-
handlingarna. 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. 
 

Borgeby den 18 december 2012 
 

………………………………………  ………………………………….. 
Robert Olsson   Anette Bramstorp 
Försökschef – Tekniskt ansvarig NBR  HIR Malmöhus AB 


