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Aktuellt om sockerbetornas växtskydd 1/2020 

• Kontrollera om det syns skadeinsekter på betskiftena genast när fröna grott (ca. en vecka efter sådd) 

• Bespruta skadeinsekterna när bekämpningströskeln överskrids 

• Upfölj situationen i ”Tuholaisten seuranta” -app (AgriPortal mobile -appen eller www.sucros.fi). 

 

Mängden av betjordloppor, stinkfyn och betflugor varierar årligen beroende på förhållandena. Om våren är varm och torr är 

förhållandena gynnsamma för förekomst av skadeinsekter. Största risken är på skiften som begränsar sig till skog/skogsdunge 

eller gräs. Betjordloppor och stinkflyn flyttar sig genast när vädret blir varmare till närbelägna betskiften redan innan betorna 

gråt.   

I år har man fått betfrön som betats med betningsmedel som har olika effekt på skadeinsekter. I allmänhet ger Cruiser- eller 

Gauchobetning ger ett gott skydd mot alla skadedjur och Forcebetning mot jordskadedjur.  

Det är mycket viktigt att observera skadeinsekter för om det finns mycket skadeinsekter ökar betydelsen av en tidigt 

besprutning för båda betningarna. Sålunda undviker man stora skador i de små betplantorna. Följ med situationen på era 

egna skiften och genom ”Tuholaisten seuranta”-appen (AgriPortalMobile). Om bekämpningströskeln överskrids redan före 

första ogräsbehandlingen bör besprutningen ske genast.  

 

Bekämpningströsklar  

Betjordloppa: 1 loppa/planta eller om hjärtbladen har 3 eller fler skador per blad.  

Stinkflyn: Om var tredje planta har skador 

Betfluga: När ägg syns under bladen, ca. 4-7 dagar efter det gräver sig larven in i bladen för att äta. Bekämpning görs först då 
det i bladen på var tredje planta syns flera larvgångar. ä. 

 

Preparat och bruksmängder tillåtna för bekämpning av betjorloppa, stinkflyn och betfluga 

Decis Mega EW 50/Maatilan Deltametriini 

o Bruksmängd 0,1–0,2 l/ha (högst 1 gång/växtsäsong) 
o Vid bekämpning av stinkflyn rekommenderas 0,2 l/ha, om många angrepp 

• Karate Zeon 
o Bruksmängd 70 ml/ha (högst 3 gånger/växtsäsong) 
o Intervall mellan första och andra besprutningen 7 dygn, tredje besprutningen efter 14 dygn 

• Hallmark Zeon 
o Bruksmängd 70 ml/ha (högst 3 gånger/växtsäsong) 
o Intervall mellan första och andra besprutningen 7 dygn, tredje besprutningen efter 14 dygn 

• Fastac 50 EC/Kestac 50 EC/Maatilan Sypermetriini 
o Bruksmängd vid bekämpning av betjordloppor 0.3-0,5 l/ha 
o Bruksmängd vid bekämpning av stinkflyn 0,3-0,5 l/ha, men om många angrepp rekommenderas 0,6-0,8 l/ha 
o Bruksmängd vid bekämpning av betfluga 0,2-0,4 l/ha 
o Med tanke på miljön skall stora mängder (över 0,6 l/ha) och besprutning mera än en gång per växtsäsong 

undvikas 
 

Preparat och bruksmängder tillåtna för bekämpning av betfluga 
 

• Danadim Progress bruksmängd 0.5 l/ha. Högst 1 gång/växtsäsong.  

• Perfektion Top bruksmängd 0.5 l/ha. Högst 1 gång/växtsäsong. 
 
o Danadim Progress och Perfektion Top preparat får användas till 30.6.2020  
o Preparaten får inte användas på grundvattenområden 

 

http://www.sucros.fi/
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Betjordloppa och dess skador i växten 

            

Det är svår att upptäcka betjordloppor för de gömmer sig/hoppar lätt, och därför lönar det sig att fästa 

uppmärksamhet på bladen. De första bladskadorna är små ytliga punkter i hjärt- och växtbladen (senare syns 

skadorna bättre, se fig 3). Om betjordlopporna äter upp växtpunkten och båda hjärtbladen dör plantan 

 

Stinkflyn och dess skador i växten  

               

Stinkflyn suger näring ur bladen och växtpunkten där man kan se skadorna (fig 2 & 3). Om sugningen sker från 

tillväxtpunkten växer det flera tillväxtpunkter och plantan blir förgrenad.  

         

 

Betflugan och dess skador i växten 

                  

Betflugan lägger vita små ägg under bladen i slutet av maj-början av juni. Larverna som utvecklats ur 

äggen förflyttar sig in i bladet och äter gångar i bladet och sålunda minskar bladens fotosyntesyta 

 

I juli kan den andra generationen av stinkflyn suga 

vätska ur bladådrorna och bladens yttersta del blir 

gul. Ingen bekämpning behövs, inverkar inte på 

skördemängden 


