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Kampen om sockerbetan  
– vinner de goda eller de onda svamparna? 

 
Sockerbetan odlas för utvinning av socker och är också ett intressant råmaterial för 
produktion av biobränslen. Tyvärr är olika sjukdomar ett problem i odlingarna och 
kan minska skördarna kraftigt. En av dessa sjukdomar är sen rotbrand som orsakas av 
den jordburna svampen Rhizoctonia solani. Idag finns inga riktigt effektiva metoder 
mot Rhizoctonia som är svår att bekämpa då den kan överleva länge i jorden. 
 
Mitt examensarbete handlar om att bekämpa Rhizoctonia med hjälp av biologisk 
kontroll. Idén bakom biologisk kontroll är att motverka en skadeorganism med dess 
naturliga fiender, s.k. antagonister. Flera bakterier och svampar har i laboratorieförsök 
visat sig vara antagonister till Rhizoctonia. Min uppgift var att dels utvärdera dessa i 
ett växthusförsök med sockerbetor för att komma fram till vilken som är effektivast, 
dels att mäta mängden av en av antagonisterna (bakterien Pseudomonas fluorescens) i 
jord- och rotprover under försöket. Det är nödvändigt att veta hur antagonisterna 
sprider sig i miljön för att få tillstånd att använda dem i jordbruket.  
 
Sockerbetsfröna behandlades med antagonisterna i olika kombinationer och 
planterades sedan i växthuset. Senare infekterades betorna med Rhizoctonia. När 
sockerbetorna skördades jämfördes de med en niogradig sjukdomsskala. Det visade 
sig att skillnaderna mellan olika behandlingar var små, det gick därför inte att dra 
någon slutsats om att någon organism skyddade sockerbetorna mer effektivt än någon 
annan. Generellt visade betorna en låg grad av sjukdom, men det gick inte att säga om 
det verkligen var behandlingen som var orsaken till den låga sjukdomsgraden. 
 
För att mäta mängden bakterier i jordproverna användes en metod som kallas realtids-
PCR. Vid realtids-PCR kopieras en viss DNA-sekvens i många kopior, t.ex. en viss 
sekvens i Pseudomonas fluorescens. Kopieringen sker i cykler och vid varje cykel 
dubbleras antalet kopior. Genom att jämföra hur många cykler som behövs för att 
uppnå en viss mängd DNA för olika prover kan man få reda på vilket som innehöll 
mest DNA från början. Om man dessutom jämför med prover som man från början 
känner till mängden DNA för kan man sluta sig till mängden DNA och därmed 
mängden bakterier i jord- och rotproverna från växthuset. Försöken visade att det 
fanns en stor mängd bakterier på rötterna och i jorden runt betorna under tre månaders 
tid. Kanske överlevde inte bakterierna längre, men ett nästa steg vore att förfina 
metoden för att upptäcka mindre mängder av dem. 
 
I framtiden kanske någon eller några av antagonisterna kan utvecklas till ett biologiskt 
bekämpningsmedel som skulle kunna minska angreppen av Rhizoctonia i 
sockerbetsodlingen och därmed leda till ökade skördar samt att användingen av 
kemiska bekäpningsmedel skulle kunna minskas. 
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An antagonistic cocktail against Rhizoctonia solani KÜHN 
 

 
The fungus Rhizoctonia solani KÜHN causes the late beet rot in sugar beets. The 
disease breaks out late in the plant development and can cause important yield losses 
because efficient control strategies are missing. An alternative and more 
environmentally friendly way to control the pathogen is biological control.  
 
In a greenhouse trial, the effectiveness of ten seed priming treatments with six 
microbial antagonists against R. solani on sugar beets was evaluated. There was no 
significant difference neither between the antagonist-treated beets and the tolerant 
cultivar nor between the different treatments.  
 
One of the antagonists, Pseudomonas trivialis RE*1-1-14 was monitored by real-time 
PCR throughout the experiment. Different methods to create standard curves for soil 
and seed samples were evaluated. The results showed that RE*1-1-14 established well 
in the rhizosphere and was present in variable density during three months, then it was 
no longer detectable. In samples from field trials RE*1-1-14 was only rarely present. 
Also the treated seeds were tested with real-time PCR and compared to a cultivation-
dependent method. With cultivation was less cells per seed recovered than by real-
time PCR. 
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