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Af

- projektleder Otto 

Nielsen

NBR har i samarbejde med to landmænd 

og Nordic Sugar afprøvet et nyt koncept 

til at optimere optagningskvaliteten. 
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I konceptet indgår to roeoptagere, som i 

første halvdel af undersøgelsen køres af 

de sædvanlige chauffører, mens anden 

halvdel af undersøgelsen gennemføres 

i et samarbejde mellem de sædvanlige 

chauffører og instruktører fra maskinpro-

ducenten eller forhandleren. Derved kan 

opnås et mål for, hvor meget optagnings-

kvaliteten kan forbedres gennem optimal 

anvendelse af optageren.

Til undersøgelsen anvendes en mark på 

minimum 10 hektar, idet hver roeoptager 

leverer 150-250 tons roer både med og 

uden instruktion af chaufføren. Forhol-

jordprøver til bestemmelse af vandind-

hold og jordtype. Derudover håndhøstes 

omkring 50 kvadratmeter roer, som 

-

deling, vertikal placering og form. Disse 

oplysninger er relevante i forhold til 

undersøgelsens konklusioner, idet disse 

optagningen

�����	
�	�������	�����

����

Vi har aftalt med de involverede parter 

i undersøgelsen ikke at offentliggøre 

navne på roeoptagere og deres chauffø-

rer. Dette har følgende årsager: 

1. Undersøgelsens primære formål er 

optimere roeoptagere generelt, og 

der anvendes minimum to optagere 

samtidigt for at rationalisere arbejdet 

med undersøgelsen, højne koncen-

trationen hos chauffører og instruk-

tører (konkurrenceeffekt) samt 

dobbeltbestemme det mulige udbytte 

(leveret mængde + spild).
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Fakta om undersøgelsen

2. Undersøgelsen forventes at afhænge 

betydeligt af forholdene i marken, 

og disse er ikke nødvendigvis repræ-

sentative for ”normale” optagnings-

forhold.

3. Der foreligger en aftale mellem 

fabrikanter og IIRB (International 

Institute of Beet Research) om ude-

lukkende at sammenligne og teste 

roeoptagere i ”Beet Europe” regi. 

Beet Europe afholdes hver andet år 

og senest i 2012 i Seligenstadt (D).

4. -

tages efter danske afregningsreg-

ler, hvilket blandt andet omfatter 

aftopning i prøvevasken i henhold til 

gældende brancheaftale mellem de 

danske sukkerroedyrkere og Nordic 

Sugar.
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I undersøgelsen i 2012 indgik to roe-

optagere, hvoraf den ene havde oppel-

hjul (optager benævnes ”A2012”) og 

den anden kitskær (optager benævnes 

”B2012”). I det følgende præsenteres 

udvalgte resultater, mens det samlede 

materiale vil være tilgængeligt i forbin-

delse med udgivelsen af NBR’s beretning 

for 2012 (udgives februar 2013).
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Figur 1. Resultater for optager ”A2012”. Optageren kørte 8 

omgange (gentagelser) i marken både uden (formiddag) og 

med (eftermiddag) instruktion. I hver omgang var der cirka 20 

tons beskidte roer.

Renheden (og sukkerprocenten, som ikke er vist) er analyseret 

på Nakskov sukkerfabrik ved at udtage to prøver per genta-

gelse. Aftopningshøjde og knækkede spidser er vurderet ved 

karaktergivning (se faktaboks) og spildet er bestemt ved at 

undersøge et areal på 60 kvadratmeter per gentagelse.

Spild
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Figur 2. Resultater for optager ”B2012”. Optageren kørte 8 

omgange (gentagelser) i marken både uden (formiddag) og 

med (eftermiddag) instruktion. I hver omgang var der cirka 20 

tons beskidte roer.

Renheden (og sukkerprocenten, som ikke er vist) er analyseret 

på Nakskov sukkerfabrik ved at udtage to prøver per genta-

gelse. Aftopningshøjde og knækkede spidser er vurderet ved 

karaktergivning (se faktaboks) og spildet er bestemt ved at 

undersøge et areal på 60 kvadratmeter per gentagelse.

Spild

Undersøgelsen blev foretaget i starten 

af november på lerjord (teksturanalyse 

foreligger endnu ikke) med et vandind-

hold på 18-21 % (vægtprocent), hvilket 

formodes at være nær det maksimale 

for denne jordtype  Plantetallet 

var en anelse lavt, men til gengæld var 

roerne ualmindeligt store med en gen-

nemsnitsvægt på over 1,3 kg. Roerne sad 

relativt dybt i jorden og mange af dem 

havde kraftige forgreninger, hvilket gør 

det sværere for optageren at få hele roen 

med op.

For begge optageres vedkommende 

bidrog instruktørerne til at øge suk-

kerudbyttet  For optageren 

A2012 var det primært fordi 

indstillingen ved kørsel uden instruktion 

bevirkede et betydeligt spild i starten 

med tab på over fem tons roer/ha på de 

to første omgange og et gennemsnitligt 

tab på 2,2 tons roer/ha. Den største del 

af spildet skyldtes en for øverlig indstil-

ling af optagningsaggregatet, hvorved 

de nederste dele af primært forgrenede 

roer til tider sad tilbage i jorden. Dette 
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Foto af håndopgravede roer. I dele af marken var roerne ret forgrenede og i 

forgreninger). Gennemsnitsstørrelsen af roerne var 1.343 gram, hvilket er betydeligt 

den enkelte roe).

var ikke umiddelbart synligt, men blev 

undersøgt ved at stikke et spyd i jorden i 

de optagne rækker. Herved fandtes gen-

med uoptagne roer. Aftopningshøjden var 

højere med instruktion end uden instruk-

tion, men både med og uden instruktion 

var aftopningshøjden generelt indenfor 

det acceptable. Renheden var lidt lavere 

med instruktion end uden instruktion, 

hvilket kan hænge sammen med en 

dybere indstilling af optageren, mens der 

ikke var forskel på omfanget af knæk-

kede spidser.

Optageren B2012 havde med instruk-

tion et lidt højere udbytte i stort set alle 

gentagelser Udbyttetabet uden 

instruktion kan tilskrives en kombina-

tion af hårdere aftopning, større omfang 

af knækkede spidser samt øget spild i 

starten, men der var kun lille forskel 

indenfor hver af disse parametre, når 

man betragter dem isoleret.

Det økonomiske merudbytte med 

instruktion varierer fra 50 kr/ha i tab og 

op til omkring 600 kr/ha afhængigt af, 

om merudbyttet konverteres til alterna-

tiv afgrøde (hvede), industriroer eller 

kvoteroer  Merudbyttet blev 

begrænset af, at renheden og sukkerpro-

centen (ikke vist) med instruktion var 

lavere, idet der ved beregningen indgår 

såvel renhedsgrad, sukkerprocent samt 

leveringsomkostninger.
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nemførligt og gav grundlag for et 

solidt datamateriale, som forventes 

at øge opmærksomheden på optag-

ningskvalitet og dermed på sigt 

forhåbentligt kan bidrage til mindre 

spild i marken.

Forbedret indstilling ved instruktion 

samt øget opmærksomhed havde for 

begge optageres tilfælde en positiv 

effekt på sukkerudbyttet.

Det økonomiske merudbytte ved 

instruktion blev begrænset af ringere 

renhed og lavere sukkerprocent.

Det forventes, at der i 2013 gennem-

-

søgelser efter samme koncept. 
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