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Af forsøgschef

Jens Nyholm 

Thomsen

hvilken egenskab, der ses på. De tjener 

dog kun til et hurtigt overblik. Der kan 

være større eller mindre forskelle bag 

ved de udregnede karakterer, og et mere 

præcist billede fås alene ved at studere 

forsøgsresultaterne direkte.

Når sortskommissionen udvælger sorter 

prioriteres udbytte, stabilitet, økonomi, 

resistens, rodform og renhed, stokløb-

ning, høj pol og sygdomsmodtagelighed.

Når dyrkeren siden vælger sort ud 

fra listen, bør sortsvalget tilpasses 

den enkelte bedrift, se tekstboks. Den 

højeste prioritet er altid sukkerudbyttet 

under de givne forhold. Er der angreb 

af nematoder mere end 1.000 æg og 

larver pr. kg jord bør valget falde på en 

højtydende NT-sort. I årets forsøg er det 
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Et sikkert stort økonomisk udbytte 

opnås med sorter, der har

et højt sukkerudbytte

en høj udbyttestabilitet

et højt sukkerindhold

en høj renhedsprocent
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spire ensartet og sikkert på et højt 

niveau

have lav stokløbningstendens

have tolerance over for nematoder 

på arealer med nematoder

have tolerance over for Rizoma-

nia på arealer med sygdommen

have høj grad af tolerance over 

for Ramularia.

I tabellen ”Sorter til dyrkning 2013-

2014” er en oversigt over sorter, som 

er til bestilling i januar-februar 2013 og 

til forudbestilling i august til dyrkning i 

2014. Værdierne, der er udregnede, tjener 

til en beskrivelse af sorterne. Værdierne 

er indrettet således, at 5 altid er den 

bedste karakter og 1 den dårligste uanset 
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de dyrkede sorter til 2013 har givet et 

tilfredsstillende udbytte.

Er afstanden til fabrikken lang, bør en 

højtydende sort med høj sukkerprocent 

og lavt jordvedhæng prioriteres, for at 

reducere transportudgifterne. Valget her 

optimeringsopgave for bedriftslederen.

Den daglige sukkerproduktion i roemar-

ken i 2012 har været 84,2 kg sukker pr. 

døgn pr. ha i sortsforsøgene og er kun 

overgået i 2009 med 91 kg sukker pr. 

døgn pr. ha og i 2011med 87 kg suk-

ker pr. døgn pr. ha. Udbyttet på 15,91 

ton sukker pr. ha er dog det højeste, der 

endnu er opnået i sortsforsøgene, og det 

skyldes den tidlige såtid og den dermed 

lange vækstsæson på 189 dage.

Blandt de dyrkede sorter har Foxtrot og 

Boogie givet et højt økonomisk udbytte. 

Blandt observationssorter i prøvedyrk-

ning har Corvinia og Ballero givet et højt 

udbytte. Af sorter der har deltaget to år i 

økonomiske udbytte. .

Den tidlige såtid i kombination med lav 

men stabilt stigende temperatur uden en 

eneste dag med udsving over 20 oC indtil 

omkring 20. maj har i 2012 resulteret i 

den højeste forekomst af stokløbere i de 

følsomme sorter nogensinde. Sorter med 

høj stokløbningstendens er for en stor del 

fjernet fra sortslisten eller ikke optaget 

uanset de måtte have vist et højt udbyt-

tepotentiale. Men det gælder fortsat at 

sorter med lav karakter, som for eksem-

i år hvor såtiden falder meget tidligt i 

marts måned. 
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Der er gennemført seks forsøg med alle 

sorter af sukkerroer på JB 7. Jorden er 

gennemgående i god gødningstilstand 

med N-min i foråret på 46 kg N/ha i 

gns. samt reaktionstal på 7,7 i gns. på 

nær ét sted med 6,6. Alle lokaliteter er 

på forhånd undersøgt for nematoder, 

og vurderet til at være fri for angreb. For-

frugten er vinterhvede eller vinterhvede 

med korsblomstret efterafgrøde på nær et 

sted hvor den er byg. Der er i gennemsnit 

tilført 108 kg kvælstof pr. ha. Rækkeaf-

standen har været 50 cm og frøafstanden 

18,2 cm. Forsøgene er sået mellem 23. 

og 29. marts. Roerne er taget op mellem 

14. september og 24. oktober. Den gen-

nemsnitlige vækstsæson er 189 døgn for 

Det er 15 døgn længere vækstsæson end 

i 2011.

Frøet er behandlet med en standardbejd-

se, bestående af Gaucho (60 gram a.i.) og 

Thiram (6 gram a.i.). Ukrudt er bekæm-

pet efter behov i hvert forsøg. Forsøgene 

er behandlet med Opus eller Opera mod 

bladsvampe. Der er vurderet bladsvampe 

i et specialforsøg, der ikke er behandlet 

mod bladsvampe.

Resultaterne af årets forsøg med sorter er 

vist i tabel 1. De sorter, der er i dyrkning, 

udgør målegrundlaget og har alle haft 

et tilstrækkeligt højt plantetal og en god 

fremspiring. Resultater fra årets forsøg 

af sorten Cactus indgår dog ikke i gen-

nemsnittet, og er ikke medtaget i årets 

beretning, da utilstrækkelig kvalitet af 

frøet har påvirket fremspiring og udbyt-

teresultater væsentligt.

Den tidlige såtid i kombination med 

stabilt stigende lav temperatur uden en 

eneste dag med udsving over 20 oC fra 

1. april indtil omkring 20. maj har i de 

almindelige sortsforsøg resulteret i den 

generelt højeste forekomst af stoklø-

bere i de følsomme sorter nogensinde. 

Stokløbningstendensen, der er lav i 

specialforsøget, har ikke været nær så 

stor, så sorternes stokløbningsevne bør 
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undtagelsesvist vurderes på baggrund 

af værdierne opnået i de almindelige 

Mars, Boggie og Ballero har udvist den 

højeste stokløbning og langt over det 

acceptable. Normalt accepteres kun 0,5 

promille og det kan kun ganske få sorter 

præstere heriblandt Garrano, Corvinia, 

til at fjerne stokløbere. I praksis har bort-

lugning af stokløbere nogle steder været 

særdeles krævende og meget kostbart. Se

bedømmelse i en skala 1-9 af rodfurens 

dybde, roens grenethed, og vaskbarhed 

målt på hvor meget jord, der sidder på 

roen efter vask. 1 angiver en ekstremt 

dyb rodfure, mange grene eller meget 

jord på roen og 9 er en idealroe for egen-

skaben. Glathed er en skala 1-4, hvor 1 er 

en ru roe og 4 en meget glat roe. Sorter, 

der har en lille rodfure, er oftest lettere at 

vaske rene. Der er en god sammenhæng 

imellem rodfuren og vaskbarheden i årets 

forsøg.

Rodfurens dybde er genetisk bestemt, og 

der er forskel imellem sorterne. Sorterne 

Barents, SN-515 og Comanche efterfulgt 

af Stine har fået de højeste karakterer, 

Renhedsprocenten udtrykker kun den 

mængde vedhængende jord på roen, 

der vanskeligt kan fjernes før levering 

af roerne, vist ved vedhængende jord i 

tabellen. Normalt vil en roe med en lille 

eller næsten ingen rodfure, og som sidder 

tilstrækkeligt højt i jorden give en høj 

renhedsprocent samtidig med, at den er 

let at rense og vaske. En høj renhedspro-

cent reducerer fragtomkostningerne og 

giver en højere betaling for roerne.

I årets forsøg er der god sammenhæng 

imellem roens højde over jorden og 

vedhængende jord samt grenetheden og 

renhedsprocenten. Det giver god mening 

efter den megen nedbør året før, som må 

antages at have gjort jorden mere stor-

knoldet med sprækker i pløjelaget. Det 

Grene på roen er miljøbetinget og mindre 

genetisk bestemt; populært udtrykt er det 

afsløring af driftslederens og vejrbetin-

gelsernes formåen.

Figur 1. Sorter, der har været med i 

forsøgene i to år eller mere, rangeret 

efter det økonomiske udbytte i 2012. 

Det økonomiske udbytte af dyrkede 

sorter er i gennemsnit 17.870 kr. pr. 

ha. Såfremt dyrkningsomkostningerne, 

herunder frøpris, er 200 kr. større eller 

mindre svarer det til 1 procentpoint 

på den relative skala. Det skal således 

fratrækkes eller tillægges værdien på 

NE = en type, der kan give et større 

udbytte, hvor der er begrænset angreb 

solanitolerante)
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Resultaterne fra årets forsøg.
Brancheaftale 2011 til 2014.

polsukker.

sukker.

ha.
Renhedsprocenten er omregnet proportionalt, idet gennemsnittet af 
dyrkede sorter er sat til 89,0.

Til beregning af det økonomiske afkast på egen bedrift anvendes bedriftens 
egne udbytter og omkostninger.

I årets forsøg er der kun lille forskel mel-

lem højeste og laveste mængde vedhæn-

gende jord. Den relativt lille forskel skyl-

des gode optagningsbetingelser i 2012 og 

sorternes egenskaber. Sorterne HI 1155, 

HI 1224, og Smash er de mest rene. I 

I 3 ses en oversigt over egenskaber, 

der knytter sig til roden for de dyr-

kede sorter, og sorter, der har deltaget i 

Per Rasmussen
Maskiner
+45 4028 1368
pr@grimme.dk Løvhegnet 9-11  DK-8840 Rødkærsbro � +45 8665 8499 � +45 8665 8287  grimme@grimme.dk   www.grimme.dk

Maxtron II 620:
Nye larvebælter med bredere fælge.

Ny Mercedes Benz motor med AdBlue.

Nyt hydrauliksystem, der giver op til 
10% lavere brændstofforbrug.

Mulighed for montering af
topknuser type FM.

Maxtron II 620:
Nye larvebælter med bredere fælge.

Ny Mercedes Benz motor med AdBlue.

Nyt hydrauliksystem, der giver op til 
10% lavere brændstofforbrug.

Mulighed for montering af
topknuser type FM.
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afprøvningen i tre år eller mere.

Sukkerindholdet på 18,13 procent for 

de dyrkede sorter i årets forsøg er det 

femte højeste opnået i sortsforsøgene. Et 

højt sukkerindhold medfører en højere 

betaling for roerne og en besparelse i 

fragtomkostningerne. Betaling for ekstra 

sukkerindhold udgør i den økonomiske 

kalkule for årets forsøg cirka 11 procent 

af bruttoindtægten, når sukkerindholdet 

korrigeres til et normalt niveau på 17,6 

procent. Det højeste sukkerindhold er 

1224 har et lavt sukkerindhold. Det er 

interessant, at der er sorter med et højt 

sukkerindhold, som også giver et højt 

sukkerudbytte. Når de to egenskaber kan 

kombineres, opnås en solid basis for et 

højt økonomisk afkast.

Et højt aminotal betyder et mindre udbyt-

te af hvidt sukker på fabrikken. MA4028 

og MA4017 har det højeste aminotal, 

har det laveste aminotal.

I specialforsøget med naturlig smitte er 

alle tre almindelige sygdomme fore-

komne. Angreb af meldug er observeret 

fra medio august og har udviklet sig 

til slutningen af september. Angreb af 

rust og Ramularia er begyndt senere. I 

specialforsøget med smitte af Ramularia 

er de første angreb af Ramularia obser-

veret først i august og har udviklet sig til 

meget kraftige angreb i september. Cer-

cospora bladplet er registreret med meget 

svage angreb i specialforsøget. I 

ses modtagelighed for bladsvampe for 

de dyrkede sorter og sorter, der har været 

med i afprøvningen i tre år eller mere.
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Til højre i tabel 1 ses det økonomi-

ske resultat af dyrkningen af sorterne. 

Forudsætningerne for beregningerne 

fremgår af tekstboksen. Det økonomiske 

resultat er det vigtigste kriterium for 

roedyrkeren ved valg af sorter. Blandt 

de dyrkede sorter har Foxtrot og Boogie 

givet et højt økonomisk udbytte. 

1. Blandt observationssorter i prøve-

dyrkning har Corvinia og Ballero givet 

et højt udbytte. Af sorter der har deltaget 

-

nomiske udbytte. Alle de nævnte sorter 

giver et sikkert højere sukker udbytte 

end gennemsnittet af de dyrkede sorter. 

højere sukker udbytte, giver de kun et 

økonomisk udbytte lige omkring de dyr-

-

rante), der ofte har et mindre udbytte på 

jord uden nematoder.

Udbyttet af sukker bidrager med 77 

procent af det økonomiske udbytte i 

beregningen for gennemsnittet af de 

dyrkede sorter, og er den vigtigste af de 

målte egenskaber hos sorterne.

I 2012 er forskellen mellem den højest- 

og lavestydende sort 3,4 ton sukker pr. 

ha, svarende til 21 procentpoint i forhold 

til gennemsnittet af de dyrkede sorter. 

-

har været med i to år. Blandt de dyrkede 

sorter har Foxtrot og Boogie det højeste 

udbytte. I bunden af tabel 2

NT-sorter, der endnu ikke helt har opnået 

et normalt eller tilfredsstillende højt 

udbytte.

Ligesom tidligere ses, at en sikker sorts-

-

gelse af sorter er et godt grundlag for at 

hæve udbytteniveauet i de sorter, som 

bliver tilbudt til praksis.

afprøvning af sorter ses i tabel 2. Sor-

terne er rangeret efter antal år i afprøv-

ningen og dernæst efter deres udbytte i 

2012.
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Nematodtolerante sorter bør anvendes, 

når der er betydende nematodangreb med 

over 1.000 æg og larver pr. kg jord. Af 

de dyrkede sorter har kun Commanche 

(NT) givet et højere udbytte end måle-

sorterne, men den giver for lavt udbytte 

på jord uden nematoder. NE sorterne 

har ikke kunnet vise tilstrækkeligt højt 

Corvinia (NE) har givet et højere udbytte 

end de modtagelige målesorter. NT sorter 

bør kun anvendes, hvor der er mindre 

pletvise angreb af nematoder. – NE 

sorter er sorter, der er modtagelige som 

normalsorter, men ikke helt så udbytte-

følsomme. Efterhånden som NT-sorterne 

forbedres vil NE-sorterne miste deres 

betydning.

I 2012 er der anlagt tre forsøg med sorter, 

som er resistente mod eller tolerante over 

for nematoder og Rizomania. I forsø-

gene indgår 29 sorter. Der er tilmeldt 13 

sorter nye sorter, heraf betegnes 11 som 

nematodtolerante (NT), og 2 forventes at 

være på niveau med en NE-sort, dvs. en 

normal modtagelig sort, der er målbart 
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Meget få Stokløbere

Top sorten du kan stole på

Top dyrkningsikkerhed

Høj ekstra indtjening +353,67 kr/ha. (2010-2012)**

Få stokløbere*

Højt sukkerudbytte fht. 103,7. (2010-2012)** 

Høj sukkerprocent på 18,23 % *

Unik etablering på 78.000 planter/ha ved tidlig tælling,

gennemsnittet for alle testede sorter i 2012 lå på 62.000 

planter/ha* 

Innovation og tradition

I hver 5. danske roemark stod der i 2012 Pasteur og han 

har vist sig tilliden værdig. God etablering på trods af kul-

den, meget få stokløbere og rigtige gode udbytter på grund 

af sin stabilitet og høje sukkerprocent. Pasteur giver dig et 

top resultat på bundlinjen, du kan regne med. 

*Kilde: NBR forsøg (*2012, **2010-2012 – Gennemsnitligt sukkerudbytte 

og gennemsnitlig økonomi ) Alle Strubes sorter er scannet og primet med vores unikke 

3D plus teknologi som giver dig et forspring igennem hele 

vækstsæsonen

Prøv vores nye observations sorter: 

 – Nematode sorten der sætter nye standarter. 

 – Allround sorten med det store udbytte. (fht. 104)* 

Ring og få en sortss
nak!

 Kristi
an: 20 83 51 65 

Viggo: 21 54 07 94

Strube Scandinavia ApS. | Kidnakken 11 | 4930 Maribo 

k.nielsen@strube.net | v.steffensen@strube.net | www.strube-international.net

Danmarks st
abile 

top sort
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Figur 2. Stokløbning ved tidlig såning, rangeret efter stokløbning 2012. De grønne krydser er stokløbning opnået i åres 

almindelige standard sortsforsøg. Sorterne Stine, Garrano og Corvinia har en lav stokløbningstendens, mens Marcella KWS, Mars 

og Boogie viser uacceptabel høj stokløbningstendens. Stokløbningstendensen i specialforsøget på Saxfjed er vist med søjler på 
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Figur 3. Sorterne, der har deltaget i afprøvningen i tre år eller mere er rangeret efter mængden af vedhængende jord på roen. 

Højde og rodfure er normalt afgørende for, hvor meget jord der hænger på roen, men i årets forsøg er højde og grenethed mere 

afgørende. Læs mere i teksten.
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Figur 4. Modtagelighed for bladsvampe i dyrkede sorter og sorter, der har været med i afprøvningen i tre år eller mere. Sorterne 

er rangeret efter angrebsgrad af meldug i september i forsøg med naturlig smitte. 0 = intet angreb, 10 = 100 procent angreb.
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mindre udbyttefølsom end andre dyrkede 

normale sorter, herunder målesorterne. 

Målesorterne Pasteur og SY Muse 

repræsenterer de fuldt modtagelige og 

udbyttefølsomme normalsorter. Yderli-

gere indgår Cactus (NT) og Sanetta, der 

er nematodresistent (NR), som reference-

sorter. Resultaterne af Cactus indgår ikke 

i gennemsnittet, og er ikke medtaget i 

årets beretning, da utilstrækkelig kvalitet 

af frøet har påvirket fremspiring og 

udbytteresultater væsentligt.

Forsøgene er alle anlagt på JB 7 med 

nematoder. Reaktionstallet er 7,7 og 

N-min er 46 kg N. To forsøg har et antal 

nematoder ved såning imellem 19.000 

og 22.000 æg og larver pr. kg jord, mens 

et forsøg har cirka 5.000 æg og larver pr. 

kg jord.

Forfrugten er vinterhvede eller vinterhve-

de med korsblomstret efterafgrøde. Der 

er tildelt 106 kg kvælstof pr. ha. Række-

afstanden har været 50 cm og frøafstan-

den 18,5 cm. Forsøgene er sået mellem 

25. og 28.marts, og roerne er taget op 

mellem 18. september og 16. oktober. 

Vækstsæsonen har i gennemsnit været 

188 døgn i de tre forsøg. Fremspiringen 

har været tilfredsstillende. Resultatet af 

årets forsøg ses i tabel 3.

Der er god sammenhæng imellem rod-

fure og vaskbarhed samt imellem grenet-

hed og vedhængende jord på roen som i 

de almindelige sortsforsøg. Mængden af 

vedhængende jord er mindst hos sorten 

HI 1155 efterfulgt af målesorten SY 

Muse, der også har den mindste mængde 

vedhængende mængde jord på roen, 

har mest vedhængende jord på roen.

Sorterne Julietta, Sanetta, Cassini og 

højeste stokløbningstendens. Criollo, 

Corvinia og Pasteur har vist den laveste 

stokløbningstendens. Der er kun observe-

ret knuder på roen i Sanetta.

Opformeringen i målesorterne er lav i 

årets forsøg. Den er højest i forsøget med 
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det laveste antal nematoder, hvilket er 

helt efter forventningerne. I alle forsø-

gene bevirker Sanetta en reduktion af 

nematoderne.

Det laveste aminotal er opnået med 

efterhånden et relativt lavt aminotal. I 

bunden af tabel 3

Det højeste sukker udbytte er opnået 

opnået det næsthøjeste udbytte. Sorterne 

laveste udbytter. Det er tydeligt, at de 

modtagelige NE-sorter ikke kan klare det 

høje angreb af nematoder. Også i forsø-

get med lavere angrebsgrad er mønstret 

højere udbytte end målesorterne og kan 

måske i disse forsøg betegnes som NE-

sort. Af dyrkede NT-sorter har Comanche 

det højeste udbytte.

Det understreger endnu engang, at sorts-

valget under normale forhold bør falde 

på en højtydende NT-sort, når der er et 

angreb større end 1.000 æg og larver pr. 

på sortslisten, men sorten har for lavt et 

udbytte på jord uden angreb af nemato-

der.

NE-sorterne kan fortsat kun anbefales, 

hvor der er mindre, pletvise angreb af 

nematoder, og hvor der endnu ikke skal 

anvendes en regulær tolerant sort. Af 

NE-sorterne er det kun Corvinia, der har 

vist et udbytte højere end målesorternes.

afprøvning af sorter ses i tabel 2.


