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Forsidebilledet: Roer angrebet af Rizomania har vist et udbyttetab på op til 30 pct.

Forord
Beretningen »Dyrkningsforsøg og Undersøgelser i Sukkerroer 2003« udgives nu for 18.
gang siden den udkom første gang i 1986. De fleste af hovedresultaterne fra årets forsøgsarbejde er samlet og kommenteret i bogen. Hvor det er muligt, er der knyttet korte
konklusioner til resultaterne. Tabelbilag til alle forsøgene kan rekvireres på Alstedgaard.
Forsøgsarbejdet er planlagt af forsøgsplanudvalget og forsøgsudvalget. Udvalgene består af repræsentanter fra de lokale roedyrkerforeninger, Danisco Sugar, Danisco Seed,
Danmarks Jordbrugs Forskning, Dansk Landbrugsrådgivning Landscentret, SBU og
Alstedgaard. Forsøgsarbejdet ledes og koordineres fra Alstedgaard. Vedrørende sortsforsøgene gennemføres de i samarbejde med Landskontoret for Planteavl og de lokale
landboforeninger. Forsøgene er fordelt i dyrkningsområder for sukkerroer. Vi retter en
tak til forsøgsværterne for velvillig interesse og samarbejde.
Beretningen udsendes sammen med »Sukkerroe-Nyt«. Det er vores mål, at resultaterne
stilles til rådighed for danske sukkerroedyrkere, rådgivere samt andre, der beskæftiger
sig med sukkerroedyrkning, for at de derigennem bidrager til at bringe dansk sukkerroedyrkning et stykke fremad. Resultaterne medvirker også til at skabe en dokumentation
for dyrkningen af sukkerroer; de kan derfor bidrage til en garanti overfor slutforbrugeren af det dansk producerede sukker. Værdien af resultaterne bliver dog størst i en
dialog. Vi modtager gerne kritik og gode ideer til nødvendige forsøgsopgaver, der kan
bringe os endnu videre.
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Roernes vækstvilkår

Roernes vækstvilkår 2003
Januar og februar er begyndt koldt med

gangen af marts. Den gennemsnitlige så-

bevirket forekomster af senere fremspiret

temperaturer 0,5°C under normal i januar

dato i 2003 er 4 dage tidligere end i 2002

ukrudt.

samt 2,0°C under normal i februar. Des-

og ca. 14 dage tidligere end den normale

uden har vinteren været usædvanlig tør

omkring den 8. april. Fremspiringen har

Bladsvampe

med nedbør på i alt 174 mm i månederne

i nogle marker været uensartet forårsaget

De første angreb af Ramularia er konsta-

december 2002 til og med marts 2003.

af et løst såbed og tørre forhold indtil

teret i slutningen af juli, men angrebene

Det er 92 mm under normal. Begyndel-

slutningen af april. I maj, juni og juli har

har ikke udviklet sig i de tørre forhold i

sen af foråret har således været præget

en større nedbørsmængde, flere solskins-

august. Først i september og oktober har

af tørre forhold, som fortsatte indtil slut-

timer samt højere temperatur end normalt

angrebene udviklet sig til kraftige angreb

ningen af april, hvor det meste af ned-

dannet grundlag for en særdeles god

nogle steder. Derimod har der været

børen faldt i de sidste dage af måneden.

vækst. Mange roemarker lukkede ræk-

kraftige angreb af meldug i 2003.

Vandforsyningen til roerne har været god

kerne til grundlovsdag, hvilket er meget

frem til og med juli. Alle månederne fra

tidligt. Uanset den tidligere såning har

Roehøst

og med marts til og med september har

der været færre stokløbere i forsøgene i

Tidlig såning, varme og tørre forhold i

været varme og solrige med 407 soltimer

2003 end i 2002.

august og september har medført en eks-

mere end normalt. Ifølge DMI har som-

trem høj sukkerprocent. På trods af nor-

meren været den fjerde varmeste siden

Skadedyr

mal nedbør i oktober er sukkerprocenten

1900. August, september og oktober har

Der har været få og generelt ubetydelige

vedblevet at være høj. En kold oktober

været usædvanlige tørre måneder med i

angreb af skadedyr under fremspiringen,

har betydet en tilvækst under normalt.

alt 63 mm nedbør mindre end normalt.

og ligeledes har der været minimale an-

Det samlede kampagneresultat er af

Oktober har desuden været kold med 2,5

greb af bedelus i vækstsæsonen. Behov

Danisco Sugar opgjort til 10,33 t sukker

°C under normalt. November og decem-

for bekæmpelse af skadedyr har været

pr ha, 18,8 pct. i pol samt en renhed på

ber har været lune og tørre måneder.

minimalt.

89,1. Sukkerudbyttet er det højeste endnu
høstet og ligeledes er sukkerprocenten

Såning og vækst

Ukrudt

den højeste endnu opnået. Den næsthø-

Den solrige, tørre og varme marts har

Virkning af ukrudtsmidlerne har generelt

jeste sukkerprocent blev opnået i 1986

sat roesåningen i gang allerede den 15.

været god. Den tidlige sprøjtning har

og var 18,1. Uanset tørre forhold i august

marts. Såperioden har været koncentreret

virket særdeles effektivt, og de fugtige

og september samt en kold oktober er

og sammenhængende. Fra den 17. til 26.

forhold i maj har givet gode virkningsbe-

vækstsæsonen i 2003 gennemgående en

marts er halvdelen af sukkerroerne sået

tingelser. Flere steder er ukrudtsbekæm-

af de allermest gunstige vækstsæsoner

og langt hovedparten er sået inden ud-

pelsen dog afsluttet for tidligt, og det har

for sukkerroer nogensinde oplevet.

Tabel 1. Roe- og sukkerudbytter 2003

Tabel 2. Roe- og sukkerudbytter 2002
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Roernes vækstvilkår
Middeltemperatur
oC

Abed

20

Årslev

Flakkebjerg

15
10
5

Nov

Sep

Juli

Maj

Mar

Jan

Nov

Sep

Juli

Maj

Mar

Jan

Nov

Sep

Juli

Maj

Mar

Jan

0
-5
Aktuel

Normal

Nedbør

Aktuel

Normal

Solskinstimer
350

København

300
250
200
150
100
50

Aktuel

6

Normal

Dec

Nov

Okt

Sep

Aug

Juli

Juni

Maj

Apr

Mar

Feb

Jan

0

Udbyttet blev det højeste nogensinde.

Nov

Sep

Juli

Maj

Mar

Jan

Fyns Amt

Nov

Sep

Juli

Mar

Jan

Vestsjællands Amt

Nov

Sep

Juli

Maj

Mar

Jan

Storstrøms Amt

Maj

mm
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Sorter

Sorter konklusioner
En oversigt over de seneste fire år med
afprøvning af sorter ses i tabel 1. Sorterne er rangeret efter de antal år de har
deltaget i afprøvningen og efter deres
sukkerudbytte i 2003. Som noget nyt er
sortens udbyttestabilitet og forventninger
til sortens udbytte potentiale beregnet og
der er givet en karakter mellem 1 og 5
for hhv. meget lav og meget høj stabilitet
og forventninger til udbyttet. Blandt de
dyrkede sorter, der er afprøvet i mindst 4
år, har Manhattan, Juliana, Idun og Brigitta vist en høj stabilitet. Forventninger
til at opnå højeste udbytte er størst med
Philippa, den følges herefter af Juliana
og Cinderella.
I figur 1 ses resultatet af årets sortsforsøg for sukkerindhold, forholdstal for
fremspiringsprocent, udbytte af sukker
og det beregnede økonomiske udbytte.
I 2003 er forskellen i det økonomiske

rel kr/ha

rel pol tons/ha

Spire pct.

pol pct.

Havana

Assist

Manhattan

Kilo

Haiti

Moldau

Mistic

Brigitta

Verity

Palermo

Dominika

Envol

Axxon

16,8
Boston

65
Sheila

17,1

Tiffany

70

Hekla

17,4

HI 0237

75

Avance

17,7

HI 0063

80

Universal

18,0

Rosetta

85

HI 0219

18,3

Anemona

90

Gandalf

18,6

Idun

95

Cinderella

18,9

Juliana

100

HI 0233

19,2

Pernilla

105

Belmonte

19,5

Philippa

110

(Gns. af dyrkede* sorter)

rel pol tons/ha, rel kr/ha, spire pct.

Økonomi, Udbytte, Pol, Spire pct.

Pol pct.

Figur 1. Sorter af sukkerroer, rangeret efter højeste økonomiske udbytte, 2003.
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Sorter

udbytte imellem den bedste sort og den

en tilfredsstillende lav stokløbning under

tillægges sorten ved vurdering af sorts-

dårligste sort 1073 kr. pr. ha i modelbe-

0,5 o/oo. I et specielt testforsøg, sået den

valg.

regningen.

17. marts, til vurdering af stokløbning
ved tidlig såning er det kun Juliana,

Rizomaniatolerante sorter

Antallet af stokløbere er afhængig af

Brigitta og Tiffany, der har vist en lille

I tabel 2 ses en oversigt over de eventuelt

sort samt klimatiske forhold under frøets

stokløbning på under 0,5 o/oo stokø-

kommende Rizomaniatolerante sorter.

modning og etablering af roemarken. På

bere. Anvendes sorter med en lidt højere

Sorten Manhattan er anvendt som må-

trods af den tidlige såtid imellem den 24.

stokløbningstilbøjelighed, skal såningen

lesort og er ikke Rizomaniatolerant. I

og 31. marts er niveauet for stokløbning

udskydes til sidst i marts, hvis for mange

specialserien med Rizomaniatolerante

i årets forsøg kun ca. en tredjedel af ni-

stokløbere skal undgås. Udskydning af

sorter giver alle tolerante sorter større

veauet i 2002. 21 ud af 32 sorter har vist

såning medfører et udbyttetab, som må

udbytte end målesorten. I serien deltager

Stokløbere i sortsforsøg

HI 0233

Kilo

HI 0219

Palermo

Rosetta

Havana

Idun

Assist

Universal

Verity

HI 0063

Belmonte

Gandalf

Philippa

Hekla

Moldau

Pernilla

HI 0237

Boston

Cinderella

Haiti

Stokløbere i 1 provokationsforsøg sået 17/3

Figur 2. Tendens til stokløbere i sorter, 2003.
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Sheila

Mistic

Manhattan

Avance

Dominika

Axxon

Envol

Anemona

Tiffany

Juliana

Brigitta

Stokløbere AL-forsøg 2003

(Gns. af dyrkede* sorter)

o/oo

13,0
12,5
12,0
11,5
11,0
10,5
10,0
9,5
9,0
8,5
8,0
7,5
7,0
6,5
6,0
5,5
5,0
4,5
4,0
3,5
3,0
2,5
2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Sorter

den Rizomaniatolerante sort Etna, der er
markedsført i 2003. En sammenligning
ved omregning af forsøgsresultaterne fra
de samme forsøgssteder viser, at Etna
og Anemona giver et sukkerudbytte på
samme niveau.

Sorter med resistens eller
tolerance over for nematoder
Forsøgene viser, at de nematoderesistente
sorter fortsat reducerer antallet af nematoder, men giver et mindre udbytte, hvor
der ikke er kraftigt angreb af nematoder.
De fleste nematoderesistente sorter har
knuder, som gør en god aftopning vanskelig. Ingen af de afprøvede sorter har
haft en acceptabel andel af stokløbere
under 0,5 o/oo. Kun 3K09 er i nærheden
med 0,6 o/oo. Agneta har endvidere vist
en tendens til mindre modtagelighed for
meldug. I tabel 3 ses en oversigt over de
nematoderesistente sorter.

Sorter resultater
Almindelige sorter

o/oo. For at vurdere sorternes stokløb-

Der er gennemført 7 forsøg med almin-

ningstendens på et ensartet grundlag

delige sorter på jord i gennemgående god

er der sået et specielt designet forsøg

gødningstilstand. Forfrugten er vinterhvede

tidligst muligt på en egnet lokalitet. Re-

på nær i et forsøg hvor den er engrapgræs.

sultaterne herfra viser en generelt højere

Forsøgene er sået imellem den 24. og 31.

andel af stokløbere, men sorter, der er

marts, og de er taget op imellem d. 23.

mere følsomme, skiller sig ud – se figur

september og 14. oktober. Den gennem-

2. De sorter der skiller sig ud bør sås
senere. Det kan ikke ud af resultaterne

snitlige vækstsæson er 190 døgn, hvilket
er på niveau med 2002, men kortere end en

90 pct. Laveste spireprocent er 68 opnået

udledes i hvilket omfang følsomheden

potentiel vækstsæson på 230 døgn.

med Dominika, der i forsøgene i 2002

skyldes påvirkning af frøet under mod-

spirede med næsthøjeste. Efter Dominika

ning eller påvirkning efter såning.

Frøet er behandlet med en standard-

følger i årets forsøg HI 0237 og Palermo

bejdsning bestående af Gaucho (60 gram

med henholdsvis 76 og 77 pct. fremspi-

Der er forskel i sorternes modtagelighed

a.i.) og Thiram (6 gram a.i.). Ukrudt er

ring. De dyrkede sorter opnåede i gen-

over for bladsygdomme. De Rizomania-

bekæmpet efter behov i hvert forsøg.

nemsnit en fremspiring på 86 pct.

tolerante sorter Anemona, Avance, HI
0237 og Brigitta viser en lille modtage-

Forsøgene er behandlet med Opus mod
bladsvampe, men forinden og før høst er

På trods af den tidlige såning udgør

lighed over for Ramularia. Anemona er

angreb vurderet.

andelen af stokløbere i sortsforsøgene

modtagelig over for rust, men mindre

et normalt lavt niveau på 0,4 o/oo stok-

modtagelig over for meldug. Mindst

Resultaterne er anført i tabel 4. De bedst

løbere for de dyrkede sorter. I 2002 var

modtagelige for meldug i årets forsøg er

spirende sorter har markspiring på over

gennemsnittet af de dyrkede sorter 1,3

Dominika og Pernilla.
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Sorter
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Sorter

Roens højde over jorden har betydning
for kvaliteten af afpudsningen. Højden

Forudsætninger for beregningen af det økonomiske udbytte

påvirkes af sortsegenskaber og de jord-

• Resultater i årets forsøg - 2003

fysiske forhold. I årets forsøg er der

• Brancheaftale 2002-2005

ligesom i 2002 en tendens til, at der er

• Kvote: 129,46% (A+B) = 14,06 tons polsukker

mindre vedhængende jord på roen når

• Levering pct. = 100

sorten sidder højere.

• A-roepris = 347 kr/ton
• B-roepris = 214 kr/ton

Sukkerindholdet er i årets forsøg eks-

• Fragttilskud = 40 kr/ton

tremt højt. Årsagen er en tidlig såning,

• Affald (40%, 12% t.s.) = 11 kr/ton

varm solrig vækstsæson samt tørre for-

• Fragt (inklusive rensning) = 40 kr/ton

hold i august og september.

• Variable direkte omk. roemark = 5.500 kr/ha
• Alternativ DB på mere eller mindreareal = 4.000 kr/ha

Det højeste sukkerudbytte er opnået med

• Renhed pct. er omregnet proportionalt idet gns. af dyrkede sorter er sat til 88,0

Philippa på 107 i forhold til gennemsnittet
af de dyrkede sorter (tabel 5). Philippa er

Forudsætningerne passer til planlægningsfasen. Når arealet er lagt helt fast skal

efterfulgt af Pernilla og Juliana på 104.

forudsætningerne ændres.

I bunden findes Kilo med forholdstal 96
efterfulgt af Havana og Manhattan begge
med forholdstal 97. Højeste sukkerprocent er målt i sorterne Boston, HI 0219 og

af nettoindtægten vist i figur 1 topper

Rizomaniatolerante sorter

Assist.

nettobidraget ved et sukkerindhold på 19

For at fremskynde afprøvningen af Ri-

pct. Grunden er, at tillægget for højere

zomaniatolerante sorter er specialserien

I figur 1 ses det økonomiske bidrag fra

sukkerindhold ikke stiger med samme

med tolerante sorter fortsat i 2003. Der er

sorterne. Forudsætningerne for beregnin-

andel når sukkerindholdet overstiger 18

anlagt 4 forsøg på jord i god gødnings-

gerne fremgår af tekstboksen. Som anført

pct. I de forudgående år er der en tendens

tilstand. Forfrugten har enten været vin-

under sortsvalg topper det økonomiske

til et større økonomisk bidrag i sorter

terhvede eller engrapgræs. Forsøgene er

optimum imellem 18 og 19 pct. sukker

med en højere sukkerprocent. Det er ikke

sået imellem den 25. og 29. marts og de

afhængig af omkostningsprofil. Brutto-

tilfældet i årets forsøg, og årsagen skal

er taget op imellem den 22. september og

betalingen topper ved en sukkerprocent

sandsynlig findes i vækstsæsonen og den

8. oktober. Vækstsæsonen har i gennem-

på 18 og i den valgte model til beregning

ekstremt høje sukkerprocent.

snit været 189 dage.

Sortsforsøg 2003.

Billedet er fra et sortsforsøg. De grønne sorter i midten bag
skiltene er Rizomaniatolerante. De gule parceller er sorter, der
er angrebet af Rizomania. Her er typen A-type, som findes flere
steder i Europa f.eks. i Spanien, Holland, England og Italien.
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Sorter

Resultaterne fremgår af tabel 2 og 6.
Kun Etna har deltaget i 3 år. Der er ikke
forskel på sukkerudbyttet imellem de
tolerante sorter. HI0212 og S2161 har
en lavere renhedsprocent end øvrige
sorter. Der er en tendens til at DS4051
har en højere renhedsprocent. HI0212 og
Etna har en høj andel af stokløbere over

Overalt i Europa findes lokalt stærke angreb af nematoder. Her er det i Italien.

0,5 o/oo. I specialforsøg i 2003 udviser
HI0212 en meget høj stokløbning på 26

matoder. Forfrugten har været vinterhvede.

22. september og 13. oktober. Vækstsæso-

o/oo. Kun HI0212 er mindre modtagelig

Alle forsøgspladser er i god gødningstil-

nen har i gennemsnit været 186 dage.

overfor meldug end målesorten. Alle to-

stand. Forsøgene er sået imellem den 27.

lerante sorter udviser lille modtagelighed

og 31. marts og de er taget op imellem den

over for Ramularia.

Resultaterne fremgår af tabel 3 og 7.
De dyrkede sorter har i gennemsnit af
3 forsøg opformeret nematoderne med

Nematoderesistente
og tolerante sorter

en faktor 2,8, kun de resistente sorter

Der er i 2003 gennemført 4 forsøg med

let af nematoder. Agneta og H68303 har

sorter, som er resistente eller tolerante

bevirket en svag opformering. Den tole-

overfor nematoder. 3 forsøg er anlagt på

rante sort 3K09 har opformeret antallet

jord med nematoder og 1 på jord uden ne-

af nematoder med en faktor 1,8.
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Nemakill og HI0033 har reduceret antal-

Sorter

Idun har haft en acceptabel andel af stok-

matoder. Dog har 3K09 et udbytte, som

lavere antal stokløbere end de resistente

løbere; dog har 3K09 kun 0,6 o/oo. De

er højere end de modtagelige målesorter.

sorter, dog ligger Agneta lavere i spe-

øvrige sorter har haft uacceptabelt mange

cialforsøget, ingen knuder på kronen og

stokløbere. Andelen af planter med

Kun i 1 ud af de 3 forsøg med angreb

en tendens til lille modtagelighed over

knuder på kronen har været lavt i årets

af nematoder giver de resistente sorter

for Ramularia. Sorten 3K09 må for nu-

forsøg. I de forudgående år har alle sorter

et merudbytte på imellem 14 og 18 pct.

værende betegnes som en absolut kær-

med resistens haft en andel af planter

Merudbyttet er dog ikke signifikant. I

kommen nyhed, der kombinerer mange

med knuder på kronen.

samme forsøg giver 3K09 et signifikant

efterlyste egenskaber hos sorter, som kan

merudbytte på 27 pct. i forhold til må-

anvendes på jord med nematoder.

Aminotallet er uacceptabelt højt i saften

lesorterne. I de to øvrige forsøg har de

fra H68303. 3K09 har haft et højere

resistente sorter givet et mindre udbytte.

aminotal end de øvrige sorter. Men kun

På de to forsøgslokaliteter, hvor der ikke

H68303 og HI0033 har et højere indhold

er merudbytte for de resistente sorter,

af safturenheder (IV-tal) end de øvrige

anvendes jævnligt husdyrgødning. Det

sorter.

er ikke tilfældet for stedet, hvor der er
et merudbytte for de resistente sorter. I

Normalt vil der forventes et højere ud-

alle forsøg har 3K09 vist et udbytte, der

bytte af de resistente sorter på jord med

er mindst på niveau med målesorterne.

angreb. Det er ikke tilfældet i gennemsnit

3K09 har dobbelt tolerance over for ne-

af de 3 forsøg på jord med angreb af ne-

matoder og Rizomania, den har vist et

Roen er angrebet af Rizomania, den har skægvækst og mørke karstrenge i rodspidsen.
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Gødning

Startfosfor og Stalosan G
Konklusion

hhv. 10 og 20 kg Kemira Magnum P44

sen et øget udbytte hvor der er tilført den

I årets forsøg er der som sidste år en

m/B sammen med grundgødningen, og

høje mængde ureafosfat.

tendens til at placering af ureafosfat gi-

samtidig er effekten af 10 og 20 kg un-

Bortallet er målt til 3,4 og 4,8 før såning,

ver en lavere sukkerprocent, og der er et

dersøgt, når gødningen er udsprøjtet. I

på de to lokaliteter der er med i årets

signifikant højere indhold af aminokvæl-

det samme forsøg er effekten af 20 kg

forsøgsgennemsnit. I forsøget med lave

stof. Derimod er der ikke forskel på suk-

Stalosan G undersøgt, når det er udstrøet

bortal, er tendensen en højere sukkerpro-

kerudbytterne. Ved udsprøjtet ureafosfat

og nedharvet. Forsøgene er lagt ud på

cent og et større sukkerudbytte, hvor der

er der modsat placeret, en tendens til en

tre lokaliteter, hvoraf to indgår i årets

er givet Kemira Magnum P44 m/B.

øget sukkerprocent, og kun en svag ten-

forsøgsgennemsnit. Det tredje forsøg har

dens til øget amino-N. Ved udbringning

været præget af tørke.

Stalosan G
Fremspiringshastigheden er signifikant

af den højeste mængde ureafosfat er der
en tendens til hurtigere fremspiring og

Kemira Magnum P44 m/Bor

lavere for de roer der har fået Stalosan

højere udbytte.

Amino-N indhold og IV-tal er signifikant

G, men der er ingen forskelle i det ende-

Stalosan G har i årets forsøg bevirket en

højere for de roer, der har fået placeret

lige plantetal. I det tørkeprægede forsøg,

langsommere fremspiring.

ureafosfat, og som sidste år er der ten-

som ikke er med i forsøgsgennemsnittet,

dens til lavere sukkerprocent (tabel 1).

er tendensen et øget udbytte hvor der

Forsøget

Derimod er der tendens til en højere suk-

er tildelt Stalosan G, hvilket tyder på at

Effekten af ureafosfat som startfosfor-

kerprocent, når ureafosfat er udsprøjtet.

Stalosan G har en positiv virkning på

gødning er undersøgt. Der er placeret

Set isoleret på sukkerudbyttet, er tenden-

tørkestress.

Optagning af forsøgsparceller.
14

Skadedyr

Skadedyr
Konklusion

forsøg på Lolland, som en del af en euro-

med bedelus (tabel 1). I 2002, hvor der

I undersøgelse af insektbejdsemidler

pæisk ring test.

var et større angreb af bedelus end i

viser plantetælling ved tidlig fremspiring

I forsøgsplanen indgår imidacloprid

2003, viste forsøget at bejdsning med 90

en grad af fytotoksisk effekt ved behand-

(Gaucho) med 60 g og 90 g. Yderligere

g imidacloprid + 4 g teflutrin havde det

ling med 45 g og 60 g thiamethoxam

indgår 90 g imidacloprid i kombination

færreste antal planter med bedelus ved

samt 90 g imidacloprid. Ved fuld frem-

med 4 g teflutrin. Thiamethoxam (Cru-

optælling midt i juni og først i juli.

spiring har 60 g imidacloprid (Gaucho)

iser) indgår med 45 g og 60 g, og Ti435

det højeste plantetal og thiamethoxam

(clothianidin) indgår med to doseringer,

Udbytte

60 g har det laveste plantetal. Et mindre

45 g og 60 g (tabel 1).

Alle forsøgsled giver et højt sukkerud-

angreb af bedelus midt i juli måned er

bytte og der er ikke signifikante forskelle

reduceret af alle undersøgte midler. Der

Plantetal

mellem behandlingerne, hvilket er i over-

er ingen forskel på udbytteniveau mellem

Ved 50 % fremspiring giver bejdsning

ensstemmelse med resultaterne fra 2002.

behandlingerne.

med 45 g og 60 g thiamethoxam samt
90 g imidacloprid lavere plantetal end

Årets skadedyrsudvikling

resten af behandlingerne, hvilket skyldes

I 2003 har skadedyrsangrebet været

en fytotoksisk effekt (tabel 1). Ved fuld

meget begrænset. Kun på få forsøgsloka-

fremspiring har alle behandlinger høje

liteter (Nakskov og Maribo) er der ob-

plantetal, hvoraf 60 g imidacloprid har et

serveret trips i de ubehandlede parceller

af de højeste plantetal og thiamethoxam

i foråret. Forekomst af bedelus har været

60 g har det laveste plantetal (tabel 1).

begrænset til et lille angreb midt i juli
måned. Symptomer på angreb fra larver

Insektbekæmpelse

af bedeflue og gammaugle har været ob-

I foråret er der ingen skadedyr at obser-

serveret spredte steder, men kun i meget

vere i forsøget. Forsøget er holdt under

lille omfang.

observation for angreb af bedelus i juni
og juli måned. Et mindre angreb er kon-

Forsøgsmetode

stateret midt i juli måned, hvor de ube-

Forskellige insektbejdsemidlers effekt

handlede parceller har 17 % planter med

mod jordboende skadedyr og tidlige

bedelus. Alle insektbejdsemidlerne bevir-

bladlus er for andet år anlagt med et

ker en næsten total reduktion af planter
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Ukrudt

Ukrudtsbekæmpelse

8

2,0

Ukrudtsplanter/m2
/m2 jjuni

7

1,8
1,5

5

1,3

4

1,0

3

0,8

kan opnås med blandinger sammensat

2

0,5

efter behov, uanset om der fremover

1

0,3

indføres en rimelig begrænsning på

0

0,0

Konklusion
• en tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse

doseringen af Ethosan

2

3

4

Alstedgaard

• hvor der er et moderat ukrudtstryk af

5

6
led
Højstrupgård

7

8

9

10

Sædingegaard

BI

6

beh.indeks

lette bekæmpelige arter kan en strategi

Figur 1. Figuren viser antal ukrudtsplanter i juni og behandlingsindekset i 3 enkelt-

med en lav dosering give et tilfredsstil-

forsøg. Lednumrene henviser til behandlingerne i tabel 1.

lende resultat
100

2,5

Ukrudtsdækning v. høst

• en nedsat dosering, overfor vanskelige

90

bekæmpelige arter som hundepersille

80

2,0

eller vejpileurt, kan ikke altid give en

70

1,8

60

1,5

50

1,3

40

1,0

30

0,8

20

0,5

10

0,3

er mere effektiv end 3, der sædvanligvis afsluttes for tidligt, hvorfor efterfølgende fremspiring af ukrudt giver et
utilfredsstillende resultat af den samlede ukrudtsbekæmpelse
• forudsat en moderat ukrudtsbestand og
lette bekæmpelige ukrudtsarter kan en

0

0,0
1

2

3

Alstedgaard

4

5

6

led
Højstrupgård

7

8

Sædingegaard

9

10

BI

• samme totaldosis delt på 4 sprøjtninger

pct

tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse

2,3

beh.indeks

Figur 2. Figuren viser ukrudtsdækning ved høst og behandlingsindekset i 3 enkeltforsøg. lednumrene henviser til behandlingerne i tabel 1.

udskydelse af sprøjtetidspunktet med 7
dage ved anvendelse af Safari give en
forbedret ukrudtsbekæmpelse
med Safari og Goltix. Dog er Ethosando-

Der er optalt en lav til moderat ukrudts-

seringen halveret i led 4 for at afsløre et

mængde. De dominerende arter har væ-

eventuelt dosis respons. Sprøjtetidspunk-

ret fuglegræs, agerstedmoder, kamille,

tet er 1. gang på kimbladsstadiet, 2. gang

snerlepileurt, hvidmelet gåsefod og

7 dage efter og 3. gang 21 dage efter 1.

svinemælde. Der er en god sammenhæng

sprøjtning giver bedre effekt end i 1. og

tidspunkt. Alle strategierne er fastlagt ud

imellem behandlingsindeks og effekt.

2. sprøjtning samt bedre effekt end ved

fra en forventning om, at den i alt tilladte

Generelt er der opnået en tilfredsstillende

deling i 3 sprøjtninger.

dosering af Ethosan i forbindelse med

bekæmpelse frem til høst med blandinger

Miljøstyrelsens revurdering vil blive ned-

hvori der indgår Goltix eller Safari og når

Resultater

sat til maksimalt 0,2 liter pr ha. Behand-

doseringen af Safari er over 5 gram pr ha.

Tabel 1 viser gennemsnitsresultater af 3

lingsindekset er i intervallet 0,65 til 1,62,

Der er opnået en god effekt på fuglegræs

forsøg med samme dosering af Herbasan

hvilket er lavt sammenlignet med 2,4, der

og korsblomstret ukrudt i alle behandlede

og Ethosan i forskellige kombinationer

er 2002-måltallet for ukrudtsbekæmpelse.

forsøgsled. Effekten på vejpileurt, har

• Ethosan har forøget effekten af Herbasan
• 0,1 liter ethofumesat pr ha i 2. og 3.
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Ukrudt

ikke været tilstrækkelig i led 3 til 6 og
effekten på agerstedmoder har kun været
tilfredsstillende i led 9 og 10. Effekten på
snerlepileurt er ikke tilfredsstillende når
doseringen af Ethosan nedsættes fra 0,2
til 0,1 liter pr ha – se også figur 1.
Ved høst er agerstedmoder, snerlepileurt,
vejpileurt og kamille dominerende arter.
Hvidmelet gåsefod er kun dominerende i
ubehandlet – se også figur 2.

Safari sen afslutning
Tabel 2 viser gennemsnittet af 4 forsøg
med forskellig timing og middelstrategi.
Formålet er at undersøge, om der kan
opnås en tilfredsstillende ukrudtsbekæmpelse ved en senere afslutning af ukrudtsbekæmpelsen med samme lave totaldosering, frem for at tillægge en ekstra
behandling efter et fuldt sprøjteprogram
med tre behandlinger a normal dosis. Ved
den anvendte strategi er behandlingsindekset lavt imellem 1,25 og 1,52.
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Ukrudt
1,8

I led 2 og 3 er samme totaldosering delt

70

på henholdsvis 3 og 4 sprøjtninger. I 3 ud

60

1,5

af 4 forsøg har 4 sprøjtninger resulteret i

50

1,3

40

1,0

30

0,8

20

0,5

10

0,3

0

0,0

kun kan bekæmpes med en relativ høj
dosering af ukrudtsmidlerne. Storkenæb

BI

7, 14, 28, 29

samt spredt forekomst af storkenæb, der

0, 7, 21, 28

0, 7, 21

har haft stor indflydelse på resultatet

7, 14, 28

et lavt ukrudtstryk, hvor en lille variation

7, 14, 28

resultatet modsat, men det skal tilskrives

7, 14, 28

et forsøg med en lav ukrudtmængde er

14, 21, 35

fekt holder frem til høst – se figur 4. I

0, 7, 21

en bedre bekæmpelse end 3 og den ef-

Ukrudtsplanter/m2 juni

Sprøjtetidspunkt

er ikke normalt forekommende i roemarAlstedgaard

kerne.

Gedemarksgård

Højstrupgård

Sædingegaard

Beh.ind.

Figur 3. Figuren viser antal ukrudtsplanter i juni og behandlingsindekset i 4 enkeltI led 5 til 6 er sprøjtetidspunktet udsat

forsøg. Sprøjtetidspunktet henviser til behandlingerne i tabel 2. Behandlingen yderst

med henholdsvis 14 og 7 dage i forhold

til højre er en deling af 3. sprøjtning i led 8 og indgår i 2 af de 4 forsøg.

til led 4. I 3 ud af 4 forsøg er der opnået
en bedre ukrudtsbekæmpelse ved at
udskyde sprøjtetidspunktet med 7 dage.

70

1,8

Ukrudtsdækning v. høst

60

1,5

50

1,3

rede ukrudtsbekæmpelse er en følge af

40

1,0

et senere tidspunkt for den afsluttende

30

0,8

sprøjtning. 14 dages udsættelse af sprøj-

20

0,5

10

0,3

0

0,0

Kun i et forsøg med en lav ukrudtsbestand er der ingen forskel. Den forbed-

tetidspunktet har resulteret i en dårligere

I led 7 og 8 sammenlignes tilsætning af

Alstedgaard

Gedemarksgård

Højstrupgård

Sædingegaard

BI

7, 14, 28, 29

7, 14, 28

7, 14, 28

7, 14, 28

0, 7, 21

Sprøjtetidspunkt

sat en moderat ukrudtsbestand er timingen fleksibel indenfor 7 dage.

14, 21, 35

3 forsøg i 2002 viste ligeledes, at forud-

0, 7, 21, 28

forhold til de anvendte doseringer.

0, 7, 21

sammen med at ukrudtet bliver for stort i

pct

ukrudtsbekæmpelse, hvilket hænger

Beh.ind.

Figur 4. Figuren viser ukrudtsdækning ved høst og behandlingsindekset i 4 enkeltfor-

henholdsvis 0,8 liter Goltix i 3. sprøjt-

søg. Sprøjtetidspunktet henviser til behandlingerne i tabel 2. Behandlingen yderst til

ning og 10 gram Safari i 1. sprøjtning til

højre er en deling af 3. sprøjtning i led 8 og indgår i 2 af de 4 forsøg.

strategien i led 6. Tilsætning af 0,8 liter
Goltix har forøget effekten overfor hvidmelet gåsefod og agerstedmoder. Tilsæt-

udsprøjtning af Ethosan plus Goltix. Det

snerlepileurt, kamille, hundepersille og

ning af 10 gram Safari i 1. sprøjtning har

har resulteret i en forøget effekt i et for-

svinemælde. En udsættelse af sprøjte-

forøget effekten overfor hundepersille

søg; men ikke i en mindre ukrudtsdæk-

tidspunktet med 14 dage har resulteret

og vejpileurt. Generelt har led 7 og 8 en

ning ved høst. Behandlingen – led 9 – der

i en utilfredsstillende effekt på kamille.

lavere ukrudtsdækning ved høst, hvilket

er gennemført i 2 af de 4 forsøg, indgår

Safari har haft en god effekt på svine-

er i overensstemmelse med resultaterne

ikke i tabel 2, men vises i figur 3 og 4.

mælde. I et forsøg, hvor hundepersille og
vejpileurt er dominerende har ingen af

af 3 forsøg i 2002 – se også figur 4.
De dominerende arter i de 4 forsøg med

behandlingerne resulteret i en tilfredsstil-

For at forøge effekten af Safari i led 8 er

»Safari sen afslutning« har været fugle-

lende ukrudtsbekæmpelse. Årsagen hertil

Safari plus Herbasan udsprøjtet dagen før

græs, hvidmelet gåsefod, agerstedmoder,

tilskrives for lav dosering.
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Anvendelse af Safari har resulteret i reaktioner på roebladene udtrykt i sundheden.
Det antages ikke at have haft indflydelse
på udbyttet.
Ved høst er de dominerende arter i ubehandlet fuglegræs, vejpileurt og hvidmelet gåsefod. I de behandlede led er
snerlepileurt, vejpileurt, hundepersille og
agerstedmoder dominerende.

Ethofumesat
Tabel 3 viser resultater af 3 forsøg anlagt
for at undersøge strategi for Ethosan
(ethofumesat) ved en nedsættelse af den i
alt tilladte maksimal dosering til 0,2 liter
pr ha. Der har været en lav til moderat
120

ukrudtsbestand i alle forsøg. De mest

Effekt af ethofumesat 2003

dominerende arter har været agersted-

100
Ukrudtsplanter/m2

moder, svinemælde, hvidmelet gåsefod
og ærenpris. Bedst effekt af 0,2 liter

80

Ethosan i de undersøgte behandlinger
60

på de dominerende ukrudtsarter har været ved anvendelse af 0,1 liter i 2. og 3.

40

sprøjtning – se tillige figur 5 og 6. I figur
20

6 er ukrudtsdækningen et udtryk for hvor
meget ukrudtet dækker jordoverfladen.

0
1

2

3

Gedemarksgård

led

4

5

Alstedgaard

6

7

Sædingegaard

Figur 5. Figuren viser antal ukrudtsplanter i juni i 3 enkeltforsøg. Lednumrene henviser til behandlingerne i tabel 3.
40

Effekt af ethofumesat 2003
35

Dækning pct i juni

30
25
20
15
10
5
0
1

2

Gedemarksgård

3

led

4

Alstedgaard

5

6

7

Sædingegaard

Figur 6. Figuren viser ukrudtsdækning i juni i 3 enkeltforsøg. Lednumrene henviser til
behandlingerne i tabel 3.
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Ukrudtstælling i forsøg.

Ukrudtstælling i forsøg.
20

Svampe

Svampebejdsning
Konklusion
Undersøgelse af svampebejdsningsmidlerne thiram og hymexazol (Tachigaren)
enkeltvis og i kombination viser en tendens til, at 6 g thiram + 18 g hymexazol
resulterer i den bedste bekæmpelse af
rodbrand. Denne behandling har desuden
de sundest udseende planter en måned
efter bedømmelsen af rodbrandangreb.
Der er ikke forskel på sukkerudbyttet
mellem behandlingerne, men tendensen,
at 6 g thiram + 18 g hymexazol resulterer
i de højeste tons sukker pr ha, blev også
eftervist i 2002.

Rodbrand
Rodbrand forårsages af flere forskellige
svampe; Pythium, Phoma, Rhizoctonia

Sunde planter (tv) og planter med rodbrandsymptomer (th), d. 27 maj.

og Aphanomyces. Angrebets størrelse afhænger af flere faktorer f.eks temperatur,
jordfugtighed, reaktionstal, såtidspunkt

disse to aktive stoffer (tabel 1). Tre for-

bel 1). Ved et af forsøgene er der dog tegn

og sædskifte. For at undgå rodbrand

søg på Vestfyn blev anlagt i marker med

på fytotoksisk virkning af svampebejds-

bejdses roefrø almindeligvis med thiram.

forventede angreb af jordboende svampe,

ningsmidlerne, der har lavere fremspiring

Thiram er et bredtvirkende middel, der

idet jordprøver i januar viste tilstedevæ-

end de ubehandlede parceller (tal ikke

især kontrollerer Pythium og Phoma. I

relse af Aphanomyces, Pythium og Rhi-

vist). Ved fuld fremspiring responderer

denne forsøgsserie indgår Tachigaren,

zoctonia på arealerne. Forsøgene er sået

svampebejdsningsmidlerne med højere

der især kontrollerer Aphanomyces og

2-3 uger senere end standard såninger

plantetal end de ubehandlede parceller.

Pythium.

(31. marts og 9. april) for at skabe gode

Dette skyldes sandsynligvis tilstedeværel-

forhold for rodbrandangreb.

sen af rodbrandsvampe, som ubehandlede

Forsøgsmetode

planter ikke overlever angrebet af. Sam-

I en forsøgsserie gennemført for DuPont

Fremspiring

menligning mellem svampebejdsningerne

Agro indgår sorten Manhattan bejdset

Ved tidlig fremspiring er der ikke sikker

viser at 6 g thiram med eller uden 18 g

med henholdsvis 6 g thiram, 18 g hyme-

forskel på planteantallet mellem behand-

hymexazol resulterer i de højeste plante-

xazol (Tachigaren) og kombinationen af

lingerne i gennemsnit for de 3 forsøg (ta-

tal ved fuld fremspiring (tabel 1).

Tabel 1. Svampebejdsning 2003.
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Bekæmpelse af rodbrand
9,50

Angreb af rodbrandsvampe er holdt
under observation i foråret og tydelige

9,00

maj måned (figur 1). I gennemsnit for de
3 forsøg er der ikke fundet statistisk sikre
forskelle mellem bejdsemidlernes evne
til at bekæmpe rodbrandangrebene (tabel
1). Imidlertid er der en tendens til at 6 g
thiram + 18 g hymexazol resulterer i den
laveste angrebsgrad.

Sukkerudbytte, t/ha

symptomer er evalueret i slutningen af
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
2002

Planternes sundhed blev evalueret i juni

Uden fungicid

2003

Thiram 6g + hymexazol 18g

Thiram 6g

Hymexazol 18g

og viser, at svampebejdsning medfører
tydeligt sundere planter end ubehand-

Figur 1. Opnåede sukkerudbytter efter svampebejdsning i 2002 og 2003.

lede, og at planter med 6 g thiram + 18 g
hymexazol er de sundeste (tabel 1). Dette
er i overensstemmelse med rodbrandKarakterer for Aphanomyces-symptomer

Udbytte

viser, at ubehandlede roer har et lavere

Der er ikke statistisk forskel på sukker-

Rodråd

angreb end bejdsede. Dette kan skyldes,

udbyttet mellem behandlingerne. Imid-

Svampeangreb i form af rådrod i slutnin-

at flere svage planter i de ubehandlede

lertid er der en tendens til at bejdsning

gen af vækstsæsonen og under lagring

parceller er gået til grunde efter en

med 6 g thiram + 18 g hymexazol resul-

skyldes hovedsagligt angreb af Fusarium,

mild infektion, mens svage planter i de

terer i de højeste tons sukker pr ha, hvil-

Rhizoctonia og Aphanomyces.

behandlede parceller har overlevet en

ket også blev vist i et tilsvarende forsøg i

Svampebejdningsmidlerne forventes

infektion på grund af beskyttelsen fra

2002 (figur 1).

ikke at have en effekt helt hen i oktober

bejdsningen.

symptomerne bedømt en måned tidligere.

og november. Alligevel blev der i denne
forsøgsserie evalueret for symptomer på
angreb af rodråd med det formål at teste
forsøgslokaliteternes sygdomstryk ved
høst.
Under vask af høstede roer fik roerne en
karaktergivning for observerede symptomer og laboratorieundersøgelser påviste
infektioner med Aphanomyces og Fusarium (tabel 2). Generelt er angrebene
af rodråd meget svage i alle 3 forsøg.
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Tabel 2. Svampebejdsningsforsøg vurderet for symptomer på rodråd
(Aphanomyces og Fusarium) ved høst.

Svampe

Bladsvampe – midler og doseringer
Konklusion

doseringer (tabel 1). Triazolmidlet Opus

Udbytte

I 2003 har meldugangreb og sene ramu-

(epoxiconazol, 125 g/l) er afprøvet gen-

Forsøgene viser generelt, at behandling

lariaangreb været dominerede. Merud-

nem 7 år og blev i februar måned 2003

mod bladsvampe medfører et større rod-

byttet for svampebehandling ligger mel-

godkendt til svampebekæmpelse i be-

udbytte, en højere sukkerprocent samt et

lem 4 og 11 %, hvor højeste økonomiske

deroer. Comet (pyraclostrobin, 250 g/l)

reduceret aminotal i forhold til ubehand-

resultat er opnået med en enkelt behand-

indgår i årets forsøg, idet midlet tidligere

lede parceller (tabel 1). Merudbyttet målt

ling med 0,25 l Opus udført ved begyn-

har vist at have effekt overfor ramularia.

i tons sukker pr ha for svampebekæm-

dende angreb. Begynder sygdomsangreb

Der er anlagt 4 forsøg på Vestsjælland,

pelse ligger mellem 4 og 11 % (tabel 1).

tidligt, og efterfølges af et senere angreb,

Lolland og Falster, sorten er Hekla med

Det højeste merudbytte på 11% er opnået

kan en gentagen behandling være aktuel

gennemsnitligt 96.100 planter pr ha. Be-

ved 2 x 0,25 l Opus, der har givet 15,37 t

3-4 uger efter første behandling.

handlingerne er udført ved begyndende

sukker ialt pr ha.

angreb af ramularia den 29.- 30. juli og

Der er ikke statistisk forskel på merud-

Årets sygdomsudvikling

2 x 0,25 l Opus er behandlet 2. gang den

bytter opnået med 0,25 og 1,0 l Comet.

I 2003 fra begyndelsen af august måned

19.- 20. august. Forsøgene er taget op

har meldug været dominerede i roemar-

i perioden fra den 30. oktober til 3. no-

Økonomi

kerne med kraftige angreb mange steder.

vember.

I gennemsnit for de 3 forsøg er det høje-

De første angreb af ramularia har været

ste økonomiske merudbytte opnået ved

observeret fra slutningen af juli, men den

Svampebekæmpelse

en enkelt behandling med 0,25 l Opus

videre udvikling i august var begrænset af

Svampebehandlingerne viser en bekæm-

(se tekstboks for forudsætninger for

tørre vejrforhold. Fra midt i september og

pende effekt på meldug i august måned,

økonomiske merudbytteberegninger).

i oktober har ramularia dog udviklet sig

men effekten er ikke holdbar hen til høst,

De ekstremt høje sukkerprocenter i årets

kraftigt. Rustangreb har været minimale.

hvor meldug igen har udviklet sig kraf-

forsøg betyder imidlertid at betalingen

tigt (tabel 1). Ved høst giver behandling

for højere sukkerprocent som følge af

Forsøgsmetode

med 2 x 0,25 l Opus den bedste bekæm-

svampebekæmpelse ikke slår fuldt igen-

I forsøgsplanen indgår svampemidlerne

pelse af ramularia, idet ramularia udvik-

nem, som den normalt ville gøre ved

Opus med 5 doseringer og Comet med 2

lede sig sent.

sukkerprocenter under 18.
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I et år med en normal sukkerprocent,

500

samme sygdomsforløb og samme effekt

400

af svampesprøjtningerne som i 2003,

300

ville 2 x 0,25 l Opus have vist det højeste
økonomiske merudbytte.

200
100

1 x 0,25 l
Comet

1 x 1,0 l Opus

-300

tørkepræget i samme måneder, har en

-400

behandling med 0,25 l Opus netop be-

-500

Gns 3 fs
fs 835 (NY)

fs 836 (GG)
fs 834 (AL)

1 x 1,0 l Comet

gur 1). I et enkeltforsøg (fs 834), der var

1 x 0,5 l Opus

enkelt behandling med 0,25 l Opus (fi-

-200

2 x 0,25 l Opus

højere økonomiske merudbytter end en

-100

1 x 0,25 l Opus

har behandling med 2 x 0,25 l Opus givet

0
1 x 0,125 l
Opus

ning og god vækst i august og september,

Ubehandlet

hvor planterne har haft god vandforsy-

kr/ha

I to af enkelt forsøgene (fs 836 og 835),

talt med et økonomisk merudbytte, men
giver negative nettomerudbytter ved de

Figur 1. Økonomiske nettomerudbytter opnået efter svampebekæmpelse for gennem-

øvrige behandlinger (figur 1).

snit af 3 forsøg og for hvert enkeltforsøg.

To års forsøg
Perioden 2002-2003 kendetegnes ved et tidligt og kraftigt angreb af ramularia i 2002 og et kraftigt meldugangreb samt et

Forudsætninger for beregningen af det økonomiske net-

sent ramulariaangreb i 2003. Gennemsnit for de to år viser, at

tomerudbytte i svampeforsøg

det højeste økonomiske resultat er opnået ved en behandling

•

Resultater i årets forsøg - 2003

med 0,50 l Opus, der dog ikke giver signifikant højere sukker-

•

Brancheaftale 2002-2005

udbytte end en behandling med 0,25 l Opus (tabel 2). Det an-

•

Kvote: 129,46% (A+B) = Udbytte i ubehandlet

befales fortsat at udføre en enkelt behandling med 0,25 l Opus

•

Levering pct. = Forholdtal for sukkerudbytte

ved begyndende svampeangreb.

•

Areal = 1 ha

•

Merudbytte er C-roer og ændring i kvalitet

•

A-roepris = 347 kr/ton

•

B-roepris = 214 kr/ton

•

C-roepris = 90 kr/tons

•

Fragttilskud = 40 kr/ton

•

Affald (40%, 12% t.s.) = 11 kr/ton

•

Fragt (inklusive rensning) = 40 kr/ton

•

Variable direkte omk. roemark = 0

•

Alternativ DB på mere eller mindreareal = 0

•

Renhed = 88

•

Behandlingsomkostninger:
o Pris på Opus = 420 kr/ltr
o Pris på Comet = 678 kr/ltr
o Udbringningsomkostning = 65 kr/ha

Forudsætningerne er tilpasset beslutningssituationen lige
før behandling.
Angreb af Ramularia.
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Svampe

Bladsvampe - sorter
Konklusion

120
2001

I 2003, hvor forsøgene har vist kraftige
giver behandling med 0,25 l Opus merudbytte mellem 4 og 9 % i Manhattan,
Dominika, Brigitta og Hekla. Igennem 3
år har alle undersøgte sorter givet merudbytte for svampebekæmpelse med 0,25 l

2003

2001

2002

2003

115

Sukkerudbytte, relativt

meldugangreb og sene ramulariaangreb,

2002

110

105

100

95

Opus.
90
Manhattan

Forsøgsmetode

Brigitta
Ubehandlet

0,25 l Opus

For at undersøge forskellige sorters krav
til svampebekæmpelse er effekten af 0,25

Figur 1. Relative sukkerudbytter opnået ved svampebekæmpelse i Manhattan og

l Opus afprøvet på fire sorter (Manhat-

Brigitta i årerne 2001-2003.

tan, Dominika, Brigitta og Hekla) med
forskellig modtagelighed overfor blad-

af rust. Opusbehandlingerne, der påregnes

Manhattan og Brigitta er undersøgt alle

svampe. To forsøg er anlagt på Lolland

at virke 3-4 uger, har ikke været holdbare

3 år og har givet statistisk sikre merud-

og behandlet den 29. juli ved begyn-

hen til høst, hvor der i 2003 er observeret

bytter (figur 1). Forsøgene i de enkelte

dende sygdomsangreb (tabel 1).

sene svampeangreb (tabel 1).

år kendetegnes ved kraftige angreb af
rust og ramularia i 2001, kraftige angreb

Svampebekæmpelse

Udbytte og Økonomi

af ramularia i 2002 og kraftige meldug-

Sidst i august og fire uger efter behand-

Alle fire sorter har behov for svampe-

samt sene ramulariaangreb i 2003. Man-

lingen med Opus, er de ubehandlede

bekæmpelse og responderer med fra 4 til

hattan, der kan karakteriseres til at være

parceller alle angrebet af meldug, hvoraf

9 % i merudbytte målt i tons polsukker

middel modtagelig overfor meldug og

Dominika var den mindst angrebne sort.

pr ha for behandling med 0,25 l Opus.

ramularia, har i gennemsnit over de 3 år

Planterne i de behandlede parceller er

Merudbytterne har dog i 2003 ikke været

vist et merudbytte på 6 % for svampebe-

derimod alle sunde. I august er der mini-

statistisk sikre (tabel 1).

kæmpelse. Brigitta viste i 2001 et merud-

male angreb af ramularia og rust. Ved høst

bytte på 16 % ved svampebekæmpelse,

sidst i oktober er der observeret kraftige

Tre års forsøg

idet sorten blev markant angrebet af rust.

angreb af ramularia i alle sorter. Brigitta

Fra 2001-2003 har alle undersøgte sorter

Merudbyttet for Brigitta gennem 2002-

har en lav modtagelighed overfor ramula-

(Manhattan, Idun, Brigitta, Roberta, Do-

2003 er i gennemsnit 4 %. Brigitta karak-

ria og angribes på et senere tidspunkt end

minika og Hekla) givet merudbytte for

teriseres som værende meget modtagelig

de modtagelige sorter. Ved høst er Brigitta

svampebekæmpelse med 0,25 l Opus. Ni-

for meldug og kun lidt modtagelig over-

angrebet af ramularia. Desuden viser

veauet for de enkeltes sorters merudbytte

for ramularia.

svampebedømmelserne kraftige meldug-

afhænger af det pågældende års sygdoms-

angreb i alle sorter, men minimale angreb

udvikling og sortens modtagelighed.
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Konklusion
I 2003 er den mest rentable kombination
mellem tidspunkt for svampebekæmpelse
og tidspunkt for optagelse behandling med
0,25 l Opus ved begyndende angreb, når

120
2002

2003

115

Sukkerudbytte, relativt

Bladsvampe
- tidspunkt

110

105

100

95

90

roerne tages op medio oktober. Når ro-

Tidlig optagning

erne tages op en måned senere viser årets

Sen optagning
Ubehandlet

Tidlig optagning

Opus v. beg. angreb

Opus 2 uger efter

Sen optagning

Opus 4 uger efter

forsøg størst økonomisk merudbytte ved

Figur 1. Relativ sukkerudbytte ved bladsvampebekæmpelse og optagningstidspunkt

en svampebekæmpelse 4 uger efter begyn-

for 2 forsøg i 2002 og 2003. Første sprøjtning med Opus blev udført 15. august i

dende angreb. De 2 anlagte forsøg var dog

2002 og 29. juli i 2003.

tørkeprægede, hvilke giver mindre sikre
resultater. Set over årerne 2002 og 2003

Svampebekæmpelse

statistisk sikker forskel (tabel 1).

må det stadigt anbefales at behandle med

Svampebedømmelser foretaget sidst i

Ved tidlig optagning er det højeste økono-

0,25 l Opus ved begyndende angreb uanset

august viser, at de to første Opusbehand-

misk merudbytte opnået efter behandling

optagningstidspunkt.

linger ved begyndende angreb samt 2 uger

med Opus ved begyndende angreb. Ved

senere har bekæmpet meldug. Sprøjtningen

sen optagning er der i årets forsøg opnået

Forsøgsmetode

foretaget 4 uger efter tidspunktet for første

højeste økonomiske merudbytte ved en

Undersøgelse af hvor længe en behandling

sprøjtning var udført 2 dage inden svam-

svampebekæmpelse 4 uger efter begyn-

med Opus kan være aktuel fortsatte i 2003

pebedømmelsen og effekten herfra var

dende angreb (tabel 1).

for andet år i træk. I to forsøg på Lolland

derfor ikke synlig (tabel 1). I august var

med sorten Hekla indgik tre sprøjtetids-

der meget lidt rust og ramularia at spore i

To års forsøg

punkter (0,25 l Opus ved begyndende

forsøgene. Svampebedømmelser foretaget

Opnåede sukkerudbytter i 2002 og 2003

angreb samt 2 og 4 uger herefter) kombi-

umiddelbart inden begge optagningstids-

ses i figur 1. I 2002, hvor der hovedsagligt

neret med to optagningstidspunkter (medio

punkter viser kraftige angreb af meldug og

var angreb af ramularia, viste forsøgene

oktober og medio november), se tabel 1.

ramularia. Der er ikke væsentlig forskel på

den største økonomiske fordel ved at ud-

Opusbehandlingerne er udført den 29. juli,

resultaterne mellem behandlingerne, idet

føre svampebekæmpelsen ved begyndende

12. og 25. august. Forsøgene er høstet 9.

deres virkning er aftaget på dette tidspunkt

angreb uanset optagningstidspunkt, hvor-

oktober og 11. november. Forsøgene var

(tabel 1).

for dette fortsat anbefales.

uensartede på grund af tørkestress og i de
beregnede gennemsnit er opgjort 2 hen-

Udbytte og Økonomi

holdsvis 3 gentagelser ud af de 4 gentagel-

Svampebehandlingerne har hævet sukker-

ser, som indgår i hvert forsøg.

udbyttet med 4 til 8 %, dog uden at give
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Rene roer
Konklusion

hvor ni sorter af »rene roer«, og Manhat-

skiller sig også ud ved at sidde signi-

DS4065 er den sort af rene roer, der

tan som målesort er vurderet for højde

fikant højere end de resterende sorter i

har mindst rodfuge, højest karakter for

over jordoverfladen, rodfuge, glathed og

forsøget.

glathed og lavest jordvedhæng på 3,1

andelen af jordvedhæng i procent (tabel

procent.

1). Ud over det almindelige forsøg er sor-

Rodfuge og glathed

På trods af en stor højde over jordover-

terne Gandalf og Etna lagt ud til praktisk

Sorterne Etna og DS8026 er med i for-

fladen har sorten KWS0E0332 ikke

optagningsundersøgelse hos en land-

søgene for tredje år i træk. Dybden af

mindre jordvedhæng end Manhattan,

mand, og sammenlignes med Manhattan.

rodfugen er signifikant mindre for disse

hvilket skyldes en dyb rodfuge og ujævn

Der er sået en unit af hver sort med vær-

sorter end Manhattan og hvor der i 2002

overflade. Sorten vdhH46303 skiller sig

tens roesåmaskine og optagningen fore-

var tendens til lavere jordvedhæng, er der

ud ved at have et signifikant lavere jord-

går ligeledes med værtens roeoptager.

i år signifikant lavere jordvedhæng ved

vedhæng end Manhattan, til trods for der

De tre sorter blev lagt i hver deres kule,

Etna. Med undtagelse af KWS0E0332

ikke er signifikante forskelle på nogen

og efterfølgende kørt til fabrik, hvor der

og vdhH46303 har sorterne af rene roer

andre værdier.

blev prøvetaget specielt.

en signifikant mindre dyb rodfuge end
Manhattan.

Baggrund

Plantetal og højde

Det er svært at fjerne jorden i rodfugen

Årets forsøg har været uensartet med

Praktisk optagningsundersøgelse

uden, at beskadige roerne, hvorfor der er

mange spring i rækkerne og deraf signi-

I den praktiske optagningsundersøgelse

et stort forædlingsarbejde i gang for at

fikante forskelle i antallet af planter pr ha

er der ikke signifikant forskel på plan-

ændre på roernes form. Roer kan bedre

mellem sorterne. I forhold til målesorten,

tetallet mellem Manhattan, Gandalf og

slippe vedhængende jord med en flad

er plantebestanden signifikant lavere i

Etna. Gandalf er en ny sort i årets under-

rodfuge og glat overflade.

KWS0E0332 og signifikant større i Gan-

søgelse, og har opnået signifikant højere

I 2003 blev der gennemført et forsøg,

dalf og vdhH46303. Sorten KWS0E0332

renhedsprocent end Manhattan.
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Reduceret jordbearbejdning
Konklusion
Resultaterne af årets forsøg viser et
signifikant merudbytte ved pløjning og

Roeplanter pr ha

ved tildeling af 100 kg kvælstof. Mellem behandlingerne er der signifikant
100000

dækningen er en væsentlig årsag til det

75000

reducerede udbytte. Det er ikke muligt at

50000

vurdere om jordbehandlingerne har haft

25000

en direkte effekt på udbytterne.

En stubharv

Det er stigende interesse for reduceret
jordbearbejdning indenfor roedyrkning.

To stubharv

10/jun

27/maj

Baggrund

13/maj

01/apr

0
29/apr

høst, og resultaterne tyder på, at ukrudts-

125000

15/apr

forskel på dækningsgraden af ukrudt ved

Pløjet

Figur 1. Fremspiringshastigheden er ens for roer etableret med eller uden plov.

Argumenterne for reduceret jordbearbejdning er lavere omkostninger og bedre
jordstruktur.
I årets forsøg er to intensiteter af pløjefri
dyrkning sammenlignet med pløjning.

Roe friskvægt i gram pr plante

Den ene behandling består af en sen
stubharvning i efteråret og den anden af

400

en tidlig stubharvning efter høst og igen

300

sent på efteråret. Forsøget er et to-faktor-

200

forsøg, hvor hhv. 50 og 100 kg kvælstof
er den anden faktor.

100

To stubharv

Der er ikke forskel på fremspiringshastigheden ved behandlingerne (figur 1).
Tilvæksten af roerne i den pløjede del

28

Pløjet

Figur 2. Roernes tilvækst er størst i den pløjede del af forsøget.

28/jun

18/jun

En stubharv

23/jun

13/jun

08/jun

03/jun

0

Forsøget

Vækst og kulturteknik

var signifikant større end tilvæksten ved
reduceret jordbearbejdning (figur 2).
Antallet af ukrudtsplanter er efter den
sidste ukrudtssprøjtning (figur 3) lavest

Ukrudtsplanter pr kvadratmeter

ved pløjning og højest ved en stubharv-

er reduceret mest, og højest hvor der er
pløjet. Det har indflydelse på roernes
kvælstofforsyning og dermed tilvækst.

En stubharv

Indholdet af amino-N stiger signifikant

To stubharv

10/jun

stof er mindst, hvor jordbearbejdningen

27/maj

det ses, at mængden af tilgængeligt kvæl-

13/maj

Fra N-min prøverne taget i foråret kan

29/apr

harvning.

90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
15/apr

lavest ved pløjning og højest ved en stub-

1/apr

ning. Ved høst er ukrudtsdækningen også

Pløjet

ved øget jordbearbejdning og ved tilde-

Figur 3. Der er stor variation af antal ukrudtsplanter hen igennem sæsonen. Pilene

ling af 100 kg N.

angiver behandlingstidspunkterne.

Der er stigende interesse for reduceret jordbehandling
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Udbytte
Let stubbearbejdning har medført signifikant højere sukkerprocent, og tilsvarende
er det ved tildeling af lav kvælstofmængde. Ved to stubharvninger opnås
et relativt merudbytte på 12 procent i
forhold til en stubharvning, og ved pløjning er merudbyttet 29 procent. 100 kg N

Relativt sukkerudbytte og ukrudtsdækning i pct
150

100

giver et merudbytte på 4 procent.
Resultaterne af årets forsøg kan forkla-

50

res ud fra de store ukrudtsforekomster.

dyrkning direkte har haft indflydelse på
udbyttet kan ikke udelukkes, men der
kan ikke konkluderes noget ud fra årets
resultater.

Roehøstdagen 2003 var godt besøgt.
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Sukker rel

Ukrudtsdækning

Figur 4. Det relative sukkerudbytte og ukrudts dækning i procent.

Pløjning
100N

Pløjning
50N

To
stubharvning
100N

To
stubharvning
50N

sukkerudbytte sammenholdt. Om pløjefri

En
stubharvning
100N

ukrudtsdækning ved høst og det relative

0
En
stubharvning
50N

På figur 4 er sammenhængen mellem
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