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Konklusion
Sukkerudbyttet ved dyrkning af sukker-

roer på efterårsanlagt vold har været på 

samme niveau (tidlig såning) eller lavere 

(almindelig såtidspunkt) end ved tradi-

tionel dyrkning med efterårspløjning. 

Sukkerudbyttet har været højt (>18 t/ha) 

ved trationel dyrkning, hvilket betyder, 

at yderligere tiltag som for eksempel 

dyrkning på volde med den anvendte 

teknik ikke har kunnet øge udbytterne 

yderligere.

Formål og metoder
Forsøget blev anlagt i september 2007 på 

Ädelholm (lerjord med ca. 17% ler) ved 

hjælp af specialfremstillet udstyr med 

hyppeplove og plade-kamformer (billede 

1). I foråret 2008 blev forsøget tilsået ad 

to omgange (tabel 1) for at undersøge 

vekselvirkningen mellem dyrkning på 

vold/fl ad jord og såtidspunkt, idet anta-

gelsen er, at arealer med volde kan tilsås 

tidligere som følge af hurtigere aftørring 

på toppen af volden. Forud for såning 

blev parceller med volde bearbejdet med 

Väderstad Crosskill valse (billede 2). 

Almindeligt pløjede parceller blev enten 

bearbejdet med Kongskilde tandfræser 

(første såning) eller med traditionel så-

bedsharve (anden såning).

Resultater og diskussion
Der er ingen forskel på sukkerudbyttet 

for roer dyrket henholdsvis på fl ad jord 

og på vold ved den tidlige såning (1. 

april). Derimod er der et udbyttetab for 

roer dyrket på volde ved den anden så-

ning (18. april). Der er ingen umiddelbar 

forklaring på det lavere udbytte ved an-

den såning på volde.

Med hensyn til fremspiringsprofi l er der 

meget lille forskel på de to dyrknings-

metoder og for begge metoder er plante-

etableringen dårligere ved den tidligere 

såning. Der er således ikke opnået nogen 

etableringsmæssige fordele ved såning 

på et tidligt tidspunkt selvom voldene alt 

andet lige må antages at være mere tørre. 

Et forsøg udført i 2007 på Sofi ehøj viste i 

øvrigt, at jorden i voldene hurtigere blev 

tør end ved traditionel dyrkning (se be-

retning for 2007).

Dyrkning på volde burde forventeligt 

bidrage til et mere sikkert og ensartet 

udbytteniveau som følge af den ekstra 

homogenisering i efteråret. Det vil sige, 

at dyrkning på volde vil være en fordel 

78 Så- Metode Rod Sukker Sukker Sukker Vh. jord Na K Blåtal
Led dato 21/4 26/4 5/5 8/6 t/ha % t/ha relativ % mg/100 g

1 1/4 Trad. 4 40 74 87 101,8 18,15 18,5 100 5,9 0,3 3,3 8,3
2 1/4 Vold 5 46 79 89 101,0 18,21 18,4 99 7,4 0,3 3,2 7,3
3 18/4 Trad. . . 79 97 101,9 18,06 18,4 100 5,9 0,4 3,4 8,5
4 18/4 Vold . . 71 96 97,5 18,18 17,7 96 6,6 0,3 3,1 8,5

Gns 1/4 5 43 77 88 100,7 18,21 18,3 100 6,8 0,3 3,2 7,7
18/4 . . 75 96 99,7 18,12 18,1 99 6,3 0,3 3,2 8,5

Trad. 4 40 76 92 101,9 18,11 18,4 100 5,9 0,4 3,3 8,4
Vold 5 46 75 92 98,4 18,22 17,9 97 7,2 0,3 3,1 7,9

p-værdi* Dato 0,014 0,003 ns ns ns ns ns ns ns ns

*Effekt af 'Metode' samt 'Dato x Metode'  (vekselvirkning) var ikke signifikant (p>0,05) og derfor ikke angivet.

.Planter ikke fremspiret på opgørelsestidspunktet

Planter (1000/ha)
mmol/100 g roer

Tabel 1. Udbytte og kvalitet af sukkerroer i relation til dyrkning på volde anlagt i efteråret.

Såning på efterårsanlagt vold
Otto Nielsen og Robert Olsson

Billede 1: Udstyr til etablering af volde i efteråret. Fotoet er fra et tidligere forsøg på 
Sofiehøj.
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under forhold, hvor traditionel dyrkning 

påvirkes negativt som følge af dårligt så-

bed og uensartet vækst af roerne. I årets 

forsøg gav den traditionelle dyrkning  

højt udbytte, og den ekstra homogenise-

ring med voldene har tilsyneladende ikke 

kunnet øge udbyttet yderligere.

I tidligere forsøg i Danmark blev der 

næsten under alle forhold opnået et redu-

ceret jordvedhæng ved dyrkning på volde 

eller kamme anlagt efterår eller forår. 

Det er derfor overraskende at mængden 

af vedhængende jord øges i årets forsøg. 

Forklaringen kan være, at forsøgsoptage-

ren ikke har været optimalt indstillet til at 

køre i parceller med volde.

Forsøg med dyrkning på efterårsvolde 

Danmark-Sverige er blevet gennemført i 

årene 2005, 2007 og 2008 i sammenlagt 

seks forsøg under varierende omstæn-

digheder. Der er generelt ikke opnået 

merudbytter i nogle af disse forsøg. 

Dette skyldes til dels, at der mangler 

redskaber til forårsbearbejdning, som i 

fuld udstrækning udnytter volden. Dette 

udstyr er nu under udvikling i et innova-

tionsprojekt, hvori der indgår tre forsøg 

i hver af de kommende to år med anlæg 

af volde henholdvis med og uden efteraf-

grøder mellem rækkerne (se "Jordbear-

bejdning og efterafgrøder (2)". Billede 2: Bearbejdning af volde forud for såning den 18. april.


