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Konklusion
Friskvægt- og tørstofudbyttet af nye 

typer roesorter til såvel foder som ener-

giformål har i 2008 ligget på højde med 

dyrkede sorter af henholdsvis en sukker-

roe (Angus) og en foderroe (Colosse). 

Sorterne af de nye typer er primært 

udvalgt med henblik på at opnå et stort 

udbytte af såvel en foderfraktion som en 

energifraktion. 

Der er gennemført to forsøg med 3 ty-

per af sorter: Sukkerroe, energiroe og 

foderroe. I det ene af de to forsøg har en 

fodersukkerroe deltaget. Forsøgene er 

anlagt hos NBR Nordic Beet Research 

i Holeby og AgroTech i Skejby ultimo 

april og høstet henholdsvis ultimo okto-

ber og primo november. De er gødet efter 

normerne for sukkeroer. I tabel 1 an-

vendes tørstofudbytte af rod og top som 

mål for udbyttepotentialet af sorterne. 

Der har ikke været signifi kant forskel på 

sorternes friskvægt- eller tørstofudbytte i 

rod eller top. Colosse har, som forventet 

et signifi kant lavere tørstof- og sukker-

indhold samt et dobbelt så højt indhold 

af amino-N end de øvrige sorter. Også 

8K30 har et højere amino-N indhold end 

sukkerroetyperne.

 

Til foder og energiproduktion skal der 

være minimum jord på roen samtidig 

med, at de skal være nemme at vaske. 

Angus, Hamilton og 8K30 viser tendens 

til at have mindre rodfure end Colosse og 

EB0604. Colosse viser tendens til lavere 

vaskbarhed. I et af de to forsøg indgår 

foderroen Magnum og denne viser også 

relativ lille rodfure. Roer, der sidder højt 

er lettere at toppe af samtidig med, at af-

topperen kan stilles højere hvormed, der 

er mulighed for at formindske jordind-

holdet i den høstede top. EB0604 viser 

svag tendens til at sidde højest i jorden i 

forhold til de andre sorter.

Det er forventet, at nyere energityper 

med højere indhold af Na, K og amino-N 

kan opnå et højere udbytte. Den antagelse 

støttes ikke på baggrund af årets forsøgs-

resultater, idet 8K30, der har et amino-N 

indhold cirka midt imellem Angus og 

Colosse, ikke har bidraget med et højere 

udbytte. EB0604 har et amino-N indhold 

på niveau med Angus. I forsøget på So-

fi ehøj har foderroen Magnum bidraget 

med det laveste udbytte. 

Forsøgene er delvist fi nansieret af FVM 

(DFFE) i forbindelse med et projekt ledet 

af CBMI. Øvrige resultater af forsøgene 

vil blive beskrevet nærmere på www.

nordicbeet.nu

og www.Landbrugsinfo.dk

2008, 2 fs Amino-N Højde Rodfure Vaskbarhed Vh. jord
Rod Top Rod Top % t/ha relativ mg/100g sukker mm Sk. 1-9 Sk. 1-10 %

Angus 84,8 36,4 20,4 5,2 18,10 15,36 100 61 54 5,5 6,8 14,1
Colosse 102,6 34,9 19,9 4,2 13,99 14,34 93 130 55 5,1 6,0 11,1
Hamilton 86,8 38,1 20,6 4,7 17,79 15,44 101 55 58 5,8 6,8 11,7
EB 0604 90,8 38,2 21,4 4,7 17,75 16,12 105 52 58 4,9 6,6 11,2
8K30 82,6 30,5 20,4 4,3 18,20 15,09 98 89 48 5,6 6,6 13,7
LSD ns ns ns ns 0,58 ns ns 14 ns ns ns ns
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Tabel 1. Forsøg med roer til bioenergi og foder, 2 forsøg 2008.

I forsøg 890 Sofiehøj er 6 sorter undersøgt. Set fra venstre: Angus, Colosse, Hamilton, 
EB0604, 8K30 og Magnum.


