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Roer til foder og energi 
Jens Nyholm Thomsen, Søren Ugilt Larsen1) og Kathrine Hauge Madsen1)  

aljnt@nordicsugar.com 
1) AgroTech, Institut for Jordbrugs- og Fødevare Innovation, Udkærsvej 15, 8200 Århus N 

Konklusion 
Forsøgene har vist, at alle fem roesorter giver et højt udbytte på begge lokaliteter og i begge 
forsøgsår. Kun fodersorten Colosse adskiller sig fra de øvrige sorter ved et højere friskvægtudbytte 
og et lavere sukkerindhold. 

Conclusions 
In the project FOBIO – Beets for production of fodder and bioenergy, five varieties of beets was 
investigated for yield parameters in respect to a potential production of fodder and bioenergy. 
During two years of testing at two locations, the trials have shown that all varieties give a high 
yield. Only the fodder beet type Colosse distinguishes from the remaining tested varieties in having 
a higher fresh weight and a lower sugar content. 

Formål  
I projektet FOBIO (FoderBioEnergiRoerInnovation) undersøges sorter af sukker- og foderroer til 
produktion af biomasse til energi og fodermasse. 
Roer er med det høje udbyttepotentiale en interessant afgrøde til bioenergi. Roer kan f.eks. bruges i 
en samproduktion af foder og energi, hvor roepulp kan anvendes til foder og sukker til energifor-
mål, men hvor der er mindre krav til saftrenhed end ved sukkerproduktion.  

Metode 
Der er både i 2008 og 2009 gennemført to forsøg med fem roesorter. I 2009 er de tre nye roesorter 
Hamilton (Danisco Seed), EB0604 (Syngenta) og 7AT0260-BIOE (KWS) sammenlignet med 
sukkerroesorten Angus og fodersorten Colosse. Forsøgene er anlagt på JB 7 hos NBR i Holeby og 
på JB 7 hos AgroTech i Skejby og taget op hhv. 30/10 og 27/10 2009. Der er gødsket efter normen 
for sukkerroer.  
Forsøgene er finansieret delvis af Fødevareministeriet i forbindelse med et projekt ledet af Center 
for Bioenergi og Miljøteknologisk Innovation (CBMI). Forsøgene er afsluttet. Øvrige resultater af 
forsøgene vil blive beskrevet nærmere på www.LandbrugsInfo.dk.  

Resultater  
I tabel 1 er vist resultaterne for 2009 samt gennemsnit for 2008 og 2009. Tørstofudbyttet har været 
lidt højere i 2009 end i 2008 med op til 30 tons tørstof pr. ha for rod + top i gennemsnit af 
lokaliteterne. Colosse har givet lidt lavere tørstofudbytte i rod og en lavere sukkerprocent end de 
øvrige sorter, som alle ligger på samme niveau. Som gennemsnit af de to forsøgsår er det også kun 
Colosse, som adskiller sig signifikant ved et højere friskvægtudbytte i rod og en lavere 
sukkerprocent end de øvrige sorter.  
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Tabel 1. Forsøg med roer til bioenergi og foder. Udbytte af rod og top samt saftkvalitet. 

Rod Top Rod Top Sukkerpct. Amino-N

Antal forsøg 2 2 2 1 2 2
Angus 99.2 33.0 24.3 4.3 18.5 67.8
Colosse 115.8 35.2 22.4 3.6 13.8 111.3
Hamilton 101.7 33.1 24.2 4.1 18.0 60.0
7AT0260-BIOE 103.3 34.8 24.6 4.3 18.1 65.4
8K30 98.9 36.8 24.9 5.1 19.0 42.7
LSD 5.0 ns 1.2 0.3 ns

Antal forsøg 4 4 4 3 4 4
Angus 92.0 34.7 22.3 5.2 18.3 64.5
Colosse 109.2 35.1 21.1 4.3 13.9 120.9
Hamilton 94.2 35.6 22.4 4.9 17.9 57.6
EB0604 97.1 36.5 23.0 4.9 17.9 58.9

LSD 10.4 ns ns ns 0.5 ns

SaftkvalitetTon friskvægt pr. ha Ton tørstof pr. ha

2009

2008-2009.

Udbytte

 
 
 
 

 
 
 
 
 


