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Sammenfatning 

Den optimale tilførsel af kvælstof er i forsøget i 2010 beregnet til 80 og 154 kg N/ha for 
henholdsvis Julietta og Sabrina KWS, når kvælstofpris er ansat til 5,40 kr/kg N. Det 
maksimale sukkerudbytte er opnået ved 203 kg N/ha i Sabrina KWS, mens maksimum 
for Julietta ikke kan beregnes indenfor det målte interval. Den flade og konstant 
stigende responskurve i måleintervallet afspejler vækstforholdene i 2010 med relativt 
højt N-min i jorden i begyndelsen og en antageligvis hæmmet rodvækst af de 
gennemgående våde og kolde vækstforhold i 2010.  

 

Formål 
Formålet med forsøget er at undersøge om det optimale kvælstofniveau ved dyrkning af 
sukkerroer ændres over tid som følge af ændrede kvælstofnormer og 
dyrkningsbetingelser, herunder øget anvendelse af efterafgrøder og mindre N-tilførsel. 
Forsøget har i 2010 år været anlagt på et areal beliggende mellem Holeby og Errindlev 
på Lolland. 
 

Metode 
Der er i 2010 anvendt kvælstofmængder på 0-200 kg N/ha. Den anvendte gødning er 
Kemira N34, der er placeret ved såning, og derudover er der placeret fosfor og kalium 
svarende til 10 kg P/ha og 53 kg K/ha. I forsøget er der anvendt fire forskellige 
roesorter. 
Forsøgsarealet er tildelt 10 ton Carbokalk per ha i september 2010, og der er sået gul 
sennep umiddelbart efter høst af vinterhvede. Pløjning er på begge lokaliteter foretaget i 
oktober. Mængden af mineraliseret N (N-min) blev i marts bestemt til 68 kg N/ha. 
 

Resultater og diskussion 
Sukkerudbyttet i 2010 stiger forholdsmæssigt svagt ved øget tildeling af kvælstof og 
ved kvælstofniveauer over 80 kg N/ha ses kun mindre udbytteeffekt på Julietta, mens 
Sabrina KWS’s sukkerubytte stiger indtil 120 kg N/ha, hvorefter kurven flader ud (figur 
1). Som følge af det forskellige kurveforløb for de to sorter, er der stor forskel på det 
økonomisk optimale udbytte, idet det for Julietta er 80 kg N/ha mens det er 154 kg N/ha 
for Sabrina KWS (tabel 1). I årene 2004-2009 har det økonomisk optimale niveau ligget 
mellem 60 og 121 kg og Sabrina KWS skiller sig derfor tydeligt ud fra dette mønster. 
Forsøgene udføres i 2010 og 2011 i Holland (IRS) og Tyskland (IfZ) og dette vil vise, 
om resultaterne fra dette års forsøg i Danmark er generelt gældende for sorterne. I disse 
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Figur 1.Sukkerudbytter ved stigende kvælstoftildeling for sorterne Sabrina KWS og Julietta i 
forsøget i 2010.  

Tabel 1. Økonomisk optimalt kvælstofniveau (Optimum) samt kvælstofniveau for maksimalt 
sukkerudbytte (Maks) opnået i kvælstofforsøg 2004-2010 

  
Opti-
mum Maks 

N-
pris 

N-
min 
forår Forfrugt Klima 

    kg N/ha 
kr/kg 

N kg/ha                       
2004 Falster  60 105 5,25 59 V.hvede   

2004 Lolland  100 140 5,25 27 V.hvede Relativ høj nedbør juni, juli, aug 
ellers normalt år 

2005 Lolland 100 113 4,50 27 V.hvede Tør april, juli-nov, varm 
juli,sep,okt,nov 

2006 Lolland 77 96 4,73 34 Vårbyg + 
sennep 

Varm tør sommer, høj nedbør 
august, varmt efterår - høj 
mineralisreing efterår 

2007 Lolland 121 176 4,75 44 Vårbyg + 
sennep 

Varm marts, april, maj, våd 
maj,juni,juli, relativ koldt efterår 

2008 Lolland 79 intet 8,00 46 Vårbyg + 
sennep 

Varm jan-august, nedbør marts, 
ekstrem tør maj, juni og juli, relativt 
normalt efterår  

2009 Lolland 
(Maribo) 

115 169 4,50 51 V.hvede 
+ olieræd. 

Varm jan-maj, især april, tør august 
og sept, kold okt ellers normal - lokal 
tør sommer 

2009 Lolland 
(Holeby) 

95 109 4,50 37 Vårbyg + 
sennep 

Varm jan-maj, især april, tør august 
og sept, kold okt ellers normal  

2010 Holeby– 
(Sabriana 
KWS) 

154 203 5,40 68 V.hvede 
+ sennep 

Kold jan/feb, varm tør apr/juli, kold 
våd maj og beg. juni, våd august-dec  

2010 Holeby 
(Julietta) 

80 intet 5,40 68 V.hvede 
+ sennep 

Kold jan/feb, varm tør apr/juli, kold 
våd maj og beg. juni, våd august-dec  
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forsøg indgår endvidere to andre sorter, som ikke anvendes i sukkerroedyrkningen i 
Danmark. 
 
Det maksimale sukkerudbytte kan i årets forsøg beregnes til at ligge ved 203 kg N/ha i 
Sabrina KWS, mens det maksimale sukkerudbytte i Julietta tilsyneladende ligger 
udenfor det undersøgte interval. I de tidligere år blev det maksimale kvælsstofniveau  
opnået ved 96-176 kg N/ha. Den flade N-kurve, der tilsyneladende er konstant stigende 
med stigende N-tilførsel i 2010, afspejler antageligvis vækstforholdene med et højt 
indhold af N i begyndelsen af vækstsæsonen og en begrænset rodvækst. Væksten har 
endvidere være hæmmet af den megen nedbør og det relativt kolde vejr i løbet af 
vækstsæsonen, når der ses bort fra juli måned. 


