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Sorter 2013 
� Resultaterne fra årets forsøg 

� Brancheaftale 2011 til 2014 

� Kontraktmængde sortsforsøg = Udbytte i gns af dyrkede sorter = 14,16 tons polsukker 

� Leveringsprocent = 100 

� Kontrakt roepris 2013 = 236,45 kr. pr. ton rene roer basis 16,0 pct sukker 

� Fragttilskud = 25,00 kr. pr. ton. (indtil 38 km fra fabrik) 

� Affald (40 procent, 12 procent tørstof) = 12 kr. pr. ton 

� Fragt (inklusive rensning) = 40 kr. pr. ton 

� Variable direkte omkostninger til roemark = 6.000 kr. pr. ha 

� Alternativt dækningsbidrag på mere eller mindre areal = 4.000 kr. pr. ha 

� Renhedsprocenten er omregnet proportionalt, gennemsnittet af dyrkede sorter = 89,0 % 

� Pol (sukkerindhold i %) for gns af dyrkede sorter er justeret til et normalt niveau på 17,6 øvrige sorter er 
beregnet forholdsvis hertil. Rodudbytte er justeret i forhold til pol og sukkerudbytte.   

� Der er aktuelt ikke en konkret pris for 2014, derfor anvendes samme prismodel som i 2013  

Bladsvampe, bekæmpelse lus og N- forsøg 2013 
� Resultaterne fra årets forsøg 

� Brancheaftale 2011 til 2014 

� Kontraktmængde = Udbytte i ubehandlet 

� Leveringsprocent = 100  

� Kontrakt roepris 2013 = 236,45 kr. pr. ton rene roer basis 16,0 pct sukker 

� Fragttilskud = 25,00 kr. pr. ton. (indtil 38 km fra fabrik) 

� Affald (40 procent, 12 procent tørstof) = 12 kr. pr. ton 

� Fragt (inklusive rensning) = 40 kr. pr. ton 

� Variable direkte omkostninger til roemark = 6.000 kr. pr. ha 

� Alternativt dækningsbidrag på mere eller mindre areal = 4.000 kr. pr. ha 

� Renhedsprocenten er ansat til 89,0 uanset behandling 

� Pol (sukkerindhold i %) for gns af dyrkede sorter er justeret til et normalt niveau på 17,6 øvrige sorter er 
beregnet forholdsvis hertil. Rodudbytte er justeret i forhold til pol og sukkerudbytte.   

� Der er aktuelt ikke en konkret pris for 2014, derfor anvendes samme prismodel som i 2013  

� Kvotebetragtning er pris for kvoteroer på merudbytte ansat til 205 kr uden fragttilskud og uden tillæg for 
renhed 

� Kørsel = 70 kr/ha/behandling 

� Opera = 436 kr./liter og 533 kr./liter ved ny afgift 

� Opus = 300 kr./liter og 437 kr./liter ved ny afgift 

� Armure = 450 kr./liter og 443,75 kr./liter ved ny afgift 

� Karate 2,5 WG = 225 kr./kg og 458,25 kr./kg ved ny afgift 

� Karate 5 CS = 450 kr./liter og 920 kr./liter ved ny afgift 

� N = 8,00 kr./kg og 443,75 kr./liter ved ny afgift 


