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Revideret PROJEKTBESKRIVELSE 

til ansøgning til Sukkerroeafgiftsfonden om tilskud til 

forsknings- og forsøgs-projekter 2015 
Ændringer af 8. april 2015 er markeret med gult 
 
I det følgende beskrives projekterne, som Fondet for Forsøg med Sukkerroedyrkning venligst 
søger om tilskud til. (Se evt. note 1) 
 
Forsøg med sorter 

Projektet indeholder afprøvning af sorter som en fortsættelse af aktiviteterne i forudgående år, 
hvortil der også er ansøgt om tilskud. Gennemførelsen af projektet i 2014 forløber aktuelt som 
forventet. Det forventes, at afprøvningen forsætter i 2015 efter samme koncept. 
 
Afprøvningen i de almindelige sortsforsøg sker i et samarbejde imellem NaturErhvervstyrel-
sen, Plantedirektoratet og NBR. Resultaterne offentliggøres i Oversigt over Landsforsøgene, 
lokale beretninger samt i Sukkerroe-Nyt og NBR's beretning. Nordic Sugar og Danske Suk-
kerroedyrkere anvender resultaterne til udvælgelse af sorter til dyrkning indenfor kontraktavl 
af sukkerroer. I udvælgelsen lægges vægt på en konstant fremgang i produktiviteten og en høj 
kvalitet af råvaren samt en stabil forsyning. Samtidigt sikrer den løbende afprøvning et grund-
lag for udvælgelse af det bedste materiale mod resistensopbygning aktuelt under danske for-
hold indenfor bladsvampe, men der er også andre skadegørere, hvor tolerance og resistens er 
afgørende for roedyrkningen. 
 
I sortsafprøvningen betaler repræsentanterne for sorterne en afgift for deltagelse i afprøvnin-
gen. I afprøvningen deltager ca. 100 sorter. (se eventuelt note 2). 
 
I afprøvningen af sorter med resistens eller tolerance overfor nematoder forventes fortsat gen-
nemført 3 forsøg på jord med angreb af nematoder. Der deltager ca 40 sorter med nematodto-
lerance. Nematoder anses for at være den enkeltfaktor, der lokalt er mest tabsgivende i suk-
kerroedyrkningen i en national og i en europæisk betragtning. Angreb kan betyde op til 40 
pct. i udbyttetab. Velegnede sorter med tolerance er derfor afgørende på ca. 25 pct. af arealet 
med sukkerroer, hvor det aktuelt antages, at der er angreb af nematoder. Formålet med af-
prøvningen er at kunne udvælge det bedste sortsmateriale under danske betingelser. 
 
Projektet indgår under forskning og udvikling til gavn for hele sukkerroesektoren og falder 
indenfor rammerne i § 11 i ”Aktivitetsbekendtgørelsen”. 
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Gødningsforsøg 

Der er aktuelt kommet fornyet fokus på gødning og gødskningsmetoder blandt andet fordi, 
fosfortallene nogle steder synes at bevæge sig under det anbefalede niveau. Projektet indehol-
der i 2015 fortsat en løbende monitering af N-behov til belysning af den aktuelle behovskurve 
og om den flytter sig over tid med ændret tilførselsmønster. Kvælstof er det enkeltnæringsstof 
der hurtigst kan påvirke udbytte og kvalitet af råvaren. Kvælstofoptagelsen påvirker endvidere 
bladmassen, der også har en betydning for konkurrenceevne overfor skadegørere herunder 
ukrudt. Løbende monitering af behovet anses derfor at være vigtigt også for løbende at tilve-
jebringe tidssvarende dokumentation.  
 
I projektet indgår også afprøvning af nyere typer af gødning samt metode afprøvning i be-
grænset omfang. Der er et udtalt ønske om at genoptage afprøvning af nyere gødningstyper og 
forfinede tildelingsmetoder. Aktiviteten er et foreløbigt resultat af dette ønske. (Se evt. note 3) 
 
Endvidere planlægges at udvide forsøg med tildeling af fosfor direkte i sårillen. Der er opnået 
merudbytte med teknikken under finske forhold og det ønskes belyst om resultaterne kan 
overføres til danske.  
 
Projektet indgår under forskning og udvikling til gavn for hele sukkerroesektoren og falder 
indenfor rammerne i § 11 i ”Aktivitetsbekendtgørelsen”. 
 
 

Ukrudtsbekæmpelse og reduceret anvendelse af herbicider 

Projektet indeholder en løbende afprøvning af herbicider med henblik på effektiv bekæmpelse 
med lave doseringer samt metodik hertil i lighed med tidligere, hvortil der også er ansøgt om 
tilskud. Gennemførelsen forløber aktuelt som forventet.  
 
Samtidigt iagttages den aktuelle udvikling indenfor andre metoder til ukrudtsbekæmpelse 
nationalt og internationalt med henblik på en effektiv og bæredygtig ukrudtsbekæmpelse. 
  
Anvendelsen af clomazon stiger med stigende udfordringer i ukrudtsbekæmpelsen fortsat. Der 
er fortsat opmærksomhed på den fytotoxiske virkning, som blandt andet viste sig i 2013, men 
også mod midlets effektivitet overfor flere arter, der ellers kan være vanskelige at bekæmpe. 
Planen er fortsat, at undersøge om ændret sprøjtestrategi kan formindske risikoen ved anven-
delse af clomazon samtidig med at det forøger sikkerheden for en effektiv ukrudtsbekæmpelse 
og eventuelt kombineret med nedsat dosis af det samlede behandlingsprogram. 
 
Desuden gennemføres i lighed med tidligere år indkomne opgaver med afprøvning af forskel-
lige produkter i GEP forsøg. Ligeledes forventes gennemført opfølgende undersøgelser af 
additiver eller effektivitet af logaritmesprøjtning. 
 
Projektet ”Sen ukrudtsbekæmpelse”, der er påbegyndt i 2013 omhandler ændret strategi ved-
rørende vanskelighederne med at bekæmpe sent fremspirende ukrudt i roemarken. I 2014 er 
der gennemført en serie med henblik på ændret sprøjtestrategi og i andre projekter undersøges 
ukrudtets fremspiringsprofil efter kemisk og mekanisk bekæmpelse. Forsøgene gennemføres 
tillige i 2015.  - (Se evt. også note 4). 
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Projektet indgår under forskning og udvikling til gavn for hele sukkerroesektoren og falder 
indenfor rammerne i § 11 i ”Aktivitetsbekendtgørelsen”. 
 
 

Bekæmpelse af sygdomme og skadedyr 

Projektet indeholder en løbende afprøvning af insekticider og fungicider samt strategier og 
metodik med henblik på effektiv bekæmpelse af sygdomme og skadedyr med lave doseringer 
i lighed med tidligere, hvortil der også er ansøgt om tilskud. Gennemførelsen forløber aktuelt 
som forventet.  
 
Det er planen, at projektets aktiviteter i princippet fortsættes i 2015, under iagttagelse af ud-
viklingen indenfor midler, metoder samt den biologiske udvikling herunder blandt andet inva-
sion og resistensopbygning, indenfor de relevante sygdomme og skadedyr. Udviklingen føl-
ges nationalt og internationalt. Endeligt indgår undersøgelse og registrering af fritlevende 
nematoder, som er registreret i større omfang end det har været forventet, dog uden at kunne 
kvantificere betydningen heraf. 
 
Projektet vil i 2015 omfatte: Afprøvning af midler og strategisk kontrol af bladsvampesyg-
domme, afprøvning af fungicidbejdse (GEP) overfor jordbårne svampe og afprøvning af in-
sekticidbejdsemidler. (Se evt note 5).  
 
Formålet med produktafprøvningerne indenfor bladsvampe er en løbende monitering af ob-
serveret følsomhedsnedsættelse hos bladsvampene i forhold til de anvendte midler samt un-
dersøgelse af eventuelle nye midler. - En tidligere måling af bladsvampe forventes at kunne 
gøre bekæmpelsen mere effektiv, da midlernes effektivitet oftest er større i de første faser af 
svampeangrebet.  
 
Registrering og varsling mod bladsvampe forventes fortsat. Registreringen giver tillige do-
kumentation for sygdomsprofilerne både lokalt og generelt.  
 
Formålet med afprøvning af insektbejdsemidler er løbende at monitere eventuel resistensop-
bygning hos skadegørere, optagelse af midlerne i planten under forskellige klimavilkår samt 
afprøvning af eventuelle nye midler. På baggrund af de tørre forhold i 2008 og igen i 2012 er 
der i 2013 anlagt forsøg til særskilt bekæmpelse af bladlus ved angreb. Det har dog ikke været 
aktuelt i 2014, men forsøgene anlægges igen i 2015 til udnyttelse såfremt angreb viser sig. 
Som det tidligere er redegjort, er det bekymrende såfremt bejdsemidlerne fremover måtte vise 
sig ikke at kunne være tilstrækkelig beskyttelse mode de almindeligt forekommende skade-
dyr. Derfor følges udviklingen med største opmærksomhed og med mulighed for at sætte 
konkrete værdifulde undersøgelser ind hvis der viser sig behov herfor til udredning med hen-
blik på forbedring af de eksisterende bejdsemetoder.   
 
Formålet med fortsat undersøgelse af fungicidbejdse er løbende at vurdere behovet for supple-
rende beskyttelse. 
 
Projektet indgår under forskning og udvikling til gavn for hele sukkerroesektoren og falder 
indenfor rammerne i § 11 i ”Aktivitetsbekendtgørelsen”. 
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Radrensning, styring og mindre herbicidforbrug 

Projektet omfatter en undersøgelse af hyppeeffekt herunder eventuel påvirkning af renheds-
procent, kortlægning af fremspiringsprofil af ukrudt herunder tillige ny fremspiring efter 
radrensning, minimering af ukrudtsbestand og behov for bekæmpelse ved ændret jordbehand-
ling. Der er tidligere givet tilskud til projekt og aktiviteterne forløber som forventet. 
 
Formålet med projektet er at demonstrere og afprøve forskellige metoder med henblik på at 
effektivisere ukrudtbekæmpelsen i et bæredygtigt koncept. I den senere tid er udviklet en be-
tydelig større interesse indenfor landbrug og agroindustri for mekaniske bekæmpelsesmetoder 
ligesom der sker en hastig udvikling indenfor anvendelse af sensorteknologi. I projektet føl-
ges dette op og der indgår kontakter til virksomheder dels med henblik på afprøvning af ny 
teknologi dels med henblik på udvikling af metoder og anvendelse af nye muligheder.  
 
I en undersøgelse sammenlignes jordbearbejdningens indflydelse på fremspiring af ukrudt 
samt de efterfølgende muligheder for at bekæmpe ukrudtet mekanisk. Undersøgelsen er en 
forlængelse af tidligere projekter, der dels har behandlet striptillage med fokus på dyrknings-
værdighed og efterfølgende har sat fokus på at kvantificere påvirkningen af ukrudtstrykket 
gennem forudgående jordbearbejdning.  
  
Projekterne har grene over til andre projekter finansieret under GUDP, dels IPMIROER og 
dels til OPTIMEK, hvor det sidste er et økologiprojekt, der sigter på udvikling af nye metoder 
til mekanisk ukrudtsbekæmpelse. Projekterne supplerer hinanden. 
 
Projektet indgår under forskning og udvikling til gavn for hele sukkerroesektoren og falder 
indenfor rammerne i § 11 i ”Aktivitetsbekendtgørelsen”.  
 
 

Vækst og kulturteknik 

Projektets formål er gennem forbedrede metoder at forbedre dyrkningssikkerheden og forøge 
produktiviteten.  
 
Den nye aktivitet, der påbegyndtes i 2014 fortsættes under navnet 5T også i 2015. Der sigtes 
på at forøge udbyttet i praksis. Således sammenlignes landmandens udbytte med hvad der 
potentielt ville kunne opnås, beregnet efter vækstmodeller eventuelt suppleret med indlagte 
alternative dyrkningsmuligheder. Projektet gennemføres hos 5 udvalgte roedyrkere i DK og i 
et parallelprojekt hos 5 udvalgte dyrkere i SE. Del-projektet udspringer af sukkerindustriens 
mål om at forsøge udbyttet til 20 tons hos 20 procent af dyrkerne inden 2020. I det samlede 
projekt, indgår flere moduler, herunder studie af tilvækst, platform for diskussion i marken 
med henblik på udvikling af forbedrede dyrkningsmetoder i det små eller større, opbygning af 
database med data indsamlet fra de fem gårde samt videnoverførsel i konsulent miljø og via 
hjemmeside baseret på databasen. Projektet er en videreførelse af et NBR projekt, der har 
været finansieret af SLF i Sverige ”Odlargenereret kunskap”, hvori der også indgår et kom-
munikationsmodul. Det er tanken eventuelt at opbygge et samarbejde med andre afgrøder 
eventuelt igennem landboforeningerne eller HS i Sverige. 
 
I en mindre undersøgelse kvantificeres effekten af forskellige såmønstre på vækst og udbytte 
af sukkerroer.  
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I forbindelse med samarbejdet med NaturErhvervstyrelsen, Plantedirektoratet anlægges sorts-
afprøvningsforsøg med energi- og foderroer, der i denne forbindelse opfattes som mulighed 
for alternativ anvendelse. Formålet er at støtte den almindelige roedyrkning og indsamle data 
om en større genetisk variation. 
 
I 2003 er der anlagt 1 permanent forsøg med sædskifte til undersøgelse af forskellige dyrk-
ningsmetoder i et integreret koncept med blandt andet intensiv anvendelse af efterafgrøder, 
mulighed for bedre kontrol af nematoder ved anvendelse af gylle, samt sædskifte og dyrk-
ningsmetodens indflydelse på sukkerudbyttet. Forsøget er fortsat med et minimum af ressour-
cer til gavn for indsamling af information i langtidsforsøg. Der ansøges om tilskud til de ba-
sisomkostninger, der ikke finansieres via andre projekter og som udnytter samme forsøgsareal 
til yderligere undersøgelser. 
 
 
Der indløber hvert år informationer samt ønske fra praksis om hjælp til specifikke problem-
stillinger i roemarken. Problemstillingerne opstår, hvor konsulenter har opgivet at finde en 
diagnose og løsning. Nogle af de problemstillinger undersøges mere indgående af forsøgsvæ-
senet til en umiddelbar løsning eller som indledning til en dybere undersøgelse. Ressource-
forbruget andrager aktuelt 25 – 50 t kr. årligt afhængigt af forekomst og informationer. Akti-
viteten har projektnavnet: Ambulancetjeneste. Også i den forbindelse udnyttes NBR´s natio-
nale og internationale kontakter, herunder blandt andet kontakterne i COBRI og IIRB. Så-
fremt der er behov etableres fælles projekter i COBRI til videre undersøgelse. 
 
Projektet indgår under forskning og udvikling til gavn for hele sukkerroesektoren og falder 
indenfor rammerne i § 11 i ”Aktivitetsbekendtgørelsen”. 
 
 

Projekt rene roer til fabrikken og maskinforsøg 

Tidligere års optagningsundersøgelser videreføres med henblik på fortsat at kvantificere ef-
fekten af tekniske tiltag indenfor udvikling og anvendelse af moderne roeoptagere. 
 
I projektet indgår tillige en undersøgelse af videreudviklet kommerciel såmaskine, der er i 
stand til at så storfrøede arter ved høj hastighed, men som endnu ikke har vist sig præcis nok 
til såning af sukkerroer. Der indgår en sammenlingning af to såhastigheder med og uden an-
vendelse af såskær og ekstra vægt på såmodul. Kvaliteten af såarbejdet (frødybde, planteaf-
stand, fremspring) sammenlignes med traditionel såteknik og endvidere kvantificeres tilvæk-
sten i starten af vækstsæsonen. 
 
Projektet indgår under forskning og udvikling til gavn for hele sukkerroesektoren og falder 
indenfor rammerne i § 11 i ”Aktivitetsbekendtgørelsen”. 
 
 
Information og internationalt forskningssamarbejde 

NBR, der leder og afrapporterer forsøgsarbejdet, offentliggør sine forsøgsresultater på NBR´s 
website: http://nordicbeet.nu/. NBR´s beretning med forsøgsresultater bliver udgivet hvert år i 
februar og udsendes til alle roedyrkere foruden planteavlskonsulenter, firmakonsulenter, 
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udenlandske kontakter og relevante interesserede. NBR formidler aktuel viden og forsøgsre-
sultater tillige i bladet Sukkerroe-Nyt, der udsendes til alle sukkerroedyrkere samt forskellige 
stakeholders f.eks. rådgivningskonsulenter og forskningsinstitutioner. NBR arrangerer og del-
tager i møder og konferencer både nationalt og internationalt om roedyrkning og tilknyttede 
emner. En del af NBR's forsøgsresultater indgår også i "Oversigt over Landsforsøgene" som 
årligt udgives af Videncentret for Landbrug, Planteproduktion. 
 

NBR deltager aktivt i internationalt samarbejde herunder i IIRB´s arbejdsgrupper: Plant&Soil, 
Agricultural Engineering, Weed Control, Pest&Disease, Beet Cyst Nematodes samt SAC. 
NBR har aktuelt formandskab i Weed Control.  
 
/Jens Nyholm Thomsen 

 
 

Bilag med Noter 
 

 

Note 1 

I alle udbytteforsøg har produktivitet højeste prioritet, herefter kommer indre og ydre kvali-
tetsfaktorer samt andre egenskaber. I forsøg, hvor der ikke høstes udbytte, er effektivitet vig-
tigst. Ved vurdering af resultaterne beregnes optimum og bæredygtigheden vurderes, hvilket 
betyder at økonomi og miljøfaktorer vurderes. 
 
Forholdet imellem ressourceindsatsen til de enkelte discipliner bestemmes af vigtigheden og 
merbidraget til dansk sukkerroedyrkning i form af effektivitetsforøgelse samt en perspektive-
ring af bæredygtigheden dvs. økonomi og miljøfaktorer. 
 
Note 2 

I den fælles afprøvning deltager kandidatsorter til optagelse på dansk sortsliste, 3. års sorter til 
vurdering for dyrkningsegnethed samt dyrkede sorter. Der anlægges udbytteforsøg, forsøg til 
vurdering af sygdomsmodtagelighed og forsøg til vurdering af stokløbningstendens. Resulta-
terne vurderes efter stabilitet, produktivitet, indre og ydre kvalitet samt specifikke dyrknings-
egenskaber i forhold til gennemsnittet af de aktuelt dyrkede sorter i Danmark. 
 
Forsøgene anlægges som markparcelforsøg med tilnærmelsesvis kvadratisk areal med henblik 
på at forøge sikkerhed og effektivitet i den praktiske gennemførsel. Forsøgene sås med speci-
alsåmaskine. Sorterne udtages af kommercielle partier, hvor det er muligt. Frø afvejes på for-
hånd til hver parcel og opsættes i karrusel i rækkefølge af kørselsretning. Der benyttes 50 cm 
rækkeafstand og 18 cm frøafstand med henblik på tilstrækkelig planteantal til vurdering af 
udbyttepotentiale. Rækkeantallet er aktuelt 6 eller 4 hvoraf 2 høstes. Der er således 2 eller 4 
værnerækker til eliminering af nabovirkning imellem parceller. Der anvendes alphadesign og 
fuldstændig randomiserede blokforsøg i 4 gentagelser. Registrering noteres på papir og indta-
stes i Excel til eksport i dataanalyse med proc GLM i SAS. Ufuldstændige forsøg gennemfø-
res manuelt. Der testes for outlayers og der foretages grafanalyse for afvigende mønstre i for-
søg og gentagelser med henblik på validering af forsøgene. Data eksporteres herefter til Excel 
for klargøring til offentliggørelse eller videre beregning af specielle parametre. 
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I afprøvningen af stokløbingstendens indgår alle sorter i den officielle afprøvning og NBR's 
afprøvning samt sorter i den svenske afprøvning og som ikke i forvejen afprøves i Danmark. 
Afprøvningen anlægges alene med en tidlig såtid til undersøgelse af genetiske egenskaber, I 
den almindelige sortsafprøvning afsløres genetiske plus miljømæssige påvirkninger, men ikke 
meget lav stokløbningstendens.  
 
Note 3 

Forsøgene anlægges som markparcelforsøg sået med specialsåmaskiner og specialudstyr. Der 
anvendes fuldstændig randomiserede blokforsøg, dog ikke ved teknikforsøg. Dataopsam-
lingsmetodik som i sortsforsøg. Dataanalyse sker i SAS proc GLM. I optimeringsforsøg an-
vendes tillige Excel graffunktion til udvikling af polynomium til beregning af optimum. For-
søgene offentliggøres i Oversigt over Landsforsøgene, lokale beretninger samt i NBR´s beret-
ning. 
 
Note 4 

Forsøgene anlægges, gennemføres og beregnes efter standardforskrifter godkendt af GEP-
enheden jævnfør EPPO-guidelines. Som mulighed kan data undersøges med SAS modul proc 
GENMOD til parvis sammenligning, idet ukrudt ikke er normalfordelt, og derfor ikke kan 
testes med almindelig variansanalyse. Resultaterne vises derfor normalt uden statistik. Ekstra 
specialanalyse er særdeles tidskrævende afhængig af antal undersøgte arter. Der kræves ekstra 
ca. 1 VIP-dag per forsøg, dvs. 3 dage per serie med 3 forsøg. Alle forsøg er markparcel for-
søg. Til udbytteopgørelse udvikles analyse med forklaringsvariabel (covarians). Resultaterne 
offentliggøres for så vidt angår offentlige forsøg, i NBR's beretning og Oversigt over Lands-
forsøgene.  
 
Note 5 

Forsøgene anlægges, gennemføres og beregnes efter standardforskrifter godkendt af GEP-
enheden jævnfør EPPO-guidelines. Dataanalyse sker med SAS proc GLM. Alle forsøg er som 
udgangspunkt parcelforsøg. Dog undersøges nye produkter, især bejdsemidler, i storskala 
forinden de implementeres i udbredt praksis. Resultaterne offentliggøres for så vidt angår of-
fentlige forsøg, i NBR's beretning og Oversigt over Landsforsøgene. 
 


