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Indledning og forsøgsplan 
BrugsfrØavlen af fabrikssukkerroer og kålroer 
foregår her i landet næsten udelukkende ved 
overvintring på såstedet. FØr den sidste ver
denskrig var den almindeligste udlægsmetode 
at så roerne i juli-august i brakjord, medens 
udlæg i dæksæd om foråret kun i ringe omfang 
blev benyttet. Under og i årene efter den an
den verdenskrig steg interessen imidlertid for 
udlæg af frØroer i dæksæd, tildels på grund af 
de hØjere kornpriser, men også på grund af 

gode erfaringer med denne udlægsmåde. 
For sukkerroernes vedkommende viste frØ

firmaernes avlsstatistik, at udlæg sået i dæksæd 
om foråret gav det største frØudbytte. For kål
roerne var det modsat, her gav udlæg i dæk
sæd ifØlge avlsstatistikken det mindste udbytte, 
men forskellen var ikke stor, og kunne ikke 
opveje værdien af en kornafgrØde i udlægsåret. 
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Spørgsmålet om den bedste udlægsmetode 
var imidlertid ikke blevet forsØgsmæssigt be
lyst, og inden for statens forsØgsvirksomhed 
gennemfØrtes derfor fra 1958 til 1965 en for
sØgsserie i fabrikssukkerroe og kålroe til be
lysning af dette forhold. 

Da man i praksis næsten ikke mere anvendte 
brak, men såede efter en tidlighØstet afgrøde, 
blev brak kun brugt ved forSØget ved Aarslev 
udlagt 1958. Fra og med udlæg 1959 blev føl
gende plan anvendt : 

Led l: Sommerudlæg efter konservesærter 
Led 2: Udlæg i byg, 150 kg pr. ha, dobbelt 

rækkeafstand. 

Forsøgsbetingelser 
Da både sukkerroe- og kålroeforsØgene blev 
gennemfØrt ved de samme forsøgssteder og i 
reglen i samme mark og bortset fra kvælstof-



gødskningen i hØståret gØdet ens, omtales for
søgene med begge arter samlet under forsØgs
betingelserne. 

ForsØgene blev gennemfØrt på lermuldet jord 
ved Aarslev, Lyngby, RØnhave og Tystofte. 
Ved Aarslev startedes forsØget med udlæg i 
1958, og hvor brak anvendtes forud for som
merudlægget. Fra og med udlæg i 1959 gen
nemfØrtes forsØgene efter forannævnte plan. 
Ved Lyngby og Rønhave begyndtes der med 
udlæg i 1959 og ved Tystofte med udlæg i 
1960. Ved Lyngby blev forsØget ikke gennem
fØrt de sidste 3 år. Desuden har flere forsØg 
måttet kasseres af forskellige årsager som man
gelfuld spiring og dårlig overvintring, og 
der foreligger således kun resultater fra 19 
forsØg i fabrikssukkerroer og 17 forsØg i kål
roer. 

Overvintringsforholdene var forskellige i for
sØgsårene, og i tabel l er opført gennemsnits
temperaturen i vintermånederne december, ja
nuar og februar ved de forskellige forsØgs
steder. 

Tabel J. Gennemsnitstemperatur i vintermånederne 

Vinteren Aarslev Lyngby Rønhave Tystofte 

1958-59 ..... 0,9 l, l 1,6 1,3 
1959-60 ..... 0,6 0,0 1,4 0,4 
1960-61 ..... 1,8 1,9 2,3 2,1 
1961-62 ..... 0,9 0,9 1,6 1, l 
1962-63 ..... -.;.3,8 -.;.3,9 -.;.3,3 -.;.3,6 
1963-64 ..... -.;.0,5 -.;.0,2 0,3 0,0 
1964-65 ..... 0,6 0,5 1,5 0,8 
Normal 
(1907-45) ... 0,6 0,3 1,0 0,8 

Nederst i tabellen er opfØrt normaltempera
turen (1907-1945) for de tilsvarende måneder 
ved de enkelte forsØgssteder undtagen RØn
have, hvor de meteorologiske målinger fØrst 
blev påbegyndt senere. Her er de tilsvarende 
normaltemperaturer for SØnderborg opfØrt. Af 
tabellen ses, at Aarslev og Lyngby havde de 
laveste og RØnhave de hØjeste gennemsnitstem
peraturer for vintermånederne. 

Vinteren 1958-59 var mild og med god 
overvintring. 

Vinteren 1959-60 havde i gennemsnit om-

tren t normal temperatur, men i perioder streng 
frost og med barfrost sidst i marts. En del 
frostskader forekom og værst i kålroerne. Kål
roeforsØget ved Lyngby måtte af denne grund 
kasseres. 

Vinteren 1960-61 var meget mild og gav 
gode overvintringsforhold. 

Vinteren 1961-62 var mild, dog med streng 
frost sidst i december og med barfrost i marts. 
Ret stor udvintring, især af kålroerne. Sukker
roerne overvintrede noget bedre, men de over
vintrede planter blev til gengæld mere svæk
ket end kålroerne af barfrosten i marts, og ud
byttet blev lavt. Intet forSØg kasseret. 

Vinteren 1962-63 var lang og streng og med 
meget dårlig overvintring. Af denne grund 
måtte både sukkerroe- og kålroeforsØget ved 
Tystofte kasseres. 

Vinteren 1963-64 var langvarig og ret kold, 
men med ret tilfredsstillende overvintring for 
normalt udviklede roer. 

Vinteren 1964-65 havde skiftende frost- og 
tØperioder, gennemsnitlig normal temperatur 
og tilfredsstillende overvintring. 

Som det fremgår af planen blev der fra og 
med udlæg i 1959 forud for sommerudlægget 
i led l taget en afgrØde af konservesærter. 
Denne blev høstet i juli måned, men uden for
sØgsmæssige udbyttebestemmelser. 

Såningen af roerne i led 1 blev gennemfØrt 
i tiden fra 25. juli til 1. august. I et enkelt for
søg, Lyngby 1959, dog fØrst den 4. august. 
Ved tilberedelsen af jorden efter hØstningen af 
ærterne har det i nogle forsøg og især i tØrre 
perioder været vanskeligt at opnå et godt så
bed, og spiringen blev da mangelfuld. Omså
ning blev i et par tilfælde forsøgt, som med 
sukkerroer ved RØnhave udlæg 1962 og kål
roer ved Tystofte udlæg 1963. I fØrstnævnte 
tilfælde blev bestanden god, men nåede ikke 
tilstrækkelig udvikling inden vinteren, så ud
vintringen blev total, og forsØget måtte kas
seres. I det andet tilfælde vedblev bestanden 
at være så tynd og uensartet, at forsØget også 
måtte kasseres. Tynd og uensartet bestand 
var også årsag til kassation af kålroeforsØget 
udlagt 1964 ved Tystofte. 
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Til dæksæd i led 2 blev benyttet en stiv
strået bygs art og en udsædmængde på 150 kg 
pr. ha. Ved såningen blev der lukket for hver 
anden såtragt, rækkeafstanden blev 20-25 cm. 
Dæksæden blev kun gØdet moderat med kvæl
stofgØdning, så lejesæd så vidt muligt blev 
undgået. 

Udlægget blev sået på tværs af dæksædens 
såretning og i reglen inden dæksædens frem
spiring. 

I et enkelt forsØg fandt såningen af roerne 
sted sidst i marts og i et par forsØg først i maj, 
men ellers i april måned og i gennemsnit for 
samtlige forsØg den 15. april. Om foråret har 
der normalt ikke været vanskeligheder ved 
fremskaffelse af et godt såbed, og spiringen 
har i næsten alle forsØg været tilfredsstillende. 
Dæksæden blev hØstet ved bindermodenhed, 
men uden forsØgsmæssig måling af udbyttet. 

Roernes udvikling har ofte været stærkt 
trykket af dæksæden, så de ved hØstningen af 
denne har været små og svage. For at bØde på 
dette, blev der i de fleste forsØg tilført fra 15 
til 30 kg N pr. ha i kalksalpeter efter dæks æ
dens hØst, og dette satte i reglen gang i væk
sten, så roerne nåede en mere passende ud
vikling inden vinteren. 

Der blev ved udlæg i dæksæd tilstræbt lidt 
stØrre såmængder end ved sommerudlæg uden 
dæksæd. Af sukkerroer blev der anvendt 15 
og 13 kg velspirende frØ pr. ha af stammen Ma
ribo P ved henholdsvis forårsudlæg i og som
merudlæg uden dæksæd. De tilsvarende ud
sædsmængder for kålroer var 5 og 4 kg vel
spirende frØ pr. ha af stammen Bangholm, 
Wilby øtofte. Der blev i alle forsØg anvendt 
almindelig roe række afstand på ca. 55 cm. Af
grØden blev renholdt ved radrensning og hånd
hakning. Udlæg i dæksæden gav i reglen lidt 
mere håndarbejde end udlæg uden dæksæd. 
Der blev ikke foretaget nogen tilstræbt ud
tynding af bestanden. Efterårsarbejdet afslut
tedes i reglen med en svag hypning af plan
terne. 

GØdskning med P og K blev i de fleste for
sØg foretaget både i udlægsåret og i høståret. 
og der blev givet fra 16 til 32 kg P i superfos-
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fat og 100 til 200 kg K i kaligØdning pr. ha 
pr. år. I enkelte forsØg blev der kun gØdet med 
p og K i udlægsåret, men så med tilsvarende 
større mængder. GØdskning med kvælstof i ud
lægsåret blev som tidligere nævnt kun anvendt 
i led 2 med moderate mængder til dæksæden 
og i de fleste forsØg med et mindre tilskud til 
udlægget efter dæksædens høst. I høståret blev 
der til sukkerroerne tilført ca. 210 kg og til 
kålroerne ca. 150 kg N pr. ha i kalksalpeter. 

Skadedyr- og sygdomsangreb har været hyp
pige. I kålroerne har navnlig angreb af glim
merbøsser, skulpesnudebiller og skulpegalmyg 
i hØståret undertiden været stærke. Disse an
greb bleV bekæmpet gentagne gange med 
sprØjtninger og pudringer med virksomme mid
ler, så skader af stØrre betydning blev und
gået. Både i kålroer og bederoer har angreb 
af bladlus været hyppige. I kålroerne har an
grebet af kållus i hØståret enten været svagt 
eller optrådt så sent, at det næppe har skadet 
frØudbyttet ret meget. Bekæmpelse har næsten 
aldrig været mulig af hensyn til giftfaren over 
for bierne. I bederoerne har angreb af bede
og ferskenlus i hØståret tit været stærke, men 
her blev de bekæmpet effektivt med kemiske 
midler, så direkte skader i form af mindre frØ
udbytte næppe har haft større betydning. I ud
lægsmarkerne blev det forsØgt at holde roerne 
fri for angreb af bladlus og andre insekter ved 
sprØjtning eller pudring med kemiske midler, og 
navnlig af hensyn til den overfØrelse af virus
smitte, der sker ved disse angreb. At det langt
fra altid lykkedes at holde roerne fri for virus
sygdomme vil senere blive omtalt og vist i 
tabel 4 og 7. Samtidig vil i tabel 4 blive vist 
optællinger fra de undertiden stærke angreb af 
bedeskimmel. 

I kålroerne har der i flere forSØg i udlægs
året om efteråret været stærke angreb af mel
dug, og altid værst i led 2, hvor roerne har 
været udlagt i dæksæd. Ved Aarslev blev der i 
5 forSØg givet karakter for angrebsgraden, og i 
gennemsnit gav det 1,8 og 4,4 for henholdsvis 
led 1 og 2, og hvor O = intet angreb og 10 = 
meget stærkt angreb. I enkelte forsøg har der 
i bederoerne været angreb af rust- og bladplet-



svampe og i kålroerne af krusesyge-galmyg- samt det fØlgende forår og igen ved høst fore-
gens og kålgallesnudebillens larver. Kålroerne taget en optælling af plante bestanden. ResuIta-
har desuden ofte været skadet af småfugle un- tet af disse optællinger og de beregnede over-
der modningen og især ved Lyngby. vintringsprocenter samt frØudbyttet fra de en-

ForsØgene har været anlagt med 5-6 fælles- keJte forsØg og gennemsnit i hkg rent frø pr. 
parceller og en parcelstØrrelse fra 30-60 m2 ha, er opfØrt i tabel 2. 

Tabel 2. Frøavlsforsøg med sukkerroer 

hkg rent frø Gns. antal planter på 1 m række pet. overvin-
Forsøgssted Ar pr. ha efterår 

led 1 led 2 led 1 led 2 

Aarslev 1959 50,1 42,5 15 13 
1960 51,4 46,3 13 10 
1961 41,4 45,9 22 24 
1962 7,9 11,3 16 19 
1963 36,8 14,4 28 23 
1964 43,7 45,2 15 28 
1965 29,3 26,6 19 24 

Lyngby 1960 36,9 25,7 29 33 
1961 35,1 19,2 16 14 
1962 11,0 17,2 12 13 

Rønhave 1960 43,4 39,7 13 12 
1961 50,5 47,6 16 13 

1962 23,8 19,5 17 16 
1963 28,3 47,8 9 19 
1965 28,7 33,4 24 25 

Tystofte 1961 57,1 61,8 11 13 
1962 33,8 42,8 16 29 
1964 36,0 38,5 16 29 
1965 26,2 45,4 

Gns .............. 35,3 35,3 17 20 

netto. HØstningen blev foretaget med segl, le 
eller slåmaskine, og frØroerne blev vejret på 
stativ eller bundet i neg o,g vejret i hobe. Af 
hensyn til skade af småfugle under vejringen 
blev kålroerne tildækket med frØballer. 

Efter tærskningen blev frØet sendt til D.L.F., 
Roskilde, hvor der efter rensningen af frØet 
blev foretaget en bestemmelse af renhed, spire
evne og frØvægt. En undtagelse herfra var for
søgene med kålroer ved Aarslev , hvor rens
ningen af frØet blev foretaget på forsØgsstedet. 

Forsøgsresultater 
Fabrikssukkerroer, Maribo P 
I forsØgene blev der i udlægsåret om efteråret, 

forår ved høst trede planter 
led 1 led 2 led 1 led 2 led 1 led 2 

14 11 93 85 
11 7 11 7 85 70 
19 20 17 18 86 83 
7 9 7 8 44 47 
9 3 8 2 32 13 

11 19 8 12 73 68 
11 10 9 9 58 42 
15 12 12 10 52 36 
13 6 12 5 81 43 
9 10 8 9 75 77 

12 12 Il 11 92 100 
16 13 12 11 100 100 
15 12 9 8 88 75 
7 16 4 11 78 84 

18 21 14 17 75 84 
10 11 6 9 91 85 
Il 22 8 16 69 76 
11 22 10 18 69 76 

12 13 10 11 74,5 69,1 

Af tabellen fremgår det, at frØudbyttet va
rierede noget fra forsøg til forSØg, men gen
nemgående var det dog godt. De lave frØud
bytter i 1962 ved Aarslev og Lyngby skyldes 
for en del, at roerne, trods ret hØj overvint
ringsprocent, om foråret var så svækket af 
barfrosten i marts, at udviklingen om somme
ren blev svag, og ved Aarslev korn dertil stærke 
angreb af bedeskimmel. Også ved Rønhave må 
det forholdsvis lave frØudbytte samme år til
skrives barfrosten i marts. 

Den strenge vinter 1962-63, hvor hovedpar
ten af Danmarks avl af bederoefrØ udlagt på 
blivestedet bortfrØs og blev omplØjet om for
året, medfØrte også meget dårlig overvintring 
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i fO'rsØgene ved Aarslev og Tystofte. Ved 
Aarslev var udvintringen værst i led 2, og det 
ringe antal overvintrede planter var der årsag 
til det lave udbytte. Ved TystO'fte var udvint
ringen så stærk i begge led, at forsØget som tid
ligere nævnt måtte kasseres. 

Ved gennemgang af frØudbytterne i de en
kelte forSØg ses det, at forholdet mellem led
dene vekslede stærkt. Således har led 1 i 9 
forSØg og led 2 i 10 forSØg givet det stØrste 
frØudbytte, og i gennemsnit for alle 19 forSØg 
gav begge led nØjagtig det samme. 

Af tabel 2 ses endvidere, at plantetætheden 
varierede en del fra forsøg til forSØg og tildels 
også mellem leddene. Endvidere ses det, at der 
i de fleste forSØg skete en større eller mindre 
reduktion af planteantallet i vinterens lØb og 
yderligere en mindre reduktion fra forår til 
hØst. Af de udregnede overvintringsprocenter 
ses det, at rO'erne i led 1 i de fleste forSØg og 
i gennemsnit for alle forSØg overvintrede bedre 
end roerne i led 2. Forskellen i gennemsnittet 
på 5,4 pet. er knap statistisk sikker. L.S.D. 
(95 pet.) = 6,2 pct. 

Ved i tabel 2 at sammenligne planteantallet 
om foråret med frØudbyttet ses det, at i de 18 
forSØg, hvor der Dm foråret var forskel på 
plantetætheden mellem leddene, gav det led 
med det hØjeste planteantal i alle tilfælde det 
hØjeste frØudbytte. Som det senere skal ses, har 
fO'rskel i sygdO'msangreb sikkert Dgså haft ind
flydelse på fO'rholdet mellem leddenes frøud
bytte, men resultaterne tyder dO'g på nO'gen af
hængighed mellem plantetæthed Dg frØudbytte, 
og at plan te antallet tilsyneladende ikke kan gå 
ret meget under ca. 10 pr. m række, uden at 
det går væsentligt ud O'ver frøudbyttet. Resul
tatet fra fDrsØget ved Aarslev i 1963 viser, at 
de gennemsnitlige 3 planter pr. m række, SDm 

ved avl på stiklingeroer anses for tilstrækkelig 
(L. Rasmussen 1949), i hvert fald ikke er nok 
ved avl på blivestedet. En af årsagerne hertil 
er sikkert, at det ved avl på blivestedet næsten 
er umuligt med så lille et planteantal at opnå 
den samme gDde fO'rdeling af roerne, sO'm det 
kan lade sig gøre ved udplantning af stik
lingeroer. Der er dO'g i tabellen flere eksempler 
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på hØje frØudbytter, når blO't det gennemsnit
lige antal frØprO'ducerende planter pr. m række 
var på 7-10, således det rekO'rdagtige udbytte 
ved Tystofte i 1961. 

Med det formål at kO'nstatere tilstedeværel
sen af en eventuel fO'rskel i rO'estØrrelsen mel
lem de tO' forsØgsled Dg eventuelt også at klar
lægge, hvilken rDestØrrelse, der bedst gennem
fØrer Dvervintringen, blev der i næsten alle for
søg både efterår O'g fO'rår pr. led O'ptaget 500 
planter, sO'm blev vejet individuelt efter fjer
nelse af bladene O'g vaskning af rDden. Plan
terne blev Dpgravet i værnerækkerne i hver 
parcel med 100 på hinanden følgende planter. 
Optagningen og vejningen af roerne blev om 
efteråret fO'retaget i nO'vember eller december 
O'g om foråret, så snart væksten begyndte, O'g 
det kunne ses, hvilke roer der endnu var i live. 

FO'r at få et overblik O'ver alle disse tal, O'P 
til 2000 enkeltvejninger pr. forsøg, blev disse 
delt Dp i grupper. Gruppernes størrelse er an
ført i tabel 3, hvor der som gennemsnit fO'r 
alle forsøg er opfØrt den procentiske fO'rdeling 
af rO'erne i disse grupper. 

Ved gennemgang af tallene i tabel 3 må man 
gøre sig klart, at grupperne ikke spænder Dver 
lige store intervaller. FØrste vægtgruppe går 
f. eks. kun fra 0-2 gram og anden sidste vægt
gruppe fra 51-100 gram. En rO'estØrrelse på 
en almindelig blyants tykkelse svarer til stØr
relsen 3-5 gram. 

SO'm det ses af tabellens øverste linier med 
gennemsnits tallene fra de 2 led efterår og fO'r
år, var der en mindre forskel i roestørrelsen 
mellem leddene. Om efteråret var der således 
kun 39,2 pet. af rO'erne i led 1 i gruppen 0-2 
gram mO'd 50,8 pet. i led 2. I alle de øvrige 
grupper var der derimO'd den største procentdel 
i led 1. Omtrent tilsvarende var fO'rholdet mel
lem de 2 led Dm foråret. Sammenlignes gen
nemsnitstallene af begge led i alle fO'rsØg midt 
i tabel 3 for efterårs- O'g forårsvejningerne ses 
det, at der skete et mindre fald fra efterår til 
forår i gruppen 0-2 gram, i de tO' følgende grup
per en lille stigning, gruppen 11-15 gram var 
kO'nstant, o,g i alle de fØlgende grupper skete der 
igen et mindre fald i den procentiske fO'rdeling. 



Tabel 3. Frøavlsforsøg med sukkerroer. 

Den procentiske fordeling af planterne i følgende vægtgrupper i gram 
Vægtgrupper i gram 

0-2 3-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-100 over 100 
gns. af alle forsøg 

Efterår led 1 .... 39,2 19,5 15,7 7,8 4,7 5,6 2,6 1,7 2,7 0,5 
» » 2 .... 50,8 18,3 12,2 5,6 3,7 3,8 1,8 1,4 2,0 0,4 

Forår » 1. ... 39,8 21,2 16,3 7,4 4,1 4,7 2,1 1,4 2,5 0,5 
» » 2 .... 46,0 21,8 13,9 5,9 3,8 3,8 1,9 1,3 1,4 0,2 

gns. af begge led i alle forsøg 
Efterår ......... 45,0 18,9 14,0 6,7 4,2 4,7 2,2 1,5 2,4 0,4 
Forår .......... 42,9 21,5 15,1 6,7 3,9 4,3 2,0 1,3 2,0 0,3 

gns. af begge led i 4 forsøg med under 50 % overvintrede planter 
Efterår ......... 50,9 21,9 14,5 5,4 2,7 2,9 1,0 0,4 0,3 0,0 
Forår .......... 45,7 28,3 16,9 5,2 2,0 1,6 0,3 0,0 0,0 0,0 

gns. af begge led i samme 4 forsøg med under 50 % overvintrede planter 
% overvintrede 

planter ...... . 29,3 58,0 55,1 44,7 

Forholdet mellem efterårs- og forårsforde
lingen i de enkelte forSØg varierede noget, men 
viste dog gennemgående den samme tendens 
som gennemsnittet. 

I anden og tredie nederste linie i tabel 3 er 
opfØrt gennemsnitstallene af begge led for de 
4 forSØg, hvor der i gennemsnit af begge led 
var mindre end 50 pct. overvintrede planter, 
og som det ses, var der også i disse forSØg den 
samme tendens, som i gennemsnit for alle for
sØg. Dog var der også her et mindre fald i 
gruppen 11-15 gram. 

Da vejningerne blev foretaget sent på efter
året og igen om foråret, så snart væksten be
gyndte, regnes der ikke med nogen vægtfor
Øgelse af betydning i den mellemliggende tid. 
At der i vinterens lØb skete en stigning i den 
procentiske andel af roerne i grupperne 3-5 
og 6-10 gram betyder ikke, at roernes antal 
i disse stØrrelser blev forØget i marken. Deres 
antal kan tilmed godt være gået tilbage på 
grund af udvintring, men antallet af roer i 
de andre grupper, som viste et fald i den pro
centiske andel fra efterår til forår, må i så fald 
være gået forholdsvis endnu stærkere tilbage 
på grund af udvintring. 

33,3 25,0 13,3 0,0 0,0 

Konklusionen af dette må da blive, at det 
var roestØrrelsen fra 3 og op til lOg, der i 
disse forSØg overvintrede bedst, og at roer un
der og navnlig over denne stØrrelse var min
dre vinterfaste og desto dårligere, jo mere stør
relsen afveg fra 3-10 gram. 

På grundlag af plantet ællingerne efterår og 
forår, hvis gennemsnitlige resultat står opfØrt 
i tabel 2 og den i tabel 3 opfØrte procentiske 
fordeling af planterne efterår og forår i for
skellige stØrrelsesgrupper, er beregnet, hvor 
stor overvintringsprocenten var inden for de 
forskellige grupper. Til sammenligning med den 
procentiske fordeling er der nederst i tabel 3 op
ført disse beregnede overvintringsprocenter for 
de 4 forSØg med under 50 pct. overvintrede 
planter i gennemsnit af begge led. Som det ses, 
stemmer disse overvintringsprocenter godt sam
men med konklusionen fra vejningerne. 

I næsten alle forSØg blev både efterår og for
sommer optalt planter angrebet af virus gulsot 
og bedeskimmel og ved Aarslev tillige af bede
mosaik. Resultatet af disse optællinger omreg
net i procent angrebne planter er opfØrt i ta
bel 4. En angrebsprocent på O kan godt dække 
over få angrebne planter i forsØget. 
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Tabel 4. Frøavlsforsøg med sukkerroer 

pet. planter angrebet af 
virus-gulsot bedemosaik bedeskimmel 

Forsøgs- efterår forår efterår forår efterår forår 
sted Ar led l led 2 led 1 led 2 led 1 

Aarslev 1959 7,6 9,5 
» 1960 4,4 11,0 25,8 30,0 0,1 
» 1961 14,4 10,5 12,5 10,4 O 
» 1962 11,4 12,1 9,3 4,8 O 
» 1963 8,9 3,6 15,7 6,7 O 
» 1964 2,7 3,7 2,8 0,6 O 
» 1965 1,5 0,6 3,6 2,4 O 

Lyngby 1960 4,4 8,8 
» 1961 O O O O 
» 1962 O O 2,4 0,8 

Rønhave 1960 1,8 2,4 3,3 4,3 
» 1961 O O 1,0 0,5 
» 1962 O O O O 
» 1963 O O O O 
» 1965 

Tystofte 1961 8,4 1,6 
» 1962 1,7 0,3 5,5 0,5 
» 1964 O O 0,3 0,2 
» 1965 O O 

Selvom der i udlægsåret blev foretaget gen
tagne beskyttelsessprøjtninger mod bladlus, har 
angrebene af virusgulsot været ret udbredte 
og navnlig ved Aarslev. Sbm det ses af ta
bellen har angrebet om foråret i de fleste for
søg været stærkest i led l, hvor roerne blev 
sået sidst i juli efter konservesærter og kun i 
det ene forSØg i 1959 og de 3 forSØg i 1960 
været stærkest i led 2. I 1960 har årsagen væ
ret det usædvanlige varme og tørre udlægsår 
1959 med de meget stærke bladlusangreb og 
den meget tidlige høst, hvor dæksæden i led 2 
blev høstet fØr såningen af roerne i led 1. 
HØståret 1960 var iøvrigt ved alle stationer 
det år med det stærkeste angreb af virussyg
domme. 

I flere forSØg ses en stigning iangrebspro
centen fra efterår til forår, og dette skyldes 
sikkert, at smitteoverfØringen skete så sent i 
udlægsåret, at der ikke var sikre symptomer 
ved efterårstællingen. I andre forSØg ses der
imod et fald fra efterår til forår, og årsagen 
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led 2 led l led 2 led 1 led 2 led 1 led 2 

2,9 6,1 
0,5 1,1 1,9 O O O 0,3 

O O O 1,2 0,8 3,2 2,3 
O O O 6,4 5,0 5,4 2,1 
O O O 5,7 3,5 8,1 4,3 
O O O O O 6,3 1,2 
O O O 0,8 1,0 14,2 13,1 

O O O O 

O O O O 

O O 0,8 0,3 
O O O O 
O O 0,5 0,5 
O O O O 

O O O O 

11,7 2,0 
11,7 l, l 26,2 5,4 

O O O O 

hertil må i disse forSØg være, at de smittede 
roer overvintrede dårligst. Der blev i hØståret 
kun foretaget sygdomsoptællinger om foråret 
eller forsommeren, når strækningen af frØ
stænglen var begyndt, så der forefindes ikke 
talmæssig udtryk for den forværring af syg
dommen, der i flere forSØg skete i hØståret. 

Angrebet af bedemosaik blev kun optalt ved 
Aarslev, og havde der kun ringe omfang. Kun 
i hØståret 1960 var der så meget angreb, at 
det kunne måles i procenter. Derimod var an
grebet af bedeskimmel mere udbredt og fore
kom ligesom virusgulsot navnlig ved Aarslev, 
men også Tystofte havde stærke angreb i 1961 
og 1962. Som tidligere nævnt var angrebet af 
virusgulsot i de fleste forSØg stærkest i led 1, 
og det samme var tilfældet med bedeskimme
len, og som det ses af tabellen, var det i alle 
forSØg med forskel på angrebsgraden, altid det 
samme led, der om foråret havde det stærkeste 
angreb af begge sygdomme. 

Ved at sammenligne frØudbytterne i tabel 2 



med procent angrebne planter i tabel 4, ses 
det, at det i de fleste forsøg var forsØgsleddet 
med det svageste angreb, der gav det største 
frØudbytte. Det modsatte forhold var kun til
fældet i 3 forsØg. 

Hvor stor disse angrebs betydning var for 
frØudbyttet, er det ikke muligt at belyse ud fra 
disse optællinger, men som nævnt foran har 
de sikkert sammen med plantetætheden været 
medvirkende til forholdet mellem leddenes frØ
udbytter i de enkelte forsØg. 

Iagttagelser fra marken tyder på, at for den 
enkelte frØplante var bedeskimmelen en langt 
alvorligere sygdom end virusgulsoten. Tidligt 
angreb af bedeskimmel medfØrte tit, at an
grebne planter slet ikke nåede at sætte frØ
stængler, hvorimod angrebne planter af virus
gulsoten nok var svækkede, men de satte altid 
frØstængler og gav et vist frØudbytte. 

Som tidligere nævnt blev der ved D.L.F., 

pet. pet. Frøvægt Plante- Strå-
Led renhed spire- mg højde udbytte 

evne em hkg pr. ha 

96 76 21,2 141 75 
2 96 77 21,7 141 67 

Ved disse kvalitetsundersØgelser samt målin
ger af stråhØjden kunne der ikke påvises nogen 
forskel mellem leddene. I stråudbyttet, der er 
ret værdilØs, var der en lille forskel. 

Kålroer, Bangholm, Wilby Øtofte 
I tabel 5 er opfØrt frØudbyttet fra de enkelte 
forsØg og gennemsnit i hkg pr. ha med 10 pet. 
vand og resultatet af plantetællingerne efterår, 
forår og ved høst samt de beregnede procent 
overvintrede planter. 

Tabel 5. Frøavlsforsøg med kålroer 

hkg frø pr. ha Gns. antal planter på l m række pet. overvin -
Forsøgssted Ar med 10 % vand efterår forår ved høst trede planter 

led l led 2 led l led 2 led 1 led 2 led 1 led 2 led 1 led 2 

Aarslev 1959 36,2 31,5 47 65 35 53 32 43 75 82 
» 1960 17,3 11,2 59 60 34 20 32 19 58 33 
» 1961 23,6 22,5 57 72 42 45 38 43 74 63 
» 1962 31,4 26,8 35 48 13 13 13 13 37 27 
» 1963 20,7 18,1 34 36 10 10 10 10 29 28 
» 1964 34,S 31,7 36 61 27 24 26 19 75 39 
» 1965 28,3 26,7 32 58 26 32 21 20 81 55 

Lyngby 1961 18,1 12,9 31 49 21 26 20 22 68 53 
» 1962 18,8 17,4 43 63 20 11 18 10 47 18 

Rønhave 1960 15,9 19,2 31 32 19 20 8 10 61 63 
» 1961 38,5 31,8 23 31 23 31 19 29 100 100 
» 1962 27,8 18,1 43 31 18 6 15 5 42 19 
» 1963 19,5 22,7 16 48 8 31 7 17 50 65 
» 1964 31,5 31,2 29 28 19 18 18 18 66 64 
» 1965 27,1 26,9 32 35 29 33 27 29 91 94 

Tystofte 1961 38,7 35,5 19 22 16 13 16 10 84 59 
» 1962 31,6 30,7 31 60 22 28 20 25 71 47 

Gns .............. 27,0 24,4 35 47 22 24 20 20 65, l 53,4 

Roskilde, foretaget bestemmelse af renhed, Som det ses af tabellen varierede frØudbyttet 
spireevne og frøvæ,gt. Gennemsnitsresultatet af også for kålroernes vedkommende en del fra 
disse underSØgelser samt plantehØjde og strå- forsøg til forsøg, men var dog gennemgående 
udbytte er opfØrt i fØlgende oversigt: godt. De forholdsvis lave udbytter ved Aars-
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lev i 1960 og især i led 2 skyldtes, som det 
senere vil blive omtalt, meget stærke angreb 
af kålroens gulmosaik. Ved Aarslev i 1963 var 
der meget stærke angreb af forskellige skade
dyr og især skade af skulpegalmyggens larver. 
De 2 forsØg ved Lyngby var under modningen 
stærkt hjemsØgt af småfugle, og skØnsmæssigt 
blev skaden vurderet til en udbyttenedgang på 
20-25 pet. Skaden blev vurderet til at være ens 
for begge led, i 1962 dog muligvis stærkest 
i led l, der dog alligevel gav det stØrste ud
bytte. Ved RØnhave i 1960 var barfrost sidst 
i marts meget hård ved roerne og svækkede 
dem stærkt, hvilket sikkert for en del var år
sag til det fOllholdsvis lave udbytte og den 
store reduktion i planteantallet, der skete fra 
forår til hØst. Det lave planteantal i led 2 ved 
RØnhave i 1962 og i led 1 i 1963 har sikkert 
noget af skylden for de forholdsvis lave ud
bytter i disse led. 

Ved gennemgang af frØudbytterne i de en
kelte forSØg ses det, at led l med sommerudlæg 
uden dæksæd i 15 af de 17 forSØg gav større 
og kun i 2 forSØg, RØnhave 1960 og 1963, 
mindre udbytte end led 2 med udlæg i dæk
sæd om foråret. I 1960 kan årsagen have væ-

ret stØrre skade i led l af den fØrnævnte bar
frost sidst i marts og i 1963 en noget dårlig 
frem spiring og dermed dårligere plantebestand 
end i led 2. Forskellen på 2,6 hkg frØ pr. ha i 
gennemsnit for samtlige forSØg er meget sikker. 
L.S.D. (95 pet.) = 1,7 hkg frØ. 

Plantetællingerne refereret i tabel 5 viser 
en meget stor variation i plantetætheden fra 
forSØg til forSØg og i enkelte forSØg også mel
lem leddene. Nogen antydning af hvor langt 
man kan gå ned med plantetætheden uden væ
sentlig indflydelse på udbyttet, giver forSØgene 
ikke, der er eksempler på store udbytter ved 
hØje plantet al om foråret, som Aarslev 1959 
og ligeså ved forholdsvis lave plantetal, som 
ved Aarslev i 1962 og Tystofte i 1961. Re
sultaterne fra forsØgene ved RØnhave i 1962 og 
1963 kunne dog tyde på, at de 6 planter pr. 
m række i led 2 i 1962 og de 8 planter i led 
l i 1963 var for lidt til at sikre maksimalt ud
bytte. 

Af optællingerne og de udregnede overvint
ringsprocenter fremgår det endvidere, at der 
i de fleste forSØg skete en ret stærk reduktion 
af planteantallet i vinterens løb, og yderligere 
en mindre reduktion fra forår til hØst. Af de 

Tabel 6. Frøavlsforsøg med kålroer 

Den procentiske fordeling af planterne i følgende vægtgrupper i gram 
Vægtgrupper i gram 

0-2 3-5 6-10 11-15 16-20 21-30 31-40 41-50 51-100 over 100 

Gns. af alle forsøg 
Efterår led 1 ...... 28,2 18,5 18,3 10,7 7,2 7,6 3,9 2,4 3,0 

» » 2 ...... 36,7 16,6 13,7 7,4 4,9 5,7 3,4 2,2 5,6 
Forår » l ...... 13,2 18,8 20,8 12,7 8,8 10,6 6,5 3,5 4,5 

» » 2 ...... 16,1 21,6 20,1 11,4 7,2 8,5 4,3 2,7 5,8 

Gns. af begge led i alle forsøg 
Efterår ........... 32,5 17,5 16,0 9,1 6,0 6,7 3,6 2,3 4,3 
Forår ............ 14,7 20,2 20,4 12,1 8,0 9,5 5,4 3,1 5,2 

Gns. af begge led i 5 forsøg med under 50 % overvintrede planter 
Efterår. . . . . . . . . . . 37,4 19,5 15,5 8,1 4,9 5,6 3,0 1,8 3,1 
Forår. . . . . . . . . . . . 14,3 23,9 22,2 12,9 7,4 8,3 4,2 2,2 3,6 

Gns. af begge led i samme 5 forsøg med under SO % overvintrede planter 
Ol" overvintrede 

0,2 
3,8 
0,6 
2,3 

2,0 
1,4 

1,1 
1,0 

planter. . . . . . . . . 12,8 39,3 49,3 59,5 56,5 50,0 50,0 33,3 35,7 20,0 
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udregnede overvintrings procenter ses det, at 
kålroerne ligesom sukkerroerne i de fleste for
søg og i gennemsnit for samtlige forsØg over
vintrede bedre i led 1 end i led 2. Forskellen 
på 11,7 pct. i gennemsnit er statistisk sikker, 
L.S.D. (95 pct.) = 7,6 pet. 

Som i forsØget med sukkerroer blev der på 
samme tid og måde og med samme formål i 
næsten alle forsØg optaget og vejet op til 500 
roer pr. led både efterår og forår, og den gen
nemsnitlige procentiske fordeling i tilsvarende 
grupper som i forsØget med sukkerroer er op
fØrt i tabel 6. Roestørrelsen på en blyants tyk
kelse svarer også i kålroerne til gruppen 3-5 
gram. 

Som det ses af tabellens Øverste linier med 
gennemsnitstallene for led l og 2 ved efterårs
og forårsvejningerne, var kålroerne, ligesom det 
var tilfældet med sukkerroerne, gennemgående 
større og bedre udviklet i led 1 end i led 2. 
Om efteråret var der således kun 28,2 pet. af 
roerne i led l i gruppen 0-2 gram mod 36,7 
pet. i led 2. I de Øvrige grupper op til 50 gram 
var der derimod den største procentdel i led 
1, men i de 2 grupper over 50 gram fandtes 
den største procentdel igen i led 2. Omtrent 
tilsvarende var forholdet mellem de 2 led 
gennemsnitstallene fra forårsvejningerne. 

Sammenlignes gennemsnittet af begge led i 
alle forSØg midt i tabel 6 fra efterår til forår 
ses det, at om efteråret var der ikke mindre 
end 32,5 pet. af roerne i gruppen 0-2 gram, 
og at dette tal om foråret var faldet til 14,7 
pet. I alle de efterfØlgende grupper stiger tal
lene fra efterår til forår, undtagen sidste gruppe 
med roer over 100 g, her falder det fra 2,0 
til 1,4 pet. 

Tallene fra de enkelte forSØg svarede nogen
lunde til gennemsnittet for alle forSØg, og som 
det ses af 2. og 3. sidste linie i tabel 6, hvor 
gennemsnittet af begge led i 5 forSØg med un
der 50 pct. overvintrende planter er opfØrt, vi
ser selv disse stærkt udvintrede forSØg den 
samme tendens som gennemsnit fra alle for
søg. Dog var stigningen fra efterår og til forår 
fOI1holdsvis stØrst i grupperne 11-15 og 16-20 
gram og derfra forholdsvis aftagende sti$ning 

til begge sider for disse 2 grupper og desto 
mere aftagende jo mere stØrrelsen afveg fra 
11-20 gram. 

Selvom der måske ikke helt kan ses bort 
fra, at der i roerne og navnlig i kålroerne kan 
være sket en mindre vækst i vinterens løb 
og især i milde vintre, og at denne eventuelle 
vægtforØgelse godt kan have forskubbet for
holdet mellem efterårs- og forårsfordelingen 
lidt, giver disse resultater dog et billede af 
hvilke roestØrrelser, der navnlig er udsat for 
udvintring. 

Konklusionen bliver da, at det ved frØavl af 
kålroer er stØrrelsen 11-20 gram, der bedst 
klarer overvintringen, men at også gruppen 6-
10 gram og grupperne 21-30 og 31-40 gram 
overvintrer forholdsvis godt. Især er det de helt 
små roer under 2 gram og de store roer over 
100 gram, der er udsat for udvintring. 

På lignende måde som i forsØget med suk
kerroer er der her i kålroerne beregnet over
v,intringsprocenter inden for de forskellige stør
relsesgrupper i de 5 forSØg med under 50 
pet. overvintrede planter, og disse tal er op
fØrt på nederste linie i tabel 6. Som det ses, 
stemmer de godt overens med konklusionen fra 
vejningerne. 

Forklaringen på den føromtalte dårligste 
overvintring af roerne i led 2 må være, at der, 
som det også kan ses af tabel 6, om efteråret 
i dette led i gennemsnit var 36,7 pet. af ro
erne i gruppen 0-2 gram mod kun 28,2 pet. 
i led 2. 

I lighed med sygdomstællingerne i forsøget 
med sukkerroer blev der også i kålroerne bå
de efterår og forår i de fleste forSØg foretaget 
optællinger af planter med symptomer på gul
og kålroemosaik. Resultatet af disse optællin
ger omregnet i procent angrebne planter er 
opfØrt i tabel 7. 

Tallet O i tabellen kan godt dække over gan
ske enkelte angrebne planter i forsØget, men 
angrebet var i så fald uden betydning for frØ
udbyttet. 

Som det ses af tabellen har udbredt angreb 
af disse virussygdomme kun fundet sted i få 
forsøg ved Aarslev og Tystofte og kun i 3 for-

109 



Tabel 7. Frøavlsforsøg med kålroer 

pet. planter angrebet af 
gulmosaik 

efterår 
Forsøgssted Ar led l led 2 led l 
Aarslev 1959 O 

» 1960 O 0,5 8,1 
» 1961 O O O 
» 1962 O O 5,5 
» 1963 O O O 

» 1964 O O O 
» 1965 O O O 

Lyngby 1961 O O O 
» 1962 O O O 

Rønhave 1960 O O O 
» 1961 O O O 
» 1962 O O O 
» 1963 O O O 
» 1964 
» 1965 

Tystofte 1961 O 
» 1962 O O O 

søg har procent angrebne planter ialt over
steget l. 

Optælling af sygdommene blev om efteråret 
i reglen foretaget i oktober måned, medens 
bladene endnu var friske, og om foråret i maj 
måned, inden roerne helt dækkede jorden. For 
gulmosaikkens vedkommende skete der en væ
sentlig stigning i angrebsprocenten fra efterår 
til forår, selvom der i den mellemliggende tid 
næppe var smittespredning af betydning, und
tagen måske umiddelbart forud for forårstæl
lingen. Dette skyldes antageligt, at mange 
roer blev smittet på et så sent tidspunkt, at 
sygdomssymptomerne ikke med sikkerhed kun
ne erkendes om efteråret. Selvom det samme 
må antages også at gælde for kålroemosaikken, 
ses her i et par forSØg et fald i angrebsprocen
ten fra efterår til forår, hvilket formentlig skyl
des, at kålroemosaiksmittede roer er mindre 
vinterfaste end sunde. 

Kun i forsØget ved Aarslev i 1960 betegne
des angrebet af virussygdomme Og særlig 
angrebet af gulmosaik som meget stærkt, og 
var som foran omtalt årsag til det lave frØ
Udbytte, navnlig i led 2, hvor der nærmest var 
tale om misvækst. Navnlig dette år skete der 
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kålroemosaik 
forår efterår forår 

led 2 led l led 2 led l led 2 
O O O 

40,6 O 0,4 O 0,1 
O O O O O 

5,3 0,5 0,3 O O 

O 0,1 0,1 0,6 0,4 
O O O O O 

O O O O O 
O O O O O 

O O O O O 

O O O O O 

O O O O O 

O O O O O 

O O O O O 

O 0,4 1,6 

O 0,1 0,2 2,2 1,4 

i forsøget ved Aarslev en forværring af an
grebet fra optællingerne i maj måned og til høst, 
og i led 2 nærmede angrebet sig da de 100 pro
cent. Kun i dette forsøg var der en væsentlig 
forskel i angrebet mellem de 2 led, og år
sagen hertil, og til i det hele taget meget stærke 
angreb må søges i det også under sukkerroerne 
omtalte ualmindelige varme og tørre udlægsår 
1959 med de meget stærke angreb af bladlus 
og i led 2 nærmede angrebet sig da de 100 pro
og andre skadelige insekter. Kålroemosaiksyge 
overfØres både af bladlus og ved mekanisk 
smitte. Gulmosaik overfØres ligeledes ved me
kanisk smitte, men den største smittespredning 
sker utvivlsomt af insekter med bidende mund
dele, først og fremmest jordlopper. Ved Aarslev 
1959 blev dæksæden i led 2 høstet 2 dage før 
såningen af roerne i led l, og selvom der ses 
helt bort fra en eventuel smitteoverføring al
lerede i dæksæden, har skadedyrene haft en 
periode fra dæksædens høst og indtil frem
spiringen af roerne i led l, hvor angreb og 
smitteoverfØringen kun var mulig på roerne i 
led 2. 

Ved det ret udbredte virusangreb ved Aars
lev i 1962 skete der ikke nogen væsentlig for-



værring af angrebet i sommerens lØb, og an
grebet havde sikkert kun ringe indflydelse på 
frØudbyttet. Det samme har sikkert været til
fældet for angrebet ved Tystofte i 1962. 

Som tidligere nævnt blev der i frøet ved 
D.L.F., Roskilde, foretaget bestemmelse af ren
hed, spireevne og frØvægt. Gennensnitsresul
tatet af disse undersØgelser samt plantehØjde og 
stråudbytte er opfØrt i fØlgende oversigt: 

pct. pct. Frøvægt Plante- Strå-
Led renhed spire- mg højde udbytte 

evne cm hkgpr.ha 

98 95 2,8 143 73 
2 98 95 2,8 134 63 

Der kunne ved disse kvalitetsundersØgelser af 
frØet ikke påvises nogen forskel mellem led
dene. Den gennemsnitlige plantehØjde og strå
udbytte viser, at roerne i led 1, som gav det 
største frøudbytte, også havde lidt længere og 
kraftigere vækst end roerne i led 2. 

Konklusion 
Blot plantebestanden er i orden, spiller det ved 
frØavl af sukkerroer kun en mindre rolle for 
frØudbyttets stØrrelse, om roerne er udlagt i 
dæksæd, byg, om foråret eller sået uden dæk
sæd sidst i juli efter en tidlighøstet afgrØde, 
der i forsØgene var konservesærter. 

Roer sået uden dæksæd sidst i juli nåede i 
de fleste forSØg en bedre udvikling inden vin
teren og var mere vinterfaste end roer udlagt i 
dæksæd, men blev til gengæld lidt stærkere 
angrebet af virusgulsot og bedeskimmel. 

Ved frØavl af kålroer på overvintrede plan
ter spiller udlægsmåden en større rolle for 
frØudbyttet end ved frøavl af sukkerroer. I de 
foran refererede forsØgsresultater gav som
merudlæg efter konservesærter i gennemsnit 
2,6 hkg frø mere pr. ha end udlæg i byg om 
foråret. Ligesom ved sukkerroerne nåede kål
roerne efter sommerudlæg i de fleste forSØg 
en bedre udvikling inden vinteren og var mere 
vinterfaste. 

Ved tilberedelsen af jorden forud for som
merudlæg uden dæksæd kunne det i tørre pe
rioder undertiden være vanskeligt at opnå et 
godt såbed, så spiringsbetingelserne for begge 
arter kunne blive tilfredsstillende. 

Summary 
Experiments with metllOds of laying down beets 
for sugar-mill use and swedes for seed-growing 
during the period 1958 to 1965 
During the years 1959 to 1965 a series of expe
riments with methods of laying down beets for 
sugar-mill use and swedes for seed-growing have 
been carried out at the State Research Stations 
according to the following plan: 
Section l: Laying down in summer af ter crop of 

peas for tinned food. The beets were 
sown ab out 29th July on an average. 

Section 2: Laying down in barley cover crop, 
150 kilos per hectare, double distance 
between rows. The beets were sown 
about 15th April on an average. 

The results of these experiments wilI appear from 
the tables 2 to 7. 

By seed-growing of sugar beets from wintering 
plants, the method of laying down does not in
fluence the yield of seed very much if only the 
plant stand is all right. In most experiments, su
gar beets laid down without cover crop at the end 
of July developed better before the coming of win
ter than beets laid down in cover crop in spring. 
They were more winter-hardy, but, on the other 
hand, more susceptible to attacks from virus 
yellow (Beta virus 4) and downy mildew (Perono
spora schachtii). 

By seed-growing of swedes from wintering 
plants, the method of laying down plays a more 
important part for the yield in seed than is the 
case by seedgrowing of sugar beets. On an ave
rage of the experiments, Iaying down in sum
mer af ter a crop of peas for tinned food gave 
an extra yield of 2.6 hectokilos of seed per hec
tare - as compared to laying down in a barley 
cover crop in spring. In most experiments, the 
swedes - as was the case with the sugar beets - de
veloped better before the coming of winter when 
Iaid down in summer than when Iaid down in a 
cover crop in spring. Furthermore, they were more 
winter-hardy . 
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