
Spiringsegenskaber hos forskellige bederoefrøtyper 

Ved Erik Augustinussen 

829. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Nærværende beretning omhandler undersøgelser og forsøg vedrørende spiringsegenskaber hos forskellige bede
roefrøtyper. Forsøgene er udført ved Lyngby og Roskilde i årene 1962-66. Beretningen er udarbejdet af viden
skabelig assistent, lic. agro. Erik Augustinussen, statens forsøgsstation ved Roskilde. 

Forstanderne ved Statens Forsøgsvirksomhed i Plantekultur 

Som et led i bestræbelserne på at mindske ar
bejdsomkostningerne i roernarken er det af stor 
betydning at finde frem til de frØtyper, der 
giver den korteste udtyndingstid. Denne afhæn
ger bl. a. af plantebestanden, der igen bestem
mes af udsædsmængde og fremspiring. 

For at roernarken kan give maximalt ud
bytte, må planterne stå enkeltvis og med en 
passende, regelmæssig afstand. Den nØdvendige 
udsædsmængde for opnåelse af fuld plantebe
stand efter udtynding vil stige progressivt med 
faldende fremspiringsprocent, idet der må tages 
hensyn til den tilfældige fordeling af de spi
rende frø (MØller Nielsen 1962); dermed vil 
antallet af overflØdige planter blive desto stør
re, jo lavere fremspiringsprocent, der må kal
kuleres med ved udsåningen. Et andet forhold 
af betydning er, at roefrØet eller rettere roefrØ
nØglet er en såkaldt falsk frugt bestående af 
1- flere frugter med hver l frØ. Af fler
frøede frØnØgler kan komme flere, tætstående 
roeplanter, og disse er stærkt medvirkende til 
at forlænge udtyndingstiden. De egenskaber, 
der må stræbes efter, er altså hØj spireevne og 
hØj enkimethed, men som det senere skal om
tales, er der et stærkt sammenhæng mellem 
spireevne og antal frø pr. frØnØgle, og det gæl
der derfor om, at en forbedring af den ene 
egenskab ikke sker på bekostning af den anden. 

For at kunne holde den nØdvendige udsæds
mængde så lille som mulig, er det af betyd
ning, at frØet fordeles regelmæssigt, hvilket 
bedst gøres med specialsåmaskiner. Det er der-

for vigtigt, at roefrØet tilpasses disse maskiners 
krav om ensartet størrelse og regelmæssig form. 

De metoder, der siden 40'erne er taget i an
vendelse for at bibringe roefrØet de ønskede 
egenskaber, omfatter bl. a. sortering (mekanisk, 
pneumatisk), segmentering, slibning og pillering 
(resume, se Rasmusson 1959). De ved statens 
forsØgsstationer ved Lyngby og Roskilde fore
tagne undersØgelser omfatter en lang række 
frØtyper, der hver især er dannet under anven
delse af en eller flere af de nævnte metoder. 
Udviklingen sker imidlertid hurtigt på dette 
område, så medens forsØgene har løbet, er der 
fremkommet nye og forbedrede former. Arbej
det med afprØvningerne kan derfor ikke be
tragtes som afsluttet, og nærværende beretning 
må nærmest opfattes som et grundlag for kom
mende underSØgelser. 

Resultaterne fra lignende forSØg udfØrt andre 
steder er behandlet senere i beretningen. 

Materiale og metoder 
Plantemateriale. Ved forsøgene er anvendt frØ 
af en række stammer af fabrikssukkerroe og 
fodersukkerroe. Det sorterede, slebne og spal
tede frø er for hovedpartens vedkommende 
leveret af Landbo- og Husmandsforeningernes 
frØsalg i Roskilde. I 1962 og 1963 er afprØvet 
sorteringer med vide grænser i overensstem
melse med, hvad der sælges til praktiske land· 
brug. For at opnå et mere eksakt kendskab til 
relationen mellem frØnØglestØrrelse og spiring, 
er der fra 1964 foretaget en yderligere sor-
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tering med snævrere grænser; alle sorteringer er 
foretaget på rundhullede sold. Udover sortering 
har det ikke været muligt at foretage nogen af 
de Ønskede behandlinger af frØet på forsøgssta
tionerne. Slibning og spaltning blev de 2 fØrste 
år udfØrt i Tyskland, senere her i landet. Pille
ret og monogermt frØ er leveret af AI S De 
danske Sukkerfabrikker. Alt frØ var afsvampet. 

Udsåning. Tilberedning af såbedet er udfØrt 
som almindelig praksis ved harvning og trom
ling. Såningen er så vidt muligt udfØrt til nor
mal såtid for bederoer, men blev af forskellige 
årsager lidt forsinket de fØrste 3 år. I hvert 
forSØg var der 4-5 gentagelser a 200 frØnØg
ler. I 1962 ud såedes frØet med almindelig hånd
såmaskine, hvilket umuliggjorde at skelne mel
lem kimplanterne fra de enkelte frØnØgler. De 
fire sidste år er frØet udsået med Monodrill 
(H. Fiihse & Co., Duren/Rheinland) med en 
frØafstand på ca. 5 cm og en sådybde på ca. 
2 cm. Der er i enkelte tilfælde forekommet 
dobbeltbelægning, men i tvivlstilfælde er plan
ter og frØnØgler gravet op for at konstatere til
hØrsforholdet. På grund af disse opgravninger 
har det kun været muligt at foretage en op
tælling. 

Optællinger. De laboratoriernæssige under
sØg~lser af bederoefrØet er foretaget af Stats
frØkontrollen. De har omfattet bestemmelse af 
1000-kornsvægt, spirehastighed, spireevne og 
antal spirer pr. frØnØgle. 

I marken er foretaget optælling af plante
steder og antal spirer pr. plantested, hvorimod 
der ikke er gjort forSØg på at undersØge de 
spirende frØnøglers fordeling, idet den afhæn
ger af den anvendte såmaskines effektivitet 
(om den teoretiske fordeling se MØller Nielsen 
1962 og Neeb 1963). Dato for såning og op
tælling i marken fremgår af de enkelte ta
beller. 

I beretningen er anvendt en del udtryk, hvit 
definition fremgår af fØlgende oversigt: 

Spirehastighed: Procent nØgler med mindst 
l spire efter 6 dage i laboratorium ved vekslen
de temperatur (8 timer ved 30°, 16 timer ved 
20°). 
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Spireevne: Procent nØgler med mindst 1 spire 
efter 10 dage i laboratorium. 

Kimsum: Antal spirer pr. 100 frØnØgler (labo
ratorium). 

MKT = Middelkimtal: 
Kimsum 

Spireevne 

Fremspiring i mark: Antal nØgler pr. 100 ud
såede med mindst l spire. 

Markkimsum: Antal spirer pr. 100 udsåede 
frØnØgler i mark. 

Markfremspiring X 100 
Rel. markjremspiring: 

Spireevne 

. .. Markkimsum X 100 
Rel. kzmjremspmng: ------- - -- ---

Kimsum 
Enkimethed: Pet. spirede eller udsåede frØ

nØgler med l spire (nærmere angivelse i 
hvert enkelt tilfælde). 

Fejl på spiret allen e kan dels bero på forsØgs
fejl i laboratorium eller mark, dels på den sta
tistiske usikkerhed ved udtagning af frønØgler 
til forsØgene. Angående sikkerhedsgrænser for 
sidstnævnte fejlkilde, se Zislavsky (1957). 

Spiringsbetingelser: Bederoefrøets fremspi
ring i marken er påvirket af en række ydre 
faktorer beskrevet af Fischnich, Grimm og 
Thielebein (1959). Blandt disse indtager jord
bunds- og klimaforhold en fremtrædende plads. 
Om vækstbetingelserne i forsØgs årene kan op
lyses fØlgende: 

1962: Såbedet var ubekvemt, jorden hård og 
knoldet. Temperaturen var ret lav gennem hele 
forSØgsperioden, nedbØrsmængden en smule la
vere end normalt, men jævnt fordelt. 

1963: Såbedet var ret godt, jorden var tilpas 
fugtig, særlig i sidste halvdel af perioden. Ned
bØren var meget sparsom og faldt i første halv
del af forsØgsperioden. 

1964: Bekvemt såbed. Temperaturen var ret 
lav i den første uge, resten af perioden var den 
noget højere. NedbØren nåede knap op på nor
malen og faldt næsten udelukkende sidst i pe
rioden. 

1965: Såbedet var bekvemt. Temperaturen 
var ret lav gennem hele perioden. Stor ned
bØrsmængde, der hovedsagelig faldt midt i pe
rioden. 



Tabel 1. Forskellige sorteringer af frø fra 4 bederoestammer, 1963 

Sået 9-24/5, optalt 29/5-10/6 

Usorte- 3,50- 3,50- 3,50- 4,00- 4,00- 4,00- Slebet 
ret 4,50 4,75 5,00 5,00 5,50 6,00 frø 

mm mm mm mm mm mm 3,00-
4,00 mm 

1000-korns- Hvid 0tofte, storfrøet 18,1 14,4 15,5 16,2 18,5 21,2 22,4 
vægt, g )} småfrøet 13,5 14,1 16,0 15,9 20,7 22,6 23,3 

Rød 0tofte .......... 14,7 12,6 15, l 15,8 20,0 20,1 23,0 11,7 
Pajbjerg Korsroe P ... 23,6 14,1 15,6 18,2 19,8 22,1 23,4 14,4 
Hinderupgaard ....... 20,7 14,6 16,1 16,6 19,7 21,9 22,5 13,1 

Spireevne, Hvid 0tofte, storfrøet 94 93 95 95 95 97 97 
pct. )} småfrøet 77 86 90 90 95 95 95 

Rød 0tofte .......... 77 76 77 82 87 89 85 64 
Pajbjerg Korsroe P ... 80 73 78 78 85 86 87 70 
Hinderupgaard ....... 89 87 85 87 87 88 92 75 

Middel- Hvid 0tofte, storfrøet 1,74 1,57 1,65 1,65 1,76 1,93 1,86 
kimtal » småfrøet 1,51 1,51 1,67 1,62 1,89 1,87 1,93 

Rød 0tofte .......... 1,90 1,68 1,78 1,82 2,07 2,06 2,14 1,50 
Pajbjerg Korsroe P ... 1,78 1,41 1,44 1,60 1,61 1,69 1,72 1,37 
Hinderupgaard ....... 1,90 1,74 1,75 1,76 1,92 1,99 2,04 1,65 

Fremspiring Hvid 0tofte, storfrøet 73 65 65 62 75 72 71 
i mark, pct. » småfrøet 37 43 37 39 46 55 49 

Rød 0tofte .......... 43 39 48 49 58 52 58 40 
Pajbjerg Korsroe P ... 58 45 50 57 62 64 67 44 
Hinderupgaard ....... 74 63 70 78 68 79 81 48 

Re!. frem- Hvid 0tofte, storfrøet 78 70 68 65 79 74 73 
spiring, » sli1åfrøet 48 50 41 43 48 58 52 
nøgler, pct. Rød 0tofte .......... 56 51 62 60 67 58 68 63 

Pajbjerg Korsroe P ... 73 62 64 73 73 74 77 63 
Hinderupgaard ....... 83 72 82 90 78 90 88 64 

Enkimethed i Hvid 0tofte, storfrøet 37 46 45 41 41 45 34 
mark, pct. » småfrøet 63 56 56 58 48 44 46 
af spirede Rød 0tofte .......... 43 60 37 49 43 43 39 54 
nøgler Pajbjerg Korsroe P ... 63 66 63 60 58 57 51 73 

Hinderupgaard ....... 42 40 34 40 32 37 37 55 

Enkimethed i Hvid 0tofte, storfrøet 28 30 30 26 31 32 24 
mark, pct. » småfrøet 23 24 21 22 22 24 23 
af udsåede Rød 0tofte .......... 19 23 18 24 25 22 22 22 
nøgler Pajbjerg Korsroe P ... 37 30 31 34 36 36 34 32 

Hinderupgaard ....... 31 26 24 31 22 29 30 26 
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1966: Bekvemt såbed. Temperaturen var ret 
lav i fØrste og sidste, noget hØjere i midterste 
trediedel af perioden. Nedbørsmængden var 
knap middel, men ret jævnt fordelt. 

Gennemsnitstemperatur og nedbØr for de en
kelte dØgn i forsØgsperioderne fremgår af fi
gurI. 

l"" ,,'::, ~'~f 
::C:=~C:~~'~I; 
:ii~,,::ll: 
i" , , , , : : : , 'I , , , , , ',', , , : , , ,"I' , , :~ J: 
:ii

l

' '(', :, :"" ":'",'",, ,~: J: 
3/5 31/5 

Fig. 1. Gennemsnitstemperatur og nedbør i forsøgs
perioderne. 

Resultater 
Sorteringer. Der er gennemfØrt en lang række 
forsøg med forskellige stØrrelsessorteringer af 
bederoefrØ; her skal omtales nogle få forsØg, 
der viser de karakteristiske træk. 

I 1963 foretoges en sammenligning af for
skellige stØrrelsessorteringer af 4 foderbede
stammer (tabel 1). Af Hvid øtofte deltog frØ 
fra såvel et storfrøet som et småfrØet parti. 
Grænserne for de enkelte sorteringer er tem
melig vide, hvilket medfØrer risiko for skæv 
fordeling inden for sorteringerne. Stammernes 
1000-kornsvægte er meget nær ens i sorterin
,gerne, men det kan ikke udelukkes, at skæv
heder i fordelingen har elimineret evt. stamme
forskelle. Den gennemsnitlige 1000-kornsvægt 
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varierer jævnt fra ca. 14 for den mindste sor
tering til ca. 23 for den største.Pajbjerg Kors
roes hØje lOOO-kornsvægt for usorteret frØ skyl
des indholdet af frØnØgler med tri- og tetra
ploide frØ, idet disse gennemsnitligt er større 
end frØnØgler med diploide frØ. Laboratorie
spireevnen varierer kun ganske lidt med frØ
stØrrelsen, mest hvor niveauet for spireevnen 
er lavt. Middelkimtallet ligger omtrent ens for 
stammerne i de enkelte sorteringer, kun Paj
bjerg Korsroe P ligger lavere, hvilket skyldes 
indholdet af polyploide frØ. Middelkimtallet 
indvirker stærkt på fremspiringen i marken, 
hvilket ses af stigningen i den relative spire
evne for stigende frØstØrrelse. Enkimetheden i 
marken, beregnet på spirede frØnØgler, falder 
med stigende frØstØrrelse fra ca. 55 til ca. 42 
i gennemsnit for de fire stammer. Beregnet på 
grundlag af de udsåede frØnøgler er enkimet
heden derimod praktisk taget ens for alle sor
teringer, nemlig i gennemsnit 27-30 pct. Hos 
Paj bjerg Korsroe P har de forholdsvis lave 
middelkimtal bevirket, at enkimetheden er stør
re hos denne end hos de andre stammer. 

StorfrØet og småfrØet Hvid Øtofte stammer 
fra 2 forskellige partier, men burde alligevel 
kunne sammenlignes, idet begge partier, så vidt 
det har kunnet konstateres, er avlet på dele af 
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Fig. 2. Forholdet mellem 1000-kornsvægt og frø
nøglestørrelse i 3 bederoestammer, Lyngby 1964. 
Åbne signaturer: slebet frø, fyldte signaturer: ikke
slebet frø. 

0--0 Pajbjerg Korsroe P, [:,----[:, Hvid 0tofte, 
\1-'-'-'-\1 Hinderupgaard. Sået 14{5, optalt 9{6. 
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Fig. 3. Laboratoriespireevne, iøvrigt som fig. 2. 
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Fig. 5. Markfremspiring, iøvrigt som fig. 2. 
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Fig. 6. Re!. markfremspiring, iøvrigt som fig. 2. 
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Fig. 7. Pct. spirede nøgler med l kim i mark, iøvrigt 
som fig. 2. 
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Fig. 8. Pet. ud såede nøgler med l kim i mark, iøvrigt 
som fig. 2. 
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Fig. 9. Pct. udsåæde nøgler med l kim i laborato
rium, iøvrigt som fig. 2. 

samme parti stamfrø. Det skulle altså ikke 
kunne være genetiske forskelle, men udeluk
kende forskellige dyrknings- og hØstvilkår, der 
har betinget forskellen i 1000-kornsvægten. Det 
ses tydeligt, at medens det småfrØede parti er 
fuldt på hØjde med det storfrØede under ide
elle laboratorieforhold, er fremspiringen i mar
ken væsentligt dårligere. Spiringskvalitetens af
hængighed af partiets gennemsnitskornstørrelse 
gælder kun inden for den enkelte stamme; små
frØede stammer har ofte en særdeles god mark
spireevne (eks.: Maris Vanguard, tabel 4). 

Som eksempel på forSØg med snævrere sor
teringsgrænser er valgt et fra 1964 med 3 
stammer: Pajbjerg Korsroe P, Hvid øtofte og 
Hinderupgaard. Frøet blev sorteret i størrelser 
med 0,5 mm intervaller, ialt 6 sorteringer mel
lem 3 og 6 mm. Resultaterne er indtegnet i 
diagrammer med frøstØrrelsen som abcisse (fig. 
2-9). 1000-kornsvægten stiger svagt progressivt 
med frøs tørrelsen, og de 3 stammer fØlges ret 
nøje gennem alle sorteringerne. Som i 1963 har 
Pajbjerg Korsroe P i fO'rhold til de andre stam
mer haft et lavt middelkimtal, hvilket har be
virket en lavere spireevne og lavere markfrem
spiring, men til gengæld større enkimethed end 
hos Hvid øto.fte og Hinderupgaard. Som det 
foregående år falder enkimetheden, beregnet 
på spirede frØnøgler, med stigende frØstØrrelse, 
medens enkimetheden, beregnet på ud såede 
nØgler, er næsten ens for alle størrelser. Dette 
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gælder ikke for laboratoriespiringen; her får 
man en stærkt faldende enkimethed for sti
gende frøstørrelse. 

I forbindelse med et udbytteforsØg er der i 
årene 1964-66 udført markspiringsundersØge1-
ser på forskellige stØrrelsessorteringer af Paj
bjerg Korsroe P (tabel 2). Som tidligere nævnt 
afhænger frØnØglestørrelsen i nogen grad af 
frøenes kromosomtalstrin, og derfor vil de 3 
ploidiformer optræde med forskellig hyppighed 
i sorteringerne. I 1965 og 1966 er der foretaget 
kromosomtælIinger, og resultatet fremgår af 
tabel 2 øverst. De diploide frØs procentiske an
del falder, medens de tetraploides andel stiger 
med frØnØglestØrrelsen. De triploide frø ind
tager en mellemstilling, idet de når deres maxi
male andel i gruppen 4,0-5,0 mm. Forholdet 
kompliceres af, at de polygerme frØnØgler kan 
indeholde frØ af samme ploidiform eller frØ af 
2 ploidiformer, nemlig 2n+3n eller 3n+4n. 
Da der ikke er skelnet mellem ploidiformerne 
inden for de enkelte sorteringer, kan man kun 
få en formodning om kromosomtallets indvirk
ning på spiringen ved at sammenligne med 
rent diploidt frØ. Resultaterne i tabel 2 må der
for betragtes som en sum af ploidisammensæt
ningens og sorteringens virkninger. Markfrem
spiringen var i 1964 dårlig, i 1965 ret god og 
i 1966 god. Dette hænger i nogen grad sam
men med spireevnen, men også de ydre kår har 
været stærkt medvirkende. Enkimetheden i 
marken, beregnet på spirede nØgler, har været 
meget konstant for de tre år, hvorimod ni
veauet for enkimetheden, beregnet på udsåede 
nøgler, ligger betydeligt hØjere j de to sidste 
år end i 1964. I 1965 og især i 1966 ligger 
enkimetheden i sorteringen 4,0-5,0 mm bety
deligt højere end i de andre sorteringer, noget 
der måske skyldes det hØje indhold af tri
plaider. 

Forsøg med kastesortering er udført med 
såvel ubehandlet, sorteret frØ som slebet frØ, 
men i intet tilfælde er opnået en forbedring af 
spireevnen. Resultatet af et karakteristisk for
søg er anfØrt i tabel 3. Det er her spaltet frØ, 
der er kastesarteret, men der er <ingen sikker 
forskel at spore efter behandlingen. 



Tabel 2. Forskellige sorteringer af Pajbjerg Korsroe P 1964-1966 

Sådato Optællingsdato 
1964 ............ 14/5 8/6 
1965 ............ 29/4 2/6 
1966 ............ 3/5 26/5 

Slebet Ikke slebet 
AT 3,5-4,5 3,5-4,5 3,0-4,0 4,0-5,0 5,0-6,0 

mm mm mm mm mm 
Procentvis fordeling efter 2n 1965 28 42 48 29 23 
kromosomtalstrin 3n » 52 39 36 45 43 

4n » 20 19 16 26 34 
2n 1966 47 42 44 32 24 
3n » 37 42 34 46 42 
4n » 16 16 22 22 34 

lOOO-kornsvægt, g 1964 16,2 l3,0 10,5 19,3 30 
1965 19,1 14,7 10,6 19,9 35 
1966 18,3 15,8 15,4 25,3 36 

gens. 17,9 14,5 12,2 21,5 34 

Spireevne, pet. 1964 63 70 55 74 86 
1965 80 76 67 81 90 
1966 78 77 71 85 93 

gens. 74 74 64 80 90 

Middelkimtal 1964 1,37 1,34 1,25 1,54 1,95 
1965 1,55 1,40 1,31 1,52 2,04 
1966 1,46 1,45 1,42 1,66 2,03 

gens. 1,46 1,40 1,33 1,57 2,01 

Fremspiring i mark, pct. 1964 30 27 24 26 35 
1965 56 37 30 54 68 
1966 42 44 39 74 83 

gens. 43 36 31 51 62 

Re!. fremspiring, nøgler, pet. 1964 48 39 44 35 41 
1965 70 49 45 67 76 
1966 54 57 55 87 89 

gens. 57 48 48 63 69 

Re!. fremspiring, kim, pct. 1964 45 36 42 34 33 
1965 60 43 42 61 61 
1966 47 50 51 76 73 

gens. 51 43 45 57 56 

Enkimethed i mark, pct. af 1964 73 78 79 58 52 
spirede nøgler 1965 72 79 81 66 50 

1966 76 75 71 64 50 
gens. 74 77 77 63 51 

Enkimethed i mark, pet. af 1964 22 21 19 15 18 
udsåede nøgler 1965 40 29 24 36 34 

1966 32 33 28 48 41 
gens. 31 28 24 33 31 
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Tabel 3. Slebet frø og spaltet frø med og uden kaste
sortering 

Hvid 0tofte, 1962. Sået 15/5, optalt 13/6. 

1000-kornsvægt. .. 
Spireevne ........ 
Middelkimtal. .... 
Kim/IOO frø i mark 

Slebet frø Spaltet frø Spaltet frø, 
3,00-4,00 3,00-4,00 3,00-4,00 

mm mm mm 
kastesort. 

16,0 11,9 12,2 
78 85 82 

1,53 1,29 1,33 
33 28 30 

Teknisk monogermt frø. Under denne beteg
nelse sammenfattes frØ, de'r ved mekanisk be
handling, især spaltning og slibning, har op
nået en hØjere enkimethed. Spaltning af roefrØ 
har aldrig vundet stor udbredelse her i landet, 
men er i en del forsøg, udfØrt i 1962 og 1963, 
sammenlignet med slibning og sortering. Tabel 
3 viser et typisk eksempel. Ved samme størrel
sessortering er 1000-kornsvægten for spaltet frØ 
lavere end for slebet frØ på grund af den mere 
uensartede form. Spireevne og fremspiring af 
kim i marken er praktisk taget den samme, 
hvorimod midde1kimtaIIene udviser en forskel, 
der var karakteristisk på det tidspunkt: ca. 1,5 
for slebet frØ og ca. 1,3 for spaltet frØ. Frem
spiringen var iØvr,igt for alle frØtyper ringe på 
grund af den ubekvemme jord. 

I alle forsØgene med sorteringer er der fore
taget sammenligning med slebet frØ. I forsøget 
fra 1963 (tabel 1) ligger grænsen for det slebne 
frø O,S mm lavere end for den mindste sor
tering. Alligevel ligger de to frøtyper nogen
lunde ens med fremspiringen, undtagen for 
Hinderupgaards vedkommende, hvor det slebne 
frø har klaret sig dårligere end det sorterede. 
Enkimetheden, beregnet på udsåede nØgler, har 
været ens for slebet og sorteret frØ. 

I forSØget med de 3 stammer i 1964 (figur 
2-9) kan de samme størrelsessorteringer af sle
bet og ikke-slebet frØ direkte sammenlignes. 
1000-kornsvægten viser tendens til at være 
hØjest ved slebet frø; for spiringens vedkom
mende har der ikke været afgørende forskelle 
hos Pajbjerg Korsroe P og Hvid 0tofte, me
dens slebet frØ af Hinderupgaard, som i 1963, 
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udviser ringere spireevne end ikke slebet frØ. 
Muligvis har ned slibningen været for hård for 
de ret store frØnØgler. I de 3 års undersØgelser 
med Pajbjerg Korsroe P (tabel 2) er der af 
ikke slebet frØ medtaget en fraktion fra 3,5-
4,5 mm til sammenligning med det slebne frØ. 
1000-kornsvægten er størst for slebet frø i alle 
tre år, hvorimod spireevnen ikke udviser noget 
konstant forhold. Dette beror muligv'is på 
sammensætningen med hensyn til ploidiformer. 
I det ikke slebne frø forekommer de 3 former 
i praktisk taget samme forhold i de 2 år, hvor 
der er foretaget kromosombestemmelse, me
dens der er stor forskel hos det slebne frØ· 
Sammensætningen afhænger her af, om der er 
brugt store eller små nØgler som udgangsmate
riale for slibningen. Enkimetheden er sandsyn
ligvis påv1irket af forholdet mellem ploidifor
merne, idet den selv ved de hØje markspirings
procenter i 1965 og 1966 har været meget hØj 
i alle sorteringer. 

Genetisk monogermt frØ. Her ,j landet er 
genetisk monogermt frØ kun kommet på mar
kedet for fabrikssukkerroernes vedkommende. 
I 1965 udsåedes 12 prØver af en fabrikssukker
roe, og der opnåedes følgende gennemsnitstal: 

1000-kornsvægt. . .. . . .. . . . 14,0 
Spireevne, pct.. . . . . . . . . . . . 69 
Middelkimtal. . . . . . . . . . . . . 1,27 
Markfremspiring, pet. . . . . . 26 
Rel. » » . . . . . 38 
Pet. udsåede frønøgler med 

1 spire.. . . . . . . . . . . . . . . . 2\ 
Pct. spirede frønøgler med 

l spire.. . . . . . . . . . . . . . . . 83 

Blandt 15 sukkerroestammer til fabriksbrug, 
som udsåedes i 1966, fandtes 4 monogerme 
stammer, nemlig nr. 10, 13, 14 og 15 i tabel 4. 
Sammenlignet med de øvrige stammer i forsØ
get har de lavere 1000-kornsvægt, spireevne og 
middelkimtal. Enkimetheden i marken (spirede 
frØnØgler) ligger meget nær 100 pct., men kan 
ikke opveje den lavere markfremspiring. I pct. 
af de udsåede frØnøgler har de 4 monogerme 
stammer i gennemsnit givet 36 pet. fritstående 
planter, medens de øvrige 11 har givet 39 pet. 



Tabel 4. Sukkerroestammer, 1966. Sået 3/5, optalt 31/5 

1000- Spire-
korns- evne, 
vægt, g pct. 

I. Maribo Poly lot nr. 16402 ..... 23,3 86 
2. » » » » 15242 ..... 22,1 90 
3. » » » » 16232 ..... 16,4 80 
4. Kleinwanzleben Po ly beta ..... 21,4 82 
5. » Saechapoly ... 26 71 
6. » Megapoly .... 25 66 
7. Sandby S .. " ............... 23,3 84 
8. HilleshOg Polyploid .......... 28 84 
9. Polyrave .................... 18,7 93 

10. Solorave .................... 10,1 74 
11. Camkilt .................... 14,8 83 
12. Maris Vanguard. . ........... 16,2 96 
13. Kleinwanzleben Monobeta .... 11,7 76 
14. Hilleshog monotri. ........ , .. 10,9 78 
15. Maribo monogerm 16443 . , ... 13,9 71 

Sukkerroestammernes markspiringsprocenter er 
ganske hØje, hvi'lket for en del skyldes meget 
gunstige spirebetingelser. For alle stammernes 
vedkommende er der udsået en usorteret vare, 
som anvendes i udbytteforsØgene. 

Pilleret frØ. Med pilleret sukkerroefrØ er der 
udført forSØg i 1964-66. Hvert forSØg omfatter 
10-11 forskellige pillemasser, der er anvendt på 
samme frømateriale, slebet frØ i størrelsen 3,5-
45 mm. Da der endnu eksperimenteres med 

Fremspi- Rel. frem- Enkimethed i 
MKT ring i spiring mark, pct. af 

mark, pct. nøgler spirede udsåede 
pct. nøgler nøgler 

1,58 64 74 68 44 
1,58 59 66 67 39 
1,56 56 70 65 37 
1,39 53 65 68 36 
1,58 54 76 68 37 
1,76 44 67 63 27 
1,44 52 62 72 38 
1,69 63 75 64 40 
1,55 70 75 65 45 
1,07 31 42 94 29 

1,59 51 61 76 39 
1,75 66 69 69 45 
1,05 47 62 95 45 
1,03 42 54 93 39 
1,15 36 51 88 31 

forskellige sammensætninger, er de pillerede 
prØver samlet under eet i tabel 5. Laboratorie
spiringen blev i 1964 udført med for lille vand
tilsætnin,g til de pillerede frØ, derfor er den 
målte spireevne for lav. I 1966 var der til 3 af 
pillemasserne tilsat iltningsmiddel; disse prØver 
er anført for sig. 
Pillemassen har forØget frØnØglernes vægt til 
det dobbelte uden at diameteren har forandret 
sig væsentligt, idet en stor del af massen har 

Tabel 5. Pilleret bederoefrø, 1964-1966 

1000- Spire- Fremspi- Rel. frem- Enkimethed i 
korns- evne, MKT ring i spiring mark, pct. af 
vægt, g pet. mark, nøgler spirede udsåede 

pct. pct. nøgler nøgler 

1964, s. 14/5, opt. 10/6 ikke pilleret 18,2 82 1,49 34 42 61 21 

pilleret 44,6 (72) (1,41) 38 53 66 25 

1965, s. 29/4, opt. 2/6 ikke pilleret 18,4 70 1,44 28 40 72 24 

pilleret 37,5 70 1,44 30 43 77 23 

1966, s. 3/5, opt. 31/5 ikke pilleret 17,5 87 1,44 54 62 74 40 
pilleret 36,4 90 1,41 54 60 73 40 

» tilsat 
iltn. m. 36,5 89 1,43 60 67 73 44 
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fundet plads i de mange ujævnheder, der findes 
på frØnØglernes overflade. Spireevne og mid
delkimtal er ikke ændret ved pi'llerin,gen, og 
heller ikke for markspiringens vedkommende 
synes der i noget af de tre år at være forskel 
på pilleret og ikke-pilleret frØ. Iltningsmidlet 
har givet en lille forøgelse af markfremspirin
gen i 1966, selvom niveauet i forvejen lå ret 
hØjt; men forsØget må gentages, fØr midlets 
værdi med sikkerhed kan afgØres. Enkimethe
den (spirede nØgler) har i alle forsØgene været 
ens hos pillerede og ikke-pillerede frØ. 

I 1962 afprøvedes behandling af roefrØ med 
vandige oplØsninger af vækststoffer i forskel
lige koncentrationer og i forskellige tidsrum, 
men da udslagene nærmest gik i negativ ret
ning blev forsØgene opgivet. 

Diskussion 
En væsentlig betin,gelse for anvendelse af nye 
bederoefrøtyper og nye arbejdsmetoder er, at 
det Økonomiske udbytte ikke forringes. Den 
ydelsesnedgang, som selv en ret stor arbejds
besparelse kan betale for, er oftest begrænset. 
En generel vurdering af de besparelser i ud
tyndingstid og det udbytte, som kan opnås ved 
brug af de forskellige bederoefrØtyper, er van
skelig at give, idet det vil afhæn,ge af den ar
bejdskraft, den enkelte roedyrker råder over. 
Der er ikke foretaget måling af udtyndingsti
den i disse forSØg, men i det følgende refere
res en del resultater fra litteraturen. 

Som underSØgelser, foretaget af Dencker, 
Heller og Brinkmann (1959) og Heller (1960), 
har vist, er frØnøglestørrelsen af væsentlig be
tydning for fremspirin,gen. Ikke blot er der et 
sammenhæng mellem frØnØglestØrrelse og an
tal frø pr. nØgle, men de største nøgler inde
holder også de mest spirekraftige frØ. Ser man 
nemlig på forholdet mellem antallet af spire
dygtige kim i laboratoriet og antallet af frem
spirede planter i marken pr. 100 frØnØgler (rel. 
kimfremspiring), viser det si,g, at dette tal stiger 
med frØnØglestØrrelsen. En medvirkende årsag 
hertil er sikkert, at flere spirer hjælper hinan
den med at trænge gennem jordlaget, og at 
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kraftigere spirer baner vej for svagere; men på 
den anden side må flere tætstående spirer kon
kurrere om de livsfornødenheder, der findes i 
et begrænset område rundt om frønøglet. 

IfØlge Ludecke og Neeb (1961) kan mark
fremspirin,gens afhængighed af middelkimtallet 
og dermed den »selvstændighed«, hvormed den 
enkelte spire optræder, bedØmmes ud fra væ.r
dierne for rel. nØglefremspiring og rel. kim
fremspiring. Hvis nØglerne under spiringen op
træder som fysiologiske enheder, vil MKT være 
ens i laboratorium og mark, og den relative 
nØglefremspiring vil være lig den relative kim
fremspiring, der dermed udgØr den minimale 
værdi for rel. nØglefremspiring. Hvis de en
kelte kim spirer frem i fuld uafhængighed, vil 
den relative nØglefremspiring kunne beregnes 
som en binomialfordeling ud fra antal nØgler 
med 0, 1, 2, 3 ., . spirer i laboratoriet og den 
relative kimfremspiring, og man finder da den 
maximale værdi (Dencker, Heller og Brinkmann 
1959). Placeringen af den aktuelle værdi af 
rel. markfremspiring mellem disse yderpunkter 
er et mål for kimenes selvstændighed. En be
regning på forsØget med Pajbjerg Korsroe P 
(tabel 2) viste en selvstændighed på mellem 75 
og 100 pet. for de store frønØgler i 1965 og 
1966. Forskellen i vækstenergien hos store og 
små frØnØgler synes herefter at være reel og 
ikke blot at bero på, at flere kim hjælper hin
anden igennem jordlaget. Denne forskel er en 
medvirkende årsag til de ofte dårlige spire
resultater i marken af små frØnØgler på trods 
af en pæn laboratoriespiring. 

Anderledes stiller det sig med slebet frØ, 
hvor man kan forene de store frØnØglers spire
evne med de små frØnØglers enkimethed. De 
i denne underSØgelse anvendte prØver af slebet 
frø har haft middelkimtal på 1,5, hvilket synes 
at være for hØjt, hvis der skal opnås nogen 
fordel i forhold til ikke slebet frØ af samme 
stØrrelse. For handelsfrøs vedkommende sæl
ges den sorterede, ikke-slebne vare normalt i 
størrelsen 4-6 mm, medens slebet frø har stør
relsen 3,5-4,5 mm. Landbo- og Husmandsfor
eningerne har i årene 1963 og 1964 udfØrt 
sammenlignende forSØg med sukkerroefrØ af 



disse to former (Olesen et al. 1964 og 1965). 
Udsåningerne er foretaget med forskellige frØ
afstande, og i 1964 er desuden forsØgt med 
pletsåning og maskinudtynding. Laboratorie
spiretallene er kun opgivet for 1964 og var da 
85 pet. spireevne og 46 pet. enkimethed for 
det ikke-slebne frØ og 78 pet. spireevne samt 
63 pet. enkimethed for det slebne frØ. En
kimetheden i marken i pet. af spirede frØnØg
ler kan beregnes til for begge årene at have 
været ea. 50 pct. for ikke-slebet og ca. 62 pet. 
for slebet frØ, medens markfremspiringen i 
1964 var 68 henholdsvis 62 pet. I 1963 var 
sukkerudbyttet ens for begge frØtyper og alle 
frøafstande. For at kunne foretage en relevant 
sammenligning af udtyndingstiderne, må ud
gangspunktet være det samme, d.v.s., antallet 
af plantesteder pr. ha må være ens. Herefter 
svarer f. eks. 6 cm frØafstand hos ikke slebet 
frØ til 4,5 cm hos slebet frØ. Der er i gennem
snit sparet 2 timer eller ea. 5 pct. ved at vælge 
slebet frØ. I 1964 gav det slebne frØ ca. 2 pct. 
lavere udbytte end ikke slebet frØ på trods af 
nogenlunde samme plantebestand og spirings
procent. Til gengæld var besparelsen i udtyn
dingstid ca. 18 pet. Det anvendte s'lebne frØ 
må formodes at have haft et middelkimtal på 
ca. 1,5, og det synes gennemsnitligt at kunne 
give en arbejdsbesparelse på 10-15 pet. uden 
væsentlig udbyttenedgang over for usle bet frØ 
af størrelsen 4--6 mm. I 1966 har Landbo- og 
Husmandsforeningerne gennemfØrt 15 forsØg, 
hvor slebet sukkerroefrØ, Maribo Solo Poly 
80/65, d.v.s. frØ med en spireevne på 80 pet. 
og en enkimethed, beregnet på spirede frØ
nØgler i laboratoriet, på 65 pet., er sammen
lignet med Maribo Solo Poly 80/80, altså 80 
pet. spireevne og 80 pet. enkimethed. FØrst
nævnte frØtype har et middelkimtal på ca. 1,5, 
sidstnævnte på ca. 1,25. Der er i gennemsnit 
opnået en arbejdsbesparelse på 10 pet. ved brug 
af Solo Poly 80/80 samtidig med, at udbyttet 
har holdt sig uforandret. Med den moderne 
slibeteknik kan der opnås frØ med meget hØj 
enkimethed o,g spireevne, men spildet vokser 
stærkt med nedsIibningen, så der er en øko
nomisk grænse for, hvor hØjt man kan bringe 

enkimetheden. Det er af hensyn til fremspi
ringen meget vigtigt, at udgangsmaterialet for 
slibningen er store frØnØgler, idet disse som 
tidligere vist indeholder frøene med den største 
spireenergi . 

Spaltet frø blev i årene omkring 1960 vist 
nogen opmærksomhed og blev i Landbo- og 
Husmandsforeningernes forsøg i 1961 o:; 1962 
sammenlignet med almindeligt og slebet frØ 
(Olesen og Ullerup 1963). Der er tilsynela
dende opnået en vis arbejdsbesparelse ved brug 
af spaltet frØ fremfor almindeligt frØ, men 
tydningen af resultaterne er vanskeliggjort af. 
at antallet af plantesteder er langt større i 
parcellerne med de ubehandlede frø end i par
cellerne med det spaltede frØ. Fremspiringen 
har tilsyneladende været god begge år, men en 
beregning er ikke mulig på grundlag af de op
givne tal. 

Betydelige arbejdsletteIser synes mulige ved 
anvendelse af genetisk monogermt frØ. Liide
cke og Scha/mayer (1962) samt Bornscheuer 
(1965) har fundet en 30 pet. besparelse i hånd
arbejdet ved sammenligning med teknisk en
kimet frØ med et middelkimtal på 1,25. Endnu 
er de genetisk monogerme stammer dog ydel
sesmæssigt knapt på hØjde med de almindeligt 
anvendte roestammer. 

For polyploidt frØ gør der sig som fØr nævnt 
særlige forhold gældende, idet det procentvise 
indhold af tri- og tetraploide frØ er positivt 
korreleret med frøstØrrelsen. Hvis man sam
menligner diploidt frø med polyploidt ved sam
me frØnØglestØrrelse, finder man, at det poly
ploide har en hØjere enkimethedsprocent end 
det diploide. Det er sandsynligvis forklaringen 
på, at Bornscheuer (1962) har konstateret en 
arbejdsbesparelse på 20 pct. ved brug af poly
ploidt frØ fremfordiploidt. 

Medens forholdet mellem ploidiformerne til
syneladende holder sig meget konstant i de for
skellige sorteringer år efter år, kan sammen
sætningen i slebet frØ svinge meget, da det her 
er udgangsmaterialets indhold, det kommer an 
på. TØrstofudbyttet i rod er afhængig af for
delingen på ploidiformerne, men en sortering, 
der fjerner omtrent lige mange og store frØ-
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nØgler, har ingen væsentlig indvirkning på ud
byttet (Jørgensen 1964). 

Som forsØgene viser, opsluges en stor en
kimethed i de spirede nØgler ofte af en lav 
fremspiring. Forskellige steder har man søgt 
at skille de spireudygtige frØnØgler fra ved 
hjælp af kastesortering. Langer (1965) hævder, 
at frØnØglernes vægtfylde er uafhængig af 
kornstØrreIsen, og at der er et sammenhæng 
mellem vægtfylde og spirekvalitet. Endvidere 
skulle det være muligt at sortere efter antal 
frugter pr. nØgle ved hjælp af vægtfyldesor
tering. Også Knolle (1964) omtaler gode resul
tater af kastesortering. I modsætning hertil er 
det i adskillige forsøg, udfØrt ved Lyngby i 
1962 og 1963, ikke lykkedes at påvise nogen 
forskel mellem kastesorteret og ikke-kastesor
teret roefrØ, hvad enten det har været sorteret, 
spaltet eller slebet. Kastesorteringen af det an
vendte frø er udført på kommercielt la,ger; mu
ligvis kan der opnås bedre resultater med en 
ændret metodik. 

Ved udsåning af slebet frø med specialså
maskine er det vanskeligt at undgå en del 
dobbeltbelægning, derved at flere frØnØgler fal
der gennem samme hul i såbåndet. Dette pro
blem kan delvis lØses ved pillering af frøene. 
Der har i mange år været arbejdet på at frem
stille en pillernasse, der ikke hæmmer spirin
gen. I undersØgelsen ved Lyngby/Roskilde har 
frem spiringen af det pillerede frØ været på 
hØjde med fremspiringen af ikke-pilleret frø i 
alle de tre år, hvor forsØget er udfØrt; dog har 
spireniveauet ligget lavt for begge frØtyper i 
1964 og 1965. I Landbo- og Husmandsforenin
gernes forsØg er der både i 1965 og 1966 op
nået en utilfredsstillende plantebestand efter pil
leret frØ, og som årsag hertil nævnes, at spi
ringen under meget kolde og våde vejrforhold 
kan forsinkes, samt at der er større fare for, at 
såbåndets huller forbliver ubelagt ved udsåning 
af piIIerede frØ (Olesen og Hedegaard 1966 og 
1967 b). Fischnich et al. (1959) samt Lildecke 
og Neeb (1963) påviser, at også tørre forhold 
kan give anledning til svigtende spiring i pil
lerede frø, idet der skal en del vand til at 
mætte kappen. Til gengæld kan den vandmæt-
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tede pillernasse virke som stØdpude ved senere 
indtrædende tørke. 

Det endelige mål for arbejdet med frøtyper
ne er at nå frem til frØ, der har så hØj spiring 
og enkimethed, at det kan udsås til blivende 
bestand. En fuldstændig undgåelse af hånd
arbejde kræver, at afgrØden kan renholdes for 
ukrudt på anden måde, men da der i de seneste 
år er sket store fremskridt inden for den kemi
ske bekæmpelse af ukrudt i bederoernarker, 
skulle dette ikke blive nogen hindring. 

En faktor af væsentlig betydning for frem
spiringen er såbedet. Fischnich, Grimm og 
Thielebein (1959), Neeb (1963) samt Born
scheuer (1965) fremhæver alle den store for
skel i fremspiringen, der er mellem håndsåede 
og maskinsåede forsØg, og slutter heraf, at en 
mere omhyggelig jordbehandling og placering 
af frØene i de håndsåede parceller er årsagen. 
Hvis det skal lykkes at nå frem til udsåning 
til blivende bestand, er det sikkert nØdvendigt 
med en forbedret jordbehandling fØr og efter 
såning. 

Ved ud såning til blivende bestand må man 
på den ene side holde en vis minimumsafsland 
mellem frØnØglerne for at planterne kan ud
vikle roelegemer, på den anden side må af
standen ikke være for stor af hensyn til risi
koen for spring. Ved 15 cm frØafstand har 
N eeb (l963) beregnet den nØdvendige frem
spiringsprocent til 55. Ved hjælp af Neebs tabel 
over fordeling af spring ved forskellige frem
spiringsprocenter og Axel Pedersens tabel over 
tab ved spring (1933) kan det beregnes, at 55 
pet. fremspiring ved 15 cm frØafstand vil give 
en udbyttenedgang i fabrikssukkerroer på ca. 
10 pct., hvilket nogenlunde skulle svare til det 
belØb, der kan spares på udtyndingen. I Land· 
bo- og Husmandsforeningernes frØtypeforsØg i 
1966 er der udsået 3 frØtyper til blivende be
stand med en frØafstand på 10 cm (Olesen og 
Hedegaard 1967 a). På grund af en særdeles 
god frem spiring, for ringe enkimethed og no
gen dobbeltbelægning blev plantebestanden for 
tæt, hvilket resulterede i en udbyttenedgang 
på 10 pct. Af frØtyper med tilstrækkelig hØj 
monogermitet er ingen i denne underSØgelse 



samtidig nået op på 55 pet. fremspiring i mar
ken. Som også Neeb (1963), Schafmayer (1966) 
og Rid (1966) konstaterer, er der endnu ikke 
mulighed for udsåning til blivende bestand. 
Man kan imidlertid lette udtyndingen ved at 
vælge størst mulig frØafstand; tabeller herover 
ved forskellige fremspiringsprocenter er givet 
af Dencker, Heller og Brinkmann (1959). 

Et problem ved valg af frøafstand er, at man 
ikke på forhånd kender markfremspiringen, 
hvilket dels skyldes vejret og dels andre for
hold, jævnfø'r storfrøet og småfrØet Hvid 0tof
te, tabel 1. Ludecke og Neeb (1961) har prøvet 
at finde et bedre laboratoriernæssigt udtryk for 
kimenes vækstenergi, men hverken spirehastig
hed eller kimvægt efter 5 dages spiring i mØrke 
viste signifikant relation til fremspiringen i 
marken. 

Hvad angår maskinudtynding, er bestanden, 
efter at en sådan er foretaget, lige så uregel
mæssigt fordelt som efter udsåning til blivende 
bestand (Neeb 1963). Samme resultat er man 
kommet til i Landbo- og Husmandsforeninger
nes forsøg (Olesen og Hedegaard 1967 a). Der 
er altså ikke mulighed for tilfredsstillende re
sultat af maskinudtynding, fØr fremspirings
procenten er hævet væsentligt. 

Sammendrag 
I årene 1962-66 er der på forsØgsstationerne 
ved Lyngby og Roskilde udfØrt markspirings
undersØgelser af forskellige bederoefrØtyper ud
viklet med henblik på lettelse i udtyndingsar
bejdet. Forsø,gene har omfattet ubehandlet, sor
teret frø (rundhullede sold), teknisk og gene
tisk enkimet frØ, pilleret frø samt forskellige 
sukkerroestammer . 

Fremspiringsprocenten i marken stiger, me
dens enkimetheden, beregnet i procent af spi
rede frØnøgler, falder med stigende frønøgle
størrelse. Frø fra små frØnØgler har den mind
ste spiringsenergi, hvorfor fremspiringen under 
mere ugunstige vilkår er usikker. 

Det afprØvede slebne frØ havde et middel
kimtal på 1,5 og omtrent samme spireevne i 
laboratorium og mark som ubehandlet frØ af 

samme stØrrelse. Også enkimetheden i marken, 
beregnet i procent af spirede frØnØgler, har 
stort set været ens for de to typer. For at opnå 
slebet frØ med stor fremspiringssikkerhed, må 
store frØnØgler vælges som udgangsmateriale. 
Pilleret frø har i forsØgene haft samme frem
spiringsprocent i marken som grundmaterialet, 
men kan under ugunstige forhold spire betyde
ligt ringere. Genetisk monogermt frø har op til 
98 pet. enkimethed, beregnet af spirede plan
ter, men fremspiringen har gennemgående væ
ret svagere end hos polygermt frø. 

Fremspiringen i marken har i alle forsØgene 
ligget 15-80 points under laboratoriespireevnen, 
afhængig af frøtype, frØstØrrelse og spirebetin
gelser. For med fordel at kunne anvende spe
cialsåmaskine til udsåningen, må fremspirings
procenten i marken være mindst 30, og for at 
udsåning til blivende bestand kan foretages, 
bør den være mindst 60-65. 

Arbejdet på at forØge enkimetheden må 
fØlges op af bestræbelser på at øge markspi
ringsprocenten. Et middel hertil er mere hen
sigtsmæssig tilberedning af såbedet. 
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