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Resume 
I årene 1964-70 er udført 8 forsøg med for
skellige fOI1ffier for dækning og ventilation af 
stiklingekuler. I alle forsøg anvendtes Gul 
Dæno S 59. Kulerne V1ar tagfoI1ffiede og havde 
en bundbredde på ca. 1,5 m. Dækning med 
balm og 1 lag plasticfolie gav et lige så godt 
resultat som dækning med halm og jord. Et 
tyndt jordlag lagt direkte på roerne syntes 
i nogle tilfælde at hæmme ventilationen med 
for høje kuletemperaturer til følge. Temperatur
reguleringen lettedes, når der på langs i kulens 
bund var anbragt en ventilationskanal af trem
mekasser. 

Indledning 
Stiklingeroer til udplantning opbevares som of
test i smalle, tagformede kuler. Som dækmate
riale brugtes tidligere halm og jord, men af ar
bejdsmæssige hensyn afløses jordlaget nu i sti
gende grad af plasticfolie. Det er tidligere vist, 
at til dækning af foderroer er plasticfolie lige 
så godt som jord (Augustinussen 1967). Erfa
ringerne herfra kan dog ikke overføres umid
delbart, idet hovedformålet ved foderroeopbe-

v.aring er at opnå det mindst mulige tørstof tab, 
medens der ved sHklingeopbeVlaring først og 
fremmest må tages hensyn til, at planterne skal 
bringes i vækst igen og sætte frø. Hollandske 
undersøgelser (van Roon & Kuizenga 1961) har 
vist, at vækst og frøudbytte er stærkt afhængige 
af ophevaringsforholdene gennem vinterperio
den. Nedenstående tabel er hentet fra omtalte 
arbejde og viser temperaturens betydning ved 
opbevaring af stiJllinger af en la vprocentig 
foderbede. 
Det fremgår heraf, at temperaturen skal holdes 
lavt gennem. en lang periode for at inducere 
fuld frøsætning, men samtidig viste undersøgel
sen, 'at udtørring af roerne er skadelig, idet ud
tørrede roer lettere blev angrebet af skimmel 
og spirede svagere end saftspændte roer. Brug 
af ventilation til køling ·af roerne frembyder så
ledes problemer, idet udtørringsrisikoen øges. 

på baggrund heraf blelv spørgsmålet om dæk
ning og ventilation af stiklingekuler i 1964 ta
get op til forsøgsmæssig belysning. 

Efter et ol'ienterende forsøg ved Lyngby i 
1964/65 blev der udført yderligere 7 forsøg i 
perioden 1966/70, heraf 3 forsøg ved Aarslev 
og 4 ved Roskilde. 

Konstant tempo Co 2 uger ved 7° 2 uger ved 15° 
20 5° r 100 2 uger ved 5° 2 uger ved 10° 

lang tid ved 3 ° lang tid ved 50 
2 uger ved 5°C 2 uger ved 7°C 

Manglende spiring .. % 4 9 17 59 4 13 
m. 1 frøstok ....... % 18 2 O O 5 5 
Trodsere .......... % O 2 7 9 1 8 
Frøudb., fht ......... 100 80 61 27 86 65 
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Materiale og metoder 
I alle forsøg blev anvendt Gul Dæno S 59. Der 
blev i 1964 udsået 15 kg uslebet frø pr. ha 
med almindelig såmaskine. I de øvrige forsøg 
anvendtes slebet frø, der blev udsået med 
Stanhay præcisionssåmaskine med en frøafstand 
på 4,5 cm. SåtidspunMet varierede mellem 15. 
og 25. juni. De roer, der blev anvendt i forsø
gene ved Aarslev, blev af arealmæssige hensyn 
dyrket ved Blangstedgaard. 

Roerne blev aftoppet med grønthøster i en 
sådan højde, at hjerteskuddene ikke blev be
skadiget, og de blev derefter taget op med 
»Holbæk" roeoptager. Før nedkuling blev me .. 
get små og meget store roer sorteret fra, og prØ
ver til tørstofbestemmelse blev udtaget. Der 
blev anlagt l kule for hvert forsøgsled med en 
bundbredde på 1,50 m og ca. 20 hkg roer. I de 
ventilerede led anbragtes tremmekasser med en 
bundbredde på 40 cm og en højde på 35 cm 
midt i kulens længderetning. Halmdækning ud
førtes straks efter nedkulring og jord- eller pla
sticdækning ved indtrædende frost. I de ven
tilerede kulers top sørgedes for ventilationsmu
lighed gennem jord- eller plasticlaget. TiI- og 
afdækning med halm, jord eIler plastic blev 
foretaget vinteren igennem for at regulere ku
letemperaturen. I de ventilerede kuler åbnedes 
og lukkedes tremmekanalerne ved hjælp af 
halmknipper med samme formål. Tempemturen 
blev aflæst dagligt på termometre anbragt midt 
i kulerne. Det tilstæbtes at holde en temperatur 
mellem 2 og 4°C vinteren igennem. 

Ved udtagning af roerne i foråret blev fore
taget en bedømmelse af spiringsgrad og syg
domsangreb, hvorefter deT fra hver kule blev 
udtaget 2 X 50 kg til tørstofbestemmelse og 
ca. 1.000 roer til sortering i 3 kvaliteter: 

I. heLt friske 
II. med rådpletter på roelegemet 

III. med råd i topskiven 

I 1964/65 benyttedes yderligere en kvalitetsbe
tegnelse nemlig: 

IV. mere end ~ rådne 
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Rioer af denne kvalitet indgik de øvrige år i 
III. 

Da såvel tørstof tab som vandtab er beregnet 
på grundlag af roernes totalvægt i de enkelte 
kuler, har mængden af vedhængende jord ind
virket stærkt på tallenes nøjagtighed. I de for
søgsIed, hvor jord lagdes direkte på roerne, 
forøgedes usikkerheden yderligere, og bereg
ninger er her til dels udeIadt. 

I enkelte af forsøgene er foretaget en udplant
ning af de opbevarede stiklingeroer. I 3 forsøg 
e'r udplantet 3 X 160 sunde roer pr. forsøgs
led, og i 2 forsøg er udplantet ca. 50 roer 
af hver af sorteringerne I, II og III. 

Vejrfol1holdene i opbevaringsperioderne re
præsenterer nogenlunde, hvad danske vintre 
kan byde på: 

1964/65: Temperaturen var nær det nor
male; dog var der i februar og marts temmelig 
lrange frostperioder med temperaturer ned til 
-7- 13°. 

1966/67: Vinteren var mild, og temperaturen 
nåede kun en enkeH gang ned på -7- 10°. 

1967/68: Gennemsnitstemperaturen lå lidt 
lavere end normalt, og der var periodevis tem
peraturer ned til -7- 17°. 

1968/69: Temperaturen lå især i februar
marts lavere end normalt, og i 4 måneder mål
tes frostgrader under -7- 10°. 

1969170: Vinteren var temmelig streng med 
frost fra november til april, men det meste af 
tiden lå et beskyttende snedække over kulerne. 
I flere måneder målters temperaturer ned til 
-;- 13°. 

Forsøgsresultater 
Forsøget ved Lyngby i 1964/65 anlagdes eftel 
følgende plan: 

1. halm + jord efter behov 
2. + 1 lag plastic 
3. 1 lag plastic + halm efter behov 
4. jord mellem og uden på roerne 

I forsøgsleddene 1-3 ventileredes med tremme
kasser. Roerne blev taget op den 4/11 og kørt 
sammen i en stor kule. Forsøget blev anlagt 



Tabel 1. Opbevaring. Lyngby 1964/65 

Ved Ved udtagning Kvalitetssortering 
For- ned- tørst.- vand- Kuletemperatur, o C af 1000 roer 
søgs- kuling tab tab pct. roer i klasse 
led pct. tørstof pct. pct. dec. jan. feb. mar. gns. l Il III IV 

18,47 16,94 14,5 8,6 3,0 3,0 4,3 4,5 3,7 64 16 Il 10 

2 18,47 16,75 13,0 5,7 3,0 3,8 4,4 3,7 3,7 69 14 11 6 
3 18,47 16,76 15,3 9,7 2,9 3,3 3,9 3,4 3,4 57 11 16 17 
4 18,47 16,55 (10,2) (1,1) 6,7 3,4 3,4 2,5 4,0 77 8 7 8 

Lufttemperatur , o C ............... 1,5 1,1 -:- 1,2 0,9 0,6 

Gns. roevægt, g .................................................. 292 353 304 372 

den 26/11; på dette tidspunkt var en del af 
roerne begyndt at spire, hvilket kunne tyde 
på for høj temperatur i kulen. Forsøgsled 1 og 
2 blev straks dækket med halm, led 3 med 
plasticfolie direkte på roerne, og i led 4 opbyg
gedes kulen ,af skiftende jord- og roelag med 
et tyndt lag jord yderst. 19/12 dækkedes yder
ligere med jord eller plastic efter planen. Roer
ne var ved nedkulingen ret rene, idet jordpro
centen lmn udgjorde ca. 3. 

Ved udtagning af kulerne 31/3 var der spirer 
på de fleste roer, stærkest i kule 2 og 4. Der 
forekom enkelte isolerede svampeangreb i for
søgsled 1 og 2, hvorimod hele kule 3's over
flade var angrebet, og en del roer var rådne. 
Flere lokale rådangreb skyldtes dog huller i 
plasticfolien. Der var stærke svampeangreb om
kring kanalen, hvor roerne var kraftigt udtør
rede. 

l kule 4 var frosten gået et stykke ned i 
kulen, således at det yderste roelag på 15-20 
cm var rådnet. De øvrige roer var derimod 
mere friske og saftspændte end i de 3 andre 
forsøgsled. 

Af tabel 1 fremgår, at tØrstofprocenten faldt 
fra ca. 18,5 til 16,5-17 i alle forsøgsleddene. 
Tørstof tabet udgjorde 13-15 pct. i led 1-3, lidt 
mindre i led 4. 

Udtørringen var betydelig i de ventilerede 
forsøgsled, hvorimod der praktisk taget ikke 
skete vandtab i de jordindlejrede roer. 

Kuletemperaturen var meget nær ens i de 
ventilerede forsøgsled og var gennem hele pe
rioden omkring 4° C, hvorimod temperaturen i 
kulen med jord mellem og på roerne sank 
langsomt, men til gengæld holdt sig lavest i 
foråret. Gennemsnitlig var temperaturerne ret 
nær ens i de 4 forsøgsled. 

Af tabel Ises resultatet af en sortering af 
ca. 1.000 roer fra hvert forsøgsled i 4 sorte
ringer. På trods af det rådne roelag lå forsøgs
led 4 bedst med 77 pet. sunde stiklingeroer; 
ringest lå led 3 med 57 pct. Der er således 
et nøje sammenhæng mellem tørstof tab, udtør
ring og sundhedstilstand. 

Straks efter udtagning fra kulerne foretoges 
udplantning i marken ved Roskilde. Sommeren 
igennem førtes kontrol med udviklingen, og 

Tabel 2. Udplantning. Roskilde 1965 

For- Manglende Virusgul- Væksttyper, % Antal Frøudbytte 1000 
søgs- spireevne Trodsere sot 23/6 I dom. flere stængler m.l0%vand kornvægt 
led pct. pct. pct. hovedstgl. stængler pr. plante hkg pr. ha g 

l 2 O 11 25 75 10 27,5 17,7 
2 2 O 9 28 72 12 26,1 18,5 
3 O 9 26 74 8 26,7 17,0 
4 4 O 8 26 74 11 26,1 17,7 

LSD •• n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
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Tabel 3. Stiklingeopbevaring. 7 forsøg, 1966-70 

Dato for Gns. % tørstof 
ned- ud- roevægt ved 
kul. tagn. g nedkul. 

1966/67 Aarslev l/lI 6/4 15,79 
Roskilde 28/11 14/3 378 17,34 

1967/68 Aarslev 22/11 27/3 280 17,58 
Roskilde 4/12 4/4 262 16,82 

1968/69 Aarslev 1 S/Il 8/4 19,11 
Roskilde 8/11 1/4 332 16,83 

1969/70 Roskilde 16/12 20/3 194 18,22 

1/ 10 høstedes parcellerne. Resultaterne frem
går af tabel 2. Der har på intet punkt kunnet 
konstateres signifikante forskeIle mellem roerne 
fra de 4 forsøgsled. 

Forskellen mellem resultaterne af de 4 dæk
ningsmetoder ligger altså i den procentiske an
del af stiklingene, der kan anvendes til udplant
ning, og her ",ar forsøgsleddet med jord mellem 
og på stiJklingeroerne bedst. Frost i kulen ville 
kunne undgås med et tykkere jordlag, men da 
metoden er meget arbejdskrævende både ved 
nedkuling og udtagning, blev dette forsøgsled 
udeladt i de følgende ~orsøg. 

7 forsøg, 1966-70 
I stedet indføjedes 2 forsøgsled med et tyndt 
jorddækike direkte på roerne, hvorefter forsø
gene gennemførtes efter følgende plan: 

1. Jord, halm, jord 
2. - , - ,11'ag plastic 
3. Halm, l lag plastic 
4. -, l -

l ventilation med 
J tremmekasser 

Det inderste jordlag i forsøgsled 1 og 2 blev 
lagt på straks efter nedkuling. 

Af tabel 3 fremgår, at nedkuling i de fleste 
forsøg fandt sted i november og udtagning i 
slutningen af marts-førs.t i april. FOl'søget ved 
Roskilde i 1969170 dannede en undtagelse, 
idet roerne blev taget op den 27111, men 
på grund af frost først nedkulet den 16/12. 
I mellemtiden opbevaredes roerne i lade dæk· 
ket med sække, men fik alligevel lidt frost, 
før de blev nedkulet. Dette svækkede sikkert 
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Spirelgd. v. udt., cm % tørstoftab % vandtab 
forsøgsled 

1 2 3 4 3 4 3 4 

9 13 9 10 
9 13 10 10 5,4 5,8 5,0 0,5 
7 11 9 11 8,0 8,6 14,0 13,7 

13 13 8 13 14,4 16,3 17,4 10,8 
7 9 11 13 4,9 11,9 8,8 13,2 

10 10 10 7 5,4 8,0 6,8 4,4 
8 8 8 8 3,0 3,7 4,1 4,8 

merne, idet holdbal1heden var betydelig rin
gere end i de øvrige forsøg. 

Som et udtryk for spmngsintensiteten er 
angivet den gennemsnitlige spirelængde. Spi
ringen var størst i forsøgsled 2 og 4, der som 
det ses af tabel 5 også havde de højeste tem
peraturer. Vandtabet er beregnet for de kuler, 
der ikke blev dækiket med jord; både med og 
uden ventilation skete der en ret kiraftig ud
tørring. 

SundhedstiIstanden v'ar gennemgående god, 
og i de 6 forsøg i 1966/69 har gennemsnitligt 
over 90 % af stildingeroerne kunnet bruges 
til udplantning. Kun de frostmærkede roer i 
1969170 ligger med noget lavere tal, men heller 
ikke her var der nogen væsentlig forskel mellem 
forsøgsleddene. Kuletemperaturerne fremgår 
af tabel 5. Der synes at være en tendens til 
højere tempemturer i rOl1søgsled 2 og 4 end i l 
og 3. Jordlaget på kule 2 har muHgv,is hindret 
tilstrækkeLig ventNatJion, medens halm- og pla
sticlaget har udgjort en for kiraf.tJig isolering. 
I forsøgsled l blev der i flere laf fOI"Søgene kon
stateret frost i det inderste jordlag, hvorimod 
dette ikke var tilfældet for forsøgsled 2's ved
kommende. Selvom ventilationen også har 
været hæmmet i kule l, har varmen fra denne 
kule kunnet fjernes ved ledning. 

I forsøgsled 4 har manglende ventiIation for
årsaget den højere temperatur. Regulering blev 
i de fleste forsøg foretaget ved af- og pålæg
ning af halm, men for at se temperatuNorløbet 
uden indgreb, blev sådant undladt vedrørende 
kulen i forsøget ved Roskilde i 1968/69. Der 
skete da også ret hurtigt en temperatmstigning 



Tabel 4. Kvalitetssortering af 1000 roer. 7 forsøg, 1966-70 

% sunde 

2 3 4 
1966/67 Aarslev ......... 100 100 100 100 

Roskilde ...... " 100 100 100 100 
1967/68 Aarslev ......... 92 97 88 90 

Roskilde ........ 91 95 90 88 
1968/69 Aarslev ......... 79 86 87 90 

Roskilde ........ 99 99 99 96 

1966/69 Gns. 6 forsøg .... 94 96 94 94 
1969/70 Roskilde ........ 6q 65 59 73 

til omkring 10° C, hvor temperaturen blev 
under hele orpbevaringsperioden. Det fik ikke 
s'oore konsekvenser for sundhedstilstanden, men 
i følge de hollandske undersøgelser er frøud
byttet lavt af stiklinger opbevaret på hernævnte 
måde (van Roon & Kuizenga, 1961). 

I 1966/67 og 1967/68 blev der foretaget ud
plantning ved Roskilde af sunde roer fra de 
4 forsøgsled, men som i 1964/65 kunne der 
rkke konstate'res signifik,ante forskelle i vækst
måde, sygdomsangreb eller frøudbytte. I 1967/ 
68 og 1968/69 blev der udplantet ca. 50 roer 
fra hver af de 3 sorteringer I, II og III ved 
Roskilde. Medens de sunde spirede med 90-
100 %, kom kun 40-50 % af de rådpleUede 
roer i vækst, i de fleste tilfælde med svagere 
frøstængler, ,i enkelte helt uden. Om der har 
været tale om trodsere eller blot for svage roer, 
klan ikke afgøres. Der har i intet tilfælde været 
observeret trodsere blandt de sunde roer i no
get år, hvor udplantning har fundet sted. 

% pletrådne (roelegeme) % rådne i topskiven 
forsøgsled 

2 3 4 l 2 3 4 
O O O O O O O O 
O O O O O O <1 <1 
7 3 <1 O <1 12 10 
4 4 5 7 5 3 5 5 
5 3 6 6 16 11 7 4 

<1 <1 <1 1 1 4 

3 2 2 2 4 2 4 4 
5 11 21 8 26 24 21 19 

Diskussion 
Af de afprøvede dækmetoder synes indlejring 
i og dækning med jord (forsøgsled 4 i forsøget 
ved Lyngby 1964/65) at holde roerne mest 
friske og saftspændte. Denne kuleform svarer 
nærmest til den af van Roon & Kuizenga 
(;'961) omtalte Groningen kule, der tidligere 
var den mest benyttede li Holland. Groningen 
kulen er oa. 70 cm bred, 60 cm høj og dækkes 
med et 60-70 cm jordlag uden halm mellem 
roer og jord. Jordlaget virker som stødpude 
mod temperatursvingninger og hæmmer udtør
ring af roerne; men som det viste sig både i de 
hollandske undersøgelser og i forsøget ved 
Lyngby, kan det være vanskeIigt at ramme den 
optimale lagtykkelse og få dækket på det rig
tige tidspunkt. Da metoden endvidere er meget 
arbejdskTævende, må den anses for mindre 
velegnet ved almindelig frøavl. 

Mere ovel1kommeligt er det at samle roerne 
i kule uden mellemlag og derpå dække med et 

Tabel 5. Kule- og lufttemperatur, °C. 7 forsøg, 1966-70 

Nov.-dec., gns. Jan.-udtagning, gns. Hele perioden, gns. 
forsøgsled 

2 3 4 luft- 2 3 4 luft- 2 3 4 luft-
tempo tempo tempo 

1966/67 Aarslev .. 5,8 5,7 3,9 4,3 2,8 3,6 4,6 4,0 4,4 2,8 5,0 5,0 5,0 4,4 2,8 
Roskilde. 3,0 5,9 4,3 5,5 1,8 4,0 6,7 5,3 4,9 2,1 3,7 6,5 5,0 5,1 2,0 

1967/68 Aarslev .. 2,7 4,3 2,8 4,5 3,3 2,1 2,7 2,3 3,4 1,0 2,3 3,2 2,5 3,7 1,9 
Roskilde. 3,9 5,0 4,3 5,6 2,8 4,0 4,4 4,1 4,1 0,3 4,0 4,5 4,1 4,4 1,3 

1968/69 Aarslev .. 4,3 4,8 4,4 5,2 2,2 2,5 3,7 3,4 4,5 +1,0 3,1 4,0 3,7 4,7 0,3 
Roskilde. 3,8 4,1 6,1 8,4 2,0 2,4 5,8 4,5 11,5 +1,3 2,9 5,2 5,1 10,4 0,0 

1969/70 Roskilde. 1,9 1,1 0,8 0,6 0,7 4,4 4,0 3,7 4,7 +2,7 4,0 3,6 3,3 4,1 -;- 1,4 
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isolerende lag af halm + jord eller plasticfolie. 
Dækning med plastic har i alle de gennemførte 
forsøg været på højde med jorddækning, hvad 
roernes sundhed angår, og der har i intet til
fælde været problemer med ,at holde frosten 
ude, hvor folien har været hel. Som det ses 
af forsøget ved Lyngby i 1964/65 (tabel l), 
skal plastfolien lægges uden på et halmlag og 
Ikke direkte på roerne. 

Forsøgsled 3 og 4 i de 7 forsøg 1966-70 
viste, at en ventiIattonskanal på langs i kulens 
bund var en nyttig foranstaltning til regulering 
af kuletemperaturen, hvorimod den næppe var 
af betydning for sundhedstilstanden. Gennem
gående var temperaturen lavere i den ventile
rede end i den ikke ventilerede kule, men på 
bekostning af et lidt større vandtab. Gennem
luftning må af hensyn til udtørringsrisikoen 
indskrænkes til det mindst mulige. Det forsøg, 
der i denne underSØgelse er gjort på at mind
ske udtørringen ved at dække kulen med et 
tyndt jordlag direkte på roerne, har ikke haft 
den tilsigtede virkning, og har måske endda 
været medvirkende til for høje kuletempera
turer ved at hæmme ventilationen for kraftigt. 
Bedre er det sikkert som anbefalet af van Roon 
& Kuizenga (1961) at søge at bevare en stor 
jordvedhængning på roerne under nedkulingen. 
Der skal dog stadig være plads til, at luften 
kan passere mellem roerne. 

Vejledning 

Stiklingeroerne høstes så sent som muligt og 
lægges i en smal kule (bundbredde på 1,5-2 m) 
med en ventilationskanal af tremmekasser på 
langs i bunden. Stiklingerne må behandles skån
somt, dels for at undgå såring, dels for at be
vare en passende mængde vedhængende jord. 
De dækkes straks med 40 cm halm og ved ind-
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trædende frost med plastfolie, der må have en 
sådan tykkelse (min. 0,04 mm), at det ikke 
rives i stykker hverken under pålægningen eller 
senere. En stribe på ca. 20 cm bredde lades 
åben langs toppen af kulen. Temperaturen kon
trolleres jævnligt og holdes så vidt muligt på 
2-40 C. 

Køling sker ved at åbne for ventilationskana
len. For at undgå udtøIlring af roerne, bør ven
tilation fortrinsvis ske med fugtig luft (om 
natten), og unødig ventilation må undgås. Om 
behandling af stiklingeroer iøvrigt se Rasmus
sen (1962) og Laursen (1964). 

Summary 
During the years 1964 to 1970 eight trials of 
covering of steckling cIamps were carried out. The 
beet used was the Gul (Yellow) Dæno S 59, a 
fodder S'l1gar beet having a low content of dry 
matter. 

The bottom width of the cIamps was 1.5 m. A 
cover of straw and one layer of plastic sheet was 
found to be as suitable as a cover of straw and 
soil. A thin layer of soil put right on top of the 
beets in order to reduce evaporation was in some 
cases found to reduce ventilation, resulting in toa 
high temperatures in the cIamp. A ventilating duct 
along the bottom of the cIamp proved to improVt: 
temperature control. 
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