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Resumé
Forsøget omfatter bederoer (Beta vulgaris) og
kålroer (Brassica napus) repræsenteret af 7 stam-
mer, omfattende sukkerroer til fabrik og foder,
fodersukkerroer med højt og lavt tørstofindhold,
runkelroe Barres, samt kålroer, Bangholm og
Wilhelmsburger. Bederoerne gav i gennemsnit ca.
12 pct. mere rodtørstof end kålroerne, medens
der ikke var signifikant forskel på sorterne ind-
byrdes indenfor arterne. I ca. 25 pct. af forsøgene
gav kålroerne mere rodtørstof end bederoerne.
Tillagdes rodtørstoffet 70 pct. af toptørstoffet gav
bederoerne i gennemsnit ca. 25 pct. mere end kål-
roerne, og kun i ca. 1/10 af forsøgene gav kål-
roerne mest. Indhold og forbrug af N, K, P, Na,
Ca og Mg for de enkelte sorter er angivet ud fra
4 års gennemsnit (1966-69).

Indledning

661. beretning fra Statens Forsøgsvirksomhed i
Plantekultur (Rasmussen, 1963) omhandler for-
søg med rodfrugtarter 1925-36 og forsøg med
rodfrugtarter og -sorter på forskelligt gødet jord

1952-59. Den i 1959 afsluttede forsøgsserie om-
fattede fabriks- og fodersukkerroe, runkelroer og
kålroer samt kartofler udført på 17 forskellige
steder. Da forsøgene havde vist sig som et værdi-
fuldt supplement til den årlige landsomfattende
indsamling af materiale til beregning af rodfrug-
ternes tørstofindhold til brug for Danmarks Sta-
tistik, landbrugspressen samt regionale husdyr-
brugskontorer, konsulenter m.v., besluttedes det
at videreføre forsøgene med dette formål for øje.
Forsøgsplanen indskrænkedes til at omfatte én
gødningsmængde og kun foderroer, men udvide-
des senere med sukkerroe til fabrik. Analysearbej-
det omfattede i begyndelsen kun tørstof bestem-
melse, men udvidedes fra 1962 med kvælstof- og
nitratbestemmelse i rod og fra 1963 i top. Fra
1965, hvor fabrikssukkerroerne blev inddraget i
forsøgene, bestemtes sukkerindholdet i disse.

Fra 1966 analyseredes tillige rod og top for
indhold af kalium, natrium, calcium, magnesium
og fosfor, for at få belyst relationerne imellem de
enkelte arter og sorter m.h.t. næringsstofindhold
og -forbrug.

Art Sort
Beta vulgaris Sukkerroe til fabrik

» » » » foder

» » Fodersukkerroe højpet.

» » » lavpet.

» » Runkelroe (Barres)

Brassica napus Kålroe Wilhelmsburger
» » » Bangholm

Stamme
Maribo P
Hinderupgård
/Rød Øtofte
\Hvid Øtofte
jGul Dæno
|Pajbjerg Korsroe P
(Hunsballe
\ Øtofte Nova
[Pajbjerg Ideal P
Øtofte
Wilby Øtofte

Tidsrum
1965-69
1960-69
1960-65
1966-69
1960-65
1966-69
1960-61
1962-65
1966-69
1960-69
1962-69
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Metodik
Af foranstående oversigt fremgår hvilke arter,
sorter og stammer, der indgik i forsøgene, og i
hvilke tidsrum de indgik.

Arterne var ikke repræsenteret med samme an-
tal sorter gennem hele forsøgsperioden. Således
indgik kålroe Bangholm først fra 1962 og sukker-
roe til fabrik som nævnt først fra 1965. Indenfor
sorterne er stammer udskiftet med mere yderige
stammer (efter stammeforsøgene). Således er den
tørstofrige fodersukkerroe Rød Øtofte fra 1966
erstattet med Hvid Øtofte og den tørstoffattige
Gul Dæno ligeledes fra 1966 med Pajbjerg Kors-
roe P. Barres Hunsballe blev i 1962 afløst af
Øtofte Nova, der igen afløstes af Pajbjerg Ideal P
i 1966.

Nedenstående oversigt viser, hvilke udbytte-
bestemmelser og analyser, der er udført i forsø-
gene, og i hvilke tidsrum, de er udført.

1960-69 Rodudbytte, tørstof i rod, topudbytte, tørstof
i top.

1962-69 Total-N og nitrat-N i rod.
1963-69 » » » » » » top.
1965-69 Sukker i fabrikssukkerroe.
1966-69 K, Na, Ca, Mg og P i rod og top.

Forsøgenes antal vekslede fra år til år, idet syg-
domsangreb, tørke, nedlæggelse af stationer,
strejke m.v. har indvirket. Det højeste antal var
20 i 1967 og det laveste 12 i 1960. I alt gennem-
førtes i de 10 år 171 forsøg.

Forfrugten var i 76 tilfælde vintersæd, i 71 vår-
sæd, i 6 bælgsæd, i 7 græsmarksplanter, i 4 bede-
roer, i 6 haveplanter og i 1 tilfælde kartofler.

Staldgødning blev tilført i 86 forsøg og ajle i
49. Handelsgødningstilskuddet varierede efter for-

frugt og tilført naturgødning op til 296 kg N, 113
kg P og 577 kg K pr. ha.

Antal fællesparceller var i 8 forsøg 4, i 4 forsøg
3, i 157 forsøg logi 2 forsøg var der kun 1 fælles-
parcel pr. forsøg. Parcelstørrelsen varierede fra
11,0 til 30,4 m2, rækkeafstanden fra 50 til 70 cm
og planteafs tanden fra 25 til 33 cm.

Resultater
Udbytter
Udbytteresultaterne fremgår af de efterfølgende
tabeller nr. 1-5, hvor de enkelte årsgennemsnit og
samlet gennemsnit er anført. Da ikke alle sorter
har deltaget samtlige år, er der beregnet samlet
gennemsnit for 3 perioder, nemlig tiårsperioden
1960-69, der omfatter sorterne sukkerroe til fo-
der, tørstofrig og tørstoffattig fodersukkerroe,
runkelroe samt kålroe Wilhelmsburger, otteårs-
perioden 1962-69, hvor sorterne forøgedes med
kålroe Bangholm og femårsperioden 1965-69,
hvor fabrikssukkerroen kom til. Da der som nævnt
var stor forskel på antallet af forsøg de enkelte år,
er det samlede gennemsnit beregnet på summen
af årsgennemsnittene.

Den i tabellerne anførte statistiske sikkerhed
(LSD95) er beregnet ud fra variansanalyse af års-
gennemsnittene, der ikke giver mulighed for at
konstatere eventuelle vekselvirkninger mellem år,
steder og forsøgsled. Til dette formål er der ud-
ført variansanalyser på 7 opdelinger af materialet
anført nedenfor.

Rodudbyttet fremgår af tabel 1. Det største rod-
udbytte høstedes i 1961 i kålroe Wilhelmsburger,
der nåede op på 997 hkg pr. ha. Også i samlet gen-
nemsnit havde Wilhelmsburger det højeste rod-
udbytte i alle tre periodeopgørelser og Bangholm
det næsthøjeste, ca. 50 hkg lavere.

6 stationer i 1963-691 Rod og rodtørstof, hkg pr. ha
9 » » 1964-69> Top og toptørstof, » » »

12 » » 1964-681 Total-N i rod, pct. og kg pr. ha

4 » » 1963-691
7 » » 1964-69 i do. + total-N i top, pct. og kg pr. ha

10 » » 1964-68)

9 » »1966-69 do. + Nitrat-N, K, Na, Ca, Mg og P i rod og top, pct. og kg pr. ha
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Sukkerroe til
fabrik

1960
1961
1962
1963
1964
1965 316
1966 450
1967 505
1968 487
1969 412

Gns. 1960-69.
» 1962-69.
» 1965-69. 434

foder
637
580
442
577
586
418
536
614
607
488

549
534
533

Tabel 1. Rodudbytte, hkg pr. ha
Kålroe

Fodersukkerroe Wilhelms-
højpct. lavpet. Runkelroe burger Bangholm LSD95

684
648
464
644
643
457
569
651
636
528

592
574
568

818
776
572
722
758
541
753
846
815
624

722
704
716

907
807
562
763
755
549
778
877
878
686

756
731
753

886
997
835
907
955
867
903
876
824
613

866
847
817

787
865
898
798
856
814
751
575

793
759

51
67
91

Af bederoer havde runkelroe det største rod-
udbytte og de øvrige fulgte i samme rækkefølge,
som tørstofprocenten var stigende. Variansana-
lyserne viste signifikante variationer for år, steder
og led, ligesom disses vekselvirkninger alle var
signifikante.

Tørstofudbyttet i roder anført i tabel 2. Den tør-
stoffattige fodersukkerroe og runkelroe gav næ-
sten samme og tilsyneladende højeste tørstofud-
bytte i rod i alle tre perioder, men forskellen fra

de øvrige bederoeformer var ikke signifikant,
hvorimod kålroerne gav 10-15 pct. og signifikant
lavere udbytte. Kun i 1962 og 1965 var deres ud-
bytte af rodtørstof højere end bederoernes. Af de
7 variansanalyser viste dog kun 2 signifikant led-
variation, idet vekselvirkningerne år x led og
sted x led i de øvrige var meget udtalte. I gennem-
snit af årene 1964-68 gav kålroerne mere rodtør-
stof end bederoerne ved Ødum, Jyndevad og Sil-
strup.

Tabel 2. Tørstof i rod, hkg pr. ha

fabrik
1960
1961
1962
1963
1964
1965 74,7
1966 109,7
1967 116,0
1968 112,7
1969 98,2

Gns. 1960-69.
» 1962-69.
» 1965-69. 102,3

stil
foder
126,5
113,9
91,3

117,3
123,4
84,1

114,5
120,8
118,7
97,9

110,8
108,5
107,2

Fodersukkerroe
højpet.
123,3
115,5
90,5

118,9
123,7
85,0

115,8
122,3
119,0
104,0

111,8
109,9
109,2

lavpet.
127,1
116,7
95,3

114,7
126,5
86,6

122,1
123,9
124,0
103,8

114,1
112,1
112,1

Runkelroe
125,4
110,6
92,5

119,7
126,2
87,1

119,6
124,1
124,7
104,4

113,4
112,3
112,0

Kålroe
Wilhelms-

burger
95,7

106,3
101,2
106,3
119,9
104,9
113,6
100,2
87,6
75,2

101,1
101,1
96,3

Bangholm

101,4
110,8
120,3
104,7
113,2
104,0
85,0
75,7

101,9
96,5

LSD9

7,2
9,6

14,1
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Sukkerroe til

Tabel 3. Topudbytte, hkg pr. ha
Kålroe

Fodersukkerroe Wilhelms-
højpct. lavpet. Runkelroe burger Bangholmfabrik foder

1960 432 444 410 399 137
1961 412 445 411 396 183
1962 406 433 388 388 156 179
1963 387 402 388 363 158 167
1964 428 438 419 392 179 187
1965 417 367 400 359 339 192 196
1966 415 373 407 396 386 143 151
1967 396 347 378 358 338 115 121
1968 414 364 389 366 357 130 132
1969 276 241 251 250 241 111 112

LSD05

Gns. 1960-69.
» 1962-69.
» 1965-69. 383

376
364
338

399
387
365

374
365
346

360
350
332

150
148
138

156
142

19
22
33

Topudbyttet fremgår af tabel 3. Fabrikssukker-
roen gav det højeste topudbytte, der dog ikke var
signifikant forskelligt fra den tørstofrige foder-
sukkerroes topudbytte. Runkelroen havde det la-
veste topudbytte af bederoerne, men det var dog
ikke statistisk sikkert forskelligt fra udbyttet hos
sukkerroer til foder og den tørstoffattige foder-
sukkerroe. Kålroernes topudbytte udgjorde kun
40 pct. af foderbedernes. Variansanalyserne viste
signifikant års-, led- og stedsvariation, ligesom de
tilsvarende vekselvirkninger var signifikante.

Tørstofudbyttet i top er anført i tabel 4. Fabriks-
sukkerroerne gav det højeste udbytte af toptør-
stof, ca. 20 pct. mere end de højestydende foder-
bederoer, sukkerroe til foder og den tørstofrige
fodersukkerroe og 40-45 pct. mere end den tør-
stoffattige fodersukkerroe og runkelroe. Kålroer-
nes toptørstofudbytte udgjorde ca. en tredjedel
af fabrikssukkerroernes. Variansanalyserne viste
også for toptørstoffet signifikante variationer og
vekselvirkninger for år, led og steder.

Forholdet mellem udbyttet af rodtørstof og top-

Tabel 4. Tørstof i top, hkg pr. ha

Gns. 1960-69.
» 1962-69.
» 1965-69.

Sukkerroe til
fabrik

1960
1961
1962
1963
1964
1965 54,5
1966 56,7
1967 51,3
1968 51,6
1969 39,9

50,8

foder
48,0
47,0
48,7
44,7
52,9
44,8
46,4
41,3
43,2
33,4

45,0
44,4
41,8

Fodersukkerroe
højpet.

45,7
46,0
48,1
42,6
49,1
44,9
47,5
42,7
43,9
33,7

44,4
44,1
42,6

lavpet.
40,1
40,3
42,3
39,0
45,0
38,5
40,9
36,0
38,0
30,6

39,1
38,8
36,8

Runkelroe
38,0
38,0
41,1
37,4
43,7
38,3
38,8
33,5
35,6
28,8

37,3
37,2
35,0

Kålroe
Wilhelms-
burger Bangholm

16,3
21,0
20,4 24,3
19,4 21,4
22.6 24,5
24.0 25,7
18.1 20,1
13.7 15,3
16,1 16,8

16,115,2

18,7
18,7
17,4

LSDfl

20,5
18,8

1,6
2,0
3,1
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Tabel 5. Toptørstof x 1001 rodtørstof

1960-61 1960-65 1962-65
Sukkerroe til fabrik, Maribo P

» » foder, Hinderupgård 40 44 47

Fodersukkerroe, højpet., Rød Øtofte... 39 43 46
» , » , Hvid Øtofte
» , lavpet., Gul Dæno 34 38 40
» , » , Pajbjerg Korsroe P .

Runkelroe Barres, Hunsballe 32
» , » , Øtofte Nova 39
» , » , Pajbjerg Ideal P

Kålroe, Wilhelmsburger, Øtofte 19 20 20
» , Bangholm, Wilby Øtofte 22

LSDSS 1 4 4

1966-69
46
36

36

31

29

17
19

Alle år
lavest - højest

41-73
34-53

36-53
32-41
32-44
29-33

30-34
31-44
27-32

14-23
15-25

tørstof er anført i tabel 5. Alle deltagende stammer
er anført, og da variansanalysen viste signifikant
årsvariation, er der foretaget opdeling i fire års-
perioder, således at stammerne kan sammenlignes
indbyrdes inden for hver periode. Yderst til højre
er anført laveste og højeste årsgennemsnit. Suk-
kerroe til fabrik har det højeste procenttal, suk-
kerroe til foder og de tørstofrige fodersukkerroer
er nogenlunde ens, ligesom de tørstoffattige og
runkelroernes procenttal følger hinanden ret nøje.

Mellem Wilhelmsburger og Bangholm er der in-
gen signifikant forskel.

Samlet udbytte. Det samlede udbytte i rodtør-
stof + 70 pct. toptørstof, der anvendes som aner-
kendelsesgrundlag ved stammeforsøg med foder-
beder, er anført i tabel 6. Det fremgår heraf, at
der i ingen af periodeopgørelserne var signifikant
forskel mellem bederoeformernes samlede udbyt-
te af rodtørstof + 70 pct. toptørstof. Det var der
derimod mellem arterne, idet bederoerne gav 20-

Tabel 6. Rodtørstof + 70 pct. toptørstof, hkg pr. ha

fabrik
1960
1961
1962
1963
1964
1965 112,9
1966 149,4
1967 151,9
1968 148,8
1969 126,1

Gns. 1960-69.
» 1962-69.
» 1965-69. 137,9

e til
foder
160,1
146,8
125,4
148,6
160,4
115,5
147,0
149,7
148,9
121,3

142,3
139,6
136,5

Fodersukkerroe
højpet.
155,3
147,7
124,2
148,7
158,1
116,4
149,1
152,2
149,7
127,6

142,9
140,8
139,0

lavpet.
155,2
144,9
124,9
142,0
158,0
113,6
150,7
149,1
150,6
125,2

141,5
139,3
137,9

Runkelroe
152,0
137,2
121,3
145,9
156,8
113,9
146,8
147,6
149,6
124,6

139,5
138,3
136,5

Kålroe
Wilhelms-

burger
107,1
121,0
115,5
119,9
135,7
121,7
126,3
109,8
98,9
85,8

114,2
114,2
108,5

Bangholm

118,4
125,8
137,5
122,7
127,3
114,7
96,8
87,0

116,3
109,7

LSD

7,5
9,9

14,7
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Tabel 7. Rodtørstof + 70 pet. toptørstof, hkg pr. ha, gns. 1965-69
Kålroe

Wilhelms-
Runkelroe Bangholm burger

Sukkerroe til Fodersukkerroe
fabrik foder højpet. lavpet.

Højer 170,6 161,9 166,3 165,5 163,6 123,7 123,3
Aarslev 148,8 153,2 154,8 159,2 156,1 128,2 132,8
Blangstedgaard. . . 149,6 148,0 149,9 149,5 144,5 125,9 127,8
Rønhave 141,9 146,6 149,2 147,4 147,6 116,5 117,8
Abed 151,2 144,7 142,2 148,1 147,9 112,9 115,9
Roskilde 139,4 143,7 146,5 142,0 144,3 110,4 113,5
Tylstrup 139,7 142,7 141,5 139,9 140,5 114,7 115,3
Silstrup 136,3 131,9 137,1 135,3 138,5 116,3 115,7
Aakirkeby 139,6 135,9 140,9 140,0 138,9 106,2 106,5
Borris 136,4 136,7 133,4 133,4 128,4 113,9 113,8
Jyndevad 127,3 127,4 132,3 130,8 127,0 118,4 119,9
Tystofte 138,4 132,6 140,4 135,8 135,4 98,9 98,6
Ødum 120,3 118,8 124,2 123,8 122,2 115,7 119,8
Askov 130,7 130,6 133,2 128,6 123,6 84,1 73,5
Studsgaard 117,7 117,8 115,0 108,6 109,7 81,7 73,7
Lundgaard 100,8 99,3 103,3 105,7 103,0 82,4 86,6

1965 110,2 113,1 113,4 112,2 111,1 122,3 123,7
1966 150,3 147,7 150,0 157,9 147,6 127,5 127,2
1967 150,2 148,9 151,0 147,3 146,9 111,0 113,6
1968 151,7 152,0 152,8 153,5 152,7 101,8 98,8

Gns.(LSD95=4,7) 136,8 135,7 138,1 137,1 135,7 109,4 109,7

Gns.
(LSD95

= 7,2)
153,6
147,6
142,2
138,1
137,6
134,3
133,5
130,1
129,7
128,0
126,2
125,7
120,7
114,9
103,4

97,3
LSD95

= 4,0
115,1
143,2
138,4
137,6

128,9

25 pet. mere end kålroerne. Kun i 1965 gav kål-
roerne mest. I praksis bliver kålroetoppen vel nok
udnyttet i mindre grad end bederoetoppen, hvor-
ved forskellen mellem arterne bliver endnu mere
udtalt.

I tabel 7 er anført sorternes gennemsnitsudbytte
af rodtørstof + 70 pct. toptørstof for perioden
1965-69, de 5 år, hvor alle sorter var repræsenterede
på de 16 stationer, der gennemførte alle forsøgene.
De manglende stationer af de 20, der maximalt
deltog, er Hornum, Lyngby, Ribe og Spangsbjerg,
der af forskellige årsager ikke gennemførte alle
forsøg i denne periode. Nederst i tabellen er sor-
ternes årsgennemsnit anført beregnet som gennem-
snit af de nævnte 16 stationer. I kolonnen til højre
er anført gennemsnitsudbyttet af samtlige sorter,
som et udtryk for stationernes henholdsvis årenes
udbytteniveau. Det fremgår, at i gennemsnit af
disse 5 år har kålroer givet mindst på alle statio-

ner, men at de i året 1965 gav mest rodtørstof +
70 pct. toptørstof.

Sukkerudbyttet blev bestemt i sukkerroe til fa-
brik, Maribo P, fra den indgik i forsøget i 1965,
og er anført i nedenstående oversigt sammen med
sukkerprocenten.

1965 1966 1967 1968 1969 gns.
Udbytte af sukker,

hkg pr. ha
Sukkerindh., pct. .

51,2 76,3
16,4 17,3

81,7
16,4

79.2 67,5
16.3 16,4

71,2
16,6

Der var store svingninger i sukkerudbyttet fra
år til år. I 1967 var udbyttet pr. ha over 30 hkg
eller 60 pct. højere end i 1965. Sukkerprocenten
var næsten ens i de fire af forsøgsårene, men i
1966 var den en procentenhed højere.

Indhold

Rodens og toppens indhold af kvælstof og mi-
neralstoffer er anført i tabel 8 ud fra analyser ud-
ført i årene 1966-69.
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Tabel 8. Kvælstof- og mineralstofindhold {Table 8. Content of nitrogen and minerals)
Sukkerroe til Fodersukkerroe

fabrik foder Fodder sugar beet Kålroe
Sugar beet høj lav Swede

commer- for high low Runkelroe Wilhelms-
cial fodder % % Mangold burger Bangholm LSD95

Rod {Root)
Total-N, pct. af tørstof 0,87 1,01 0,97 1,02 1,05 1,60 1,56 0,10
(% of dry matter)
Nitrat-N, do 0,02 0,05 0,05 0,10 0,11 0,08 0,09 0,02
Nitrat-N, pct. af total-N 2,2 4,7 5,0 9,9 10,0 5,0 5,5 1,0
Kalium, pct. af tørstof 0,80 1,17 1,23 1,84 1,96 2,09 1,84 0,13
(Potassium, % of dry matter)
Natrium, do 0,07 0,14 0,13 0,23 0,26 0,21 0,17 0,02
(Sodium)
Calcium, do. 0,24 0,21 0,21 0,21 0,19 0,48 0,46 0,04
Magnesium, do 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,11 0,11 0,01
Fosfor, do 0,13 0,15 0,15 0,16 0,17 0,30 0,29 0,01
(Phosphorus)

Top
Total-N, pct. af tørstof 2,36 2,40 2,44 2,54 2,54 3,01 3,04 0,07
(% of dry matter)
Nitrat-N, do 0,08 0,13 0,12 0,11 0,10 0,08 0,08 0,02
Nitrat-N, pct. af total-N 3,4 5,2 4,9 4,2 3,9 2,5 2,6 0,5
Kalium, pct. af tørstof 3,18 3,33 3,32 2,98 2,93 2,65 2,74 0,14
(Potassium, % of dry matter)
Natrium, do 0,95 1,15 1,22 1,31 1,37 0,30 0,22 0,12
(Sodium)
Calcium, do 0,93 1,09 1,10 1,21 1,28 1,75 1,73 0,16
Magnesium, do. 0,29 0,33 0,32 0,38 0,40 0,22 0,20 0,03
Fosfor, do 0,26 0,25 0,26 0,24 0,23 0,38 0,42 0,02
(Phosphorus)

Kvælstofindholdet udgjorde hos bederoesorterne
omkring 1 procent af rodtør stoffet. Hos kålroerne
udgjorde N-indholdet godt 1 i procent af rodtør-
stoffet. Nitratkvælstoffet udgjorde hos den tør-
stoffattige fodersukkerroe og hos runkelroe 10
procent af totalkvælstoffet, hos de øvrige foder-
roer ca. 5 procent og hos fabrikssukkerroe om-
kring 2 procent. Variansanalyse af 36 forsøg fra
9 stationer viste ikke signifikant stedsvariation for
nitratkvælstofindhold i rodtørstoffet, men de øv-
rige variationer og vekselvirkninger for år, led og
steder var signifikante både for total-N og nitrat-
N indhold i rodtørstoffet.

Toptørstoffets kvælstofindhold var omkring 2\
procent hos bederoeformerne og 3 procent hos

kålroerne, og nitratkvælstoffet udgjorde ca. 5 pro-
cent af totalkvælstoffet hos de tørstofrige foder-
beder, ca. 4 hos de tørstoffattige og ca. 3 i hos fa-
brikssukkerroe, medens kålroernes indhold af ni-
tratkvælstof udgjorde 2i procent. Der var signi-
fikante års-, led- og stedsvariationer for total-N
indhold i toptørstoffet, medens det for de tilsva-
rende vekselvirkninger kun var tilfældet med 2,
idet år x led ikke var signifikant.

Hvad nitrat-N indholdet i toptørstoffet angår,
var der ikke signifikans for årsvariationen eller
for vekselvirkningen år x led.

Kaliumindholdet i rodtørstoffet var hos bede-
roeformerne stigende med faldende tørstofind-
hold, fra omkring 0,8 procent hos sukkerroe til
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Fig. 1. Korrelation mellem tilført K og kaliumindhold i rodtørstof.

fabrik til ca. 2 procent hos runkelroe. Kålroerne
havde tilsvarende omkring 2 procent kalium i rod-
tørstoffet. Variansanalysen viste ingen signifikant
årsvariation p.g.a. en meget stor vekselvirkning
år x steder, der igen synes afhængig af kalitil-
førslen, idet der i 14 forsøg fandtes positiv korre-
lation mellem tilført mængde kali og kaliumind-
hold i rodtørstoffet (figur 1).

Toptørstoffets kaliumindhold var omkring 3
procent, lidt over hos de tørstofrige former og
lidt under hos de tørstoffattige. Heller ikke her
var der signifikant årsvariation p.g.a. stærk vek-
selvirkning år x steder, og ligesom for rodtør-
stoffet var der positiv korrelation mellem tilført
kali og kaliumindhold.

Natriumindholdet i rodtørstoffet udgjorde ca.
1/4 procent hos den tørstoffattige fodersukkerroe
og runkelroe, ca. halvt så meget hos sukkerroe til
foder og den tørstofrige fodersukkerroe og ca. det
halve igen hos fabrikssukkerroe. Kålroerne inde-
holdt fra 1/5 til 1/6 procent natrium i rodtørstof-
fet. Variansanalysen viste ikke signifikant årsva-
riation p.g.a. stærk vekselvirkning steder x år,

hvilket tildels synes at bero på vekslende brug af
chilesalpeter på en enkelt station, idet der i år,
hvor der var givet kvælstof i denne form, var højt
natriumindhold i rodtørstoffet. Der var ikke signi-
fikant vekselvirkning år x led.

I toptørstoffet steg natriumindholdet fra lidt
under 1 procent til godt 1 i procent fra de tørstof-
rige til de tørstoffattige bederoeformer. Kålroe-
toppen havde et natriumindhold i toptørstoffet på
ca. 1/4 procent. Også her var der stærk veksel-
virkning år x sted med samme afhængighed af
chilesalpetertilførsel som for natriumindholdets
vedkommende i rodtørstoffet, hvorved en betyde-
lig årsvariation ikke udviste signifikans, hvad heller
ikke var tilfældet med vekselvirkningen år x led.

Calciumindholdet i rodtørstoffet var næsten ens
hos alle bederoer, ca. 1 /5 procent, medens det hos
kålroerne nærmede sig i procent. I toptørstoffet
svarede calciumindholdet meget nær til natrium-
indholdet for bederoernes vedkommende, medens
kålroernes toptørstof havde et calciumindhold,
der var ca. i procentenhed højere, nemlig ca. 1 f
procent. Variansanalyserne både for rod- og top-

4 TfP 45



Tabel 9. Næringsstofforbrug, kg pr. ha {Table 9. Consumption of nutrients, kg per ha)

Sukkerroe til Fodersukkerroe
fabrik foder Fodder sugar beet Kålroe

Sugar beet høj lav Swede
commer- for high low Runkelroe Wilhelms-

cial fodder % % Mangold burger Bangholm LSD9

Kvælstof i rod (in root). 94 113 111 120 123 148 143 9
(Nitrogen) i top (in top).. 117 97 102 92 86 47 52 5
Total 211 210 213 212 209 195 195 10

Fosfor i rod 15 17 17 19 21 28 28 3
(Phosphorus) i top 13 10 11 9 8 6 7 1
Total 28 27 28 28 29 34 35 2

Kalium i rod 86 132 142 219 232 196 172 18
(Potassium) i top 159 137 139 109 100 42 47 14
Total 245 269 281 328 332 238 219 12

Natrium i rod 8 16 15 27 31 19 16 3
(Sodium) i top 46 46 50 47 46 5 4 3
Total 54 62 65 74 77 24 20 5

Calcium i r o d . . . . . . . . . 25 23 24 24 23 44 43 6
i top 46 44 45 44 43 28 30 4

Total 71 67 69 68 66 72 73 4

Magnesium i rod 13 13 13 12 12 10 10 1
i top . . . 1 4 13 13 14 13 4 3 1

Total 27 26 26 26 25 14 13 2

tørstoffets calciumindhold viste signifikans for
alle variationer og vekselvirkninger af år, led og
steder.

Magnesiumindholdet var næsten ens i alle for-
søgsled, omkring 1/10 procent i rodtørstoffet, men
trods den lille variation var den signifikant, og
der var ingen vekselvirkning mellem år og led.
Toptørstoffets magnesiumindhold var hos bede-
roerne omkring \ procent. Medens det i rodtør-
stoffet var højest hos sukkerroerne, var det i top-
tørstoffet højest hos de tørstoffattige bederoer.
Kålroernes magnesiumindhold i toptørstoffet var
på omkring 1/5 procent. Variansanalysen viste
signifikans for alle variationer og vekselvirknin-
ger af år, led og steder.

Fosforindholdet i rodtørstoffet steg svagt med
faldende tørstofprocent hos bederoerne fra knap
1/7 til godt 1/6 procent, medens kålroernes ind-

hold af fosfor i rodtørstoffet var knap \ procent.
Vekselvirkningen led x sted var ikke signifikant.
Toptørstoffets fosforindhold varierede ikke ret
meget bederoesorterne imellem. Det udgjorde ca.
i procent, medens det hos kålroerne var omkring
0,4 procent. Vekselvirkningen år x led var ikke
signifikant, men variationer og vekselvirkninger
for år, led og steder var i øvrigt signifikante.

Næringsstofforbrug

Ud fra de i forrige afsnit anførte procentiske
indhold af kvælstof og mineralstoffer i rod- og
toptørstof og hektarudbytte af tørstof i rod og top
er beregnet de mængder af plantenæringsstoffer,
der bortførtes med en afgrøde af de forskellige
roesorter. Resultaterne er anført i tabel 9.

Kvælstofforbruget var næsten ens for alle bede-
roesorter, godt 200 kg N pr. ha i alt, men forskel-

46



ligt fordelt i rod og top. Kålroernes forbrug var
knap 200 kg pr. ha.

Fosforforbruget var ca. 30 kg pr. ha hos bede-
roerne og 35 kg hos kålroerne.

Kaliumforbruget var størst hos de tørstoffattige
bederoer, ca. 330 kg pr. ha, lavest hos kålroerne,
omkring 100 kg mindre.

Natriumforbruget udgjorde 20-25 kg hos kål-
roerne og 50-75 kg pr. ha hos bederoerne.

Calciumforbruget var nogenlunde ens hos bede-
roer og kålroer, omkring 70 kg pr. ha.

Magnesiumforbruget udgjorde godt 25 kg pr.
ha hos bederoerne og hos kålroerne cirka det
halve.

Diskussion
Udbytteniveauet i omtalte forsøg var noget højere
end i de stærkt gødede forsøgsled i forsøg med
rodfrugtarter og -sorter på forskelligt gødet jord
1952-59 (661. beretning), idet de sammenlignelige
sorter kålroe og fabrikssukkerroe, der var repræ-
senteret ved de samme stammer, henholdsvis
Wilhelmsburger Øtofte og Maribo P i årene 1965-
69 gav 6 og 12 procent større udbytte i rodtørstof
og i toptørstof 37 og 11 procent mere. I perioden
1960-69 gav kålroe Wilhelmsburger Øtofte i rod-
tørstof 12 pct. og i toptørstof 47 pet. mere end i
1952-59. Fodersukkerroe og runkelroe er ikke di-
rekte sammenlignelige, idet stammerne blev ud-
skiftet i løbet af forsøgsperioderne med efter stam-
meforsøgene mere yderige stammer, for runkel-
roernes vedkommende med mere tørstofholdige
og for fodersukkerroernes med mindre tørstof-
holdige, og deres rækkefølge m.h.t. udbytte af
rodtørstof ændrede sig, idet runkelroerne i 1952-
59 gav mindre, men i 1960-69 mere end fodersuk-
kerroerne. Dog var forskellen ikke statistisk sik-
ker. 125 pct. af forsøgene gav kålroerne mere rod-
tørstof end bederoerne. I samlet tørstofudbytte
(rodtørstof + 70 pct. toptørstof) gav bederoerne
mest alle forsøgsårene undtagen i 1965. Sukker-
udbyttet var i fabrikssukkerroe Maribo P 10 pct.
højere i 1965-69 end i 1952-59, men sukkerprocen-
ten lavere, 16,6 mod 17,0.

Det højere udbytteniveau kan skyldes bedre
vejrforhold, ikke identiske forsøgssteder, men og-
så forbedrede stammer. De stærkt gødede for-

søgsled i 1952-59 fik en gødningstilførsel svarende
til 250 kg N, 85 kg P og 265 kg K pr. ha. Da be-
regninger udfra afgrødeanalyser i 1966-69 viser,
at der i disse forsøg er optaget 200 kg N, 35 kg P
og 245-330 kg K i bederoerne, kan kalium have
været begrænsende faktor i forsøgene 1952-59 for
runkelroer, der har det højeste kaliforbrug.

Kvælstof- og mineralstofanalyserne viste i gen-
nemsnit ret nøje overensstemmelse med tidligere
publicerede analyser af kålroer og bederoer {Hen-
riksen 1965 og Olesen et al. 1971), der dog ikke er
opdelt i sorter, men i arter. Tørstoffets sammen-
sætning afveg en del sorterne og navnlig arterne
imellem. Kvælstofindholdet i rodtørstoffet var ca.
50 pct. højere i kålroer end i foderbederoer og
næsten dobbelt så højt som i fabrikssukkerroer.
Nitrat-N udgjorde i de tørstoffattige bederoer
dobbelt så meget af totalkvælstoffet som i de øv-
rige foderroer, hos fabrikssukkerroer ca. det hal-
ve. Kålroerne havde endvidere det højeste kalci-
umindhold og fosforindhold i rodtørstoffet. Disse
forskelle i tørstoffets sammensætning hos de to
arter sammen med kålroernes større indhold af
carotin bevirker måske en højere diætetisk værdi,
der har været medvirkende til, at kålroerne stadig
udgør forholdsvis større del af det samlede roe-
areal end tørstofudbyttet berettiger til.

Konklusion
Opgørelsen af de i 1960-69 udførte arts- og sorts-
forsøg med rodfrugter, hvis primære formål var
at skaffe oplysninger om de enkelte års tørstof-
procent i forskellige roestammer, har ikke ændret
konklusionen fra tidligere afholdte artsforsøg,
nemlig at bederoer i gennemsnit giver størst sam-
let udbytte af tørstof, men at kålroer enkelte år
kan give mest. I ca. 25 pct. af forsøgene har kål-
roerne givet mest rodtørstof. Udbytterelationen
imellem bederoer og kålroer er tilsyneladende kli-
matisk bestemt.

Kvælstof- og mineralstofanalyserne viste et for-
brug af hovednæringsstoffer på ca. 210 kg N, 30
kg P og 245-330 kg K pr. ha hos bederoer. Lavest
forbrug af kalium havde de tørstofrige sorter.
Kålroernes forbrug var på 200 kg N, 25 kg P og
220-240 kg K pr. ha. Også her var det den tørstof-
rigeste sort, nemlig Bangholm, der havde det la-
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Sugar beet
commer- for

cial fodder

Table 10
Fodder sugar beet Swede

Root
Yield, hkg/ha, 1960-69

1962-69
1965-69

Dry matter, hkg/ha, 1960-69
1962-69
1965-69

Dry matter, % 1960-69
1962-69
1965-69

434

102.3

23.6

549
534
533

110.8
108.5
107.2
20.2
20.3
20.1

high

592
574
568

111.8
109.9
109.2

18.9
19.1
19.2

low
o//o

722
704
716

114.1
112.1
112.1

15.8
15.9
15.7

Mangold, Wilhelms-
Barres burger Bangholm LSD9

756
731
753

113.4
112.3
112.0

15.0
15.4
14.9

866
847
817

101.1
101.1
96.3
11.7
11.9
11.8

793
759

101.9
96.5

12.8
12.7

51
67
91

7.2
9.6

14.1

Top
Yield, hkg/ha, 1960-69 — 376 399 374 360 150 — 19

1962-69 — 364 387 365 350 148 156 22
1965-69 383 338 365 346 332 138 142 33

Dry matter, hkg/ha, 1960-69 — 45.0 44.4 39.1 37.3 18.7 — 1.6
1962-69 — 44.4 44.1 38.8 37.2 18.7 20.5 2.0
1965-69 50.8 41.8 42.6 36.8 35.0 17.4 18.8 3.1

Drymatter,% 1960-69 — 12.0 11.1 10.5 10.4 12.5 —
1962-69 — 12.2 11.4 10.6 10.6 12.6 13.1
1965-69 13.3 12.4 11.7 10.6 10.5 12.6 13.2

veste kaliumforbrug. Natriumforbruget var 50-75
kg pr. ha hos bederoerne og 20-25 kg pr. ha hos
kålroerne, ligeledes lavest hos de mest tørstof hol-
dige. Calciumforbruget var ca. 70 kg pr. ha hos
samtlige sorter. Magnesiumforbruget var hos be-
deroerne ca. 25 kg pr. ha og hos kålroerne ca. 15
kg pr. ha.

Summary
Experiments on species and varieties of root crops.

1960 to 1969
This report deals with ten years' trials with species
and varieties of root crops, carried out at the Govern-
ment Research Stations, and comprising a total of 171
trials.

The results have been divided into three periods; as
the number of varieties was increased during the
experimental period, the subperiods include different
numbers of varieties; also some strains were replaced
during the experimental period by strains having a
higher yield.

The yield results are shown in the table 10.
In the period 1966 to 1969 dry matter of root and

top, respectively, was analysed for total N, nitrate N,

K, Na, Ca, Mg, and P (Table 8). Based on the dry
matter yield of root and top and the analytical results
a calculation was made of the consumption of nu-
trients (kg/ha/year, Table 9).
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