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Sammendrag 
I årene 1965-71 blev der ved statens forsøgsstation ved Roskilde udført forsøg i fodersukker-
roe, Gul Dæno, med små planteafstande i regelmæssig bestand af enkeltroer samt med stigende 
antal planter pr. plantested ved 25 og 50 cm plantestedsafstand og ved 2 kvælstofniveauer. For-
målet var at belyse den del af problemet omkring hel eller delvis undladelse af udtynding, der 
vedrører tæt plantebestand. Kvaliteten af det høstede produkt blev karakteriseret gennem en stør-
relsessortering, idet små roer erfaringsmæssigt giver de største problemer med aftopning og jord-
iblanding. 

I en regelmæssig bestand af enkeltplanter ved 55 cm rækkeafstand opnåedes det højeste ud-
bytte af rodtørstof ved planteafstande mellem 10 og 20 cm. Ved faldende planteafstand tiltog de 
små roers andel af udbyttet, og toppens andel af den totale tørstofmasse steg kraftigt. 

Ved en plantestedsafstand på 25 cm gav 50 pet. dobbeltroer ingen og 100 pet. dobbeltroer kun 
en beskeden nedgang i rodudbyttet i forhold til enkeltroer. 100 pet. tripelroer reducerede udbyt-
tet med ca. 5 pet. Små roer under ca. 400 g udgjorde ca. 2, 20 og 40 pet. af tørstofmassen ved 
henholdsvis 1, 2 og 3 planter pr. plantested. Ved 50 cm plantestedsafstand steg rodudbyttet svagt 
med stigende antal planter pr. plantested. Ved denne afstand udgjorde de små roer ca. 1, 5 og 
15 pet. af tørstofmassen ved henholdsvis 1, 2 og 3 planter pr. plantested. 

Topudbyttet steg med stigende plantetal og var uafhængigt af plantebestandens regelmæssighed 
Et øget kvælstoftilskud udnyttedes bedst af en tæt bestand. 

Summary 
During 1965-71 experiments were made at the Government Research Station, Roskilde, with 
small plant spacings in a uniform population of single beets and with increasing number of plants 
per plant spot at 25 and 50 cm spacing between plant spots and at two N-levels. Fodder sugar-
beet Gul (Yellow) Dæno having a small top and a low content of dry matter was used 
as test plant. The purpose was to elucidate the problem of total or partly omission of thinning 
concerning a dense plant population. The number of small beets (b-beets, less than approx. 400 
g) was used as measure of quality, because such beets constitute a major problem as regards 
topping and soil contamination. 

In a uniform population of single plants with rows 55 cm apart, the highest yield of dry mat-
ter in roots was obtained at plant spacings from 10 to 20 cm. At spacings below 10 cm, the 
top/root ratio considerably increased, and a number of beets (c-beets) were too small for me-
chanical harvesting. The yield of harvested small beets rose progressively with a decreasing 
plant distance. 
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At a plant-spot distance of 25 cm root yields were not decreased by 50 per cent of double beets 
and only slightly by 100 per cent of double beets, compared with those of single beets. 100 per 
cent of triple beets reduced the yield with about 5 per cent. Dry matter yield of small beets 
constituted about 2, 20 and 40 per cent of total yield for 1, 2 and 3 plants per plant spot, re-
spectively. At 50 cm spacing the root yield slightly rose with increasing number of plants per 
plant spot, and small beets constituted about 1, 5 and 15 per cent of total yield for 1, 2 and 
3 plants per plant spot, respectively. Top yield increased with increasing number of plants and 
independently of the uniformity of the plant population. Response to increase in N-addition was 
larger with higher plant density. 

Indledning 
Siden roedyrkningens begyndelse i forrige år-
hundrede har det stået klart, at maksimalt ud-
bytte af rodtørstof kun opnås gennem en regel-
mæssig bestand af enkeltstående planter, og 
denne antagelse har været udgangspunktet i 
de mange undersøgelser, der er foretaget ved-
rørende række- og planteafstande (Lyngby 
Christensen 1971). Den tilstræbte plantebestand 
er traditionelt søgt tilvejebragt ved udtynding, 
men da dette arbejde er stærkt produktionsfor-
dyrende, søges det reduceret, dels ved metoder 
til opnåelse af en mere udtyndingsvenlig be-
stand (anvendelse af monogermt frø, special-
såmaskine), dels ved at slække på kravet om 
plantebestandens regelmæssighed (let udtynding, 
såning til blivende bestand). Forsøg med sidst-
nævnte metoder har vist en udbyttereduktion 
i forhold til almindelig udtynding (Olesen og 
Hedegaard 1970, Augustinussen 1970) , o g år-
sagen hertil må dels søges i forekomsten af 
planteafstande, der er for store til fuld udnyt-
telse af voksepladsen, dels i tilstedeværelsen af 
for tætstående planter, herunder specielt dob-
belt- og tredobbelt planter. Medens betydningen 
af store planteafstande (spring) er grundigt un-
dersøgt ( L indhard og Jørgensen 1928), forelig-
ger der kun få oplysninger om betydningen af 
tæt bestand. I årene 1965-71 er der ved sta-
tens forsøgsstation ved Roskilde lejlighedsvis 
foretaget undersøgelser omfattende udbytte og 
kvalitet ved små planteafstande samt ved flere 
planter pr. plantested, og resultaterne medde-
les i nærværende beretning. 

Tidligere forsøg 
Enkelte udtyndingsforsøg omfatter planteaf-
stande, der er mindre end de traditionelt an-
vendte. I forsøg med runkelroer på 55 cm ræk-
keafstand fandt Iversen og Lunden (1946) en 
stigning i rodudbyttet på ca. 5 pet. ved at mind-
ske planteafstanden fra 28 til 21 cm og yder-
ligere 5 pet. stigning ved en reduktion fra 21 
til 14 cm. Weck (1960) fandt i gennemsnit af 
4 år og 3 stammer af foderbede et merudbytte 
på 44 pet. ved at øge plantetallet fra 85000 pr. 
ha (40x30 cm) til 125000 pr. ha (40x20 cm). 
Modsat foderroer tåler fabrikssukkerroer dår-
ligt en indskrænkning af vokserummet. Ved 47 
cm rækkeafstand opnåede Vestergaard (1922) 
i gennemsnit af 6 år størst udbytte ved en plan-
teafstand på 32 cm (66.500 planter pr. ha) og 
et 3-4 pet. lavere udbytte ved 16 cm (133.000 
planter pr. ha). Andre forsøg med sukkerroe 
har givet maksimalt udbytte ved plantetal på 
70-100.000 pr. ha (Verres og Bornscheuer 
1967). Forskellen mellem sorternes evne til at 
tilpasse sig forskellige vokserum hænger sam-
men med topfylden. Iversen og Lunden (1946) 
fandt mindre udbyttereduktion for øget plante-
afstand hos en stortoppet end hos en småtoppet 
barrestamme, og et lignende forhold er senere 
konstateret for to fodersukkerroestammer 
(Lyngby Christensen 1971). 

Virkningen af flere planter pr. plantested er 
for foderroers vedkommende undersøgt af Jo-
sef sson (1960), der i 3 stammer sammenlig-
nede almindelig udtynding til enkeltplanter med 
4 andre udtyndingsmomenter, hvor dobbelt-
planter forekom på henholdsvis hvert sekstende, 
hvert ottende, hvert fjerde og hvert andet plan-
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tested. Tørstofudbyttet i rod faldt lidt med sti-
gende antal dobbeltroer, men faldet udlignedes 
af en tilsvarende stigning i toptørstoffet. Disse 
udsving var større, jo lavere tørstofprocent i 
stammen. Weck (1960) fandt hos foderroe ved 
en vokseplads på 37,5-40 X 20 cm et betyde-
ligt merudbytte i såvel top som rod ved 2 og 3 
planter pr. plantested fremfor ved enkeltroer. 
I sukkerroe til fabrik har flere undersøgelser 
givet ret nær ens udbytte for en og flere roer 
pr. plantested (Schröter 1965, Winner og Feyer-
abend 1973), medens Verres og Bornscheuer 
(1967) fandt en reduktion af udbyttet på ind-
til 9 pet. ved at gå fra 7 til 28 pet. plantesteder 
med dobbeltroer. 

Forsøgenes gennemførelse 
I alle forsøg blev anvendt fodersukkerroe, Gul 
Dæno, der er diploid, ret småtoppet og har et 
lavt tørstofindhold (16,1 pet. i gns. ved stamme-
forsøgene 1962-65 (Anon. 1966)). Rækkeafstan-
den var overalt 55 cm. Der blev anvendt rigelig 
udsæd, og plantebestanden var god i næsten 
alle forsøg. Udtynding foretoges efter markør 
eller målestok. I forsøg med dobbelt- og tredob-
beltplanter søgtes planterne på det enkelte plan-
tested placeret indenfor en afstand af 3 cm. 
Optagning foregik med håndkraft. En direkte 
måling af det høstede produkts kvalitet, hvor-
ved der i første række tænkes på egnethed for 
maskinel aftøpning og på smudsprocent, var af 
praktiske grunde ikke mulig. I stedet foretoges 
i de fleste forsøg en sortering af roerne i 3 
størrelser efter største diameter på bredeste 
sted: 

a. Diameter > 7,5 cm 
b. » 4,0-7,5 cm 
c. » < 4,0 cm 

Helt små roer med diameter under ca. 1 cm 
blev ikke medregnet. Roerne i gruppe c vil ikke 
kunne høstes med en moderne roeoptager og 
må derfor antages at gå tabt. Roerne i b-grup-
pen er de mindste, høstbare rær, og deres til-
stedeværelse må regnes for en kvalitetsforrin-
gelse, da den vanskeliggør korrekt aftøpning 

med maskine og øger jordprocenten, som også 
Winner og Feyerabend (1973) anfører. Vægt-
grænsen mellem c- og b-roer er ca. 70 g og 
mellem b- og a-roer ca. 400 g. For hver parcel 
blev roerne talt, vejet og analyseret gruppevis. 
Alle c-roer fra de enkelte forsøg blev dog ana-
lyseret samlet. 

Vækstbetingelser 
I 1965 prægedes vækstsæsonen af køligt vejr 
og rigelig nedbør. Såningen foregik ret sent, og 
udbyttet blev noget under middel. I 1966 ud-
satte en eftervinter såningen til midten af maj, 
men temperaturer over middel i forsommeren 
og tilfredsstillende vækstbetingelser iøvrigt sik-
rede et ret godt udbytte. Foråret 1967 bød på 
varme og regn, og roerne fik en god start. 
Sommeren igennem var vækstforholdene gode, 
og udbyttet blev stort. I 1968 var maj ret kold, 
og sent såede roer fik en langsom fremspiring; 
men varme i juni og eftersommeren og rigelig 
nedbør sommeren igennem gav en stor roehøst. 
1969 bød på et ret koldt forår, der bevirkede, 
at roerne udvikledes dårligt. Resten af vækst-
sæsonen var det betydeligt varmere end nor-
malt, til gengæld var nedbøren sparsom, og 
bederoeudbyttet blev ret ringe. Foråret 1970 
var meget koldt og fugtigt, og roesåning fandt 
først sted hen mod midten af maj. En efterføl-
gende tørke svækkede planterne, men gode kli-
matiske betingelser resten af vækstperioden 
sikrede et ret godt udbytte. I 1971 var foråret 
nærmest ideelt, og fremspiringen var god. I 
maj-juni forekom en lang tørkeperiode, men 
sidst i juni faldt meget regn. Skønt temperatur 
og nedbør lå under normalen resten af vækst-
perioden, blev udbyttet tilfredsstillende. 

Forsøg med små planteafstande 
I årene 1967-70 gennemførtes 4 forsøg efter 
følgende plan: 

Forsøgsled nr. 1 
(Treatment No.) 2 

3 
4 
5 

Planteafstand 
(Plant spacing) 

5 cm 
10 » 
15 » 
20 » 
25 » 
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Forfrugt samt datoer for såning, udtynding og 
optagning fremgår af nedenstående oversigt: 

Forfrugt såning 

1967 vinterraps. . 29/4 
1968 byg 26/4 
1969 byg 29/4 
1970 hestebønne . 12/5 

D a t o for: 
udtynding optagning 

1/6 
2/6 

11/6 
11/6 

15/11 
1/11 
6/10 

20/10 

Der blev tilført 1000-1300 kg PK 0-8-20, 600 
kg kalksalpeter med bor samt 600 kg chilesal-
peter pr. ha. 

Antallet af planter ved høst fremgår af tabel 
1. Ved 10-25 cm planteafstand er det i alle 
forsøg lykkedes at opnå en plantebestand, der 
ligger meget nær den tilstræbte, hvorimod 
bestanden ved 5 cm gennemsnitlig lå 19 pet. 
lavere end den ønskede. Specielt i 1968 var 
plantetallet lavt; den gennemsnitlige plante-
afstand var da 6,7 cm imod 5,8 cm i gennem-
snit af de øvrige 3 år. 

Tabel 1. Antal planter ved høst, 1000 pr. ha 
(Number of piants at harvest, thousand per ha) 

Tilstræbt planteafstand i cm 
5 10 15 20 25 

1967 327 178 129 91 74 
1968 240 175 120 86 74 
1969 293 170 117 91 77 
1970 317 185 128 93 76 
Gns 295 177 123 90 75 
Teoretisk . . . . 364 182 121 91 73 

Gns . plante-
afstand, cm . . 6,2 10,3 14,7 20,2 24,1 

A f t a b e l 2 f r e m g å r r o e r n e s f o r d e l i n g p å 

størrelsessorteringer. Antallet af roer med en 
roddiameter større end 7,5 cm (a) stiger stærkt, 
når planteafstanden øges f ra 5 til 15 cm, me-
dens antallet kun ændres lidt ved en stigning 
f ra 15 til 25 cm. Antallet af roer med diameter 
mellem 4 og 7,5 cm (b) falder jævnt med 
tiltagende planteafstand, hvorimod de mindste 
roer med diameter under 4 cm (c) udviser et 
stærkt fald med stigende planteafstand fra 5 
til 10 cm for derefter at aftage til nær 0. Det 

bør dog bemærkes, at der er forskel på forsøgs-
leddenes gennemsnitsroevægte indenfor samme 
størrelsessortering. Ved 5 cm planteafstand er 
a-roerne netop nået op over 7,5 cm-grænsen, 
og gennemsnitsvægten er 0,46 kg, medens den 
tilsvarende gruppe ved 25 cm indeholder man-
ge store roer og derfor når en gennemsnitsvægt 
på 0,84 kg. Blandt b-roerne varierer gennem-
snitsvægten fra 0,17 kg ved 5 cm til 0,28 kg 
ved 25 cm. 

Tabel 2. Antal roer i 3 størrelsessorteringer, 1000pr. ha. 
Gns. af 2 forsøg, 1969 og 1970 

(.Number of roots in three size classes, thousand per 
ha) 

Roddiameter Tilstræbt planteafstand i cm 
i cm 5 10 15 20 25 

a > 7,5 22,6 59,0 71,5 68,5 66,1 
b 7,5-4,0 . 203,7 109,1 46,9 22,6 10,0 
c < 4,0 79,2 9,4 3,9 1,1 0,7 

lait 305,5 174,4 122,2 92,1 76,8 

Tabel 3. Rodtørstof ialt, hkg pr. ha 
(DM in root) 

Tilstræbt planteafstand i cm 
5 10 15 20 25 

1967 122,9 129,2 128,2 130,6 126,7 
1968 114,6 125,5 122,6 126,0 125,1 
1969 87,2 91,3 91,3 89,3 87,3 
1970 97,5 106,3 108,9 107,6 105,0 

Gns. 105,6 113,1 112,8 113,4 111,0 

L S D 9 5 3,2 

Udbyttet af rodtørstof er vist i tabel 3. Der 
er stort set samme tendens i alle fire forsøg; 
udbytterne ved 10, 15 og 20 cm planteafstand 
afviger ikke signifikant fra hinanden, medens 
udbyttet ved 25 cm ligger lidt lavere og udbyt-
tet ved 5 cm noget lavere. Fra 3 forsøg fore-
ligger beregninger af tørstofmassen i de 3 sor-
teringer; tallene fremgår af tabel 4. 

Det ses, at kun ved den mindste plante-
afstand spiller c-roerne nogen udbyttemæssig 
rolle, hvorimod b-roerne i alle forsøgsled yder 
et betragteligt, omend med voksende plante-
afstand aftagende bidrag til udbyttet. A-roerne 
har ved alle planteafstande over 10 cm udgjort 
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Tabel 4. Rodtørstoffets fordeling på 3 roestørrelser efter roddiameter; a: > 7,5 cm, b: 7,5-4,0 cm, c: < 4,0 cm. 
Hkg pr. ha. 

DM of root as distributed according to three size classes: a, b and c 
Tilstræbt 1968 1969 1970 Gns. 

planteafst. a b c a b c a b c a b c 
i cm 

5 (64,9)1) (46,9) (2,8) 17,5 64,2 5,5 19,7 71,3 6,5 34,0 60,8 4,9 
10 93,6 31,0 0,9 43,6 47,3 0,4 64,1 41,1 1,1 67,1 39,8 0,8 
15 , ; 108,1 14,4 0,1 69,3 21,8 0,2 85,2 23,2 0,5 87,5 19,8 0,3 
20 121,2 4,8 0,0 76,0 13,3 0,0 96,4 11,0 0,2 97,9 9,7 0,1 
2 5 . 122,9 2,2 0,0 81,0 6,3 0,0 101,2 3,6 0,2 101,7 4,0 0,1 

Total gns. 122,8 89,3 105,1 105,7 

1) Udbytter i parentes er påvirket af et for lavt plantetal. 

størsteparten af tørstofmassen, men det fremgår 
tydeligt, at fordelingen på de 3 grupper afhæn-
ger af udbytteniveauet. I 1968, hvor der høste-
des omkring 120 hkg pr. ha, udgjorde a-roerne 
en større part af det samlede udbytte end i 
1969 og 1970, hvor udbytteniveauet var hen-
holdsvis 90 og 105 hkg pr. ha. A-roernes andel 
ved 5 cm planteafstand var dog forøget i 1968 
på grund af et for lavt plantetal. 

Tørstofprocenten i roden er naturligvis på-
virket af forholdet mellem store og små roer. 
I gennemsnit af alle forsøg havde a-roerne en 
tørstofprocent på 16,2, medens b- og c-roerne 
indeholdt henholdsvis 18,2 og 17,9 pet. tørstof. 
Det gennemsnitlige tørstof-indhold i de enkelte 
forsøgsled er vist i tabel 5. 

Tabel 5. Tør stof procent i rod og top. Gns. af 4 forsøg, 
1967-70 

(DM per cent in root and top, respectively) 

Tilstræbt plante- Pet. tørstof 
afstand i cm 

5 
10 
15 
20 
25 

rod 

17,7 
17,2 
16,7 
16,4 
16,2 

top 
11,3 
11,2 
11,6 
11,5 
11,8 

For toppens vedkommende er der tendens til 
stigning i tørstofprocenten med stigende plante-
afstand (tabel 5). Derimod falder tørstofudbyt-
tet, når planteafstanden stiger (tabel 6). 

Tabel 6. Toptørstof, hkg pr. ha 
(Dry matter in top) 

Tilstræbt planteafstand i cm 
5 10 15 20 25 

1967 48,2 39,4 36,7 31,2 28,9 
1968 66,1 57,7 53,9 46,6 46,1 
19 69 54,9 47,6 43,1 39,1 37,8 
1970 61,6 55,4 50,4 44,3 42,6 

Gns 57,7 50,0 46,0 40,3 38,9 

LSD9 5 1,3 

pet. toptørstof 
af totaltørst. 35,3 30,7 29,0 26,2 26,0 

Ved beregning af den samlede fodermængde 
(tabel 7) er der regnet med 1,1 kg rodtørstof, 
henholdsvis 1,5 kg toptørstof pr. f.e. C-roerne 
er ikke medregnet. For alle 4 forsøg gælder det, 
at 10 cm planteafstand har givet størst udbytte, 
medens der er udbyttefald for både større og 
mindre afstande. 

Tabel 7. Foderudbytte af rod og top*), 100 f.e. pr. ha 
(Total yield of root and top, hundred fadder units per ha) 

Tilstræbt planteafstand i cm 
5 10 15 20 25 

1967 141,6 143,3 141,0 139,5 134,4 
1968 145,7 151,7 147,3 145,6 144,5 
1969 110,8 114,4 111,6 107,3 104,6 
1970 123,8 132,6 132,2 127,2 123,8 

Gns 130,5 135,5 133,0 129,9 126,8 

LSD 9 5 2,7 

*) R o d af roer under 4 cm ikke medregnet. 
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Forsøg med forskelligt antal planter 
pr. plantested 
Efter indledende forsøg i 1965 udførtes i årene 
1966-69 og 1971 faktorielle forsøg efter følgen-
de plan: 

1. 1 plante pr. plantested (single piants) 
2. Skiftevis 1 og 2 planter pr. plantested 

(single and double piants, alternate) 
3. 2 planter pr. plantested (double piants) 
4. 3 » » » (triple piants) 

I. 25 cmpl.st .afst . (spacing betw. »plant spots« 25 cm) 
II. 50 » » » » » » 50 » 

A. 1200 kg kalksalpeter (ks) pr. ha 
(1200 kg of calcium nitrate per ha) 

B. 2000 kg kalksalpeter (ks) pr. ha 
(2000 kg of calcium nitrate per ha) 

Der grundgødedes med 1000-1300 kg PK 
0-8-20 pr. ha. Ved såning tilførtes hele forsøget 
1200 kg kalksalpeter, senere tilførtes B-parcel-
lerne yderligere 800 kg. I 1966 og 1971 gen-
nemførtes forsøget kun med 1200 kg kalksal-
peter pr. ha. Forfrugt og dato for såning, ud-
tynding og optagning fremgår af nedenstående 
tabel. 

D a t o for 
Forfrugt såning udtynd. optagn. 

1966 S e n n e p . . . 12/5 3/6 5/10 
1967 Hvede . . . 29/4 27/5 20/11 
1968 Byg 26/4 2/6 8/11 
1969 Hvede . . . 30/4 4/6 23/10 
1971 Hvede . . 4/5 27/5 8/11 

I tabel 8 er vist plantebestanden ved optagning 
som gennemsnit af de to salpetermængder. Der 
var gennemgående lidt for få planter ved 
25 cm plantestedsafstand og lidt for mange 

ved 50 cm, især afviger forsøget i 1968 noget 
fra det tilstræbte, men afvigelserne antages dog 
at være uden afgørende betydning for de op-
nåede resultater. Der var i gennemsnit 1,4 pet. 
flere planter ved den lave salpetermængde end 
ved den høje. Årsagen er muligvis, at flere små 
planter er gået til grunde under den af tillægs-
gødningen fremkaldte kraftigere bladvækst hos 
de dominerende planter. 
Fordelingen af planter på 3 størrelsessorterin-
ger er vist i tabel 9. 

Tabel 9. Plantetallets fordeling på 3 roestørrelser efter 
roddiameter; a: > 7,5 cm, b: 7,5-4,0 cm, c: <4,0 cm 

Gns. af 3 forsøg, 1967-69 
(Number of piants in three groups, graded according to 

root size: a, b and c) 

Antal pi. Plante-
pr. stedsafst., ks pr. Antal planter, 

plantested cm ha, kg 

1 25 1200 
1 - 2 — — 

2 — — 

3 — — 
1 50 — 

1 - 2 — — 

2 — — 

3 — — 
1 25 2000 

1 - 2 — — 

2 — — 

3 — — 
1 50 — 

1 - 2 — — 

2 — — 

3 — — 

1000 pr. ha 
a b c ialt 

65,7 5,1 0,0 70,8 
72,8 30,1 1,9 104,8 
74,0 55,4 6,2 13,6 
56,2 120,4 19,6 196,2 
35,3 4,6 0,6 40,5 
48,0 8,7 0,7 57,4 
59,0 12,1 1,7 72,9 
67,3 34,1 3,8 105,2 
63,6 5,0 0,2 68,8 
71,4 29,7 2,7 103,7 
80,5 49,2 3,4 133,1 
65,8 107,1 17,4 190,2 
39,0 2,5 0,0 41,5 
48,7 9,0 0,6 58,2 
60,9 9,7 1,4 72,0 
70,5 32,0 2,6 105,0 

Tabel 8. Antal planter ved optagning. Gns. af 2 salpetermængder 
Number of plants at lifting. Aver. of two calcium nitrate rates 

Plantestedsafstand, cm 
Antal planter 

25 50 

pr. plantested 1 1-2 2 3 1 1-2 2 3 

1966 68 106 138 204 35 52 70 99 
1967 70 107 138 203 36 57 70 103 
1968 68 102 128 179 47 57 70 100 
1969 72 104 137 198 41 59 77 113 
1971 72 110 141 206 44 59 77 110 

Gns 70 106 136 198 40 57 73 105 
Teoretisk antal 73 109 146 218 36 55 73 109 
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Ved 25 cm planteafstand steg antallet af e-rær 
fra nær O ved 1 plante pr. plantested til ca. 
20.000 pr. ha ved 3 planter pr. plantested, dog 
lidt mindre ved den store salpetermængde. Ved 
50 cm planteafstand var stigningen langt sva-
gere, idet antallet ved 3 planter pr. plantested 
ikke nåede 4000. Samme tendenser gjorde sig 
gældende for b-roernes vedkommende, hvor 
antallet steg fra ca. 5000 til over 100.000 ved 
25 cm plantestedsafstand og fra 3-4000 til godt 
30.000 ved 50 cm plantestedsafstand. Også af 
b-roer var antallet lidt lavere ved den højeste 
salpetermængde. 

A-roernes antal steg ved 25 cm plantesteds-
afstand fra ca. 65.000 pr. ha ved enkeltroer til 
75-80.000 ved dobbeltroer for igen at falde til 
60-65.000 ved tripelroer. Ved 50 cm plante-
stedsafstand sted antallet af a-roer jævnt fra 35-
40.000 ved enkeltroer til ca. 70.000 ved tripel-
roer. Gennemsnitlig var antallet af a-roer lidt 
større ved den store end ved den lille salpeter-
mængde. 

I tabel 10 er vist rodtørstoffets fordeling på 
de 3 størrelsessorteringer. Det fremgår, at kun 

ved tripelplanter på 25 cm udgjorde c-roerne 
mere end 1 pet. af tørstoffet; i alle andre til-
fælde var denne roestørrelse uden betydning 
for tørstofudbyttet. Derimod udgjorde b-roeme 
op til 40 pet. (tripelroer på 25 cm afstand), men 
deres andel faldt stærkt med antal planter pr. 
plantested og med stigende plantestedsafstand. 
Ved enkeltplanter på 50 cm afstand udgjorde 
de under 2 pet. af tørstofudbyttet. Den store 
salpetermængde gav en svag, men sikker ned-
gang i b-roernes andel sammenlignet med den 
lille salpetermængde. Modsat de små sorterin-
ger udgjorde a-roerne desto større del af udbyt-
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tet jo færre roer pr. arealenhed, fra 55 pet. ved 
tripelroer på 25 cm til 99 pet. ved enkeltroer på 
50 cm. 

Det gennemsnitlige rodtørstofudbytte af 5 
forsøg er vist i tabel 11 og figur 1. Ved 25 cm 
plantestedsafstand gav skiftende enkelt- og dob-
beltplanter det største udbytte, men det afveg 
ikke sikkert fra udbytterne af udelukkende en-
kelt- eller dobbeltplanter, hvorimod udbyttet af 
tripelplanter lå signifikant lavere. Ved 50 cm 
plantestedsafstand havde tripelplanter det høje-

Tabel 10. Rodtørstoffets fordeling på 3 roestørrelser efter roddiameter; a: > 7,5 cm, b: 7,5-4,0 cm, c: 
Gns. af 3 forsøg, 1967-69 

DM in root as distributed according to three root size classes: a, b and c 

Antal Plante- K s Tørstof , hkg pr. ha Pet. af totaltør; stof 
planter pr. steds- pr. ha sortering sortering 
plantested afst . ,cm kg a b c total a b c 

1 25 1200 107,5 2,3 0,0 109,8 97,9 2,1 0, 
1 - 2 — — 97,2 12,7 0,2 110,0 88,3 11,5 0, 
2 — — 83,5 23,9 0,6 108,0 77,3 22,1 0, 
3 — — 58,7 45,8 1,4 105,9 55,4 43,2 1, 
1 50 — 98,5 2,1 0,0 100,6 97,9 2,1 0, 

1 - 2 — — 99,0 4,9 0,1 104,0 95,2 4,7 0, 
2 — — 96,6 6,0 0,1 102,7 94,1 5,8 0, 
3 — — 86,8 15,6 0,3 102,8 84,5 15,2 0, 
1 25 2000 112,3 2,4 0 ,0 114,7 97,9 2,1 0, 

1 - 2 — — 102,3 12,3 0,2 114,9 89,1 10,7 0, 
2 — 92,8 20,2 0,3 113,2 81,9 17,8 0, 
3 — — 68,0 38,9 1,3 108,1 62,8 36,0 1, 
1 50 — 100,7 1,2 0 ,0 102,0 98,8 1,2 0, 

1 - 2 — — 100,1 4,7 0 ,0 104,8 95,5 4 ,5 0, 
2 — — 101,9 4,5 0,1 106,5 95,7 4 ,2 0, 
3 — — 93,9 14,5 0,2 108,6 86,5 13,3 0, 
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Fig. 1. Sammenhænget mel lem det totale rod- o g toptørstofudbytte og plantebestanden, her omregnet til antal 
planter pr. Ib. m. 
Relation between total yield of root and top, respectively, and population of plants, here converted into number of 
plants per running metre. 

ste udbyttetal, men kun udbyttet af enkelplan-
er lå signifikant lavere. Merudbyttet for 800 kg 
salpeter var størst, hvor plantebestanden var af 
en vis tæthed, 4-8 planter pr. Ib. m, medens 
det var ringe ved tyndere bestand. 

Tørstof procenten i roden (tabel 11) er afhæn-
gig af fordelingen mellem store og små roer. 
Tripelplanter på 25 cm gav flest små roer 
(tabel 9) og havde den højeste tørstofprocent. 

Udbyttet af toptørstof steg stærkt med stigen-
de plantetal pr. arealenhed og gav et væsentligt 
merudbytte for de sidste 800 kg salpeter (tabel 
11 og fig. 1). Derimod havde plantefordelingen 
kun ringe indflydelse på topudbyttet. Tørstof-
procenten faldt ganske svagt med stigende plan-
tetal (tabel 11). 

Betragtes den samlede fodermængde under 
hensyntagen til tab af c-roer, ses det, at største 
gennemsnitlige udbytte, nemlig 14.400 f.e. pr. 

ha, blev opnået ved dobbeltroer på 25 cm 
plantestedsafstand og største salpetermængde 
(tabel 11). Herfra faldt udbyttet med faldende 
plantetal og gødningsmængde til ca. 11.500 f.e. 
pr. ha, der opnåedes ved enkeltplanter på 50 cm 
afstand og laveste N-mængde. 

I 1967 og 1969 er undersøgt fordelingen af 
rodtørstof mellem enkelt- og dobbeltplanter, 
hvor disse forekommer skiftevis (forsøgsled 2). 
Ved 25 cm planteafstand indeholdt dobbeltroer-
ne gennemsnitlig 58 pet. af den samlede rod-
tørstofmængde, medens de ved 50 cm indeholdt 
55 pet. Jo mindre plantestedsafstanden er, desto 
stærkere virker konkurrencen fra dobbeltplan-
terne. 

Endvidere er undersøgt vægtforholdet mel-
lem dobbeltplanterne. I årene 1965-67 høstedes 
et antal dobbeltplanter, og individerne blev 
vejet hver for sig. I følgende oversigt er vist, 
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Tabel 11. Tørstofudbytte og -procent. G ns. af 5 forsøg, 1966-71 
Yield and percentage of dry matter 

Antal Plantesteds- K s Rodtørstof , ialt 
planter pr. afstand pr. ha hkg/ha pet. 
plantested cm kg 

1 25 1200 113,0 16,2 
1 - 2 — — 115,4 16,6 
2 — — 112,8 16,9 
3 • — — 109,6 17,3 
1 50 — 103,0 15,7 

1 - 2 — — 107,7 16,2 
2 — ' — 108,0 16,4 
3 __ — 108,4 16,8 
1 25 2000 119,3 15,7 

1 - 2 — — 119,5 16,0 
2 ' — " — 117,8 16,1 
3 — — 112,5 16,6 
1 50 — 106,1 14,9 

1 - 2 — — 109,0 15,4 
2 — — 110,8 15,7 
3 — — 113,0 16,1 

L S D 9 5 4,6 

*) R o d af roer under 4 cm ikke medregnet. 

hvor stor del af den samlede friskvægt, som 
udgøres af den største og den mindste af de to 
dobbeltroer. 

Procentisk vægtfordeling hos dobbeltroer 
Antal Største Mindste Gns. vægt 

roepar roe roe ialt, g 

1965 191 75 25 1022 
1966 82 69 31 810 
1967 101 73 27 1410 

Gennemsnitligt udgjorde den største roe ca. 72 
pet. af roeparrets samlede friskvægt; beregnet 
på tørvægtsbasis var tallet blevet lidt mindre, 
da store roer har lavere tørstofindhold end små. 

I undersøgelsen indgik dobbeltroer på 25 cm 
plantestedsafstand uanset roeparrets samlede 
vægt. For at finde en eventuel forbindelse mellem 
vægtforhold og den samlede vægt opdeltes ialt 
491 roepar efter totalvægt i 6 vægtgrupper, og 
indenfor hver gruppe foretoges yderligere en 
opdeling efter den største roes andel af parrets 

Foderudbytte 
af rod 

Toptørstof Toptørstof o g top*) 
hkg/ha pet. i pet. af 100 f.e. 

totaltørstof pr. ha 

40,2 11,9 26,2 129,4 
44,7 12,0 27,9 134,6 
47,5 11,9 29,6 133,8 
51,5 12,0 32,0 132,9 
32,6 12,2 24,0 115,3 
36,9 12,0 25,5 122,4 
39,7 12,1 26,9 124,6 
44,3 11,9 29,0 127,9 
46,4 11,6 28,0 139,1 
50,6 11,5 29,7 141,8 
56,1 11,1 32,3 144,0 
61,8 11,5 35,5 142,0 
37,6 11,7 26,2 121,3 
42,0 11,6 27,8 126,8 
46,4 11,7 29,5 131,3 
53,2 11,6 32,0 137,7 

2,8 4,7 

samlede vægt. I tabel 12 ses fordelingen af roe-
par i grupperne. 

Tabel 12. Fordeling af dobbeltroer efter vægtforhold. 
Sum af 3 år, 1965-67 

(Distribution of double beets according to weight) 

D e n største roes vægtandel, pet. 
(Weight share of biggest beet, per cent) 

Totalvægt, g 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 

0 - 4 0 0 . . . 7 7 8 5 1 
4 0 0 - 8 0 0 . . . 26 27 22 30 15 
800-1200 . . 35 33 37 32 2 0 

1200-1600. . 14 19 14 15 17 
1600-2000. . 11 14 10 7 6 
2000- 16 14 15 8 6 

For at skaffe repræsentation i de tunge vægt-
grupper medtoges roepar, der havde vokset på 
50 cm plantestedsafstand. Inden for hver vægt-
gruppe fordeler roeparrene sig jævnt i interval-
lerne, og der synes ikke at være sammenhæng 
mellem vægtforhold og totalvægt. 
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Også vægtfordelingen mellem tripelroer er 
undersøgt i perioden 1965-67, og resultatet er 
anført i nedenstående tabel. Den største roe i 
gruppen er betegnet I, den mellemste II og den 
mindste III. 

Procentisk vægtfordeling 

Højde over jord 
cm 

Antal hos tripelroer Gns. vægt 
grupper I II III ialt, g 

1965 64 59 29 12 1218 
1966 Al 59 29 12 893 
1967 67 60 27 13 1330 

Den gennemsnitlige vægtfordeling synes at ligge 
ret fast, men gennemsnitstallene skjuler natur-
ligvis en stor variation. Materialet har været for 
lille til en opdeling i grupper efter vægt, men 
på grundlag af resultaterne fra dobbeltroerne 
må det antages, at også tripelroers vægtforde-
ling er uafhængig af gruppens totalvægt. 

25 x 100 g 
roevægt 

Fig. 2. Sammenhæng mel lem roevægt o g aftopnings" 
højde over jord. Lodrette søjler angiver 2 x spred-
ningen. 1971. 
Relation between weight of root (roevægt) and height 
of topping above ground (højde over jord). Vertical 
columns show 2 times standard deviation. 1971. 
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Fig. 3. Sammenhæng mellem roevægt o g indhold af træstof o g mineralstoffer. Gns. af 4 forsøg, 1968-71. 
Relation between weight of root (roevægt) and content of crude fibre (træstof) and minerals. Average offour exp., 
1968-71. 
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I 1971 foretoges en undersøgelse af roevæg-
tens indflydelse på aftopningshøjden. Samtlige 
roer i forsøget blev før optagning mærket ved 
jordoverfladen, og efter hjemkørsel måltes vægt 
og afstand mellem topskive og mærke. Sam-
menhænget mellem vægt og højde over jord 
fremgår af fig. 2. Kurven gengiver et gennem-
snit af samtlige forsøgsled, idet der ikke kunne 
konstateres forskelle. Spredningen for enkelte 
vægtgrupper er afsat til begge sider af kurven. 
Det ses, at spredningen er meget stor og kun 
lidt afhængig af roestørrelsen. 

Roevægtens indflydelse på træstof- og mine-
ralstofindhold er vist i fig. 3. Træstof-, Mg- og 
P-indholdet var næsten upåvirket af roestørrel-
sen, medens K-indholdet steg meget stærkt og 
Na-indholdet noget svagere med stigende roe-
vægt. Det totale kvælstofindhold steg svagt, 
men det skyldtes en stigning i nitratindholdet. 
Ca-indholdet viste en svag tendens til fald ved 
stigende roevægt. Kurverne dækker over nogen 
årsvariation. Hos 1-kg roer varierede træstof-
procenten mellem 5,9 og 6,5, total N mellem 
1,11 og 1,36, K mellem 1,26 og 2,45 og Na 
mellem 0,26 og 0,47 pet. Ca, Mg og P havde 
kun ringe årsvariation. 

Diskussion 
I forsøgene med regelmæssige, små plante-
afstande fandtes det største rodtørstofudbytte 
ved afstande mellem 10 og 20 cm, svarende til 
plantetal mellem 180.000 og 90.000 pr. ha. 
Dette bekræfter resultater af ældre forsøg med 
række- og planteafstande i foderbeder (Helweg 
1 9 0 7 o g 1 9 1 2 , Iversen o g Lunden 1 9 4 6 , Weck 
1960, Lyngby Christensen 1971), hvor det 
mindste af de afprøvede vokserum som oftest 
har givet størst udbytte. Toptørstoffets andel af 
totaltørstoffet steg med faldende planteafstand, 
men det fik først konsekvenser for rodudbyttet 
ved afstande under 10 cm. Derimod var de små 
roers andel af rodudbyttet betydelig allerede 
ved 15 cm, hvor den udgjorde omkring 20 pet. 

Ovennævnte relationer mellem planteafstand 
og udbytte afspejles i forsøgene med dobbelt-
og tripelplanter, hvor der ved en plantesteds-
afstand på 25 cm opnåedes fuldt så høje rod-

tørstofudbytter ved skiftende 1 og 2 planter pr. 
plantested som ved enkeltplanter. Den skæve 
fordeling af voksepladsen, som dobbeltplanter-
ne giver, har dog sikkert reduceret udbyttet i 
forhold til en regelmæssig bestand af enkeltroer 
med samme gennemsnitsafstand (16,7 cm). En 
tilsvarende reduktion kan beregnes af tabel 11 
ved sammenligning af enkeltplanter på 25 cm 
afstand med dobbeltplanter på 50 cm. I gen-
nemsnit af de 2 salpetermængder har dobbelt-
planterne givet et mindreudbytte på 6,8 hkg 
rodtørstof pr. ha. Tripelroer på 25 cm har 
øjensynlig været trykket af såvel voksepladsens 
dårlige fordeling som af den øgede bladvækst. 
Det samme har sikkert været tilfældet med 
tripelroer på 50 cm, men ved denne afstand 
har de i kraft af et større og mere passende 
plantetal pr. ha været enkelt- og dobbeltroer 
udbyttemæssigt overlegne. Den store salpeter-
mængde har ikke været i stand til at kompen-
sere for lavt plantetal, hvilket er i overensstem-
melse med tidligere forsøg (Lyngby Christensen 
1971). Tværtimod udnyttes kvælstoffet bedst af 
en tættere bestand. 

De små roers andel af rodudbyttet steg kraf-
tigt med stigende antal dobbelt- og tripelroer. 
Det øgede salpetertilskud reducerede deres 
andel ganske svagt, medens forøgelse af plante-
stedsafstanden betød en kraftig reduktion. At 
det ikke blot er plantetallet pr. arealenhed, men 
også planternes indbyrdes placering, der be-
stemmer størrelsesfordelingen, ses af, at dob-
beltplanter og tripelplanter på 50 cm giver flere 
små roer end henholdsvis enkeltplanter og 50 
pet. dobbeltplanter på 25 cm. 

Vægtfordelingen mellem dobbeltroer og mel-
lem tripelroer svarede nøje til fordelingen hos 
sukkerroer målt af Schröter (1965). 

Topudbyttet steg med stigende plantetal pr. 
arealenhed og var uafhængigt af planternes 
indbyrdes placering. Maximum var tilsynela-
dende ikke nået ved tripelplanter på 25 cm (ca. 
218.000 planter pr. ha). Tidligere er målt sti-
gende topudbytte til omkr. 400.000 planter pr. 
h a (Augustinussen 1970). 

De ovenfor omtalte plantebestande kan næp-
pe tænkes realiseret i praksis, men vil indgå 
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som bestanddele i roemarker, hvor udtynding 
helt eller delvis udelades. Med udsigten til at 
få genetisk monogermt frø også af foderbede-
stammer formindskes problemet med flere 
planter pr. plantested. Derimod vil risikoen for 
spring stadig nødvendiggøre en ret tæt frø-
afstand, der ved undladelse af udtynding sted-
vis kan medføre en tæt plantebestand. Som 
resultaterne viser, vil der ved afstande mellem 
10 og 20 cm næppe blive tale om udbyttereduk-
tion, men kun om kvalitetsforringelse i form 
af et større antal små planter. Stammer, der har 
større topfylde end den i forsøgene anvendte 
(Gul Dæno), tåler muligvis dårligere end denne 
en så stærk reduktion af vokserummet. 
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