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MariboHilleshög er din lokale leverandør af sukkerroefrø

Vi ligger i Holeby midt på Lolland i hjertet af  sukkerroedyrkningen og har i mange år 
arbejdet på at udvikle de bedste sorter netop til de danske roedyrkere.

MariboHilleshög er samtidig en international forædlingsvirksomhed med et netværk af 
datterselskaber, salgskontorer, distributører og agenter i omkring 30 lande.

Vi har 100 års erfaring med sukkerroefrø. MARIBO blev etableret tilbage i 1920 af De 
Danske Sukkerfabrikker for at sikre forsyningen af roefrø og forbedre sukkerudbyttet.

I oktober 2017 blev vi overtaget af det andelsejede frøfirma DLF sammen med Hilles-
hög i Sverige (det svenske varemærke for roefrø), og der blev etableret en selvstændig 
forretningsenhed for sukkerroeaktiviteterne med navnet MariboHilleshög.

MariboHilleshög har i dag 350 ansatte, som alle er dedikeret til sukkerroefrø. 

Forædlings- og udviklingsaktiviteterne har base i MariboHilleshög Research i Lands-
krona, Sverige. Her er ca. 85 medarbejdere, der arbejder med udvikling af nye sorter.

I dag bliver MARIBO® brandet markedsført bredt til sukkerindustrien og roedyrkere i 
omkring 30 lande.

- din lokale partner i sukkerroer



• Højt og stabilt udbytte i flere år

• Højeste renhed = stort tillæg 

• Høj sukkerprocent = sukkertillæg

• Største bladdække af alle sorter 

• Ingen stokløbere

DAVINCI RZ

- dansk topsort på alle parametre

DAVINCI har en lang række gode egenskaber, der er med til at optimere din bundlinje.

DAVINCI har en god, sikker og ensartet fremspiring, som sikrer et højt og stabilt ud-
bytte. Endvidere ligger sortens renhed helt i top – også ved senere og mere våde opta-
geforhold - og udnytter derved det økonomiske potentiale fuldt ud i renhedsmodellen. 
 
DAVINCI har en høj sukkerprocent, som udløser sukkertillæg. Sorten har endvidere 
det største bladdække blandt alle dyrkede sorter og dækker godt af for sent fremspiret 
ukrudt. 

DAVINCI egner sig til tidlig såning og kan dermed udnytte potentialet i en lang vækst-
sæson.

Økonomisk udbytte kr./ha, 3 års gennemsnit

Kilde: N
BR 2016-2018 

Renhedsprocent, 3 års gennemsnit

Kilde: N
BR 2016-2018 

Bladdækkeprocent, 3 års gennemsnit

Kilde: N
BR 2016-2018 

DANSK TOPSORT 

- på alle parametre



Sukkerprocent, 2 års gennemsnit

Kilde: N
BR N

T-forsøg 2017-2018 

• Højeste udbytte

•  Højeste renhed

•  Høj sukkerprocent = stort tillæg

• Godt bladfæste, optimal afpudsning

TWIX RZ/NT

- ny dansk NT-topsort

TWIX har de nyeste egenskaber forædlet ind i roen. 

TWIX har en god, sikker og ensartet fremspiring, som sikrer et højt udbytte - især på 
nematode-inficeret jord, hvor den har det højeste udbytte.

TWIX er en glat roe med en renhed helt i top, og sorten udnytter det økonomiske  
potentiale fuldt ud i renhedsmodellen. Renheden er helt i top selv ved de senere og våde 
optageforhold. Sukkerprocenten ligger også højt og udløser sukkertillæg.

TWIX har endvidere et godt bladfæste og er nem at høste. Sorten egner sig til tidlig 
såning og kan dermed udnytte potentialet i en lang vækstsæson.

Kilde: N
BR N

T-forsøg 2017-2018 

Relativ sukkerudbytte i procent, 2 års gennemsnit

Kilde: N
BR N

T-forsøg 2017-2018 

Renhedsprocent, 2 års gennemsnit



• Højt udbytte

• Meget høj sukkerprocent = godt tillæg

• Høj renhed

• Godt bladfæste, optimal afpudsning

NELSON RZ/NT

- ny dansk NT-sort med høj sukkerprocent

NELSON er en sort, som har en række gode egenskaber og som egner sig til arealer, 
der er inficeret med nematoder.

NELSON har en sikker, ensartet og hurtig fremspiring, som sikrer et højt udbytte.

NELSON er en glat roe med en meget lille rodfure. Sortens renhed er dermed god og 
udnytter det økonomiske potentiale fuldt ud i renhedsmodellen. 

NELSON har meget høj sukkerprocent, udløser sukkertillæg og ligger med et højt  
relativt sukkerudbytte.
Sorten egner sig til tidlig såning og kan dermed udnytte potentialet i en lang  
vækstsæson.

Relativ sukkerudbytte, 2 års gennemsnit

Kilde: N
BR N

T-forsøg 2017-2018 

Sukkerprocent, 2 års gennemsnit

Kilde: N
BR N

T-forsøg 2017-2018 



• Højt udbytte

• Bedste renhed af alle sorter = stort tillæg

• Høj sukkerprocent

• Stort bladdække

JOKER RZ/NT

- velkendt højtydende NT-sort

JOKER er en sort med en række gode egenskaber, som er med til at optimere din bund-
linje.

JOKER er en sikker allround sort med en ensartet fremspiring, som sikrer et højt og 
stabilt udbytte.
Sortens renhed ligger i top og udnytter det økonomiske potentiale fuldt ud i renheds-
modellen. Renheden er helt i top selv ved de senere og våde optageforhold. Sorten er 
placeret i en god højde over jorden og er derved nem at høste.

JOKER har det største bladdække blandt de dyrkede sorter og dækker godt af for sent 
fremspiret ukrudt. JOKER er en forholdsvis sund sort og ikke så modtagelig for svampe-
sygdomme.

Kilde: N
BR N

T-forsøg 2016-2018 

Relativ sukkerudbytte, 3 års gennemsnit

Kilde: N
BR N

T-forsøg 2017-2018 
Renhedsprocent, 2 års gennemsnit

Kilde: N
BR N

T-forsøg 2017-2018 

Bladdækkeprocent, 2 års gennemsnit



Parametre til valg af roesorter

Når du vælger roesorter, er det vigtigt, at du ikke kun ser 
på forholdstallet og det samlede udbytte - der er også 
andre parametre, som har stor betydning for dækningsbi-
draget i sukkerroer. Følgende parametre bør være med i 
dine overvejelser, når du vælger sorter:

• Økonomisk udbytte

• Tolerancer RZ/NT

• Roens form og renhed 

• Tendens til stokløbning

• Bladdække 

• Roens placering i jorden

• Sukkerprocent

• Egnethed til oplagring 

Stokløbning

Det er f.eks. vigtigt at vælge en sort, der 
ikke har tendens til stokløbning, derved 
kan man så tidligt og udnytte potentialet 
i en lang vækstsæson. 

Omkostningerne til at fjerne stokløbere 
kan hurtigt løbe op i 400 til 500 kr. pr. 
hektar, og derfor er der mange penge at 
tjene ved at vælge en sort, der ikke har 
stokløbere. 

Maribo-sorter har normalt ingen eller 
meget lav tendens til stokløbning.



Renhed

Et lavere jordvedhæng betyder renere roer, og dermed 
et øget renhedstillæg og en højere indtjening. Hvis 
renhedsprocenten stiger fra f.eks. 88 % til 90 % vil det 
betyde en merindtjening på ca. 800 kr. pr. hektar.

MariboHilleshög har i mange år arbejdet på at forbed-
re roens form og renhed. Det har resulteret i, at  vores 
sorter generelt har en højere renhed end gennemsnit-
tet af sorterne på markedet. 

%

Sorter

RENHED - udvalg af kommercielle sorter

PASTEUR

98

97

96

KLIMT DAPHNA DAVINCI TWIX WHISKY

Bladdække

Et godt bladdække er afgørende for optimal ukrudts-
bekæmpelse. Et tidligt og stort bladdække betyder, 
at sent fremspiret ukrudt har sværere betingelser. En 
mark fri for ukrudt har væsentlig større potentiale for 
et højt udbytte, dels kan den høstes senere og roerne 
er ikke hæmmet af konkurrencen fra ukrudtet.

MariboHilleshög har gennem flere år haft fokus på et 
godt bladdække i forædlingsarbejdet. 

Kilde: N
BR 2018 

Kilde: N
BR 2017-2018 Sorter

BLADDÆKKE - udvalg af kommercielle sorter

PASTEUR

90

89

88

87

86

85

84

83

82

81

80

79

78

77

76

Bladdække 2018           Gennemsnit 2017/2018

DAPHNA KLIMT DAVINCI DEGAS WHISKY

%



- din lokale partner i sukkerroer

MariboHilleshög · Højbygårdvej 31· DK-4960 Holeby

Tlf. +45 5446 0700 · www.maribohilleshog.com

Vi står klar til at rådgive dig 

omkring valg af sorter.

Gå direkte til vores online MARIBO Beet Shop: www.maribobeetshop.dk og bestil dit frø. 
Her finder du information om alle Maribo-sorterne og kan blive tilmeldt vores informationsbrev.

Sådan køber du roefrø hos MariboHilleshög

Kontakt:

MariboHilleshög
Ole Lauridsen mobil 2211 2221 eller
ole.laudridsen@mariboseed.com
Eller ring til vores kundeservice på 5446 0730

Kontakt:

Din DLF frøavlskonsulent 
hvis du er frøavler til DLF. Frøavlskonsulenten står 
klar til at hjælpe dig med at finde de roesorter 
med netop de egenskaber, du har brug for. 


