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Roer i frøsædskiftet

Danske roefrø til roedyrkerne
Afsætning af roefrø er et vigtigt forretningsområde for DLF, og efter at roefrøsalget 
er givet fri på det danske marked, kan roedyrkerne nu bestille deres frø direkte hos 
MariboHilleshög eller gennem deres frøavlskonsulent. DLFs frøavlere står for 
omkring halvdelen af den danske produktion af sukkerroer 

MariboHilleshög har de sene-
ste to år været en del af DLF-
koncernen, og roefrø er et 
meget interessant forret-
ningsområde. Roefrøet af-
sættes til over 35 lande, og 
det danske hjemmemarked er 
vigtigt for virksomheden. Fra 
Holeby på Lolland bliver roe-

frøet forarbejdet, bejdset og pilleret, så kvaliteten er helt i top, når de 
kostbare roefrø skal blive til flotte sukkerroer. Forædlingen af roefrø 
forgår i Landskrona, hvor omkring 85 medarbejdere arbejder med at 
udvikle nye, højtydende sorter med gode dyrkningsegenskaber ved 
hjælp af avancerede forædlings- og bioteknologier.

Roer er et godt match med frø
Selv om sukkerprisen for øjeblikket ligger i den lave ende, så har  
roer et enormt udbyttepotentiale. Den lange vækstperiode, som  
roerne har til fælles med græs, udligner meget af den dyrknings- 
usikkerhed, der kan være ved andre vårsåede afgrøder. Frøgræs i 
sædskiftet er med til at give en bekvem jord, som både roer og raps 
kvitterer for. Roer er også en afgrøde, der arbejdsmæssigt ligger uden 
for spidsbelastningen i de travleste høstmåneder. 
Derfor er sukkerroerne også en fast del af sædskiftet hos mange  
frøavlere. DLF vurderer, at omkring halvdelen af den danske pro- 
duktion af sukkerroer foregår hos 275-300 af DLFs frøavlere i tilpas  
nærhed af de to sukkerfabrikker i Nakskov og Nykøbing Falster. 

Valg af roesorter
Når roedyrkerne skal vælge deres favoritter, bliver der naturligvis  
kigget på sorter, der giver et højt og stabilt udbytte i flere år. Men der 
kan også være andre hensyn at tilgodese. Nogle arealer er belastet af 
et stort tryk af roenematoder, og her vil en nematode-tolerant sort 
komme til sin ret. Frem for alt gælder det om at optimere sin bund- 
linje. Og her er der flere strenge at spille på, når du skal vælge din  
roesort. 

 En høj sukkerprocent giver sukkertillæg
 En glat roe med en lille rodfure og dermed lavt jordvedhæng er 

 nemmere at rense og giver en høj renhed. Det kvitterer sukker- 
 fabrikken med i form af et tillæg. Hvis renhedsprocenten eksem- 
 pelvis stiger fra 88 pct. til 90 pct., giver det en merindtjening på  
 ca. 800 kr. pr. ha direkte på bundlinjen

 Et stort bladdække dækker godt af for sent fremspiret ukrudt. Det 
 giver renere marker og færre omkostninger til ukrudtsbekæm- 
 pelse samt mindre konkurrence fra ukrudtet

 Lav tendens til stokløbning er vigtigt, for det betyder, at man kan 
 så tidligt og udnytte en længere vækstsæson og dermed opnå et 
 større udbyttepotentiale. Omkostningerne til at fjerne stokløbere 
 kan hurtigt løbe op i 400-500 kr. pr. ha 
Maribo-sorterne udmærker sig på flere måder. De har ingen eller  
meget lav tendens til stokløbning, og roernes form gør, at sorterne 
har en højere renhed end markedets normal. Endelig har der gennem 
flere år været fokus på et godt bladdække i MariboHilleshögs roe- 
forædling, der blandt andet omfatter sorterne Davinci, Joker, Nelson 
og Twix.   

MariboHilleshög roetræf ved Maribo
Fredag den 27. september var omkring 120 interesserede roedyr- 
kere mødt op til MariboHilleshögs roetræf hos Jacob Rasmussen på 
Søgaarde ved Maribo på Lolland. De fik en god faglig eftermiddag.  
Roetræffet var arrangeret i samarbejde med Grimme Landbrugs- 
maskiner, og det gav mulighed for at se fremtidens roeoptager i ak- 
tion. Der var stor fokus på skånsom optagning og på at få hele rodud-
byttet med. 
Jacob Rasmussen, der dyrker sorten Davinci, er glad for at have  
sukkerroer med i sædskiftet på de 550 ha, hvor han også dyrker  
hvede, byg, hybridrug, raps, spinat, engrapgræs og hvidkløver.
”Lad os få priserne op, så vi alle sammen får lyst til at dyrke sukker-
roer igen. Jeg synes bestemt, det er en afgrøde, vi skal 
bevare og have i vores markplan fremad-
rettet,” sagde han.

Birthe Kjærsgaard
Avlschef 

Østdanmark

Ole Lauridsen
Salgschef 

MariboHilleshög

Flot Davinci-roe med lille 
jordvedhæng. I baggrunden 
en Grimme Rexor Platinum 
roeoptager til ca. fire mio. kr, 
med en 15,5 liters Mercedes 
Benz-motor på 650 hk. Den 
lavede et godt og skånsomt 
stykke arbejde i Davinci-roerne
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Lad spildfrøene spire efter høst
Frøavlskonsulent Bo Nymand, DLF, fortal-
te om frø og roer i sædskiftet. Han under-
stregede, at roer sagtens kan dyrkes uden 
græsfrø i sædskiftet. Men roer spiller også 
godt ind i et sædskifte med frø, da flere 

vårafgrøder i sædskiftet mindsker udfordringerne med græsukrudt, 
og man derved kan opnå en højere kvalitet i græsfrøet.
”Når frømarken er færdighøstet, er det bedste råd at lade marken lig-
ge urørt i mindst et par måneder, så spildfrø og græsukrudt kan spire 
frem. Græsukrudtet behandles derefter med glyphosat, græsmåtten 
splittes, og marken pløjes og pakkes og efterfølges af en vårafgrøde, 
eksempelvis roer,” fortalte frøavlskonsulenten. 

En anden mulighed er at så vinterraps direkte efter frømarken uden 
jordbehandling. Marken behandles med glyphosat inden rapsens 
fremspiring, og Kerb kan i vintermånederne rydde op i eventuelle  
rester af græsukrudt. Efter rapshøsten ligger marken urørt indtil  
midt i oktober, så spildfrøene spirer, hvorefter den pløjes. Om foråret 
behandles det fremspirede ukrudt med glyphosat, og der etableres 
en vårafgrøde, eksempelvis en roemark. 

Skab værdi i hele værdikæden
Ole Lauridsen, salgschef i MariboHilles-
hög, lagde vægt på, at hele branchen skal 
samarbejde og skabe størst mulig værdi i 

sukkerproduktionen i hele værdikæden, fra forædlingen af roesorter 
til roedyrkningen og til den endelige sukkerproduktion. Han fortalte, 
at roedyrkerne fremadrettet kan købe roefrø direkte hos Maribo- 
Hilleshög eller hos deres frøavlskonsulent, hvis de er frøavlere til DLF. 
”Vil man fortsætte med en velafprøvet sort, som man kender fra de 
foregående år, så kan den bestilles nu, inden den nye sortsliste kom-
mer den 1. december,” lyder det fra Maribo-salgschefen.
Han ser nemlig en tendens til, at dyrkerne går efter en kendt sort, 
som de er glade for, fremfor nye og mere uprøvede sorter, selv om de 
måske et enkelt år har vist et lidt højere forholdstal for udbytte i  
forsøgene. Prøveoptagninger viser, at avlerne i år har udsigt til at  
høste 10 procent mere end femårs-gennemsnittet. 
”Jeg synes, vi skal være positive og holde fast i sukkerroeproduk- 
tionen, så vi bevarer et godt alternativ til andre afgrøder på Syd-
havsøerne og Sydsjælland,” sagde han.

Plads til flere roemarker
Den oprindelige kontrakttegning for 2020-sæsonen sluttede den  
31. august, men tegningen er genåbnet, oplyser chefkonsulent Bo 
Secher fra Nordic Sugar.

”Vi ser en stigning i roearealet i forhold til 2019, og vi er blevet enige 
med dyrkerforeningen om, at vi gerne vil have endnu flere hektarer til 
høst i 2020, så vi kan sikre, at de to fabrikker i Nakskov og Nykøbing 
Falster er fyldt op og kører effektivt,” fortæller han.  

Omkring 120 interesserede var mødt op til MariboHilleshögs roetræf for at høre om dyrkning, sorter og økonomi i roedyrkningen 

Jacob Rasmussen, Søgaarde ved 
Maribo (yderst t.v.) lagde jord og 

roer til roetræffet 

Frøavlskonsulent Bo Nymand delte ud af sine 
gode erfaringer med roer i frøsædskiftet

” Lad os få priserne 
op, så vi alle 

sammen får lyst 
til at  dyrke 

sukkerroer igen ”

Salgschef Ole Lauridsen redegjorde for sorter-
nes egenskaber og samarbejdet med DLFs 
frøavlskonsulenter, der fremover også har 
flotte grønne roefrø med til frøavlerne


