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SEEDING
THE FUTURE
SINCE 1856

Kære grovfoderproducent
Foråret 2021 var lidt af en udfordring for mange vårafgrøder og roerne var ingen undtagelse. Såning i et godt såbed blev afløst af en kold og fugtig periode, der gjorde fremspiring noget uens. Ikke alle marker lukkede rækkerne til Skt. Hans, men dog ikke meget
senere. Med en varm sommer kom der gang i afgrøden og her ved vækstsæsonens afslutning ser det rigtig godt ud. Langt de fleste marker har en normal udvikling.
Igen understreger årets udbytter, at roen er en meget
stabil afgrøde at dyrke. Det er en sikker leverandør af
energi til mælke-, kød- og biogasproduktion, hvert år.
Det høje udbytte gør også roen til en særdeles attraktiv
afgrøde, når vi ser med klimabriller på fremtiden.
Den lange vækstperiode fra april til november gør, at der
optages CO2 og næringsstoffer som ingen anden vårafgrøde kan præstere.
Det giver en minimal risiko for udvaskning af kvælstof
efter en roemark. Det dybe rodnet gør også, at roen er
mere tørke tolerant end mange andre afgrøder.
Årets resultater fra landsforsøgene med roer til foder og
energi viser igen, at der kan hentes store udbytter i tørstof, fra 18 – 19,8 tons fra laveste til højeste ydende sort.
Såtidspunkterne for forsøgene spreder sig fra den 8.4 i
Sønderjylland til den 20.5 ved Holstebro.
KWS-sorterne ligger igen i 2021 blandt de højest ydende.
PIERINA KWS, ALISHA KWS og SMILLA KWS har den
laveste mængde vedhængende jord og bekræfter
dermed de seneste års afprøvning. VIORICA KWS ligger
igen i top sammen med SMILLA KWS.
ELOQUENTA KWS er stadig blandt de højest ydende
sorter set over de senere år. Årets resultat understreger
stabiliteten i sorten.
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Beet Seed Service fortsætter i 2022
Vi tilbød i 2021 som noget nyt for roer til foder og energi,
Beet Seed Service til alle, der køber KWS-roefrø.
Mange tilmeldte sig og heldigvis var der kun få der måtte
så om, de fik nyt frø med 50% rabat i forhold til oprindelig pris. Vi fortsætter med dette tilbud i 2022, til alle der
køber orange frø fra KWS. Læs mere i denne brochure
om Beet Seed Service.
Som altid, er du meget velkommen til at kontakte os for
gode råd om roer. Vi er ikke længere væk end telefonen.
Og har du en ERFA-gruppe, der gerne vil have nyt input,
så stiller vi gerne op til et møde hos dig, eller i marken.
Rigtig god læsning.
Med venlig hilsen
Lars Andersen
KWS SCANDINAVIA A/S
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ELOQUENTA KWS
Stabil gennem flere år

ELOQUENTA KWS er en af de mest
stabile sorter gennem tiden. Den højest
ydende roesort på det danske marked
som gennemsnit af de seneste seks år i
landsforsøgene.
En høj tørstofprocent sammen med et
højt rodudbytte giver et maksimalt udbytte i energi per hektar.
ELOQUENTA KWS har en meget lav
tendens til stokløbning i stress test, og
ved normal såning er der ingen risiko.
ELOQUENTA KWS har en meget lav
modtagelighed overfor bladsygdommene
bederust og meldug.
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FHT a.e. per hektar, udvalgte sorter 2017-21

Eloquenta KWS Yoda
Tørstof %

Alfred

Bergman

Barents

Udbytte
a.e. per ha

Gram jord
per kg ts

Højde over
jorden

Enermax
Promille
stokløber

2021

22,0

16.700

252

67

2,0

2016-21

22,7

19.400

207

57

0,4

Kilde: Landsforsøg 2016-21
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ELOQUENTA KWS
sikker og stabil

Johannes Bak Simonsen
Grishøjgårdsvej 8
9700 Brønderslev
Siden 2018 er der dyrket roer på kontrakt til biogas og foder. Af markplanens 365 ha i omdrift er der 22 ha med
roer. En stor del af vores jord ligger
lavt, så vi skal være opmærksomme på
optagningstidspunkt. På lokaliteten i
år tager vi dem op midt i oktober for at
være på den sikre side.
Alt markarbejde udføres med egne
maskiner. Vi har investeret i en brugt
optager, Thyregod T7, og en såmaskine
af ældre dato for at holde omkostningerne nede.
Vi har i alle årene haft ELOQUENTA
KWS som den ene af to sorter. Spiringen er altid god og der er en god rod,
den ser lidt større ud end den anden
sort vi dyrker i år. Udbyttet svinger fra
78 til 86 tons per hektar, med op til

24% tørstof i roden. ELOQUENTA KWS
er sikker og stabil og har ikke skuffet.
På de lave arealer er der et stort
ukrudtstryk og vi bekæmper normalt
ukrudt 4 gange. Her hjælper det lidt,
at der er en god top på roerne, og det

har ELOQUENTA KWS hjulpet med. Vi
gemmer altid noget gødning til udbringning efter rækkerne er lukket, det
hjælper på bladmassen men giver også
roerne et boost, siger Johannes Bak
Simonsen.
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VIORICA KWS

Udbytte og dækning af jorden

108
VIORICA KWS kom godt fra start som
ny i dyrkningssæsonen 2021. VIORICA
KWS er meget stærk i foråret og spirer
hurtigt frem. Den store top dækker
tidligt for ukrudt, 94% dækning målt
inden høst i landsforsøgene 2021.
VIORICA KWS har et udbytte i rod, der
i gennemsnit af de sidste tre år, ligger
over 18.000 a.e i forsøgene. Tørstofprocenten er høj, omkring 22% i roden,
og ønsker man at høste toppen, så er
her også rigtig mange foderenheder at
hente.
VIORICA KWS har en god tolerance
overfor meldug og som for mange
andre sorter på markedet, en middel
modtagelighed for rust. Renheden er
bedre end gennemsnittet af alle sorter i
landsforsøgene.
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FHT a.e per hektar for udvalgte sorter, 2021
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Viorica KWS

Tørstof %

Gahan

Starling

Degas

Udbytte
a.e. per ha

Gram jord
per kg ts

Højde over
jorden

Bergman
Promille
stokløber

2021

21,4

17.300

245

77

0,0

2019-21

22,1

18.800

213

68

0,0

Kilde: Landsforsøg 2019-21
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VIORICA KWS
- roer siden 1998

Joost Oppers
Lyngholmsvej 10
7280 Sdr. Felding
På gården ”Søvang” ved Sdr. Felding
har der været roer i foderplanen siden
1998. Roerne hjælper med at holde
vores selvforsyningsgrad oppe omkring
80% og indkøbet på et minimum. De
580 køer får friske roer så længe det
er muligt fra september og gerne helt
hen til maj måned. Herefter fodres med
ensilerede roer i blanding med et tørt 3.
slæt græs. Der tildeles 3 kilo tørstof per
ko per dag, både i friske og ensilerede.
Med friske roer opnår vi den største
effekt på fedt og protein, 0,4% enheder
mere for begge. I øjeblikket ligger de
sen-lakterende køer på 4,73 i fedt og
3,97 i protein.
Roerne er vores eget kraftfoder og
kvaliteten er altid den samme, det
eneste der kan svinge, er udbyttet,
modsat i majs, her svinger begge dele.

Med egen optager tager vi kun roer
op når vejret er godt, det er jo ikke
nødvendigt at køre når det regner, siger
Joost Oppers.
Siden 2003 har der været et samarbejde med Belgiske VDW omkring konstruktionen af en knuseskovl til roerne.
Det har udviklet sig over årene og der
udvikles stadig forbedringer. Senest
er der udviklet et knusesystem der
bevirker at roerne bliver knust to gange
i samme arbejdsgang.

Vi har dyrket VIORICA KWS som anden
sort i 2021. Den har en god og stor top
der stadig her i november er grøn, så
der produceres stadig optimalt med
udbytte. Roden sidder lidt højere i
jorden end den anden sort vi har, men
stadig i samme højde i rækken, hvilket
jo som regel er godt. Men her på egnen
har vi meget kronvildt og de æder for
meget af roden når den sidder for højt.
Hvis vi ikke havde så meget kronvildt,
ville VIORICA KWS blive valgt igen.
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PIERINA KWS

Stadig den reneste roe på markedet!

PIERINA KWS har, i alle år i forsøgene
siden 2016, været suveræn på renhed.
Absolut laveste mængde jord per kilo
rod tørstof. Ingen kommer i nærheden
på dette punkt. Sorten ligger højt i
udbytte, 18.900 a.e i gennemsnit siden
2016 og så har sorten en høj tørstofprocent.
Betyder 10 gram jord mere eller mindre
per gram rodtørstof så noget? Ja, det
gør det! Ved et udbytte på 18 tons
rodtørstof per hektar, vil det betyde
180 kilo jord per hektar! Da der typisk
er mellem 30 og 100 gram mere jord
på konkurrerende sorter, betyder det
mellem 540 og 1.800 kilo jord mere per
hektar!
PIERINA KWS har en lav modtagelighed for bladsygdomme og ingen
stokløbere de sidste seks år!
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Gram jord per kg rod tørstof for udvalgte sorter 2021

Pierina KWS

Tørstof %

Vivaro

Starling

Bergman

Udbytte
a.e. per ha

Gram jord
per kg ts

Højde over
jorden

Gahan

Promille
stokløber

2021

22,5

16.800

163

79

0,0

2016-21

23,2

18.900

124

67

0,0

Kilde: Landsforsøg 2016-21

PIERINA KWS
- den reneste roe

Marcel van den Hengel
Hjemstedvej 33
6780 Skærbæk
På gården ved Skærbæk er der 380
årskøer med en produktion på 11.000
kg EKM med et års gennemsnit i fedt
på 4,45 og protein på 3,65. Siden 2008
har der været roer i fodret, hele året.
Jeg fodrer roerne friske fra september
til nytår og derefter går vi over til ensilerede roer. Vi startede med at samensilere med majs, men høsttidspunktet passer ikke for de to afgrøder så vi
gik over til at bruge roepiller. I år har
vi lavet et tørt 3. slæt græs og blander
roerne med dette, siger Marcel.
Roerne er med til at øge vores selvforsyningsgrad så vi i dag ligger på
80%. Roerne indgår i fodret med 2,2 kg
tørstof og det fortsætter når vi starter
med de ensilerede.

Jeg dyrker sorten PIERINA KWS, fordi
det er den reneste roe på markedet
med en høj tørstofprocent og et godt
udbytte. Udbytterne har i de senere

år ligget mellem 16 og 18 tons tørstof
per hektar og det har PIERINA KWS
også ydet i år, så det bliver genvalg for
sorten til næste år.
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ALISHA KWS
Udbytte og renhed

108

ALISHA KWS har en god højde i
jorden, en rigtig god fremspiring og
forårsudvikling. Tørstofprocenten er
særdeles høj, 22,6% i 2021, så altid
færre kilo rod til en a.e. end mange
andre sorter.
ALISHA KWS er igen den næst reneste
roe på markedet, med kun 213 gram
jord per kilo roetørstof i 2021. Det lyder
måske ikke af noget særligt, men den
sort med mest vedhængende jord per
kilo rodtørstof har 356 gram jord.

FHT a.e. per hektar, udvalgte sorter 2018-2021
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Alisha KWS Degas

ALISHA KWS har en rigtig god tolerance overfor bladsygdommene bederust og meldug.

Tørstof %

Gahan

Alfred

Bergman

Barents

Udbytte
a.e. per ha

Gram jord
per kg ts

Højde over
jorden

Enermax

Promille
stokløber

2021

22,6

16.800

213

68

1,0

2018-21

23,4

18.900

151

58

0,3

Kilde: Landsforsøg 2018-21
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ALISHA KWS
- foder og biogas

Uwe Jepsen
Flensborgvej 101
6360 Tinglev
På gården ved Tinglev er det altid tre
afgrøder i sædskiftet på de 100 hektar
der er i omdrift. Roerne har været en
fast del af planen siden 2010 og der
dyrkes mellem 25 og 35 hektar med
roer. De dyrkes til et kompostbiogasanlæg i Tyskland og der modtages afgasset kompost retur. Udover roer dyrkes
der majs og korn.
Vi har også lidt maskinstationsarbejde,
hvor vi samarbejder med en anden
maskinstation om opgaver ved majshøst. Herudover har vi indkøbt en
Holmer T3 optager, en Thyregod TR
5 renser og en knuseskovl, så vi kan
ensilere roer sammen med majs, græs
eller roepiller for mælkeproducenter,
siger Uwe.

Vi har dyrket ALISHA KWS de sidste
par år, fordi den passer godt til både
biogas og foder. Bladene har en god
dækning af jorden og fremspiringen er
altid god. På vores jord skal der vandes, og når vi vander roerne 4 gange i

løbet af sæsonen, høster vi 90 tons rod
per hektar i ALISHA KWS. Til sammenligning høster vi i gennemsnit af de
seneste år, 40 tons majs, så der er et
meget højere udbytte i roerne, slutter
Uwe Jepsen.
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SMILLA KWS

SMILLA KWS Udbyttet er igen blandt
de højest ydende i landsforsøgene.
Sorten er den tredje reneste i forsøgene, med kun 236 gram jord per kilo
rodtørstof. Karakteren for stokløbere er
0,0 de sidste to år i forsøg.
SMILLA KWS har en rigtig god tolerance overfor meldug og angribes kun i
middel grad af rust. Sorten har en god
og kraftig forårsudvilking, der giver mulighed for tidlig lukning af rækkerne.

Udbytte afgrødeenheder i rod (fht)

Udbytte, renhed og jorddækning
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2021

21,8

17.400

236

65

0,0

2020-21

22,1

18.000

186

63

0,0

Kilde: Landsforsøg 2020-21
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GUSTEA KWS

Stor top og middel tørstof indhold

101
GUSTEA KWS hører til gruppen af
sorter med en middel tørstofprocent.
Den henvender sig til de dyrkere, der
ønsker et lavere sukkerindhold.

FHT a.e. per hektar, udvalgte sorter 2021
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GUSTEA KWS har den velkendte store
top med meget brede blade, der gør at
der lukkes rigtig godt af for ukrudt.

97

GUSTEA KWS sidder højt i jorden og
har ingen stokløbere i 2021.

95
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Gustea KWS

Tørstof %
2021

20,1

Enermax

Bangor

Delicante

Udbytte
a.e. per ha

Gram jord
per kg ts

Højde over
jorden

16.500

265

96

Promille
stokløber
0,0

Kilde: Landsforsøg 2021
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ROERNE skal tilbage

Hvis ydelsen skal over 11.000 kg EKM
skal der roer i fodret

Søren Rønbjerg
Øgelundvej 102
7323 Give
I ”gamle dage” var der altid roer på
”Øgelundgaard”. Men midt i 90-erne
blev de afløst af majs, på samme tid
som hektarstøtten blev givet til majs
men ikke til roer. I 2006 og 2007 var
der igen roer i foderplanen og mælke-

ydelsen steg igen. Men det var ikke
optimalt med logistik. Vi brugte en
helplantehøster og samtidig med at der
skulle høstes majs, der var simpelthen
for mange maskiner der skulle køre
på samme tid. Året efter var roerne

i kule og vi rensede og knuste inden
ensile-ring, men heller ikke det var
helt optimalt. Da kornet faldt til 70-80
kr/100 kg var det egentlig lettere at
fodre med det og skippe roerne, siger
Søren Rønbjerg.
Søren overtog gården i 2012 efter sine
forældre og siden er der udvidet fra 160
køer til i dag 320 køer. Der er egentlig plads til 350 og der arbejdes på at
få besætningen op på fuld kapacitet i
stalden. Markplanen er på 335 hektar
hvor der dyrkes grovfoder og lidt korn.
Der byttes jord med en kartoffelavler,
hvilket giver et godt sædskifte.
Mælkeydelsen ligger højt, 11.600 kilo
EKM de sidste 12 måneder og 12.000
kilo EKM i seneste 4 måneder. Vi køber
forholdsvis for meget foder ind for at
holde den høje ydelse og det er uholdbart. Derfor skal vores selvforsyningsgrad op fra de ca 67% i øjeblikket. Derfor skal vi have et energirigt grovfoder
ind i vores planer igen og her er roerne
helt oplagt. Roer er som kraftfoder
med et højt vandindhold, men samtidig

14
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et meget koncentreret foder. Det er
planen at der skal fodres med 4 kilo
tørstof per ko per dag, for at få optimal
effekt og en vis mængde i fodret.
Der er dog også andre grunde til at
roerne skal tilbage. Der er undersøgelser der peger på at ensilerede roer
giver mindre methan fra køerne, og
methan er noget vi kommer til at se
på fremover. I dyrkningen er roerne en
meget næringsstofeffektiv afgrøde, der

sammen med græs er den mest sikre
afgrøde at dyrke. Majs lykkedes normalt også, men der er større udsving
og kvaliteten svinger også mere. Men
med de tre afgrøder i en alsidig mark
og foderplan, er jeg sikker på at vi kan
få en stabil grovfoderproduktion og en
høj mælkeydelse med en høj selvforsyningsgrad.
Det er planen at der i foråret 2022 skal
såes 24 hektar med roer, det skulle

passe med at vi kan fodre med 4 kilo
tørstof som planlagt, til 300 malkende
køer hele året. VI har fået tilbudt en
mængde roer som vi overvejer at prøve
som opstart denne vinter. Det kan
give lidt erfaringer til hvordan vi skal
opbevare roerne. De skal sandsynligvis
ensileres med kolbemajs, her har vi en
stak der passer til den mængde vi har
fået tilbudt, slutter Søren Røndbjerg.
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Roer har ingen sundhedsmæssig
negativ indflydelse på foderrationen
Af seniorrådgiver
Jens Ole Christiansen,
Bovi Consult sro.
For mange er det nok overraskende,
at ensilerede roer har været anvendt
i danske besætninger i tæt ved 30 år
med stor succes.
Hvorfor er roearealet så ikke blevet
større og flere besætninger med roer i
rationen?
Årsagerne er flere, men en væsentlig
årsag var, da EU-tilskuddet til dyrkning
af sukkerroer blev fjernet, og det ramte
samtidig foderroerne. Desuden var der
for meget arbejde med den daglige
fodring med kule opbevarede roer samt
store managementkrav i opbevaringsperioden i vinterperioden. Samtidig
gav det et større foderskift 2 gange
om året. De forholdsvis store udbytter, havde en negativ tendens til, at der
indgik for mange roer i rationen for at få
dem brugt. Det gav så mulighed for at
fastholde myterne om, at roer gav ketose pga. af for lav foderoptagelse efter
kælvning samt lav energikoncentration
i rationen. Desuden var fodermidlerne
tildelt separat 2 gange dagligt, og da
roerne blev optaget meget hurtig, gav
det store pH udsving i vommen.
Det var så det – og hvad så i
fremtiden?
Køerne betaler for så få foderskift som
muligt, både sundhedsmæssigt og
16
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ydelsesmæssigt. Praktiske erfaringer,
gennem 25 år, har vist, at ved brug af
ensilerede roer hele året sammen med
majsensilage og flere slæt god kvalitet
græsensilage, kan man nøjes med 1-2
foderskift/år. Hvis man foretrækker
eller ikke har mulighed for flere slæt
i samme silo, så er det væsentligt for
sundhed og ydelse, at der kun skiftes
et fodermiddel 2-3 gange/år.
Ved ensilering af roer omdannes
størstedelen af sukkeret til ethanol, og
dette medvirker til en lavere belastning
i vommen, samtidig med at forsøg har
vist at metan produktionen i vommen
reduceres. Klimamæssigt vil roerne
både dyrknings- og fodringsmæssigt
sandsynligvis få en meget større rolle i
fremtiden end vi forestiller os.
Erfaringer fra praksis
Som tidligere nævnt er der sundhedsmæssige risici, hvis vom pH
svinger for meget gennem døgnet eller
generelt er på for lavt eller højt niveau.
Dette har vi med TMR/PMR-fodring
elimineret, hvis ellers blandinger er
mikset optimalt og med tilpas fugtighed
for at undgå at køerne sorterer i
rationen. Dette gælder absolut også i
rationer uden roer.
Mange mener, at det er umuligt at
undgå sortering, når der er roer i
TMR-rationen. ”Friske” roer og roer til
ensilering, skal være knust/skåret til
størrelser på under 3-5 cm og læsses

i fuldfodervognen som det første
fodermiddel, hvorved de formindskes
yderligere. Det samme gælder for ensilerede roer. Den beregnede foderplan
bestående af græs-, majsensilage og
roer viser ofte et tørstofindhold på
37-39 procent hvilket mange opfattes
som det optimale. Men – vær opmærksom på at saften i roerne ikke frigives
i fuldstændig grad under miksningen,
og derfor kan det være nødvendigt
at tilsætte vand for at fodermidlerne
mikses ”ind i hinanden” og sortering
undgåes.

Køerne æder de ”friske” roer først, hvis
det er muligt, hvorimod interessen for
at finde de ensilerede roer er næsten
ikke eksisterende, idet smagen er ændret fra sød til syrlig, men stadig med
stor ædelyst til foderet.

Typisk genfinder vi ca. 85-90 % af
roeandelen i foderrester hvilken understreger at der finder minimal sortering
sted, som ikke giver fordøjelsesmæssige forstyrrelser.

købe og ensilere et parti roer. Også for
at få erfaring med ensileringsproces,
fodring, ydelse etc. som grundlag for
en beslutning om roer i fremtidens
foder- og markplan.

Fodring med ensilerede roer medvirker til en optimal fordøjelse i
vommen
Når ensilerede roer indgår i foderplanen, opnår man typisk en grovfoderandel på 60-70 % - afhængig af
kvaliteten af majs- og græsensilagen.
Roerne har den fordel, at de konstant
har det samme energiindhold/kg tørstof
fra år til år uanset forskellige herskende
vejrtyper. Det betyder at der er plads
til udsving i næringsstofkvaliteten i de
øvrige grovfodermidler.

I ovennævnte besætning blev koantallet
forøget, og dermed en reducering 3 til
2 kg ensileret roetørstof, men alligevel
en positiv indflydelse på vomfunktionen
udtrykt ved værdien af De Novo fedtsyrer. Ved ophør med ensilerede roer
falder fedtsyretallet til normalt niveau i
de fleste besætninger. Hvis fedtsyretallet kommer under 25 skal man være
opmærksom på risiko for accidose.

Høj grovfoderandel har positiv indflydelse på høj sundhed og produktion.
Med det høje energiindhold i roerne,
sikrer man en samlet høj energikoncentration i foderrationen og høj
foderoptagelse, da roerne har lavere
fylde end både græs og majsensilage.
Dette er især vigtigt for at opnå lavest
mulige mobilisering efter kælvning
samt opnå en høj dagsydelse – også
sidst i laktationen.
Ydelseskontrollens analysering af De
Novo fedtsyrer i mælken giver nyttig
viden om vommen fungerer optimalt
eller er på grænsen til acidose.
Til højre vises udviklingen i De Novo
fedtsyrer hvor man fik mulighed for at

Tabel 1

Foderkode Fodermiddel

I de fleste besætninger anvendes 3-5
kg roetørstof /ko/dag samensileret med
enten roepiller, majsensilage eller andre
samensileringspartnere. Roeensilage
med roepiller består af ca. 35 % ts i
roepiller og 65 % ts i roer. Ved 3,3 kg
ts i ensilerede roer svarer det til 5 kg
tørstof i roeensilage. Dette giver stadig
mulighed for at opnå et stivelsesindhold i rationen på ca. 200 g/kg ts.
Sukkerindholdet i beregningen vil være
omkring 45-55 g, og det må ikke friste
til at gå ret meget højere i stivelse,
da sukkeret i roerne er omdannet til
ethanol, som endnu ikke findes som
rationsparameter i NorFor.
NEL20 MJ/kg ts

Fylde/kg ts

006-0308

Majsensilage

6,25 - 6,53

0,41

006-0520

Første slæt kløver.græsens.

5,8 - 6,03

0,47

004-0009

Foderroer 23% ts

6,68

0,28

004-0078

Ensilerede foderroer

7,14

0,31

Tabel 2: De novo fedtsyre målinger (g fedtsyrer/100g totale fedtsyrer) på kontroldato
25/6

30/7

27/8

Gns. de novo, alle køer 120-250 dage

29,1 (118)

27,6 (188)

25,9 (190)

- 1. kalvs 120-250 dage

28,8 (49)

27,5 (76)

25,7 (85)

- 2. kalvs 120-250 dage

29,3 (38)

27,8 (65)

26,4 (64)

- Øvrige kalvs 120-250 dage

29,3 (31)

27,3 (47)

25,5 (41)

3 kg

2 kg

0 kg

Mængde af roetørstof i roeensilagen
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For at opnå et rimeligt niveau af NDF
anbefales at bruge min. 4 kg ts i græsensilage.
Tabel 3 viser sygdomsregistreringer
fra en besætning på 240 årskøer med
en leveret mælkeydelse sidste 12 mdr.
på 12.200 kg EKM med 4,40 % fedt og
3,60 % protein. Et fedt/protein forhold
på 1,22 som også viser en sund vomfunktion. Fodring med 3,5 kg tørstof i
ensilerede roer.
Besætningen har anvendt ensilerede
roer i en årrække. Der er mange myter
om, at roefodring i robotbesætninger er
”no go”, men det har ingen indflydelse
haft på denne besætning efter skifte til
robotmalkning. Ved friske roer vil det
muligvis give udfordringer, men ikke
ved ensilerede roer.
Tabel 3

Forrige 12 måneder

Seneste 12 måneder

Ketose

4

1

Diarre

2

2

Infektion

3

1

Lungebetændelse

3

1

Ford./stofskiftelidelse, andet

3

0

Fremmedlegeme

2

1

Løbekatar/forgiftning

1

2

Løbedrejning

2

0

Tyk has

1

1

Cerebrokortikal nekrose

1

0

Fødselshjælp

0

1

Ledbetændelse

0

1

Yverlidelse, andet

1

0

Tabel 3 viser sygdomsregistreringer fra en besætning på 240 årskøer med en leveret
mælkeydelse sidste 12 mdr. på 12.200 kg EKM med 4,40 % fedt og 3,60 % protein.
Et fedt/protein forhold på 1,22 som også viser en sund vomfunktion. Fodring med
3,5 kg tørstof i ensilerede roer.
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Der er ingen hindringer...
Med de omfattende aktiviteter, som
er i gang forskningsmæssigt og med
de erfaringer med samensilerede roer.
Så kan ensilerede roer anvendes i alle
besætninger uden sundhedsmæssige
problemer, og vil uden tvivl kunne
få betydning på det klimamæssige
område på de enkelte besætninger.
Afgørelsen om brug af roer skal træffes
på grundlag af udbytteniveau for majs
og roer, samt ønsket om en højere
afregningsværdi pr kg EKM, idet der
sker en markant stigning i fedt procenten og moderat stigning i proteinprocent. Der skal ikke forventes en større
stigning i ydelsen målt i EKM, men
heller ikke ydelsesfald.
De væsentligste forskelle er lavere
foderomkostninger, da man i mange
tilfælde kan undvære tilsat fedt (som
har negativ indflydelse på fordøjelsen
af NDF) samt indkøbte kornprodukter.

Ensilering
For at sikre få foderskift i løbet af året,
er det en god ide at ensilere roerne
med en saftsugende partner. På den
måde er der roer til rådighed hele året
igennem.
Der er nogle få regler der bør følges.
Efter roerne er taget op og lagt i kule,
dækkes de med en fiberdug og ligger i
minimum 3 uger før de renses, knuses
og ensileres. Fiberdugen er vandafvisende, men lader vind blæse igennem.
Herved holdes roerne tørre på overfladen og temperaturen vil automatisk

falde, så det er ikke nødvendigt at
holde øje med temperaturudviklingen,
som i ”gamle dage” med plastik dækning. Ved rensning er det vedhængende jord løsnet og det er lettere at
rense fra.
Inden start på ensileringen er det nødvendigt at vide, hvilken tørstofprocent
roerne og blandingspartneren har, for
at kunne beregne blandingsforholdet til
at have min 30% tørstof i det færdige
mix.
Alt efter hvilket fodermiddel man

vælger at blande roerne med, er det
vigtigt at have noget ekstra saftsugende i bunden af siloen, inden blandingsprocessen starter. Det kan være græseller majsensilage, som jo er
tilgængelig på gården. Herefter blandes roer og blandingspartner i mixervogn, inden det lægges ind i siloen.
Alternativt ensileres der i lag. Dette er
specielt oplagt når der vælges græseller majsensilage. Husk at lægge
ud i tynde lag, helt som når der laves
ensilage af andre afgrøder.

KWS foder- og energiroer 2022
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Roen er klimavenlig
og næringsstofeffektiv
Den 1. september 2021 startede et
tre og et halvt årigt projekt, støttet
af GUDP, der skal beskrive roen som
fodermiddel, både som frisk og som
ensileret. Nogen vil måske syntes det
er overflødig, roen er en gammel kending. Men der mangler viden om de nye
roetyper der bruges i dag, med højt
tørstofindhold. Ingen fodersystemer
kan for eksempel håndtere en ensileret
roe, og slet ikke når den er ensileret
med et andet fodermiddel. Og netop
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ensilerede roer er der kun praktiske
erfaringer med, men ingen videnskabelig viden.
En stor del af projektet handler om
klima og skal belyse effekter på CO2,
Methan og kvælstof ved dyrkning og
fodring af og med roer. Det er almindelig kendt, at roens meget lange vækstsæson fra april til oktober/november,
gør at roen er meget næringsstofeffektiv. Således lyder de første estimater

på, at kvælstofudvaskningen kan
reduceres væsenligt og i nogle tilfælde
helt ned til 0 kilo udvaskning, afhængig
af udbytte.
Ved fodring med ensilerede roer er
sukker omdannet til ethanol. Sukker fra
fodring med friske roer skal omdannes
i vommen, hvorimod ensilerede roer
indeholder ethanol som optages
direkte i blodet. Herved ”fodres” de
bakterier, der producerer methan ikke.

KWS Beet Seed Service 2022
I 2021 tilbød vi for første gang KWS
Beet Seed Service til alle der dyrker
roefrø fra KWS.
For dig betyder det, at ved at registrere
dit køb af KWS roefrø hos os kort efter
såning, får du adgang til to markbesøg
i vækstsæsonen på et tidspunkt efter
eget valg. Yderligere tilbyder vi KWSroedyrkere, tilmeldt vores Beet Seed
Service, frø til halv pris i tilfælde af omsåning af KWS-roefrø. Der var i 2021
mange der tilmeldte sig denne service,
og heldigvis var der kun nogle få der
måtte så om og dermed benytte sig af
50% rabat i forhold til normal prisen.
Der kan altid opstå uforudsete påvirkninger af de nye planter ude i marken.
Og selvom alle gør deres bedste for at
det hele skal lykkes, så kan man opleve
at planter ikke kommer godt fra start.
Gratis forsikring
Med KWS Beet Seed Service, har du
mulighed for at tegne en gratis forsikring mod enhver form for negativ
påvirkning af din roeafgrøde i de tidlige
stadier. Lige meget om misvæksten
skyldes forringet frøkvalitet, såning i
ubekvem eller tør jord, skorpedannelse,
jordboende skadedyr eller haglskade,
så kan du benytte forsikringen, som
giver adgang til køb af frø til halv pris.
Skyldes omsåningen en sprøjteskade
gælder forsikringen selvfølgelig også

her. Men kun hvis det er omsåning af
og med roefrø fra KWS.
Alle frøpakker er fra kommende sæson
er påklæbet et KWS-mærkat med en
QR-kode. Når du har sået frøet, skan-

ner du koden og opretter dig online,
med information om sort, partinummer,
antal hektar per sort og sådato. Så er
du automatisk omfattet af forsikringen
og tilbuddet om to markebesøg.

KWS foder- og energiroer 2022
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Digital rådgivning
om roedyrkning

MyKWS
MyKWS er et nyt online værktøj som er udviklet af KWS. Her kan du få overblik
over dine marker og finde mange nyttige redskaber, der kan optimere dyrkningen af den enkelte mark. KWS-majs er allerede i gang og fra maj 2022 vil roer
til foder- og energi også være tilgængelig.
Er du allerede oprettet som majsdyrker, kræver det kun, at du vælger roerne
til under din profil, så får du også adgang til informationer der omhandler
roer. Der er for eksempel mulighed for at notere specielle observationer på
markniveau, så du altid kan gå tilbage og se hvor der er et problem, så som en
tidselplet eller et dræn der måske er stoppet.
Der vil også være en sortsvælger, hvor du kan se hvilken sort der opfylder dine
ønsker. Selvfølgelig vil vores Beet Seed Service også være inkluderet og det vil
fremover gøre det meget lettere at tilmelde sig denne service.
Når tiden for MyKWS nærmer sig, vil vi gøre opmærksom på muligheden og en
beskrivelse af hvordan du tilmelder dig.
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Forhandleroversigt

Nordic Seed

VIORICA KWS

DLG

PIERINA KWS

DSV Frø

ALISHA KWS		

Linds

ALISHA KWS		

Hornsyld

ALISHA KWS		

EWERS

ALISHA KWS		

SMILLA KWS

ATR Landhandel ALISHA KWS		
Alle forhandlere

ELOQUENTA KWS

GUSTEA KWS
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