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Elo West Larsen

Roeåret 2022 startede med tilberedning af et fantastisk såbed. Det blev så fint, 
at det næsten blev for fint. I hvert fald i kombination med det som fulgte efter – 
endnu et meget koldt forår. Fremspiringen blev igen udfordret visse steder og 
omsåning blev desværre uundgåelig på op imod ti pct. af det danske roeareal. 
De mange kolde dage i april og maj betød også, for nogle sorters vedkommende, 
fremkomsten af en del stokløbere midt på sommeren.

Sommeren 2022 blev god, desværre også med lidt for spredt nedbør. Nogle  
lokaliteter blev ramt af tørke i en sådan grad, at det fik negativ betydning for  
sukkerindlejringen; så 2022 bliver næppe et rekordår på roesiden. Til gengæld 
blev der nærmest høstet rekordudbytter i korn og i tillæg med rekordpriser på 
kornet blev den relative indtjening måske den bedste nogensinde.

Ude i verden skete der voldsomme ting i 2022. Ting, som vi aldrig troede vi skulle 
opleve, ting som kunne komme til at få store konsekvenser for vores daglige 
gøren og laden. Sukkerfabrikkerne i Norden fik udfordringer, som betød behov for 
oparbejdning af svenske roer i Danmark. Roehøsten er nu ved at synge på sidste 
vers, sukkerprocenten blev i den gode ende og ligeså renheden. Med et markant 
løft i afregningsprisen for roer kan det blive svært at bevare pessimismen :-) frem 
mod det nye år.

Årets forsøgsresultater viser, at DAPHNART+NT endnu en gang er den højestydende  
sort (fht. 105!) af alle roesorter (2020 – 2022) i almindelig dyrkning. Herefter kommer 
NT-sorterne GABRIELA KWSRT+NT, CASCARA KWSRT+NT, FABIENNA KWSRT+NT, 
CAPRIANNA KWSRT+NT og FENJA KWSRT+NT. KWS´ RT-sort  SELMA KWSRT 
slutter rækken af de syv bedste sorter med et forholdstal på 103. RT-sorten 
 EVALOTTA KWSRT ligger lige en anelse under øvrige KWS-sorter, men stadig 
med et forholdstal på 100.

Vi ønsker dig held og lykke med din roedyrkning sæson 2023 og minder om at 
tiden ikke er til kompromiser hvad angår udbyttepotentiale og kvalitet. Husk, din 
første beslutning for næste års roedyrkning tages med sortsvalget.

Annemette Hansen Tilsted
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Jeg tror jeg luede  
tyve stokløbere på 
20 hektar. Det var  
hvad der var.

Jens Peter Lundgaard
ved Ubby

Højt udbytte trods tørke

Så er der høstet roer for sidste gang, og 
sorten var Selma. Jeg kan snart ikke huske, 
at jeg har dyrket andet end Selma. Jeg har 
i hvert fald dyrket denne sort lige siden den 
kom frem og sorten har aldrig skuffet hver-
ken i fremspiring eller ved høst.

Selma blev sået den 20. marts i et rigtigt fint 
såbed. Med varierende jordbonitet og nogle 
steder stærk jord, skal vi være omhyggelige 
med såbedet, som de senere år er tilberedt 
med en Väderstad NZA-harve. Jorden er 
blevet tromlet med Crosskilde-ringe inden 
såning og vi opnår en forholdsvis fast 
jord, som gør det muligt at så ret øverligt. 
Såmaskinen var en ældre Kleine, som var 
indstillet på 2 – 2,5 cm sådybde.

Der kom ikke super meget regn på vores 
kanter efter såning, så fremspiringen blev 
ikke forstyrret, som den blev længere 
sydpå. Jordtemperaturen var selvfølgelig 
lav, men en ret øverlig såning har sikkert 
betydet, at frøene kom godt fra start.

Og hen over sommeren kunne vi jo glæde 
os over en mark stort set fri for stokløbe-
re. Jeg tror jeg luede tyve stokløbere på 
20 hektar. Det var hvad der var.

Vi bor på et tørt strøg og marken var i hele 
august plaget af tørke. Det var med blade 
hen ad jorden i store dele af hele august 
måned, og da der så kom nedbør igen 
begyndte de jo at skyde. Så jeg frygtede lidt 
at sukkeret blev brugt til det og at udbyttet 
måske ikke blev så højt i år.

Roerne blev taget op 19 – 20 oktober og 
leveret to dage efter. Optagningen blev fin 
og tør med en renhed på 91 %. Og det blev 
endda til 14,0 tons sukker per hektar.
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Topudbytter, hvor der ikke er nematoder

SELMA KWS er en meget højtydende 
roesort, som i gennemsnit af de sidste tre 
års dyrkning har en markant højere sukker-
procent end DAPHNA. Sorten har en meget 
god dyrkningsøkonomi – den bedste af alle 
kendte RT-sorter. Har du ikke nematoder, så 
er SELMA KWS et mere optimeret valg end 
DAPHNA, fordi frøprisen for  SELMA KWS 
er lavere.  SELMA KWS er nu en meget 

velafprøvet sort og har i alle år haft en 
meget lav tendens til stokløbning. Og så 
har sorten en meget høj robusthed over for 
bladsvampe. I ubehandlede svampeforsøg 
kommer sorten ud med et forholdstal på 
104* sammenlignet med de andre dyrkede 
sorter. Sorten er lidt svag i fremspiring og 
er derfor lidt mere krævende men hensyn til 
såbedstilberedning.

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2020 – 22

SELMA KWS RT

	■ Højt sukkerudbytte (fht. 103*) 
	■ Bedste dyrkningsøkonomi for RT-sorter  
(+980,- kr. / ha*) over tre år 

	■ Meget lav tendens til stokløbning 
	■ Høj rubusthed overfor bladsvampe 
	■ Sælges med stokløberkontrol (BRS)
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Med 17,6 % sukker 
giver Daphna et  
regnestykke på  
16,6 tons sukker  
per hektar.

Thomas Brinch Rahbæk
Tranemosegaard
ved Søllested

Stabiliteten i udbytter taler for Daphna

Daphna har været med i vores markplan 
lige siden sorten kom på markedet for vel 
6 – 8 år siden. I år har vi haft 114 hektar med 
roer, hvoraf de 40 hektar har været Daphna.

Da vi har et sædskifte med op imod en tred-
jedel roer kører vi med 100 % NT-sorter,  
og det har vi nu gjort i en årrække. Roernes 
andel er blevet en smule mindre, da vi efter-
hånden har opbygget et større areal med 
frøgræs. Frøgræs i sædskiftet kvitterer roer-
ne rigtig godt for. Den første  Daphna-mark 
på 23 ha, som vi har taget op i år, er sået 
efter rødsvingel, hvor marken har ligget 
urørt i 3 år, først 1 år med vårbyg og herefter 
2 år med rødsvingel.

Roerne blev sået tidligt, dvs. den 22. marts. 
Det var tidligt, men marken kom godt fra 
start, spirede fornuftigt og med en god 
vækst lukkede roerne rækkerne allerede de 

allerførste dage i juni. Vi oplever, at sorten 
er forholdsvis pågroende og lukker fornuf-
tigt af for ukrudtet. Der var ikke stokløbere 
af betydning, så det er egentlig gået meget 
glat i marken i år.

Bladmassen har været rimelig sund, godt 
hjulpet af to svampesprøjtninger, hvor vi 
havde Propulse med i 2. sprøjtning, som  
bestemt forøgede virkningen og holdbar-
heden af den afsluttende svampesprøjtning.

Roerne blev taget op her i midten af novem-
ber og leveret dagen derpå. Der blev leveret 
94 tons rene roer med 17,6 % sukker og 
det regnestykke giver 16,6 tons sukker per 
hektar.
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Uovertruffen dyrkningsstabilitet

Sorten DAPHNA er en meget stærk RT+NT 
sort, med en imponerende udbyttestatistik 
over de sidste ni år – det gælder både de før-
ste forsøgsår og de sidste syv år, hvor sorten 
har været i almindelig dyrkning. 

DAPHNA´s meget høje udbytter (i øvrigt 
både med og uden nematoder) giver sig 
også udslag i en meget høj og yderst stabil 
dyrkningsøkonomi over årene.

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2020 – 22

95

105

90

100

Fht.

Forholdstal for sukkerudbytte over tre år mod dyrkede NT sorter i forsøg uden 
nematoder

Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2020 – 22

 KWS:   3 års gns.  2022  2021  2020    Andre:   3 års gns.  2022  2021  2020

 

DAPHNA RT + NT

	■ Højeste rodudbytte (93 tons pr. hektar*) af de dyrkede 
sorter i 2020 – 22 

	■ Højeste udbytte af dyrkede sorter over tre år (fht. 105*)
	■ God dyrkningsøkonomi med og uden nematoder 
(+1164,- kr. hhv. +551,- kr. / ha*) 

	■ God bladsundhed – velegnet til sen optagning 
	■ Sælges med stokløberkontrol (BRS)
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Jeg vælger nok mest 
af alt roesort efter  
udsigten til indtjening.

Peder Ulrik Pyndt
Bukkeholm Agro
ved Kettinge

En højere sukkerprocent giver god økonomi

Jeg vælger nok mest af alt roesort efter  
udsigten til indtjening. Beregning for dyrk-
ningsøkonomien er en af de ting jeg kigger 
mest på. Og hvis vi kender sorten, så  
selvfølgelig sukkerudbyttet i egne marker. 

Cascara kom med i markplanen i år fordi 
den havde nogle flotte tal for dyrknings-
økonomi, specielt i nematodforsøgene.  
I frøvalget gå vi egentlig ikke så meget op  
i hvilken farve frøet har, men vælger nær-
mest kynisk de sorter med bedste økonomi.

Jeg er ikke så hidsig med at være den første 
til at så roer. Ved selvfølgelig godt, at tidlig 
såning er godt. Men jeg synes også vi har 
oplevet, at den meget tidlige såning kan have  
en bagside. Der er jo ikke kun gode ting ved 
at så meget tidligt. Fremspiringsperioden 
er en sårbar tid for planten og med de lave 

jordtemperaturer vi har set de sidste par  
år så synes jeg ikke jeg behøvede at have 
så travlt. Så da vi var færdige med at så 
kornet og de andre afgrøder, så såede vi 
roerne. De ca. 28 hektar med Cascara blev 
sået den første april, forholdsvis øverligt  
og fremspiringen gik faktisk helt fint.

Cascara har en meget fin mørkegrøn farve, 
har et fornuftigt bladdække og er i det hele 
taget fin at se på.

Marken med Cascara blev taget op tidligt 
og leveret den 13. oktober. Sorten har jo  
en noget højere sukkerprocent end Daphna 
og selvom rodmængden ikke var pralende, 
blev det alligevel til 12,5 tons sukker per 
hektar. Med tillæget for tidlig levering var 
det en rigtig god forretning.
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Høj indtjening, hvor der er nematoder 

 CASCARA KWS er klart den sort med  
den bedste dyrkningsøkonimi, hvor der  
ikke er nematoder, af alle dyrkede sorter til 
dyrkning i 2023. Den ligger også i toppen  
af nematode forsøget (fht. på 103*) set i 
gennemsnit over tre år. Sorten ligger, i de 
almindelige forsøg, på forholdstal 104* 

for både 2022 og i tre års gennemsnit. 
Dette placerer  CASCARA KWS helt i top. 
 CASCARA KWS har et højt sukkerind-
hold, er ren i optagning og nem at optage. 
Sorten har desuden en god tolerance mod 
bladsvampe samt en pæn mørkegrøn farve.

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2020 – 22

CASCARA KWS

Forenklet økonomi tre årigt gennemsnit forsøg uden nematoder  
 
Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2020 – 22

CASCARA KWS RT + NT

	■  Bedste dyrkningsøkonomi (+1344,- kr.*)  
i forsøg uden nematoder 

	■ Højt ydende NT-sort (fht. 103*) i forsøg  
med infektion af nematoder 

	■ Høj sukkerprocent 
	■ Høj renhed og god i optagning
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På størstedelen  
af vores roeareal  
her på Björnstorp 
og Svenstorp Gods, 
kører vi med sorten 
Caprianna.

Martin Jönsson
Björnstorp og Svenstorp Gods 
ved Lund, Sverige 

God sukkerprocent og god i lagring

Roerne har tidligere været ude af sæd- 
skiftet på Björnstorp og Svenstorp Gods, 
men de sidste seks år har vi taget roerne  
ind igen. Og lige så længe, som jeg har  
haft med roer at gøre har jeg i høj grad  
kørt med KWS-sorter.

Det er stimulerende i arbejdet, at have 
roerne med igen; sædskiftet er en faktor 
og i vores arbejdsår bidrager roerne til en 
god fordeling af arbejdsbyrden. Og ikke 
mindst… sidste år var roerne, økonomisk 
set, den bedste afgrøde hos os. Det bliver 
den så nok ikke i år. Som det ser ud nu, 
mangler der 10 – 15 tons rod per hektar. 
For lidt nedbør i flere af vores roemarker 
er hovedårsagen. I en tidlig optagning af 
Caprianna måtte vi nøjes med 62 tons rod 
per hektar med en sukkerprocent på 18,3.  
I en senere optagning kom vi da heldigvis 
på op 71 tons rene roer per hektar. Vi må 
nok bare konstatere, at 2022 ikke blev  
noget roeår her hos os.

På størstedelen af vores roeareal kører vi  
med sorten Caprianna, som vist nok er  
den største roesort i Sverige. Sorten har  
en rigtig fin sukkerprocent og så er den 
god i lagring, en ting, som vi også er ret 
opmærksomme på her i Sverige. Vi har i  
år oplevet en lidt højere renhed i Caprianna 
end i sorterne Cascara og Selma.

For øjnene er Caprianna fin at se på, den  
har en fin bladudvikling, så med Sortens  
udbyttepotentiale kommer den helt sikkert til 
at være med i markplanen igen til næste år.



11CAPRIANNA KWS

Stabil og velafprøvet sort med fornuftig 
dyrkningsøkonomi

 CAPRIANNA KWS er en stabil og vel-
afprøvet sort, som forventes at komme  
på det danske marked i denne sæson. 
I Sverige har sorten stort set presset 
 DAPHNA ud af markedet i sæsonen 2022  
var  CAPRIANNA KWS Sveriges største  
roesort. Den har været testet, også i  
Danmark gennem de sidste 5 år. 

Den har en god dyrkningsøkonomi både 
med (672 kr. / ha*) og uden (735 kr. / ha*) 
nematoder. Udbyttemæssigt ligger 
 CAPRIANNA KWS på en andenplads  
i forsøg på nematodeinficerede jorde  
(fht: 104*). Sorten har en god bladsundhed 
og er nem at tage op. 

CAPRIANNA KWS RT + NT

	■ Højtydende NT-sort (fht. 104*) i forsøg med infektion af 
nematoder

	■ God dyrkningsøkonomi (+735,- kr.*) i forsøg uden 
nematoder 

	■ Høj sukkerprocent 
	■ God i fremspiring og optagning
	■ Lav stokløbingstendens

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2020 – 22
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Der står 16,17 tons 
sukker per hektar 
i app´en fra Nordic 
Sugar.

Jens Ringsing
I/S Døjlergaard
ved Øster Ulslev

Meget høj sukkerprocent giver overbevisende 
udbytte

Nogle af vores jorde er lidt varierende i 
bonitet og vi er ikke i tvivl om at vi har 
nematoder. Vi har roer på en tredjedel af 
arealet, så NT-sorterne fylder mest hos 
os. Fabienna lignede i sidste års forsøg en 
sikker vinder. En høj sukkerprocent og god 
dyrkningsøkonomi hvor der er nematoder. 
Så den skulle prøves.

Der blev udlagt forsuret gylle og marken er 
kun gødsket med 150 kg, 21-3-10 gødning, 
som er placeret. Vi såede den 26. marts i et 
fint såbed. Roerne kom godt fra start, vok-
sede til mod sommeren, men blev alvorligt 
plaget af tørke, igen især på de lettere jorde.

Vi fik ikke nok nedbør og i store pletter i 
marken lå roerne indtil flere gange fladt hen 
ad jorden. Det så sgu ikke så godt ud. Men 

selvom roerne sov i nogle dage, så rejste  
de sig hurtigt igen, når regnen indfandt  
sig. Hen på sommeren måtte vi luge lidt 
sidestokløbere, men ikke i en grad, som 
gjorde det uudholdeligt. Vi fik svampesprøj-
tet et par gange som vi plejer og startede på 
optagningen midt i oktober måned. Vi havde 
egentlig ikke forestillet os noget særligt 
med hensyn til udbytte fordi vi var opmærk-
somme på den tørkestress afgrøden havde 
været udsat for.

Men roerne fyldte alligevel vældig pænt 
i bunken og med en sukkerprocent på 
19,0 % så kunne vi glæde os over at der står 
16,17 tons sukker per hektar i app´en fra 
Nordic Sugar. Og så tænker man jo… hvad 
kunne vi ikke have høstet, hvis sorten havde 
stået på helt ensartet jord?
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Højt sukkerindhold og god indtjening

FABIENNA KWS er en ny NT-sort med en 
meget høj sukkerprocent 18,4 %* set over 
et treårig gennemsnit og hermed en meget 
god dyrkningsøkonomi på 939 kr. / ha* hvor 
der ikke er nematoder og 1623 kr. / ha* 
på nematode inficeret jord. Hermed har 

FABIENNA KWS et meget højt udbytte-
potentiale og forventes at blive en udbredt 
sort hvor der er nematoder, specielt i de 
dyrkningsområder, som ligger længst fra 
sukkerfabrikkerne.

FABIENNA KWS RT + NT

	■ Højt sukkerindhold og god indtjening
	■ Uovertruffen bedste indtjening af alle NT-sorter 
(1623,- kr. / ha*) på nemode inficerede jorde (2020 – 22)

	■ Højeste sukkerindhold af alle NT-sorter i forsøg 
(2020 – 22)*

	■ Meget højt udbyttepotentiale med relative udbytter  
på 107* på nematode inficeret jorde og 104* uden 
nematoder set over et tre årigt gennemsnit
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Forenklet økonomi over tre år mod dyrkede nematodesorter 2020, 2021, 2022 i forsøg 
med nematoder 
 
Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2020 – 22

KWS:   3 års gns.  2020  2021  2022    Andre:   3 års gns.  2020  2021  2022

Bemærk, at økonomiberegningerne for de enkelte år har forskelligt udgangspunkt (forskel i afregning) og derfor ikke kan sammenlig-
nes direkte. Det betyder fx at søjlen for gennemsnit kun kan sammenlignes med andre søjler for gennemsnit og fx 2020 kun kan sam-
menlignes med 2019. Inden for den enkelte sort giver et gennemsnit inden for de tre år altså ikke automatisk det anførte treårssnit.
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Gabriela fyldte mere i 
tanken end Daphna.

Søren Juul Jørgensen
ved Øster Ulslev

Ny generation af NT-sorter giver højere udbytter

Vi holder selvfølgelig øje med forsøgsresul-
taterne og sidste år så Gabriela spændende 
ud med sine 104 i forholdstal. Så selvom 
Daphna er er supergod sort og den har 
været i markplanen lige siden den kom på 
markedet. Men vi skal jo stadig afprøve det 
nye materiale.

Vi oplevede at sorten spirede særdeles 
fint, selvom den blev sået allerede den 
23. marts. Fremspiringen var fin og ensartet 
og sorten så egentlig ret godt ud i løbet af 
sommeren. Der var stort set ingen stoklø-
bere og sorten har holdt sig nogenlunde fri 
for svampe i løbet af efteråret – selvfølgelig 
hjulpet at to svampesprøjtninger.

Gabriela har for det første en noget højere 
sukkerprocent end Daphna og dyrknings-
økonomien er også bedre. 

I en mark på omkring tolv hektar havde vi 
både Gabriela og Daphna. I optagningen 
oplevede vi at Gabriela sad en smule dybere 
i jorden end Daphna. Jeg synes også vi kan 
se, at Gabriela heller ikke er helt så skør i 
optagningen. 

Vi registrerede at Gabriela fyldte mere i 
tanken sammenlignet med Daphna. Vi fik 
høstet let og godt med kun 8,5 % jord. 
Marken kom ud men en gennemsnitlig 
sukkerprocent på 18,7 % og et samlet 
udbytte på 16,8 tons sukker per hektar. Og 
det skal siges, at heri indgår også Daphna. 
Så vi tænker, at både sukkerprocent og suk-
kerudbytte ville have været højere, hvis det 
havde været ren Gabriela.

Gabriela står helt klart til genvalg i 2023.
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Ny NT-sort med top udbytter

GABRIELA KWS er en højt ydende NT-sort 
med et højt udbytte på arealer både med 
nematoder på 101* og uden nematoder 
på 104*. Sorten sidder højt i jorden og har 

et godt bladdække. GABRIELA KWS har 
en lav tendens til stokløbning og en stabil 
dyrkningsøkonomi 1046 kr. / ha* i treårigt 
gennemsnit i forsøg uden nematode.

GABRIELA KWS RT + NT

	■ Høje relative udbytter i forsøg med nematoder  
fht. 101* og uden nematoder på fht. 104* set over  
et 3-årigt gennemsnit 

	■ Høj sukker procent 18,2 %* 
	■ God dyrkningsøkonomi 1046,- kr. / ha* i forsøg uden 
nemtoder

	■ Lav tendens til stokløbing

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2020 – 22
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Forholdstal for relativt sukkerudbytte over tre år mod dyrkede NT sorter i forsøg uden 
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Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2020 – 22
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Højtydende rizomaniatolerant sort

 EVALOTTA KWS er en stabil sort, som 
er en god makker til SELMA KWS. Brug 
 EVALOTTA KWS som supplement til andre 
KWS-sorter på arealer hvor der ikke er  
infektion med nematoder.  

EVALOTTA KWS kendetegnes at være 
rigtig god i fremspirringen samt at have en 
relativ god bladdækning, som kan yderligere 
forstærkes ved en let forøget kvælstofgøds-
kning. 

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2020 – 22

EVALOTTA KWS RT

	■ Stabil RT-sort (fht. 103*) over tre år i forsøg  
uden svampebehandling 

	■ Sund og stabil sort
	■ Relativt godt bladdække 
	■ God fremspirring og en forholdsvis rubust  
vækst i foråret

Nedsat pris i 2023
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Sikker indtjening på nematodinficeret jord

FENJA KWS er en stabil og højtydende 
NT-sort med et udbyttepotentiale på højde 
med DAPHNA. Sorten er kendetegnet ved 
et meget højt rodudbytte med et knapt så 
højt sukkerindhold. FENJA KWS udmærker 
sig især på jorde, hvor der er konstateret 

udbredt infektion med nematoder. På jorde 
med mere pletvis forekomst anbefales i ste-
det DAPHNA. Meldinger fra praksis lyder på 
god vækst og en relativ sund top gennem 
vækstsæsonen.

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2020– 22

FENJA KWS

FENJA KWS RT + NT

	■  Højt sukkerudbytte (fht. 103*) i forsøg uden  
nematoder 

	■ God renhed med og uden nematoder over tre år
	■ Høj dyrkningsøkonomi (+883,- kr. / ha*) af NT-sorterne i 
forsøg uden nematoder

 KWS  Andre

 

DAPHNA FENJA KWS NAKSKOV SAXON NYSTEDFALSTER BUTTON CASTELLO

Forholdstal for sukkerudbytte i gennemsnit over tre år 

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2020 – 22
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BeetClub’en er flyttet til myKWS

Du har formentlig allerede hørt, at 
 BeetClub’en er flyttet. Er du ikke allere-
de ”flyttet med”, vil vi meget gerne byde 
dig velkommen til vores nye omgivelser i 
myKWS (myKWS.dk). Under myKWS har 
 BeetClub’en fået godt selskab af webshop-
pen, som således også er at finde under 
samme login. 

Tanken med myKWS har været at skabe en 
global platform, som kommer til at fungere 
over hele verden. Det har af denne grund 
ikke været muligt at skabe en fuldstændig 
lighed med den velkendte KWS BeetClub. 
Du finder dog de velkendte funktioner under 
myKWS, så som tilmelding til arrangemen-
ter, nyhedsbrevsarkiv og forsøgsresultater 
m.v. De velkendte funktioner er opdateret, 
men funktionaliteten er stadig stort set den 
samme. 

Det er med glæde, at vi kan konstatere,  
at mange funktioner fra den danske 
 KWSBeetClub nu har fået liv ikke bare 
i Danmark, men også ude i verden. Vi 
håber også, at du bliver glad for at bruge 
myKWS. Det er heldigvis ikke svært! Har 
du tidligere været medlem af BeetClub’en 
skal du blot bestille et nyt kodeord. Ellers 
kan du nemt og hurtigt registrere dig på 
 myKWS . dk (gør kun dette hvis du ikke var 
med i  KWSBeetClub). Vi glæder os til at se 
dig (igen)!

Vi sidder som altid klar til at hjælpe dig, hvis 
du oplever problemer med teknikken – så 
hold dig ikke tilbage. Den første gang er 
altid den værste – selvfølgelig følger du med 
til myKWS :-)

Funktioner i myKWS

ForsogsresultaterArrangementer

KWS Nyhedsbrev Bonuspoint

Webshop BeetSeedService
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KWS Beet Seed Service 2023

Der kan altid ske ting og sager 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. Med 
ønsket om optimal indtjening i roedyrknin-
gen mener vi, at KWS Beet Seed Service 
er et godt bidrag til en stabilisering af den 
forventede dyrkningsøkonomi i roemarken. 
Vi har valgt at ”spare” ind-scanningen af 
roefrøpakkerne væk til kommende sæson. 
BSS er fremadrettet en integreret del af 
myKWS. Man logger ind og registrerer sine 
marker. Dette gøres nemt ved at klikke på 
dem. Efterfølgende vælger man sin sort og 
certificeringsnummer. Den relative korte tid 
det tager kan vise sig at være rigtigt godt 
givet ud, hvis det skulle vise sig at være et 
udfordrende år, eller hvis der opstår andre 
uforudsete ting i fremspiringsperioden eller 
de allertidligste vækststadier. 

Den gratis forsikring man tegner med KWS 
Beet Seed Service, dækker stadig enhver 
form for negativ påvirkning af din roeafgrø-
de i de tidlige stadier, der medfører behov 
for omsåning. Lige meget om misvæksten 
skyldes såning i ubekvem eller tør jord, 
skorpedannelse, jordboende skadedyr, 
sprøjteskade eller haglskade, så kan du be-
nytte forsikringen, som giver adgang til køb 
af roefrø til halv pris, i tilfælde af omsåning 
af KWS-frø. Forsikringen træder først i kraft 
når dine frø er registret i myKWS – senest 
ti dage efter såning! Og husk, vi hjælper 
gerne, hvis du skulle have brug for det. 
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Køb frø på kwswebshop.dk

Igen i år kan du handle frø direkte med KWS 
via vores nye webshop. Webshoppen ligger 
nu under samme login som myKWS. Du 
kan som tidligere finde vores webshop på 
adressen kwswebshop.dk.

Grundet den økonomiske situation og de 
stigende udgifter i produktionen har vi i 
år set os nødsaget til at hæve priserne på 
frøet. Vi har hos KWS forsøgt at strømline 
produktionen i Einbeck og herved gøre den 
mere effektiv. Dette skal vi også bidrage til 
i Danmark, hvorfor vi som noget nyt i år har 
indført åbne og lukketider i webshoppen. 
Dette betyder, at webshoppen åbner fre-
dag den 25. november 2022 - dagen efter 
Orange aften og lukker igen fredag den 
20. januar 2023. 

Som noget nyt i år har du mulighed for at 
opnå en tidlig-ordre-rabat på 3 %, hvis du 
handler dit KWS-roefrø inden nytår – altså 
til og med den 31. december 2022, kl. 24.00. 

Du har som tidligere år også mulighed for  
at opnå yderligere 3 % rabat, hvis du vælger 
tidlig betaling. Vi har dog valgt at spare lidt 
på papirarbejdet således, at den endelige 
faktura vil blive sendt til alle, efter frøet er 
enten afhentet eller leveret. Har du valgt 
den tidlige betaling – betaler du cirka 14 
dage efter levering. Den sene betaling skal 
ske, som normalt – den 1. oktober 2023. 
Der bliver igen i år moms på beløbet, fordi 
ordren ekspederes fra Danmark. Du kan 
tilføje din faktura-e-mail som en del af 
købs- og leveringsoplysningerne under din 
bestilling. Har du ikke betalt din regning på 
forfaldsdato forbeholder KWS sig ret til, 
herefter, at opkræve 4,6 % p.a. i rente samt 
et ekspeditionsgebyr på 500,- kr. Beløbet 
går til administration. Foruden prisen på 
frøet kommer et tillæg for levering. Frøet for-
ventes leveret til dig senest den 15. marts, 
2023. Der vil, som tidlige, år være mulighed 
for selvafhentning.

Igen i år optjener du bonuspoint for hver 
enkelt frøpakke du køber hos os. Fyrre point 
for hver roefrøpakke svarer til en rabat på 
fyrre kroner. Pointene kan du benytte til 
køb af firmavarer som arbejdshandsker, 
kasketter eller lignende. Du kan også bruge 
dine bonuspoints til køb af roefrø til næste 
år eller ved køb af frø til efterafgrøder. Et 
andet nyt tiltag i webshoppen er, at du vil få 
mulighed for at købe efterafgrødefrø sam-
tidig med dit roefrø. Frøet vil efterfølgende 
blive leveret eller selvafhentet samtidigt 
med roefrøet. 

Bemærk, at denne brochure er færdiggjort 
inden endelig beslutning i Sortskommissio-
nen. Det kan medføre justering af udbudte 
sorter, se www.kwswebshop.dk
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Frø til tiden

At få sine frø til tiden er en afgørende 
service, som KWS tager meget alvorligt. 
Alle ved, at roerne skal sås, når de skal 
sås – helst første gang marken er tjenlig og 
jordtemperaturen er over 6° C. Dine roefrø 
bliver som udgangspunkt leveret i første 
halvdel af marts måned. Da der i år ikke er 
nogen diskussion angående frøbehandlin-
gen, så bliver det som sidste år bejdsning 
med Force, Rampart og Tachigaren. Dine 
frø leveres direkte til dig via SaxTrans 
senest den 15. marts 2023. Det gælder, hvis 
du i webshoppen har valgt direkte levering 
mod et leveringsgebyr på 475,- kr. Som 
sidste år tilbyder KWS til kommende sæson, 
at du selv kan afhente dine roefrøpakker 
fra et lager ved Guldborg på Østlolland. Du 
opnår flere fordele ved selvafhentning. For 
det første sparer du leveringsgebyret, men 
måske mere vigtigt for nogen…, så kan du 
afhente dine roefrø den samme dag, som 
frøene ankommer til Danmark. Afhentningen 
kommer til at foregå, sædvanen tro, med en 
kop kaffe, en ostemad og en hyggelig snak 
med dine landmandskollegaer og KWS. 

Har du bestilt frø til efterafgrøder kan disse 
selvafhentes sammen med dit roefrø. 

Som udgangspunkt anbefales det ikke at 
købe mere frø end man har brug for det en-
kelte år. Det er altid mest optimalt at så nye 
frø. Derfor gælder det om ikke at bestille 
mere end man har brug for. Og her kommer 
den service ind i billedet som KWS kan til-
byde: lokale frødepoter i såtiden. I 2023 har 
vi, som tidligere, fem forskellige frødepoter 
fordelt i hele roedyrkningsområdet. Frø til 
tiden, er en hjertesag for os. 

  Udleveringsdepot i roesåningssæsonen

 Selvafhentningslager inden såning 



BRSBRS
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Fri for arbejdet med stokløbere

Naturen er ikke til at kontrollere et hundrede 
procent. Roeplanten er fra naturens side to-
årig, og planterne har en naturlig tendens til 
at danne frøstokke. Meget store bestræbel-
ser er gennem tiden lagt i at forædle de en-
kelte sorter, så der ikke dannes stokløbere 
i sukkerproducerende roer. Men helt undgå 
det kan vi ikke. De frøproducerende stokke 
er som bekendt meget uønskede på grund 
af risikoen for opformering af vilde roer i 
roemarken. KWS er nu nået så langt i vores 
bestræbelser på at minimere stokløbning at 
vi tør løbe risikoen og tilbyde marker fri for 
stokløbere. Ikke at vi kan være sikre på en 
nul-forekomst, men vi tilbyder, at sikre dig, 
at du i hvert fald ikke selv behøver at be-
kymre dig om denne udfordring. Under vis-
se faste forudsætninger (ordningen gælder 
fx ikke lugning af melder og vildroer) tilbyder 
KWS sorterne DAPHNA og SELMA KWS 

med stokløbningskontrol. De enkelte sorter 
pålægges et lugningsgebyr på 285,- kr. pr. 
frøpakke (to gange stokløberlugning). 

Første gang i begyndelse af juli og anden 
gang i begyndelsen af august. Efter de 
sidste par års succes gentager vi stok-
løbningsservicen BRS (af engelsk Bolting 
Removal Service), men kun i et begrænset 
omfang. Således tilbydes kun 1.000 frøpak-
ker pr. sort af DAPHNA og SELMA KWS 
med den omtalte service. Alle frøpakker 
skal registreres på markniveau senest ti 
dage efter såning, som ikke må ske tidligere 
end 25. marts. Ordningen udbydes nu i 
kwswebshop.dk og gælder efter princippet 
”først til mølle”. BRS er et tilbud til dig, og 
vi ved selvfølgelig ikke om det har din inte-
resse, men du kunne jo overveje at afprøve 
konceptet på et mindre areal.





Elo West Larsen
Mobil: 2020 1516 
elo.larsen@kws.com

KWS SCANDINAVIA A /S 
Lokalkontor
Kongensgade 16 
4800 Nykøbing F.  
Tel.: 5484 3211
www.kws.dk

KWS SCANDINAVIA A /S
Hovedkontor
Lysholt Allé 10  
7100 Vejle 
Tel.: 5484 3211
www.kws.dk

Bemærk, at denne brochure er færdiggjort på baggrund af foreløbige forsøgsresultater fra  
Nordic Beet Research (NBR) og inden endelig beslutning i Sortskommissionen. Det kan medføre 
justering af udbudte sorter. Eventuelle prøvesorter er ikke medtaget i denne brochure, men vil 
blive lagt ind på vores webshop på www.kwswebshop.dk – når vi ved mere.

kwswebshop.dk

Annemette Hansen Tilsted
Mobil: 4040 7085 
annemette.tilsted@kws.com


