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Vi er kommet godt igennem roedyrkningen i år. Det begyndte med udfordringer 
med såbedet, som flere steder gav forringet fremspiring. Men året viste sig 
nådigt, og roerne har endnu engang vist sig at være en stabil afgrøde. Forsøgs
resultaterne er netop tikket ind og det direkte roefrøsalg er lige om hjørnet.

Det siges, at fri konkurrence er godt for køber. Men vær på vagt over for hvad det 
er du køber! Et godt tilbud er kun godt, hvis man er helt sikker på hvad man er 
oppe imod. Når du køber frø, køber du potentiale for produktion. I årets forsøgs
resultater er der fra bedste til ringeste markedssort 1,1 tons sukker pr. hektar i 
forskel på udbytte hvis man betragter resultater for 2020 og 1,3 tons sukker pr. 
hektar, hvis der regnes på treårssnit (201820). Prøv selv at regne ud hvad det 
kunne komme til at betyde for din økonomi på dit roeareal.

Det koster stort set det samme at dyrke en sort med et lavt sukkerpotentiale, som 
en med et højt. Så merudbyttet er altid det billigste sukker du kan producere.

DAPHNART+NT og SELMA KWSRT ligger i år på en delt førsteplads, når der sam
menlignes sukkerudbytter i gennemsnit af tre år. Nematodsegmentet domineres 
af DAPHNART+NT og FENJA KWSRT+NT. CANTONA KWSRT+NT ligger stadig solidt 
højere end konkurrerende sorter i de almindelige forsøg. EVALOTTA KWSRT er et 
godt supplement til SELMA KWSRT. Vi tror på, at sorten CASCARA KWSRT+NT kan 
komme til at erstatte CANTONA KWSRT+NT i feltet af NTsorter med højt sukker
indhold.

KWS ønsker at være din partner i roedyrkningen. Derfor har vi gennem de sidste 
par år lanceret vores Beet Seed Service. I år udvider vi forsøgsvis med sorter, 
hvor prisen inkluderer stokløbningslugning. Vi kommer således to gange i dine 
marker og luger dine stokløbere – du betaler i tillæg en fast merpris.

KWS´ webbutik er åben. Vi har videreudviklet sidste års version så den nu er mere 
brugervenlig. I sæson 2021 vil du modtage en dansk faktura, som betales til en 
dansk konto. Du kan også opnå rabat, blandt andet ved at vælge tidlig betaling.

Vi ønsker dig held og lykke med din roedyrkning sæson 2021. Husk, din første 
beslutning for næste års sæson tages med sortsvalget. Begræns ikke dit udbytte 
inden du overhovedet er gået i gang!
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4 SELMA KWS

Forsøgsresultaterne 
og især økonomi 
beregningerne  
bestemmer

Henrik Simonsen
Førslev Gods
Førslev ved Fuglebjerg

Selma giver stabilitet og god økonomi

Forsøgsresultaterne og især økonomibereg
ningerne bestemmer.

Vi orienterer os altid grundigt i de årlige for
søgsresultater, og jeg kan se, at jeg har sat 
streg under tallene for Selmas dyrknings
økonomi på arket fra sidste år.

På Førslev har vi roer i fire marker omkring 
gården, og her kører vi normalt med NT 
sorter. Efterhånden som vi har tegnet kon
trakt på flere roer på arealer væk fra gården, 
har vi sparet den merpris i frøindkøb som 
NTsorterne har. Vi har typisk 45 sorter  
på vores nuværende roeareal på omkring 
180 hektar.

Selma er jo nu en ret velafprøvet sort, som 
altid synes at klare sig godt i høst. Vi har 
nu dyrket sorten i nogle år og den har ikke 
skuffet os endnu. En anden ting, som vi 

også har været glade for er, at sorten altid 
har været nogenlunde fri for stokløbere.

Selma blev sået på 43 hektar i en mark med 
noget varieret jordbundsforhold. Sorten 
kom egentlig godt fra start og har set pæn 
ud det meste af sommeren. Marken er 
svampesprøjtet to gange, og optagning blev 
påbegyndt en uge ind i november.

Roerne fra marken blev leveret her midt i 
november og vi landede på i alt 561 tons 
sukker. Det giver cirka 13 tons sukker pr. 
hektar og det er rigtig godt, når man tager 
jordens beskaffenhed med i betragtning. 
Tolv tons sukker pr. hektar på sådan en 
mark, her hos os, svarer sikkert til seksten 
tons sukker pr. hektar på Lolland. Så det vi 
har opnået i Selma i år, det er rigtig godt.
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Topudbytter, hvor der ikke er nematoder

SELMA KWS er en meget højtydende  
markedssort, som i gennemsnit af de sidste 
tre års dyrkning har en markant højere  
sukkerprocent end DAPHNA. Sorten har  
en meget god dyrkningsøkonomi – den 
bedste af alle kendte 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 ten
dens til stokløbning. Sorten sidder relativt 
højt i jorden. Og så har sorten en meget høj 
robusthed over for bladsvampe. I svampe
forsøg kommer sorten ud med et forholdstal 
på 105* i ubehandlede forsøg mod dyrkede 
sorter.

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2018 – 20

SELMA KWS RT

	■  Højeste sukkerudbytte af alle RTsorter (fht. 104*) 
	■  Bedste dyrkningsøkonomi (+876,- kr.* pr. hektar)  
over tre år

	■  Meget lav tendens til stokløbning
	■ Sælges med stokløberkontrol (BRS)
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6 EVALOTTA KWS

Evalotta blev en del 
af valget fordi sorten 
ligner en stabilt  
ydende sort med en 
god sukkerprocent

Preben Olsen
Basnæs Gods
Vedskølle ved Skælskør

Evalotta er et godt supplement til Selma

Der går altid lidt sport i at nørde med for
søgsresultaterne og vi skal jo også sprede 
risikoen lidt, så vi har i den tid jeg har været 
på Basnæs Gods satset på 45 sorter på de 
omkring 85 hektar med roer.

Nu er det jo et helt år siden vi valgte sorter 
sidst, men vi havde størstedelen af arealet 
med Selma og herefter Daphna.

Evalotta blev en del af valget fordi sorten 
ligner en stabilt ydende sort med en god 
sukkerprocent. Og så mener vi, at sorten 
generelt har en god bladsundhed.

Det er generelt gået godt med roerne i år. 
Jeg kan desværre ikke skille sorterne ad når 
det gælder udbytte, men vi har nu leveret 
alle roer og det tegner til et udbytte på 15,5 
tons sukker pr. hektar, og det er vi godt 

tilfredse med. 50 hektar af de høstede roer 
er sået med orange frø og selvom Evalotta 
i år var den mindste sort arealmæssigt, 
så kommer den sandsynligvis med igen til 
næste år.

Sorten har set utrolig godt ud gennem 
sæsonen, faktisk betydeligt bedre ud end 
Selma, som vi dog altid ved alligevel klarer 
sig godt i høsten. Evalotta og Selma er et 
godt makkerpar på de arealer, hvor vi er 
sikre på vi ikke har nematoder.
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Forholdstal ubehandlet svampeforsøg 2019 – 2020

Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2019 – 20

 KWS:  2020  2 års gns.    Andre:   2020      2 års gns. 

 

Højtydende rizomaniatolerant sort

EVALOTTA KWS er en højtydende sort, som 
er en god makker til SELMA KWS. Brug 
EVALOTTA KWS som supplement til andre 
KWSsorter på arealer hvor der ikke er 
infektion med nematoder. EVALOTTA KWS 
er en god starter og ligger i gennemsnit over 
tre år på gennemsnittet i forhold til tidlig 
fremspiring. På dette punkt er sorten nok en 
smule bedre end SELMA KWS.  

EVALOTTA KWS kendetegnes (foruden sin 
relativt gode fremspiring) ved en relativ god 
bladdækning, som kan yderligere forstær
kes ved en let forøget kvælstofgødskning. 
EVALOTTA KWS havde i både 2018, 2019 
og 2020 en meget lav tendens til stokløb
ning. 

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2018 – 20
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EVALOTTA KWS RT

	■  Højtydende RTsort (fht. 101*) over tre år*
	■  En relativ hurtig starter, på gennemsnittet med  
hensyn til tidlig fremspiring

	■ Sorten har en god bladsundhed
	■  Relativt godt bladdække
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8 CANTONA KWS

Vi ligger i en af de 
tørre pletter på  
Lolland og jeg synes 
sorten har klaret sig 
godt gennem  
sommeren med en 
god bladdækning

Karl Hansen
Læsø ved Nakskov

Cantona holder udbyttet

Jeg har været med, med nematodsorterne 
lige siden Julietta kom frem for femten år  
siden. Vi har set hvordan der i enkelte marker 
her i nabolaget stort set ikke var roer i store 
pletter i marken. Så vi har fulgt med i rækken 
af nematodsorter fra KWS, efter Julietta 
Alexina, Elora og nu Daphna og Cantona.

Jeg har Cantona som supplement til Dapha 
og har altid været glad for Cantona. Og den 
har været fast med i markplanen de sidste 
fem år. 

Sorten har jo en pæn høj sukkerprocent og 
udbytterne har alle årene været i den gode 
ende. Og sammenligner vi med konkurre
rende sorter, er Cantonas sukkerudbytter 
jo fine. Forsøgene har også vist, at Cantona 
stadig ligger over gennemsnittet i udbytte 
for dyrkede sorter. Og hos os har sorten 
altså ydet fantastisk stabilt over årene.

Vi ligger i en af de tørre pletter på Lolland og 
jeg synes sorten har klaret sig godt gennem 
sommeren med en god bladdækning.

Vi tog hul på Cantonamarken i begyndel
sen af oktober og leverede meget rene roer 
med en sukkerprocent på 19,0 %. Hvis årets 
forsøgsresultater ellers ikke er meget skæve 
for sorten, tænker jeg, at den er med på 
markplanen igen til næste år.
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Forholdstal for sukkerudbytte over tre år i forsøg uden nematoder

Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2018 – 20
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CANTONA KWS

Stabile udbytter med og uden nematoder

CANTONA KWS har et meget stabilt 
udbytteniveau og ligger i midterfeltet både 
på arealer med og uden nematoder, og 
betragtes derfor som en god forsikring 
mod nematodeangreb. Cantona KWS har 
gennem flere år vist en meget lav tendens  
til stokløbning, specielt hvis der ikke sås  
før den 15. marts. Sorten er en velafprøvet 
sort og derfor et sikkert valg.

CANTONA KWS har en højere sukker
procent end de øvrige KWSsorter med 
nematodtolerance. Sorten egner sig derfor 
godt til tidlig optagning.

CANTONA KWS RT + NT

	■  God forsikring mod nematoder med stabile udbytter 
over årene

	■  En af markedets mest velafprøvede sorter
	■  Meget god profil med hensyn til stokløbning (0,0 ‰*)
	■ Sælges med stokløberkontrol (BRS)

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2018 – 20
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10 DAPHNA

De to marker er  
høstet med 9 % jord 
og har givet hen
holdsvis 15,2 og 17,2 
tons sukker pr. hektar

Vagn Brædder
I/S Brædder Mark
Vantore ved Nysted

Altid stabilt højt udbytte

Vi bekymrer os ikke længere så meget om 
nematoder i roejorden. I starten tog vi jord
prøver, men nu er reglerne i det spil ændret. 
Vi ved, at vi kan høste gode udbytter med 
nematodsorterne fra KWS, selvom vi har 
nematoder.

Vi har stadig roer hvert tredje år, så vi går 
ikke på kompromis med sortsvalget. Så  
vi vælger faktisk normalt nematodsorter  
på hele arealet. I det forgangne år såede  
vi sorten DAPHNA på omkring 118 hektar. 
Vi har turdet vælge sorten på et så relativt 
stort areal, fordi den har at vist en meget  
høj stabilitet gennem årene.

Daphna har haft en fantastisk flot top hos  
os i år og vi har oplevet en meget frodig 
sort, som virkelig har dækket godt af for 
ukrudtet. Og bladene er stadig meget friske.  

Her i marken i Grænge, hvor vi står, er der 
stadig en meget stor og grøn top i marken. 
Og her har sorten altså, i vores øjne, en 
fordel i forhold til mange andre sorter.

Roehøsten er selvfølgelig i fuld gang og vi 
har pt høstet og leveret to hele marker med 
DAPHNA. Den første blev leveret i begyn
delsen af november og den anden er netop 
leveret her midt i november. De to marker er 
høstet med 9 % jord og har givet henholds
vis 15,2 og 17,2 tons sukker pr. hektar.

Jeg tænker ikke at nogen behøver at spørge 
om vi vælger sorten igen til 2021.



11DAPHNA

Sikker indtjening under alle forhold

Sorten DAPHNA er en meget stærk RT+NT 
markedssort, med en fantastisk udbytte
statistik over de sidste syv år – det gælder 
både de første forsøgsår og de sidste fem 
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.

DAPHNA har det højeste udbytte af alle 
NTsorter i normalforsøgene. Sorten sidder 
relativt højt i jorden og har generelt en god 
renhed ved høst (bedre end gennemsnittet 
af dyrkede sorter (2018 – 2020).

DAPHNA RT + NT

	■ Højeste rodudbytte (94 tons pr. hektar*) af de  
dyrkede sorter i 2018 – 20

	■  Højeste udbytte af alle sorter over tre år (fht. 104*) 
	■  God dyrkningsøkonomi med og uden nematoder  
(+546,- kr. hhv. +664,- kr. pr. hektar*)

	■  God bladsundhed – meget velegnet  
til sen optagning

	■ Sælges med stokløberkontrol (BRS)

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2018 – 20
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Forholdstal for sukkerudbytte over tre år mod dyrkede sorter 2020 i forsøg uden 
nematoder

Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2018 – 20

DAPHNA FENJA KWS NELSON JOKER LOMBOKTWIX

 KWS:  2018  2019  2020  3 års gns.    Andre:   2018  2019  2020  3 års gns.
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12 FENJA KWS

Med vores oplevelse 
af sorten i 2020, så 
bliver det sandsynlig
vis Fenja, som bliver 
vores hovedsort i 
2021

Mogens Juul og  
Henrik Madsen Wittrock
Kildegaard Agro
Hoby ved Dannemare

Fenja gjorde det bedst i 2020

I kan vel næsten ikke få armene ned” lød 
det i telefonen fra Henrik engang i oktober. 
Sorten Fenja var blevet taget op og havde 
i den grad levet op til forventningerne på 
Kildegaard Agro.

Mogens kender værdien af de nematod 
tolerante roesorter. ”Vi fulgte i begyndelsen 
rådgivningen og tog jordprøver af vores 
marker, men de seneste mange år har vi 
kørt udelukkende med nematodsorter. Og 
de senere år har Daphna været hoved 
sorten. Men da risikospredning også er 
vigtigt, udgjorde sorten Fenja i 2020 også 
en pæn del af vores roeareal. Fenja har 
stået fint og har generelt dækket godt af for 
ukrudtet, bedre end nogle af de konkurre
rende sorter, synes vi.

Vi startede med at tage Fenja op og levere
de første gang den 2. oktober og allerede 
efter de første læs kunne vi konstatere at 

Fenja i år lå over gennemsnittet med en ret 
høj sukkerprocent, omkring 17,6 % i starten 
og senere på 18,6 % i snit. Der var rigtig 
mange tons i jorden, faktisk 95 tons beskid
te roer pr. hektar, i alt godt 4600 tons roer 
leveret, så vi lander på et sukkerudbytte 
omkring 15,7 tons sukker pr. hektar.

Vi er selvfølgelig hvert år meget opmærksom 
på forsøgsresultaterne, men når vi oplever 
en sort som Fenja der giver så godt, så bliver 
vores egen dyrkningsøkonomi og egen 
mavefornemmelse ret afgørende for vores 
sortsvalg på Kildegård Agro til næste år.

Med vores oplevelse af sorten i 2020, så 
bliver det sandsynligvis Fenja, som bliver 
vores hovedsort i 2021.
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Sikker indtjening på nematodinficeret jord

FENJA KWS er en meget højtydende 
NTsort med et udbyttepotentiale på højde 
med, og måske endda lidt højere end 
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 stedet DAPHNA.  
Meldinger fra praksis lyder på god vækst og 
en relativ sund top gennem vækstsæsonen. 

STÆRK

NT-SORT

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2018 – 20

Nematode

PROTECT

FENJA KWS RT + NT

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

	■  Bedre renhed end gennemsnittet med og uden  
nematoder over tre år 

	■ Næst højeste dyrkningsøkonomi  
(+486,- kr.* pr. hektar) af NTsorterne  
i forsøg uden nematoder
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Økonomisk merudbytte i forhold til dyrkede sorter 2020 i forsøg uden nematoder 

Forskel i frøpris er ikke medregnet

Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2018 – 20
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14 CASCARA KWS

Sammenlagt blev det 
til 14,0 tons sukker 
pr. hektar leveret den 
første uge fabrikkerne 
havde åbent

Kristoffer Rasmussen
Halsted Maskinstation
ved Harpelunde

Cascara – god og ren roe, nem at høste

Cantona har været den foretrukne sort hos 
os i mange år. Selvom Daphna i de seneste 
år har været meget populær, så har vi svær
get til NTsorter med et lidt højere sukker
indhold, og Cantona har aldrig skuffet hos 
os. Da jeg sidste år blev opmærksom på, at 
sorten Cascara tænkes at være en forbedret 
udgave af Cantona, så var vi ikke i tvivl om 
den skulle prøves.

Sorten har fået en god start hos os. Som 
den allerførste mark i optagningssæsonen 
kunne vi den første uge fabrikkerne havde 
åbent levere halvdelen til Nykøbing og 
halvdelen til Nakskov. Sammenlagt blev det 
til 14,0 tons sukker pr. hektar.

Selvom vi generelt har leveret pæne og rene 
roer i år, så synes vi, at Cascara har givet 
meget rene roer. Og så har den været rigtig 

god at høste. Vi har nogle gange oplevet, at 
roerne kan splintre lidt i optageren, og det 
har vi slet ikke oplevet med denne sort. Om 
det har noget at gøre med den lidt højere 
sukkerprocent, som denne sort jo har, ved 
jeg ikke, men den har i alt fald været rigtig 
god i optagningen, ingen væltede roer og 
meget rene roer i tanken!

Vi synes også marken har set godt ud hen 
over sommeren med en dejlig grøn farve, og 
vi synes sorten har holdt en pæn bladsund
hed hen imod den tidlige optagning. Når det 
hele lægges sammen, så synes sorten værd 
at satse på til næste års roedyrkning.
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Ny forbedret indtjening, hvor der er nematoder

CASCARA KWS (prøvesort i 2020) er klart 
højestydende sort i forsøg med nematoder 
(fht. 107). Sorten ligger, i de almindelige 
forsøg på forholdstal 104 for 2020 og på 
101 over tre år. Denne placering er stadig 
signifikant bedre end nærmeste konkurre
rende sort (KWSsorter ikke medregnet). 

CASCARA KWS´ dyrkningsøkonomi er 
suverænt højest af alle sorter i forsøg med 
infektion af nematode. CASCARA KWS har 
et højt sukkerindhold, er ren i optagning og 
nem at optage. Sorten har desuden en god 
resistens mod meldug.

* Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2018 – 20

Nematode

PROTECT

CASCARA KWS

NY

NT-SORT

CASCARA KWS RT + NT

■  Markedets højest ydende NTsort (fht. 107*) i forsøg
med infektion af nematoder

■ Bedste dyrkningsøkonomi (+1.206,- kr.*)
i forsøg med nematoder

■  Høj sukkerprocent 
■ Høj renhed og god i optagning

Forholdstal for sukkerudbytte over tre år mod dyrkede nematodesorter 2020 i forsøg 
med nematoder 

Kilde: Nordic Beet Research (NBR) 2018 – 20

CASCARA KWS LOMBOK NELSON JOKERTWIX

 KWS:  2018  2019  2020  3 års gns.    Andre:   2018  2019  2020  3 års gns.



16 KWS Beet Seed Service

KWS Beet Seed Service 2021

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 plan
ter ikke kommer godt fra start. 

Med vigende indtjening i roedyrkningen  
mener vi, at KWS Beet Seed Service er et 
godt bidrag til en stabilisering af den for
ventede indtjening i roemarken. Den halve 
time det tager at foretage indskanning og 
registrering af dine frøpakker kan vise sig at 
give en særdeles god timebetaling.

Gratis forsikring 
Med KWS Beet Seed Service, har du mu
lighed 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, skorpedan
nelse, jordboende skadedyr eller haglskade, 
så kan du benytte forsikringen, som giver 
adgang til køb af frø til halv pris, i tilfælde af 
omsåning af KWSfrø.

Alle frøpakker er fra kommende sæson  
påklæbbet en lille mærkat, som opfordrer 
dig til at du kan skanne og registrere dine 
roefrøpakker.

Sådan gør du
Inden du modtager frøet fra KWS kan du 
have downloaded en app på din telefon. 
Det foregår i reglen let ved at gå ind på 
Google Play Store (for androidtelefoner) 
eller Apple´s App Store (iPhonetelefoner) 
og søge KWS SkanApp og herefter klikke 
på downloadknappen. Er du i tvivl så spørg 
dine børn (eller børnebørn)! 

Med frøpakken i hånden åbner du appen og 
skanner frøpakkens QRkode, som findes i 
hjørnet under den blå etikette på toppen af 
pakken. Selve skanningen går meget hurtig, 
så hurtigt, at man næsten ikke kan følge 
med. Det er vigtigt, at du tæller med i antal
let af indskannede pakker, så du er sikker 
på, at de alle sammen er kommet med.

Når du har skannet alle frøpakker, skal hver 
enkelt pakke registreres på markniveau. 
Det foregår gennem kwsbeetclub.dk, hvor 
pakkerne kan fordeles på markniveau. Først 
når dette er sket træder din forsikring i kraft. 
Det er vigtigt at bemærke, at registrering 
på markniveau skal ske 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. Det sker i vores webshop på adressen 
www.kwswebshop.dk. Vi tager udgangs
punkt i sidste års roefrøpriser, men du har 
mulighed for at opnå en vis rabat, hvis du 
vælger at handle direkte med os.

For det første 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 
som betalingsform ved køb af roefrø til 
næste år eller ved køb af frø til efterafgrøder, 
som også findes i webshoppen. Du kan 
også bruge dem til køb af firmavarer som 
arbejdshandsker, kasketter eller lignende.

Du kan allerede nu bestille dine roefrø 
direkte på internettet. Her er tilrettelagt et 
ordreflow, som omhandler valg af roesort 
med mulighed for forskellig bejdsning 
(Gaucho vs. Force). Du skal tage stilling til 
om leveringsadresse er den samme som 
faktureringsadresse. Du skal desuden i 
år også tage stilling til hvornår du senest 
ønsker dine roefrø leveret.

Da vi, i skrivende stund, fortsat afventer 
svar fra Miljøstyrelsen angående dispensa 
tionsansøgning for Gaucho, har vi ikke  
mulighed for at give helt præcise informa
tioner om bejdsning. Skulle det ske, at der 
fortsat ikke er afklaring når webshopen  
åbnes tilbydes begge typer bejdsning. 
Bliver resultatet af dispensationsansøg 
ningen negativ, konverteres alle bestillinger 
for Gaucho automatisk til Force.

I forbindelse med bestilling kan du vælge 
forudbetaling. Ved forudbetaling kræves 
indbetaling for din ordre senest 1. februar, 
2021. Ved en sådan forudbetaling reduceres 
prisen for dit frøkøb automatisk med 3,0 %. 
Der bliver i år moms på beløbet, fordi ordren 
nu ekspederes fra Danmark.

Vælger du, modsat ovenstående, at få 
kredit, modtager du ikke den omtalte rabat, 
men får dog rentefri betaling frem til  
1. oktober, 2021. Har du ikke betalt din 
regning på denne dato 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 ekspedition og levering. Frøet 
forventes leveret til dig senest den 10. 
marts, 2021.

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

KWS Webshop
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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.

Dine roefrø bliver som udgangspunkt leveret 
i begyndelsen af marts måned. Sidste års 
levering af roefrø blev mere end almindeligt 
udfordret på grund af en meget sen melding 
fra Miljøstyrelsen angående dispensation for 
bejdsemidlet Gaucho. Vi håber på en snarlig 
afklaring af dette spørgsmål for 2021.

Under forudsætning af en snarlig afklaring, 
så bliver dine frø leveret direkte til dig via 
SaxTrans senest den 10. marts 2021. Det 
gælder, hvis du i webshoppen har valgt 
direkte levering mod et leveringsgebyr på 
325, kr.

Som noget nyt tilbyder KWS til kommende 
sæson at du selv kan afhente dine frøpakker 
fra et lager ved Guldborg på Østlolland. Du 
opnår to fordele ved selvafhentning. For det 
første sparer du det lille leveringsgebyr, men 
måske mere vigtigt for nogen…, så kan du 

afhente dine roefrø den samme dag, som 
frøene ankommer til Danmark.

Som udgangspunkt anbefales det ikke at 
købe mere frø end man har brug for det 
enkelte år. Dels er der et problem i tilfælde 
af bejdsning med Gaucho og i det hele 
taget er det 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 tilbyde: 
lokale frødepoter i såtiden. I 2021 har vi 
seks forskellige frødepoter fordelt i hele 
roedyrkningsområdet.

Frø til tiden, er en hjertesag for os.

Levering
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Fri for arbejdet med stokløbere

Naturen er ikke til at kontrollere et hundrede 
procent. Roeplanten er fra naturens side 
toårig, og planterne har en naturlig tendens 
til at danne frøstokke.

Meget store bestræbelser er gennem tiden 
lagt i at forædle de enkelte sorter, så der 
ikke dannes stokløbere i sukkerproduce
rende 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 bestræbel
ser på at minimere stokløbning at vi tør løbe 
risikoen og tilbyde marker fri for stokløbere. 
Ikke at vi kan være sikre på en nulfore
komst, men vi tilbyder nu, at sikre dig, at du 
ihvertfald ikke selv behøver at bekymre dig 
om denne udfordring.

Under visse faste forudsætninger tilbyder 
KWS nu sorterne DAPHNA, SELMA KWS 
og CANTONA KWS med stokløbnings
kontrol. De enkelte sorter pålægges et 
lugningsgebyr på 285, kr. pr. frøpakke (to 
gange stoklugning). For CANTONA KWS 
gør vi en undtagelse. Sorten sælges til 
sæson 2021 til sidste års officielle udsalgs
pris på 2.000, kr. pr. frøpakke, dog som 
et særtilbud for 2021 inklusiv to gange 
stoklugning. Første gang i begyndelse af juli 
og anden gang i begyndelsen af august.

Da der er tale om en forsøgsordning udby
des de nævnte sorter kun i begrænset om
fang. Således tilbydes kun 1.000 frøpakker 
pr. sort af DAPHNA og SELMA KWS samt 
500 frøpakker af CANTONA KWS med den 
omtalte service. 

Alle frøpakker skal registreres på mark 
niveau 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”.

Og hvad skal barnet hedde? Det kan være, 
at vi blot kommer til at omtale denne service 
som stokløbningsservice. Men forkortelsen, 
som vi officielt kommer til at anvende er 
BRS (af engelsk Bolting Removal Service), 
lidt i stil med EPD (Early Plant Development), 
som henfører til en særlig frøbehandlings 
teknik, som bidrager til god og hurtig frem
spiring i marken.

BRS er et tilbud til dig, og vi ved selvfølgelig  
ikke om det har din interesse, men du kunne 
jo overveje at afprøve konceptet på et mindre 
areal.

Stokløbning



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




