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Interessen for at dyrke og købe rødbeder
er steget meget de seneste år. Derfor valg-
te Fagudvalget for Værdiafprøvning at
bruge en del ressourcer på at afprøve sor-
ter af rødbeder i 2009. Vi afprøvede syv
sorter af aflange rødbeder til tidlig høst og
de samme syv sorter til efterårshøst. Der-
udover blev der afprøvet 13 runde rødbe-
desorter.
I denne artikel omtales alene resultaterne
fra sortsforsøget med de tidlige sorter af
aflange rødbeder. Flere af sorterne var
bedre end den gamle målesort Forono.

Detaljer om forsøget
Det tidlige hold af rødbeder blev afprøvet
på en fin sandblandet lerjord ved Institut
for Havebrugsproduktion i Årslev. Sorter-
ne, der var med, var Forono fra Dæhnfeldt,
Tommy og 13-502 RZ fra Rijk Zwaan, Ro-
dina F1 fra Olssons Frö og sorterne Alto
F1, Rocket og Taunus F1 fra SeedCom. De
blev sået den 24. april med en planteaf-
stand på fire centimeter og en rækkeaf-
stand på 50 centimeter. Efter såning blev
der dækket med fiberdug. Der blev tildelt
100 kilo kvælstof, og der blev vandet efter
behov. Der blev ikke anvendt svampemid-
ler. Fiberdugen blev taget af den 15. juni.
Sorterne blev alle høstet samtidigt på to
høstdage (3. august og 27. august). Hver
parcel blev på høstdagene høstet ’fra en
side af’, svarende til engangshøst. Antal og
vægt af de fejlfrie rødbeder blev registre-
ret, ligesom årsagerne til frasortering blev
registreret sammen med vægt og antal i
sorteringer. Derudover blev røddernes

Tidlige sorter
af aflange rødbeder
Interessen for rødbeder er
steget meget, så derfor er
der i 2009 afprøvet aflange
rødbedesorter til tidlig høst
og til efterårshøst. Til tidlig
høst er sorterne Alto F1,
Rodina F1 og Taunus F1
velegnet til konsum.

ÅBENTHUS – Bedømmelse af rødbedesorter ved Åbent Hus-arrangement på Årslev.

Figur 1. Sorter af tidlige aflange rødbeder. Brugbart udbytte. Årslev, 2009.
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længde og bredde målt, samt bredde af
pæleroden ved afslutningen.
På Åbent Hus dage bedømte man topski-
ven, rodafslutningen, glathed, indvendig
farve, tendens til lyse ringe, helhedsindtryk
i marken og salgsvaren til konsum og til in-
dustri. I forbindelse med høst blev topstyr-
ken bedømt.

Store udbytter
Af figur 1 ses det brugbare udbytte ved de
to høsttider. Gennemsnitsudbyttet steg
fra 45 ton til 72 ton per hektar fra første
til anden høst. Sorterne 13-502 RZ og Ro-
dina F1 klarede sig bedst efterfulgt af Tau-
nus F1, mens Forono havde de laveste ud-
bytter. Forsøget blev taget op med hånd,
hvilket gjorde det muligt at få alle rødder-
ne op, men som det fremgår af ’bedøm-
melser’, var der flere af sorterne, som ikke
stod opret, hvilket vanskeliggør optagelse
med maskine, men mere om det senere.
Størrelsessorteringen viste, at andelen un-
der 40 millimeter faldt fra 24,7 til 11,6
procent mellem de to høst (data ikke vist).
Tilsvarende steg andelen i størrelserne 40-
60 og 60-80 millimeter. Årsagerne til fra-
sortering var den samme begge høstdage,
nemlig rødbeder med gnav og krumme
rødbeder. Især sorten Tommy fik frasorte-
ret mange rødder, fordi de var for krumme,
henholdsvis 11,1 (første høst) og 12,6 pro-
cent (anden høst).

Tommy var længst
Målingerne (tabel 1) viser, hvor forskellige
sorterne var. Sorterne 13-502 RZ og Tom-
my havde de tungeste rødder, mens For-
ono og Rocket vejede mindst. Det afspejler
sig også i udbytterne. Tommy fik registre-
ret de længste rødder, og samtidig havde
den også sammen med Alto F1 de smalle-
ste rødder. Det kunne være noget af for-
klaringen på, at Tommy havde så stor ten-
dens til at få krumme rødder.
En bred pælerod ved afslutningen er ikke
ønskeligt, og målingerne at sorten Rodina
F1 viste en forholdsvis bred afslutning af
pæleroden, hvorimod Alto F1 har en me-
get smal rod. I den bedømmelse, der blev
lavet af rodafslutningen, fik sorterne Alto
F1 og Taunus F1 de bedste bedømmelser
for rodafslutning (data ikke vist).

Taunus F1 fik et flot bedømmelse
Nogle gange, når vi har bedømmelser, er
forskellene mellem sorterne små, men i
tilfældet med rødbederne så var der virke-
lig store forskelle på sorterne (tabel 2).
Generelt skilte sorten Taunus F1 sig ud ved
at være blandt de sorter, der var mest
glatte, havde det bedste helhedsindtryk af
salgsvaren og i marken, samt at være den
sort der havde den sundeste top og mest
rette rod. Derudover viste den sig ved høst
at have en stærk top (tabel 1). I den anden
ende af skalaen lå Tommy, som ikke fik
helt så gode karakterer.

Konklusion
Rødbedesorterne, der blev afprøvet, viste
store forskelle. Sorter som Alto F1, Rodina

F1 og Taunus F1, der ikke er ekstremt lan-
ge, er meget velegnet til konsum, mens
flere af de lange sorter mere egner sig til
industri. Meget lange sorter kan give pro-
blemer, hvis de bliver høstet for sent, for
så står rødderne ikke opret nok til, at ma-
skinen kan løfte dem. l

Sorter af tidlige aflange rødbeder. Målinger på rødderne
samt bedømmelse af topstyrke. Årslev, 2009.

Første høst den 3. august
Sort Stykvægt Rodbredde Rodlængde Bredde af pælerod Topstyrke

40-60 mm ved afslutningen

gram centimeter centimeter millimeter 9 = stærkest

13-502 RZ 203 4,9 14,6 9,3 9,0

Alto F1 173 4,3 14,3 8,4 9,0

Forono 136 4,4 12,3 10,7 9,0

Rocket 130 4,7 11,0 8,6 7,7

Rodina F1 181 4,8 12,1 10,6 9,0

Taunus F1 155 4,5 12,6 8,9 9,0

Tommy 214 4,4 16,8 9,7 9,0

Gennemsnit 170 4,6 13,4 9,4 8,8

Tabel 1

Sorter af tidlige, aflange rødbeder. Bedømmelser (skala 1-9).
Årslev, 2009.

Sort 3. august 27. august

Glathed Helhedsindtryk Helhedsindtryk Topsundhed Oprethed

af salgsvaren i marken af roden

9 = glat 9 = bedst 9 = bedst 9 = sund 9 = opret

13-502 RZ 6,2 5,3 5,0 2,7 3,5

Alto F1 7,3 7,0 6,7 4,7 4,5

Forono 6,0 5,0 6,0 5,3 6,0

Rocket 6,7 5,0 5,3 4,7 6,5

Rodina F1 5,0 7,0 8,0 6,7 6,0

Taunus F1 7,0 7,2 7,7 7,0 7,0

Tommy 4,0 4,0 4,3 1,7 2,0

Gennemsnit 6,0 5,8 6,1 4,7 5,1

Tabel 2

Yderligere resultater
Hvis du vil se flere resultater fra af-
prøvningen af rødbeder, kan du gå
ind på hjemmesiden www.agrsci.dk
/ahp/gkb og trykke på linket Rød-
bede.

FAKTA

BLANDT DE BEDSTE - Taunus F1 skilte sig ud
blandt de bedste sorter, fordi den er glat og
giver et godt helhedsindtryk både i marken
og af salgsvaren. Samtidig havde sorten den
sundeste top ogmest rette rod.

Anden høst den 27. august
Sort Stykvægt Rodbredde Rodlængde Bredde af pælerod Topstyrke

40-60 mm ved afslutningen

gram centimeter centimeter millimeter 9 = stærkest

13-502 RZ 239 5,2 16,2 7,9 7,0

Alto F1 180 4,4 15,2 6,1 6,7

Forono 159 4,8 14,0 10,3 7,3

Rocket 145 4,9 13,1 10,7 5,0

Rodina F1 208 5,5 15,0 12,9 7,7

Taunus F1 174 4,8 13,5 7,1 8,0

Tommy 258 4,6 18,5 9,7 7,3

Gennemsnit 195 4,9 15,1 9,2 7,0


