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RadiMax

Identifikation af robust forædlingsmateriale 
tilpasset fremtidens produktionsforhold
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Design 



Rødder observeres med minirhizotroner
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Billedanalysen er automatiseret

• Multispektral billedanalyse: 5 bølgelængder fra violet til infrarød 
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>250000 skal analyseres per eksperiment per år

For hvert billede bliver “levende” 
rødder fremhævet og længden 
beregnes

Standard RGB Multispektralt



Rodvækst observeres løbende 
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Vårbyg 2017 Vinterhvede 2018

≈130 cm

≈175 cm
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Vårbyg 2017 Vinterhvede 2018

Sammenhæng mellem rodvækst og vandoptag

Roddybde 130 cm; 28 Juni Roddybde 175 cm; 18 Juni

Telte køres på Telte køres på

1. Marts til 1. August Nedbør Ref-Fordampning (FAO-PM)

2017 164 mm 340 mm

2018 147 mm 472 mm

Forskel -17 mm 132 mm



Vandstress gradient fra undervandingsanlæg
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Tørke



Vandstress måles med droner og biomasseklip
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Droneflyvninger med termisk kamera



16/01/2019 10

Kant

Midt

Midt

Kant

Tørke i Vinterhvede 2018



Sortsvariation i udbytte
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Under de tørre forhold og med undervanding i anlægget ses en kraftig
sortsvariation i udbytte. Obs! I anlægget dyrkes I rækker, ikke I store 
“plots” som i markforsøg.



Sortsforskelle i dyb rodvækst
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Vinterhvede 2018
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Sortsforskelle i dyb rodvækst

Vårbyg 2016 og 2017

Konklusion. Sorterne variere I deres evne til at udvikle dybe rødder. 
Dog stor variation på målingerne.



Dyb rodvækst, udbytte og kvælstofudnyttelse
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Sortsvariation i rodvækst i relation til udbytte i RadiMax anlægget



Dyb rodvækst, udbytte og kvælstofudnyttelse
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Sortsvariation i rodvækst i relation til landsforsøg data.

Gennemsnit af 6 forsøg. Skive, Eskilstrup, Sønderborg, Avlum, Løkken og Holeby  



Sammenfatning kort

• Sorter af vinterhvede og vårbyg varierer I deres evne til at udvikle dybe rødder. 

• Der er en sammenhæng mellem dyb rodvækst og højere udbytte målt i anlægget og 
under markforhold i 2018.

• Forsøgene i RadiMax anlægget er på nuværende tidspunkt lavet med sorter allerede 
selekteret for højt udbytte under variable vejrforhold og varierende forhold i 
underjorden. 

• Fremtidige forsøg inkluderer ”krydsningsmateriale” fra udvalgte hvedelinjer. 

• Rodmålinger valideres i marken på 4 lokaliteter i 2019 med brug af minirhizotroner.
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Tak til

Jesper Svensgaard (KU): Drone data
Finn Borum og Lene Krusell (Sejet)
Jeppe Reitan Andersen og Jens Due Jensen (Nordic Seed)
Lars Bonde Eriksen (Seges, Robusta) 
Promilleafgiftsfonden
Crop Inovation Denmark
Inovationsfonden
PlanDanmark

Pas på Jorden! Foto: Per Schjønning



Sammenfatning lang

• Sorter af vinterhvede og vårbyg varierer i deres evne til at udvikle dybe rødder. 

• Der er en svag men signifikant korrelation mellem dyb rodvækst og højere udbytte 
målt i anlægget og under markforhold i 2018. For kvælstofoptag ses en tendens men 
den er ikke signifikant.

• Målingerne af rodvækst I RadiMax-anlægget giver mere præcise målingerne af 
rodvækst i forhold til tilsvarende studier foretaget med minirhizotroner i marken. 

• Målingerne forbedres over tid i takt med at RadiMax-anlægget opnår en mere 
ensartet og naturlig jordstruktur samt som følge af teknologiske fremskridt i 
billedanalysen. 

• Det kan diskuteres hvor meget variation der findes i både udbytte og rodvækst i de 
testede populationer af vårbyg og vinterhvede der på forhånd er selekteret for højt 
udbytte på flere lokaliteter. 

• Fremtidige forsøg inkluderer ”krydsninger” fra udvalgte hvedelinjer. Derudover 
valideres rodmålinger i marken på 4 lokaliteter i 2019 sæsonen med brug af 
minirhizotroner.
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