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Organiske startgødninger 

Otto Nielsen, on@nbrf.nu, Casper Laursen, SEGES, Frank Oudshoorn, SEGES 

Konklusion   
De flydende gødninger Protamylasse og Vinasse havde de største effekter på sukkerudbytterne. Reduceret 
effekt af de faste gødninger formodes at skyldes reduceret eller forsinket næringsstofoptagelse. 
Næringsstofoptagelsen var formodentlig yderligere reduceret som følge af de meget tørre vejrforhold i 2018. 

Conclusion 
The liquid fertilizers Protamylasse and Vinasse had the largest effect on sugar yield. Reduced effect of solid 
fertilizers was probably due to reduced nutrient uptake. Nutrient uptake was probably further negatively 
affected by the dry weather conditions in 2018. 

Formål 
Formålet var at afprøve forskellige organiske gødningers effekt som startgødning til sukkerroer. 
Forsøgsserien er en del af GUDP-projektet Økologisk dyrkning af sukkerroer. 

Metode 

Forsøget blev anlagt på lerjord (JB 7) i et 
sædskifte bestående af 1) byg, 2,3) hvede og 4) 
sukkerroer (roer hvert fjerde år). Efter høst af 
kornet i 2017 blev der etableret gul sennep (20 
kg frø/ha) i forbindelse med tallerkenharvning af 
stubben samt bredspredt granuleret NPK-
gødning (21-3-10) med 20 kg N/ha. 
Forsøgsarealet blev pløjet i november 2017, og i 
april 2018 blev der i alt harvet tre gange for at 
etablere såbed. Al jordbearbejdning blev udført 
vinkelret på den efterfølgende såretning. 

Forsøget blev sået 4. maj 2018 med enkorns-
såmaskine. Randomiseret blokforsøg med seks 
gentagelser, hvor hver parcel er 3x8 meter (seks 
rækker med 50 cm rækkeafstand, hvoraf de to 
midterste anvendes til registreringer og høst). 
Gødningerne blev placeret 6-10 cm fra rækken 
og i en dybde på 5-10 cm afhængig af 
udbringningsmetode. Til flydende gødninger 
(Protamylasse og CalVin50) blev anvendt 
tryktanke og placering med traditionel 
gødningstand. Mineralsk gødning (N34) og 
Struvit blev fordelt ved hjælp af forsøgsudstyr 
(Wintersteiger gødningsfordeler) og placeret 
med modificeret gødningstand. Faste organiske 

Tabel 1. Forsøgsplan samt gødningernes indhold af N, P 
og K. Gødningerne i nr. 6-9 er flydende, mens øvrige er 
faste. BEMÆRK at produkter baseret på slagteriaffald 
(f.eks. Øgro 10-3-1) ikke tillades i roedyrkningen. N34 
og Struvit er ikke tilladt ved økologisk dyrkning.   

 

N P K N P K

1 Ingen gødning 0 0 0 0 0 0

2 N34 34 0 0 15 0 0

3 - - - - 30 0 0

4 - - - - 45 0 0

5 - - - - 60 0 0

6 Protamylasse 1,7 0,3 3,9 25 4 57

7 - - - - 50 9 57

8 Kalvin 50 2,9 0,4 3,3 25 3 28

9 - - - - 50 6 57

10 Pel. hønsemøg 4 0,8 2,8 20 4 14

11 - - - - 40 8 28

12 Øgro 10-3-1 10 3 1,0 21 6 2

13 - - - - 41 12 4

14 Struvit 5,4 12,6 0 25 58 0

15 - - - - 38 88 0

Indhold (%) Kg /ha
Nr. Produkt
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gødninger (pelleteret hønsegødning og Øgro) blev placeret med Fiona Rex-såmaskine, som var 
frontmonteret på traktoren. Den lave gødningsmængde blev opnået ved at tildele gennem gødningstand på 
den ene side af roerækken, og den høje gødningsmængde blev opnået ved at tildele gennem gødningstand 
på begge sider af roerækken.  

I løbet af vækstsæsonen blev der talt planter i høstrækkerne (9. juli), målt NDVI (25. juni og 17. juli 
(håndholdt NDVI-sensor fra Trimple)) samt udført saftanalyser af bladskafterne (udtagning af 20 bladskafter 
per parcel 21. juni og 25 juli (gennemført i fire gentagelser for udvalgte forsøgsled)) for indhold af natrium, 
kalium og nitrat (LAQUAtwin-målere fra Spectrum Technology). Forsøget blev høstet den 27. september og 
høstprøverne blev analyseret samme dag (vægt af beskidte og rene roer samt indhold af sukker (pol), 
natrium, kalium og amino-N i bladsaften (vejninger og spektroskopi udført af Maribo-Hilleshög). På baggrund 
af høstanalyser beregnes renhedsprocent, sukkerudbytte samt indhold af natrium, kalium og amino-N per 
100 g sukker. 

Resultater og diskussion 
Reflektans samt rod- og sukkerudbytterne viste for alle gødninger en positiv effekt af tildelt gødning. Den 
største effekt sås af N34 (referencegødning) og de flydende gødninger Protamylasse og Vinasse (figur 1). 
Udbytteforskelle skyldes sandsynligvis ikke udelukkende kvælstof, da flere gødninger også indeholder andre 
næringsstoffer (tabel 1). 

Udvikling af bladmasse er i høj grad relateret til kvælstoftilgængelighed og kan derfor være en simpel afledt 
metode til at kvantificere kvælstofoptagelse. Reflektansmålinger fra 17. juli viste at bladudviklingen i 
parcellerne med de organiske produkter var forsinket sammenlignet med N34, hvorimod de flydende 
organiske gødninger var på højde med N34 ved den første reflektansmåling den 25. juni. Dette indikerer, at 
kvælstofoptagelsen var reduceret eller forsinket i behandlingerne med specielt de faste organiske produkter 
og til dels for de flydende gødninger. Forår og sommer 2018 var i øvrigt usædvanlig tør, hvilket har en 
generel reducerende effekt på næringsstofoptagelsen og det kan ikke udelukkes, at tørken har haft forskellig 
negativ effekt for gødningerne. Nitratmålinger af bladsaften fra bladskafterne den 25. juni viser, at alle 
afprøvede gødninger, havde et lavere nitratindhold end N34. Bladskafteanalyserne viste desværre meget 
varierende niveauer indenfor samme behandling, men det er dog tydeligt, at den rene kvælstofgødning N34 
havde den bedste optagelse på dette tidspunkt. Kaliumindholdet i bladskafterne var derimod generelt højere 
for de organiske gødninger end for N34. Dette gjaldt i særlig grad Protamylasse, hvilket kan skyldes, at denne 
gødning har det højeste kaliumindhold. Et højere procentvis kaliumindhold kan desuden være et resultat af 
lavere biomasse sammenlignet med N34-gødede parceller. 

  

Gødninger blev placeret med gødningstænder fra enten frontmonteret Fiona Rex (Øgro og pelleret 
hønsemøg) eller med tænder monteret på såmaskinen (øverige gødninger) (t.v.). På trods af en del 
påvirkning af jorden med gødningstænderne, blev der opnået et tilfredstillende såarbejde. 



Organiske startgødninger  PROJEKTNUMMER 946 2018  

 

NBR Nordic Beet Research  SIDE 3 

 
Figur 1. Udbytte, reflektans, plantebestand samt indhold af natrium, kalium og kvælstof/amino-N i 
bladskaft og roesaft. De stiplede linjer indikerer, at kurveforløbet mellem punkterne ikke kendes og 
formodentligt har et vist niveau af krumning. I en simpel variansanalyse (hvor kurveforløb ikke indgår) 
opnås følgende lsd-værdier: Rodudbytte 4,0; Sukkerudbytte 0,7; Pol 0,3; Natrium i roesaft 5,6; Kalium i 
roesaft 34; NDVI juni 2,8; NDVI 3,0. For øvrige variable er forskellene mellem behandlinger ikke signifikant. 
Bladskafteanalyser blev kun udført for de høje doseringer af de organiske gødninger.  
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Plantebestanden var i alle tilfælde på minimum 86.000 planter/ha og lå i gennemsnit på over 90.000 planter 
for de forskellige behandlinger, hvilket burde være tilstrækkeligt til at sikre udbyttepotentialet. De laveste 
plantetal sås ved anvendelse af Øgro og pelleteret hønsemøg. I disse parceller blev jorden yderligere 
bearbejdet af den frontmonterede såmaskine (foto), og dette kan have ført til plantebortfald. Det vides ikke 
med sikkerhed om denne ekstra jordbearbejdning har influeret på resultaterne, men der var ingen visuelle 
forskelle at observere i løbet af vækstsæsonen, og i alle parceller var der en hurtig fremspiring og en ensartet 
plantebestand.  

Som supplement til ovenstående forsøg blev der hos to dyrkere, hvor der i hele marken anvendtes placering 
af pelleteret hønsemøg, anlagt parceller uden placeret gødning. Ved vækstsæsonens afslutning blev der 
høstet udbytte indenfor og udenfor arealerne uden placeret gødning. Der var en tendens til merudbytte, 
men det er ikke signifikant (tabel 2). 

 

Tabel 1. Udbytte og kvalitet i relation til placering af startgødning eller ej. Indrammede 
værdier er signifikant forskellige. 

 

  

 

Rod Ved. jord Na K Amino-N

t/ha pol t/ha rel. %
892 (2) Ingen 56,6 16,8 9,5 100 0,6 78 852 115

Hønsemøg 57,6 17,1 9,9 104 0,5 72 778 104

893 (4) Ingen 63,4 16,3 10,3 100 1,0 42 922 113
Hønsemøg 64,2 16,4 10,6 102 0,9 41 937 123

-
GNS (6) Ingen 59,8 16,6 9,9 100 0,8 61 892 114

Hønsemøg 60,7 16,8 10,2 103 0,7 57 847 110

Forsøg       

(antal gent.)

Start-

gødning

Sukker

mg/100 g sukker


