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Effekt af placeret vinasse (KalVin) i økologisk dyrkning af sukkerroer 

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

Konklusion 

I gennemsnit af tre gennemførte forsøg 2019 blev der opnået signifikante 

merudbytter på omkring 10 % (omkring et ton sukker) ved anvendelse af vinasseproduktet KalVin som 

startgødning. 

Conclusion 

Significant yield effect of around 10 % (around one ton of sugar) was obtained in trials with placement of 

KalVin (vinasse) (average of three trials 2019). 

Formål 

Formålet var at kvantificere effekten af placeret startgødningen i form af KalVin (vinasseprodukt). 

Forsøgsserien er en del af GUDP-projektet Økologisk dyrkning af sukkerroer. 

Metode 

Forsøgene blev anlagt hos økologiske forsøgsværter ved at så seks rækker sukkerroer med og uden 

startgødning (vinasseproduktet KalVin) to steder i marken. Startgødningen supplerede husdyrgødning 

udbragt i efteråret til efterafgrøden. Der blev placeret omkring 2,5 liter KalVin/række/minut svarende til 35 

kg N/ha (KalVin indeholder henholdvis 2.9, 0.4 og 3,4 procent N, P og K) ved hjælp af standard-

gødningsudstyr til flydende gødning bortset fra at dysepladerne var fjernet for at opnå tilstrækkelig mængde. 

Bedene til forsøg blev renholdt med mekanisk og manuel lugning som omkringliggende mark og afsluttende 

blev udbytte og kvalitet kvantificeret ved særskilt vejning og prøveudtagning af rodudbyttet fra hvert bed i 

forsøget. 

Resultater og diskussion 

Forsøg i 2018 i konventionel mark viste merudbytter ved at bruge blandt andet KalVin som startgødning 

(NBR-rapport 948-2018). Her fandtes gødningseffekt af KalVin på samme niveau som N34 ammoniumnitrat 

gødning ved tildeling af både 20 og 50 kg N. Forsøgene i 2019 viste ligeledes merudbytter ved placering af 

KalVin svarende til 35 kg N/ha (tabel 1). Effekterne er ikke signifikante i de enkelte forsøg, hvilket 

formodentligt skyldtes, at disse kun var udført i to gentagelser. Effekterne er dog nogenlunde ens i alle 

forsøg, og samlet set er der signifikant merudbytte for rod og sukker. 

 

Med de positive resultater for brug af KalVin som startgødning i forsøg ser det ud til, at der også er basis for 

at bruge KalVin til økologiske sukkerroer i praksis. Her anvendes i dag pelleterede gødningsprodukter baseret 

på hønsemøg, og disse kan muligvis suppleres/erstattes af vinasseproduktet (jf. 2018 forsøg med 

sammenligning af gødning og 2019 forsøg med pelleteret hønsegødning). Udfordringen er teknik til placering 

af relativt store mængder flydende gødning. 
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Tabel 1. Udbytte ved placering af KalVin (vinasseprodukt) som startgødning ved dyrkning af økologiske 

sukkerroer 2019. I hvert forsøg blev der sået 2x6 rækker i marklængde henholdsvis med og uden 

startgødning svarende til 35 kg N/ha. KalVin indeholder henholdsvis 2.9, 0.4 og 3,4 procent N, P og K. 

Behandling Mgl. roer Rene roer Sukker Renhed Na K AminoN  

 % t/ha t/ha % % mg/100 g sukker  

Forsøg A         
 

Ingen startgødning 12 53,1 9,4 17,6 92 22 736 41  

Startgødning (KalVin) 7 58,2 10,5 18,1 93 21 716 44  

LSD ns ns ns ns ns ns ns ns 
 

Forsøg B         
 

Ingen startgødning 5 62,2 10,5 16,8 91 44 595 47  

Startgødning (KalVin) 5 66,2 11,2 17,0 92 45 618 50  

LSD ns ns ns ns ns ns ns ns 
 

Forsøg C         
 

Ingen startgødning 20 51,3 8,5 16,6 88 56 732 66  

Startgødning (KalVin) 20 58,6 9,7 16,6 88 69 768 85  

LSD ns ns ns ns ns ns ns ns 
 

Alle forsøg         
 

Ingen startgødning 12 55,5 9,4 17,0 90 41 688 51  

Startgødning (KalVin) 11 61,0 10,5 17,2 91 45 700 59  

LSD ns 3,1 0,5 ns ns ns ns ns 
 

 


