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Husdyrgødning og organiske restprodukter i sukkerroedyrkningen 

Otto Nielsen, on@nbrf.nu 

Konklusion (baseret på to forsøg udført 2018-2019) 

I det ene af to forsøg var der en tendens til at nedharvning af gylle øger udbytteniveauet. Et generelt højt 

udbytteniveau i det andet forsøg kan have sløret visse gødningseffekter. 

Conclusion (based on two trials carried out 2018-2019) 

In one of the two trials, there was a tendency to increased yields when slurry was incorporated by 

harrowing. A general high yield level probably masked some fertiliser-effects in the other trial. 

Formål 

Formålet er at kvantificere de tekniske og udbyttemæssige aspekter ved anvendelse af gylle til efterafgrøder 

anlagt forud for sukkerroer samt at sammenligne effekten af mineralsk (NS 18-2) eller organisk 

(protamylasse) gødning udbragt i efteråret. I forsøgsserien kvantificeres endvidere jordbearbejdningens 

effekt på fremspiring og mekanisk bekæmpelse af ukrudt (supplerende forsøgsled). Ukrudtseffekter 

afrapporteres særskilt som en del af GUDP-projektet ”Økologisk dyrkning af sukkerroer”. 

 

 
Figur 1. Sukkerudbytte i to forsøg 2019 med gyllegødskning af efterafgrøder i kombination med to typer 

jordbearbejdning (pløjning, strip-tillage) og to typer placeret gødning ved såning (mineralsk NS 18-2, 

organisk protamylasse). I alle behandlinger er der tilstræbt et samlet kvælstofniveau (udnyttet) på omkring 

105 kg N (dog ikke muligt ved kombinationen ”Ingen gylle” og organisk placeret gødning, hvor der samlet 

kun er givet 35 kg N/ha). Der ikke signifikant forskel på behandlinger indenfor samme forsøg. 
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Metode 
Forsøget blev anlagt i august 2018. I hver 

af de fire forsøgsblokke blev der på tværs 

af de kommende roerækker etableret 

følgende behandlinger: A) Ingen; B) 

Slangeudbringning af gylle; C) 

Slangeudbringning af gylle med 

efterfølgende dybdeharvning. Ved 

udbringning af gylle blev der tilstræbt en 

dosering svarende til 70 kg N/ha. Straks 

efter etablering af behandlinger A-C blev 

der etableret efterafgrøder i form af gul 

sennep (20 kg frø/ha) ved at udsprede 

denne med centrifugalspreder samt 

efterfølgende strigling af arealet. Omkring 

1. september (da sennepsplanter havde 2-

4 blade) samt ved en opfølgende 

behandling medio oktober, blev der i 

halvdelen af arealet anlagt striber på tværs 

af behandlingerne A-C ved hjælp af 

modiferet Yetter strip-tillage-udstyr (foto 

1). I hver blok blev der anlagt fire bed á tre 

meter (svarende til seks roerækker) med 

strip-tillage samt afsat plads til tre bed til 

efterårspløjning. Forsøgsdesignet 

benævnes randomiseret krydset split-plot. 

Omkring 1. april blev der harvet op til 

såbed i hele forsøgsarealet. I strip-tillage- 

arealet blev der anvendt en anden 

modifikation af Yetter-udstyret. 

Efterfølgende blev forsøget sået med 

placering af mineralsk (NS 18-2) eller 

organisk gødning (protamylasse). I 

parceller med forudgående gødskning med 

gylle til efterafgrøder, blev der placeret 

gødning svarende til 35 kg N/ha. I parceller 

uden forudgående gyllegødskning blev der 

anvendt enten mineralsk gødning svarende 

til 90 kg N/ha eller 35 kg N i organisk 

gødning da det af tekniske årsager ikke var 

muligt at udbringe større mængder 

protamylasse. I løbet af vækstsæsonen 

blev ukrudt bekæmpet med radrensning 

kombineret med hypning samt manuel 

lugning én gang. Der blev til 2019 anlagt 

forsøg på to lokaliteter. I løbet af 

vækstsæsonen blev der lavet følgende 

registreringer: Plantetællinger, 

 

 

 
Figur 2. Resultat af bladanalyser i relation til gyllegødskning 

og jordbearbejdningsmetode. Analyserne blev lavet i forsøg 

881 medio juli. 
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ukrudtstællinger (afrapporteres under forsøgsserie 941), bladanalyser, udbytte (rod- og sukkerudbytte), 

renhed, pol samt saftkvalitet (Na, K, Amino-N). 

Resultater og diskussion 

Forsøgsserien afvikles første gang i 2018-2019 og gentages i 2019-2020 i omtrent samme design (udvidet 

med ugødede parceller). De to forsøg i 2019 adskiller sig markant på udbytteniveau (figur 1). I forsøg 881, 

hvor udbytterne var relativt høje, var udbytterne i pløjede arealer med mineralsk placeret gødskning ved 

såning omtrent ens, mens der i forsøg 882 sås et merudbytte i pløjede parceller i kombination med 

nedharvet gylle til efterafgrøden (sammenlign mørkeblå søjler). 

 

I parceller, hvor pløjning kombineres med organisk gødning, er udbytteniveauet lavere i forsøg 881, mens 

der er en tendens til udbyttestigning i forsøg 882. Det lavere udbytteniveau ved organisk gødning 

(protamylasse) i kombination med ”ingen gylle” kan forklares med at det ikke var teknisk muligt at udbringe 

mere end 35 kg N/ha i den organiske gødning ved såning. Strip-tillage-dyrkning ligger i flere kombinationer 

på et lidt lavere niveau end pløjede parceller, hvilket er i overensstemmelse med tidligere resultater med 

denne dyrkningsmetode. I kombination med organisk placeret gødning ligger strip-tillage dog på et højere 

niveau i forsøg 881 end pløjning (sammenligning af skraverede søjler). Dyrkningsmetoden er i øvrigt 

inkluderet i denne forsøgsserie for at følge op på tidligere observationer, der viser, at anlæg af striber hen 

over sensommeren og efteråret formodentligt kan reducere ukrudtstrykket. 

Generelt er resultaterne i forsøgene ikke specielt entydige og sløres formodentligt af et ualmindeligt højt 

udbytteniveau (specielt i forsøg 881) og en forventeligt lille gødningseffekt som følge af det foregående 

meget tørre år, som efterlod en del gødning til efterfølgende afgrøde. Forsøgsserien fortsætter for at få et 

mere generelt billede af effekterne på tværs af flere sæsoner. 

 

I det ene forsøg blev der endvidere lavet bladanalyser. Disse viser kun små forskelle både i relation til 

gyllegødskning af efterafgrøder og jordbearbejdningsmetode (figur 2). 

 

 
Foto 1. Anlæg i striber i forsøgsarealet i efteråret 2018. Forud er der udført tre forskellige behandlinger på 

tværs. 

 


