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Sammenligning af to strategier for økologisk dyrkning af sukkerroer 

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

Konklusion 

Dyrkernes/forsøgsværternes dyrkningsstrategi gav det højeste sukkerudbytte, men til gengæld anvendtes i 

gennemsnit mere tid på manuel lugning end i projektets (NBR mfl.) strategi. 

Conclusion 

The strategy chosen by the growers resulted in higher sugar yield, but more time was – on average – spend 

on manual weed control compared to the project’s strategy (NBR and others). 

Formål 

Formålet er at sammenligne den samlede effekt af to dyrkningsmetoder til økologisk dyrkning samt at 

afprøve og fremvise alternative teknikker i praksis. Dyrkningsmetoderne adskiller sig ved, at der i 

projektversionen anvendes flydende organisk startgødning, nogle dages senere såning, blindstrigling samt 

radrensning kombineret med hypning. 

Metode 
Tre forsøg (projektet strategi) blev anlagt hos økologiske forsøgsværter ved at så seks rækker sukkerroer 

med startgødning (vinasseproduktet KalVin) to steder i marken. Der blev placeret omkring 2,5 liter 

KalVin/række/minut svarende til 35 kg N/ha (KalVin indeholder henholdsvis 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 (se NBR-rapport 946B-2019). Såning af projektets roer skete 2-5 dage senere end 

dyrkeren selv for at forlænge perioden med falsk såbed og dernæst blev der anvendt blindstrigling (se NBR-

rapport 942A-2019 og 943-2019). Efter manuel lugning af hele marken inklusive forsøgsbedene, blev der i 

forsøgsbedene radrenset og hyppet relativt kraftigt (se NBR-rapport 944-2019). I øvrig mark blev der 

anvendt fingerrensere eller moderat hypning. 

Resultater og diskussion 

Udbytterne hos forsøgsværterne var i alle tilfælde bedre end projektets. En del af årsagen til dette kan 

formodentligt tilskrives, at der på to af forsøgspladserne blev mistet mange planter ved de tidlige 

ukrudtsbekæmpelser. Projektets bede var på seks række, som blev sået og blindstriglet med smalle hjul på 

traktoren, hvilket medførte spor, som specielt gav problemer ved den første radrensning (tredje overkørsel i 

de samme spor). I to af markerne var der i øvrigt generelt en stor procentdel af manglende planter, som kan 

have betydet udbyttetab. I projektets bede, blev det estimeret, at lugetiden i gennemsnit blev reduceret til 

omkring 2/3 af dyrkerens roer. Denne besparelse (eksklusiv ekstra omkostninger til gødning og blindstrigling 

m.m.) skal opveje udbyttetabet for samlet set at kunne retfærdiggøre projektets strategi. Udbyttetabet på 

gennemsnitligt 4,5 ton/ha rene roer svarer til omkring 3.000 kroner/ha. Dette svarer omtrent til de sparede 

lugeomkostninger, hvis denne sættes til 10.000 kroner/ha. Der er således ikke økonomi til at betale gødning 

m.m. og dyrkernes strategier har derfor også givet den bedste økonomi. 
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Projektets roer så 

egentligt ganske gode 

ud, men kunne altså 

ikke – som her i forsøg 

894 – matche 

dyrkerens strategi. 

Roerne er netop blev 

hyppet. Bemærk, at 

der mangler en del 

planter, hvilket har 

været en medvirkende 

årsag til lavere 

udbytte.  

 

Tabel 1. Manglende roer, lugetid, udbytte og kvalitet for to dyrkningsstrategier i tre økologiske forsøg 

2019. I projektet anvendtes startgødning (KalVin), lidt senere såning (henholdsvis 5, 2 og 3 dage for de tre 

forsøg), GPS-baseret blindstrigling samt radrensning med hypning. Startgødning, blindstrigling og hypning 

ved radrensning kan der læses mere om i NBR-rapporterne 942A, 943, 944 og 946B 2019. 

 

Behandling Mgl. roer Lugetid Rene roer Renhed Na K AminoN

% relativ t/ha t/ha % %

Forsøg 894

Dyrker 1 17 77,4 13,2 17,0 91 45 594 49

Projekt 5 11 66,2 11,2 17,0 92 45 618 50

LSD ns 4,0 ns ns ns ns ns ns

Forsøg 895

Dyrker 8 40 61,9 11,0 17,9 93 21 749 45

Projekt 7 43 58,2 10,5 18,1 93 21 716 44

LSD ns ns ns ns ns ns 18 ns

Forsøg 896

Dyrker 16 100 60,2 10,0 16,6 90 67 808 66

Projekt 20 52 58,6 9,7 16,6 88 85 768 85

LSD ns 4,0 ns ns ns ns ns ns

Alle forsøg

Dyrker 8 52 66,5 11,4 17,2 91 44 717 53

Projekt 11 35 61,0 10,5 17,2 91 45 700 59

LSD ns 3,5 0,6 ns ns ns ns ns

Sukker

mg/100 g sukker


