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Indledning 
Formålet er at undersøge gødningseffekten af Øgro i økologiske vårbygmarker på planteavlsbedrifter. 
Øgro er en serie af danske gødningsprodukter og jordforbedringsmidler, der er baseret på kødbenmel og 
børstemel. Produkterne er godkendt til økologiske landbrugsproduktion og indregnes i gødningsregnska-
bet som konventionel gødning, hvor der i 2019 måtte bruges 50 kg. udnyttet N. Målet med forsøget er 
højere udbytter på baggrund af målrettet og helhedsorienteret optimering af næringsstofforsyningen.  
 
Resultater  
Forsøget har i 2019 ikke vist nogen sikre forskelle (ingen signifikans) i forhold til de 4 behandlinger på ud-
bytterne og protein.  
 
Tabel 1. Oversigt over udbytter, tørstof og råprotein 

 Behandlinger Tildelt gødning (kg/ha) Sygdom (%) Udb. og merudb. Protein 
 N P K S Mg Bladplet Skoldplet Hkg % 

1 Gylle*      8 4 58,6 10,2 

2 

Gylle* 
500 kg. Øgro 10-3-1 
120 kg. Kaliumsulfat 41-S 
150 kg Kieserit  

50 13 55 54 33 4 2 2,5 10,6 

3 

Gylle* 
1000 kg Øgro 10-3-1 
120 kg. Kaliumsulfat 41-S 
150 kg Kieserit 

100 26 60 57 43 6 2 4,1 11,0 

4 
Gylle* 
120 kg. Kaliumsulfat 41-S  
150 kg Kieserit 

0 0 50 52 22 4 5 0,1 10,5 

 LSD        ns  

Stormarksvej 26, St. Heddinge, Forfrugt: vårbyg, JB 6, Sort Evergrieen.  
* 500 kg gylle, med 5,3 kg Total-N pr. ha  
 
I tabel 1 ses tegn på, at behandling 2 med tildeling af 50 kg N i form af Øgro både har et højere udbytte, 
mere protein og mindre bladplet og skoldplet end behandling 1 og 4 uden Øgro. Desuden ses yderligere 
udbytte stigninger og mere protein ved den højeste tildeling af Øgro på 100 kg N (led 3).  
 
Derimod kan der ikke ses nogen forskelle i udbytte og protein ved tilførsel af K og Mg i behandling 4 i for-
hold til behandling 1.  
 

Der har i 2019 ikke været nogen signifikante forskelle mellem gødningsstrategierne. Der er dog 
en tendens til, at der er øgede udbytte ved tildeling af Øgro med hhv. 50 kg N og 100 kg N. 
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Perspektivering 
Hvis Øgro igen bliver tilladt til økologisk dyrkning af foderkorn, vil der være et potentiale i, at tilføre op til 
de 50 kg udnyttet N, der i øjeblikket er den maksimale mængde. Der skal dog inden laves en beregning af 
cost/bennefit for anvendelsen. 
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