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Indledning 
Formålet med forsøget er at belyse kvælstofeffekten af forskellige ØGRO-gødninger i forskellige doserin-
ger. ØGRO er en naturlig gødning baseret på kødbenmel og børstemel fra danske produktionsdyr. Kød-
benmelet der anvendes til ØGRO 10-3-1 er trykstabiliseret i 20 minutter ved 133 grader under 3 bars tryk. 
Herved elimineres alle vira, svampe, bakterier og ukrudtsfrø. ØGRO N15 er fremstillet af hydrolyserende 
svinebørster.  
 
Resultater  
Der er ikke nogen forskelle i hverken udbytte eller protein indhold på de forskellige parceller med foder-
byg. Såbedet var meget tørt i foråret 2019, hvilket betød en langsom og uens fremspiring. Dette kan god 
have påvirket det endelige høstresultat og have medvirket til de meget små forskelle mellem behandlin-
gerne.  
 
Tabel 1. Oversigt over ØGRO’s effekt på udbytte og proteinindhold 

Led   Gødnings type og mængde 
Kg N/ha Kg P/ha Kg K/ha 

Protein 
% 

Udbytte og merudbytte 

1 N-34 205 kg/ha 70 21 7 10,4 40,9 

2 N-34 265 kg/ha 90 27 9 10,4 1,8 

3 N-34 325 kg/ha 110 33 11 10,5 0,5 

4 ØGRO 10-3-1 700 kg/ha 70 21 7 9,0 -0,2 

5 ØGRO 10-3-1 900 kg/ha 90 27 9 10,1 0,5 

6 ØGRO 10-3-1 1100 kg/ha 110 33 11 10,6 -2,2 

7 ØGRO N15 465 kg/ha 70 21 7 10,1 0,2 

8 ØGRO N15 600 kg/ha 90 27 9 10,2 0,5 

9 ØGRO N15 735 kg/ha 110 33 11 9,9 -0,6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er første år forsøget er blevet gennemført og umiddelbart er der ikke nogen forskelle mel-
lem de enkelte behandlinger. Det mest sandsynlige er, at der har været andre udbyttebegræn-
sende faktorer, som f.eks. tørke eller sen fremspiring. Så der skal flere års forsøg til, hvis der skal 
kunne gives deciderede anbefalinger i brugen af ØGRO.  
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Billede 1. Viser betydningen af kg N i forhold til udbyttet i de 3 behandlinger 

 
 
Perspektivering  
Hvis der skal kunne gives deciderede anbefalinger i brugen af ØGRO, skal der gennemføres forsøg i 2-3 år 
mere. Desuden er der i øjeblikket blokeret fra foderstoffirmaernes side for brugen af ØGRO i forhold til 
korn, der skal bruges til humankonsum og til foder. Dermed er det pt ikke relevant at bruge ØGRO til disse 
afgrøder.  
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