
Cikorie er egnet som øko-afgrøde  
men endnu for dyrt til svin   
 
Tørret cikorierod kan reducere ornelugten hos hangrise og mindske generne ved 
parasitter, men dansk dyrket cikorie er i øjeblikket for dyrt for de økologiske 
svineproducenter, viser forsøg fra AU i Årslev.   
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Mark med rod-cikorie i september måned. Foto:  Institut for Fødevarer, AU .  
 
I forbindelse med NO-CAST projektet under ICROFS´ program Organic RDD1 har Institut for Føde varer, Årslev 
(AU Årslev) dyrket og leveret de planteprodukter, der er blevet anvendt i fodringsforsøgene. De afgrøder, der 
blev dyrket var rod-cikorie, gul og blå lupin og jordskokker. Afgrøderne blev dyrket efter økologiske principper 
på AU, Årslevs økologisk drevne marker.  
 
Tørret cikorierod og tørret jordskok blev afprøvet i fodringsforsøg med grise af chefforsker Hanne Maribo fra 
VidenCenter for Svineproduktion (SEGES) og i intensive griseforsøg ved AU Foulum. Man regner med, at det er 
effekten af det høje indhold af inulin (fruktan - dvs. langkædede fruktosemolekyler) i cikorie og jordskok, der 
påvirker den mikrobielle omsætning i grisenes fordøjelsessystem, så produktionen af skatol reduceres. AU 
Årslev skulle foruden produktion af kvalitetsråvarer til griseforsøgene også undersøge, hvordan afgrøderne 
dyrkes bedst økologisk, og om muligt give et bud på dyrkningsøkonomien.  Her bringes resultater for økologisk 
dyrkning af cikorierod (Cichorium intybus L. var. sativum) som tørret fodertilsætning til grise. 
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Rod-cikorie dyrkning 
Cikorie kan dyrkes meget lig sukkerroer, omend selve planten er noget mindre og roden lidt slankere og 
længere. Til vores dyrkningsforsøg blev der indkøbt en sort af rod-cikorie fra det franske frøfirma Florimond 
Desprez og to fra det Belgiske Cicholine (S.A. Warcoing). Købet foregik gennem Bjarne Pedersen, DanCikorie 
Aps, der har den største viden om cikoriedyrkning og -håndtering i Danmark. De tre sorter, vi har dyrket, var 
’Orchies’, ’Maurane’ og ’Melci’. De tre sorter har i forsøg givet et godt udbytte med højt inulinindhold og lav 
tendens til stokløbning. Der findes en udmærket dyrkningsvejledning for cikorierødder på Landbrugsinfos side 
om planteavl, og DanCikories hjemmeside giver også gode råd om dyrkning, dog ikke økologisk. 
 
Cikoriefrøene var pilleret i størrelsen 2,75 – 3,25 mm, ikke behandlet med pesticider, men frøet var ikke 
økologisk dyrket. Afgrøden blev sået med præcisionssåmaskine på afstanden 50 cm mellem rækker og 12-14 
cm mellem frø i rækken til blivende bestand. Denne plantetæthed har vist sig at være passende i flere forsøg 
udført af bl.a. DanCikorie i samarbejde med Alestedgaard, og i mange forsøg fra Belgien og Tyskland, hvor 
cikoriedyrkning til udvinding af inulin er en stor afgrøde. Forventer man en lidt dårlig fremspiring, kan der sås 
med 8 cm mellem frøene og siden tyndes til passende bestand sammen med ukrudtshakning. En plantebestand 
på 150-160.000 planter pr ha ser ud til at være optimal. 
 

  
Cikorie frø til dyrkning af rod-cikorie. Foto:  Institut for Fødevarer, AU. 
 
Falsk såbed til ukrudtsbekæmpelse ved harvning eller strigling før såning er nødvendigt. Der er tid til at 
gennemføre denne ukrudtsbehandling, idet cikorie ikke må sås for tidligt, og ca. 1. maj er passende. For tidlig 
såning med kulde vil give stokløbere. Afgrøden renholdes mekanisk med radrensning og håndhakning. Har man 
gjort et godt forarbejde med ukrudtsbekæmpelse, kan lugning undgås. Det er bestemt at foretrække, fordi  
lugning vil fordyre produktionen uforholdsmæssigt meget. 
 
Cikorie gødes med ca. 120 kg N i form af gylle, hønsemøg eller anden økologisk gødning, og der skal være ca. 30 
kg P og ca. 150 kg K/ha. Patentkali kan anvendes til at supplere K tilførsel. 
 
Vi havde ikke problemer med sygdomme eller skadedyr i vores afgrøder, men knoldbægersvamp og nematoder 
kan være et problem, når disse er bygget op i sædskiftet. 
  



Markforsøg med cikorie. Resultater 
Der blev  gennemført dyrkningsforsøg med tre sorter rod-cikorie, og der blev høstet på tre forskellige 
udviklingstrin.. Rødderne blev i disse forsøg høstet med hånd, og der blev målt udbytte af rod og top. Alle 
cikorieprøver blev analyseret for tørstof, og indhold af sukker og inulin. Analyserne blev udført af et 
laboratorium ved AU Foulum.  Udbytteniveauet for økologisk dyrket cikorierod lå mellem 40 til 50 tons rod pr. 
hektar afhængig af sort og høsttid (Fig. 1). De friske rødder indeholder ca. 25 pct. tørstof og inulinindholdet 
udgør. 63 pct. af tørstoffet. Sen høst giver lidt lavere inulinindhold - fra 65 pct. ned til 62 pct. (fig. 2.) - men til 
gengæld lidt højere udbyttet (fra 44- 50 tons pr. hektar). Fruktoseindholdet er i gennemsnit 4,6 pct. og sukrose 
3,6 pct. af tørstof. Udbytter af top (cikorieblade aftoppes inden optagning) ligger omkring 20 tons pr. hektar og 
toppen kan evt. anvendes til foder (12 pct. tørstof), men så må man ikke høste for sent, idet bladene ellers 
begynder at visne (Fig. 1). 
 

   
Figur 1. Udbytte af rod (venstre) og top (højre) for tre sorter rodcikorie, høstet ved tre tider. Det er friskvægt der er vist og 
stregerne i søjler repræsenterer variation på gennemsnit (SEM, n=3). 

 

   
Figur 2. Effekt på indhold af inulin af tre tidspunkter for optagning af tre cikoriesorter (th) og (tv) effekt af 
tørringstemperatur (sort Orchies). 
 

Tørring ved forskellige temperaturer (50, 60 og 70 °C) havde ikke nogen nævneværdig virkning på sukker/inulin 
indholdet. Der har været en formodning om, at tørringstemperaturen kan have indflydelse på virkningen af 
cikorierod, men det ser ikke ud til at temperaturer betyder noget for inulinindholdet. Derimod påvirkede 
tørringstemperaturen indholdet af sekundære metabolitter (sesquiterpenlactoner og fenoliske syrer), og indtil 
nu, ved man ikke, om disse stoffer også har indflydelse på grisenes tendens til ornelugt, og måske deres 
sammensætning af mikroorganismer i fordøjelsessystemet. De sekundære metabolitter blev analyseret ved 
Syddansk Universitet, og virkningen af disse stoffer på grisene vil blive undersøgt i efterfølgende undersøgelser. 
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Høst af cikorierod, optagning, vask og snitning, tørring, formaling og færdigt produkt i storsække 
 Foto:  Institut for Fødevarer, AU 
  



Dyrkning til fodringsforsøg 
Ud over dyrkningsforsøgene blev der også produceret en stor mængde cikorierod til de forskellige 
fodringsforsøg med hangrise og ornelugt i NO-CAST. I 2011 blev der således dyrket 1 ha med cikorierod (Sort 
Orchies) med følgende data for afgrøden:  
 
Fakta om cikoriedykning i NO-CAST: 

 Dyrkningssted: Årslev forsøgsstation, jordtype JB 5-6, forfrugt 2010: Byg 
Gødskning: 115 kg N, 20 kg P, 192 kg K, 96 kg S, 36 kg MG i form af: 1000 kg Binadan, 500 kg Montera 
13, 600 kg Patentkali) 

 Frø: Sort ’Orchies’ ubehandlet, pilleret til 2,75-3,25 mm, Florimond Desprez, Frankrig 

 Sået: 6. maj 2011 (50 cm rækkeafstand, 8 cm mellem frø, senere tyndet til 12-16 cm) 
Ukrudtsbekæmpelse: Falsk såbed, radrensning, hånd hakning, udtynding (uge 24, 27, 29 og 32) 

 Optagning: 8. november, roeoptager, modificeret ’Thyregod’, (top snittet/fjernet med grønthøster) 

 Vasket/snittet: 17. november, DanCikorie anlæg/ Bjarne Nygaard, 5592 Ejby, opstillet ved tørreri.  

 Tørret: 17. november, Nybro tørreri, 6851 Janderup 

 Formalet/sækket: 18. november, AgroKorn, 6920 Videbæk 
 
Udbyttet af denne afgrøde blev ca. 41 tons rødder (23 pct. tørstof) og efter rensning, vask, snitning, tørring og 
formaling ca. 7,3 t tørret formalet cikorie rod klar til fodringsforsøg. Der var et spild i form af jord og sten mm. 
på 13 pct. og et spild i vask, snitning og tørring på 5 pct. dvs. i alt et spild 18 pct. fra mark til færdigvare. 
 
Dækningsbidrag og priser på økologisk rod-cikorie 
Tabel 1 viser et forsøg på kalkule af dækningsbidrag (DBII) og sandsynlig salgspris for færdigvaren (tørret 
formalet økologisk cikorierod). Der er skitseret tre senarier alle med 40 tons pr. hektar i udbytte, men med tre 
råvarepriser (60, 80, og 100 øre pr. kg rod til avler) og ved to omkostningsniveauer hhv. lav og høj alt efter 
dygtighed, bedrift, maskiner, jord osv.  De anvendte priser kan diskuteres, men de er et realistisk bud på, hvad 
økologisk tørret cikorierod kan indbringe, og hvad det i sidste ende koster som fodertilsætning. 
 
Bruttoudbyttet (DBI) kan ligge på mellem 24.000 kr. til 40.000 kr. pr. hektar. Beregning af dækningsbidrag II 
(DBII), hvor udgifter til produktion af afgrøden er trukket fra, kan alt efter råvarepris, sædskifte, udgifter og 
dygtighed svinge mellem 3000 kr. og helt op til 28.000 kr. pr ha. Ved en ’realistisk’ råvarepris på 80 øre/kg og et 
udbytte på 40 tons pr. hektar ligger et teoretisk DBII mellem 11.000 og 20.000 kr. pr. hektar afhængig af 
omkostningsniveau. Udgifter til oparbejdning af færdigvaren er her beregnet for 40 tons rødder, fordi man ikke 
kan håndtere mindre mængder, når man skal have de store tørringsanlæg til at køre med et passende flow 
(mængde, hastighed og temperatur) gennem tromlen. Ved oparbejdning af større mængder og over længere 
tid kan man muligvis forhandle sig til en bedre pris. 
 
Prisen på færdigvaren kan ved en beregning af omkostninger ved rensning, vask, snitning, tørring, formaling, 
opsækning og transport komme til i gennemsnit at ligge på netto ca. 8,50 kr. pr. kilo. Hvis der beregnes en 20 
pct. avance til producenten bliver det ca. 10 - 11 kr./kg fodertilsætning. Det er en høj kilopris, og man kan evt. 
ved at kigge på udgifter og omkostninger se på, hvordan man kan få prisen lidt længere ned. De 8,5 kr. for slet 
ikke at tale om 10 - 11 kr. pr. kg tørret formalet cikorierod som fodertilsætning til hangrise for at forhindre 
ornelugt er ifølge VidenCenter for Svineproduktion alt for højt og kan ikke betale sig, især ikke når man kun får 
styr på skatol og ikke androstenon ved fodringen. I produktionen af økologiske hangrise kan der måske stadig 
være en mulighed for at bruge cikorierod alt efter politiske beslutninger, lovgivning og andre fordele ved 



fodring med cikorie. Fodring med tørret cikorierod har således også vist en gavnlig effekt i forbindelse med 
bekæmpelse af knudeorme (Helene Mejer, KU) og har god virkning på grisenes fordøjelse og immunsystem.  
 
Tabel 1. Beregning af dækningsbidrag og pris for økologisk tørret cikorierod til grisefoder 

 
Priser og satser bygger på oplysninger fra DanCikorie Aps, dyrkningsvejledning fra SEGES, Maskinstationspriser, Økonomisk 
institut, KU, og Afgrødekalkuler Agri Nord. 
 

 
 
 
 
 

Dækningsbidrag og pris for økologisk rod-cikorie til grisefoder 

Gennemsnit

Lav Høj Lav Høj Lav Høj

Udbytte t/ha 40                      40                      40                      40                      40                      40                      

Pris kr. pr kg øko cikorierod 0,60 0,60 0,80 0,80 1,00 1,00 0,80                

Bruttoudbytte kr. 24.000              24.000              32.000              32.000              40.000              40.000              32.000           

Frø 1200 2000 1200 2000 1200 2000

Gødning 1.500                2.000                1.500                2.000                1.500                2.000                

pløjning 525                    1.000                525                    1.000                525                    1.000                

Såbedsharvning 250                    600                    250                    600                    250                    600                    

Ukrudtsharvning 345                    600                    345                    600                    345                    600                    

Gødning udbringning 625                    1.000                625                    1.000                625                    1.000                

Såning 500                    500                    500                    500                    500                    500                    

Tromling 125                    250                    125                    250                    125                    250                    

Ukrudtsbekæmpelse 900                    1.800                900                    1.800                900                    1.800                

hakning 3.750                6.000                3.750                6.000                3.750                6.000                

optagning 1.450                3.000                1.450                3.000                1.450                3.000                

Jordleje 1.000                2.000                1.000                2.000                1.000                2.000                

Div

Omkostninger pr ha 12.170              20.750              12.170              20.750              12.170              20.750              16.460           

Dækningsbidrag kr DBII 11.830 3.250 19.830 11.250 27.830 19.250 15.540

Kg rod efter rens og vask ved 18 % spild 32.800              32.800              32.800              32.800              32.800              32.800              

Kg tørret rod efter oparbejdning 23 % TS 7.544                7.544                7.544                7.544                7.544                7.544                

Oparbejdning af 33 t rod

Vask + snitning 7.000                9.000                7.000                9.000                7.000                9.000                

Tørring af 33 t rod 17.000              19.000              17.000              19.000              17.000              19.000              

Formaling opsækning 7,5 t 3.500                4.000                3.500                4.000                3.500                4.000                

Transport i alt 2.500                3.000                2.500                3.000                2.500                3.000                

Total  oparbejdning kr. 30.000              35.000              30.000              35.000              30.000              35.000              

Nettopris kr. pr kg tørret rod 7,16 7,82 8,22 8,88 9,28 9,94 8,55

Salgspris kr. pr kg avance 20 % 8,59 9,38 9,86 10,66 11,13 11,93 10,26

Salgspris kr. pr kg avance 50 % 10,74 11,73 12,33 13,32 13,92 14,91 12,82

Senarie 1 Senarie 2 Senarie 3

Omkostninger Omkostninger Omkostninger

Fakta om NO-CAST  
Projektet NO-CAST har undersøgt, om man kan begrænse behovet for kastrering af økologiske hangrise ved 
at benytte fodring og management som redskaber til at mindske indholdet af stofferne skatol og androstenon, 
der giver ornelugt.  
Forsøg gennemført i projektet tyder på, at ornelugt specielt androstenon er et større problem i økologisk 
produktion af hangrise end i konventionel produktion. Men det blev vist, at frasorteringen kan reduceres 
markant ved at fodre udelukkende med korn eller med 15 pct. cikorie de sidste fire dage inden slagtning og 
ved at reducere slagtevægten med 25 kg. Den gennemsnitlige afregningspris per kg stiger, fordi færre grise 
bliver sorteret fra, og fordi kødprocenten er højere, men stigningen opvejer dog ikke værditabet som følge af 
den lavere slagtevægt (ICROFS: ’Ny viden om økologi’ 2015). 


