
Cikorierod 
 

Beskrivelse af varen 
Roden fra planten cikorie. Der findes dels en bladcikorie og dels en 
rodcikorie. Rodcikorien dyrkes i renbestand til høst af rødder og blade. 
Rødderne opbevares i kule, der dækkes ned ved frostvejr.  

Bidrag til sædskiftet 
Cikorie kan i dyrkningen minde noget om roer. Derfor skal der være 
udstyr til rækkedyrkning og radrensning for at sikre renholdelsen for 
ukrudt. Der skal også reserveres tid til den nødvendige håndhakning af 
arealer.  
 
En flot holdt cikoriemark har bidraget til at nedsætte puljen af ukrudtsfrø i 
jorden, men det omvendte kan nemt risikeres, hvis ikke dyrkningen 
lykkes. Cikorie har dybe rødder og en lang vækstsæson, så tilført 
gødning og eftervirkning fra de seneste år bliver udnyttet godt af cikorie. 
 
Vurdering af foderværdi / anvendelighed og betydning for 
sundhed/velfærd 
 
Fjerkræ:  
Der er endnu ingen erfaringer med cikorierod som foder til fjerkræ. Det 
forventes at fjerkræet efter en tilvænningsperiode gerne æder produktet. 
Det forventes at have en god beskæftigelsesvirkning, men vil på grund 
af det lave tørstofindhold i produktet kun bidrage lidt til 
næringsstofforsyningen.                                                                                         
 
Svin: 
Godt grovfoder, der gerne ædes af både søer og slagtesvin. Cikorie indeholder inulin og 
bitterstoffer, der i forsøg har vist sig at modvirke både svinedysenteri og knudeorm. Desuden 
tyder den nyeste forskning på, at fodring af hangrise med store mængder cikorierod i en kort 
periode op til slagtning kan fjerne ornelugten fra kødet. 

Problemer 
Cikorierødder er noget kuldefølsommer og fryser derfor let. Desuden respirerer de meget, når 
de opbevares i kule, hvilket betyder, at deres holdbarhed er begrænset. 
 
 

Kemisk indhold Kulhydrater 

 
Pct. af varen Pct. af tørstof 

 
Gram/kg tørstof  

Tørstof 23,3 
 

Stivelse 0 

Råprotein 1,93 8,3 Sukker / inulin 484 
Råfedt 1,07 4,6   
Råaske 

1,89 
8,1 

Aminosyrer 
Træstof 

1,316 5,65 
 

Gram/kg tørstof 
Stivelse 0 0 Lysin 3,4 
Sukker/inulin 11,28 48,4 Methionin 0,97 
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Threonin 3,4 

 
  

Cystin+cystein 0,46 

Energi, svin Mineraler 

EFOS, pct. 22,4 
  

Gram/kg tørstof  
EFOSi, pct. 69,2  Calcium, g  1,8 
 Pr. kg vare Pr. kg tørstof Fosfor, g  2,2 
FEsv 0,21 0,99 Magnesium, g  0,7 
FEso 0,21 1,03 Kalium, g 16,5 
   Natrium, g 0,55 

Energi, fjerkræ Svovl, g  0,8 
 Pr. kg vare  Pr. kg tørstof Mangan, mg 25 
MJOE 2,04 9,15 Zink, mg  56 
   Kobber, mg  5,0 
   Jern, mg 340 
     

Antal prøver analyseret 2 
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