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FLEXonFARM

-less gives more!

Optimering 
af udbytte 
og fortjeneste

Intelligent 
gødningsdesign 
der justeres løbende

Bedre udnyttelse 
af kvælstof- 
og fosforkvoter

N&P

Bland dine egne skræddersyede 
flydende gødninger
FLEXonFARM er et nyt koncept for landbrug og 
driftsfælleskaber på +500 HA, hvor landmanden 
vha. eget Flex Fertilizer System blandeanlæg 
kan blande sine egne skræddersyede, flydende 
gødninger. 

FÅ MERE UD AF 
DINE N OG P KVOTER

Lad os beregne 
besparelser og for-

dele ved brug af 
FLEXonFARM.

Kontakt os for mere information 
eller få et forslag til optiminering 
af din gødningsstrategi.
Læs mere på flex.dk

PLANTEFOKUS PLANTEAVL ØST
Kontakt: Jørgen P. Jensen
jpjensen@eff ektivtlandbrug.dk
40 41 76 84

PLANTEAVL VEST
Kontakt: Kasper Stougård
kasper@eff ektivtlandbrug.dk
61 22 67 35

Stabilt � ow:

Dangødning 
forventer at 
dække stigende 
efterspørgsel
Øget fokus på præcisionsgødskning samt et presset 
gødningsmarked er ifølge Dangødning blandt de afgørende 
faktorer for, at fl ydende gødning er i vækst. Den øgede 
efterspørgsel kan også mærkes i Fredericia.

Af Kasper Stougård
61 22 67 35 - kasper@eff ektivtlandbrug.dk

Dangødning oplever en stigende interes-
se for og efterspørgsel på deres fl ydende 

gødning. Ifølge direktør Kenneth Frederiksen 
er der mange årsager til, at fl ydende gødning 
nu får nyt fokus.

- Flydende gødning er den gødningstype, der 
vokser hurtigst i Nordamerika, Sydamerika og 
Vesteuropa, siger han.

Han forklarer, at de amerikanske producenter 
af fl ydende gødning har øget deres produkti-
onskapacitet, og derfor er der et stabilt fl ow af 
gødning til Europa.

- Vi har en forventning om, at vi kan leve-
re tilstrækkelige mængder til at dække efter-
spørgslen i de kommende måneder. Men det 
er vigtigt, at alle ikke venter til marts med at 
købe gødning, siger Kenneth Frederiksen og 
forklarer, at det simpelthen er umuligt at hånd-
tere rent logistisk, da opbevaringskapaciteten 
sætter nogle begræsninger.

Ønske om præcision
Men det er ikke kun de udfordrende markeder, 
der driver den øgede interesse for gødning i 
fl ydende form.

- Vi kan se, at interessen for at udnytte næ-
ringsstofferne optimalt gennem præcisions-
jordbrug er stigende i Danmark og resten af 
Vesteuropa, siger Kenneth Frederiksen.

Han understreger, at fl ydende gødning her 
har nogle fordele, som alternativerne ikke kan 
tilbyde.

- Vi kan jo dosere næringsstofferne præcist 
helt ned på den enkelte kvadratmeter, siger 
Kenneth Frederiksen.

Favorit hos maskinstationer
Kenneth Frederiksen suppleres af agronom 
Lars Hindbo, som er ansvarlig for rådgivning 
og produktudvikling hos Dangødning. For 
med den øgede interesse for flydende gød-
ning følger også en efterspørgsel på viden 
om korrekt udbringningsteknik, doseringer 
og udstyr.

- Vi kan se, at mange maskinstationer får 
monteret udstyr til fl ydende gødning på deres 
såmaskiner, fordi det er meget nemmere at 
håndtere i marken, og så er der ikke de samme 
problemer med stoppede slanger og rør under 
fugtige forhold, siger Lars Hindbo.

Han deler udstyr og teknikker til udbring-
ning af produkterne fra Dangødning op i tre 
kategorier. Der er udbringning ved etablering, 
i etablerede afgrøder og endelig bladgødskning, 
som sker sent i vækstperioden.

Nem håndtering
- Ønsker man at få udstyr til placering af gød-
ning på sin såmaskine, er det væsentligt mere 
simpelt at montere udstyr til flydende gød-
ning end til placering af fast gødning, siger 
Lars Hindbo.

Han fremhæver, at mange vælger en løsning 
med en fronttank, som ikke bare kan bruges 
sammen med bedriftens kornsåmaskine, men 
også med sprøjte, kartoffellægger eller eventu-
elt en majssåmaskine.

- Håndteringen er jo nem i forhold til storsæk-
ke. Vi kan levere plasttanke, som kan rumme fra 
seks til 30 tons, siger Lars Hindbo.

Den rette teknik
Når det kommer til gødskning i etablerede 
afgrøder, er det afgørende at vælge de rette 
doseringer og den rette teknik.

- Når vi tildeler fl ydende gødning i det tidlige 
forår i en etableret afgrøde, er det med gød-
ningsdyser. Bladgødskning skal tildeles med 
almindelige plantebeskyttelsesdyser, siger Lars 

Adm. direktør i Dangødning Kenneth 
Frederiksen forventer at kunne dække den 
stigende efterspørgsel, men han appelle-
rer til, at alle landmænd ikke lægger deres 
bestilling i marts. Arkivfoto

Hindbo, som anbefaler vinklede dyser, da en 
bedre dækning af afgrødens blade vil give en 
bedre kvælstofeffektivitet.

Ved bladgødskning udbringes ren kvælstof-
gødning på amidform, og der udbringes ikke 
over 10 kg N pr. hektar ad gangen.

- Ønsker man at tildele mere, bør det fore-

gå med nogle dages mellemrum, siger Lars 
Hindbo.

Ved tildeling i det tidlige forår er opgaven i 
stedet at få gødningsdråberne ned på jorden 
gennem afgrøden, og derfor er det store tunge 
dråber fra gødningsdyser med tre, fem eller syv 
huller, der skal til.

Efterspørgslen på fl ydende gødning er stigende. 
Dangødning fremhæver, at udstyr til placering af 
fl ydende gødning er relativt nemt at montere og 
en eventuel fronttank kan bruges sammen med 
forskellige maskiner. Foto: Brdr. Toft


