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10
kg N

Ved såning   

Ekstra K tildeles 
inden såning 
eller tidligt forår

5-10 
kg N

1-2 x Flex Foliar N18
Evt. med svampemiddel

Gødningsstrategi i vinterhvede med Flex Fertilizer

Flex NP 22-2
 Effektiv opstartsgødning til korn
 Bedste plantetilgængelighed af fosfor, som rødderne kan optage direkte fra 

kompleksgødningen = > større og mere effektivt rodnet
 Fosfor bindes ikke i jorden (udvaskes heller ikke)

Flex N24/S
 Bedste plantetilgængelighed af N/S
 Minimal risiko for tab

Flex Foliar N18
 Hurtig bladoptagelse og høj effekt af kvælstof
 Proteingødskning
 Blandes  evt. med planteværn

Gød mere med mindre 

80 -160
kg N

Flex N24/S
Flex NP 22-2
Flex NPK 15-2-6

Evt.Husdyrgødning

Højtydende vintersæd kvitterer ofte, for en lille mængde startgødning, med fosfor ved såning.           
Flex NP 22-2, kan enten placeres ved såning eller uddriples kort efter såning. Når der gødes med Flex 
Fertilizer, kan der stort set gødes færdig på en gang, i det tidlige forår, idet næringsstofferne bevares 
tilgængelige for planten. 

5-10 
kg NFlex NP 22-2

Tidlig forår  
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Vinterhvede - Gødningsforsøg 2005
190 N - 25 P - 75 K Forsøg i UK gns af 3 forsøg

Gødningsforsøg i vinterhvede
Flydende gødning er ikke det 
samme. I tre forsøg i UK blev 
der opnået et merudbytte på 
14,9% ved brug af Flex 
Fertilizer i stedet for alm 
flydende NPK gødning.
Samtidigt blev karakteren for 
lejesæd også forbedret, pga. 
mere jævn vækst ved Flex 
Fertilizer.

Flex Foliar N18 
- som proteingødskning
Igennem flere års norske 
forsøg har N18 givet både 
klare merudbytter på op til 
20% og markant bedre protein 
indhold i hvede, ved tilførsel af 
9-18 kg N
Flex Foliar N18 er i 2015 
blevet godkendt og anbefalet 
af fælleskøbet i Norge for dets 
egenskaber, som 
proteingødskning i hvede.

Generel vejledning for Flex Fertilizer gødning
• Flex Basis

• Bør anvendes ufortyndet og må max tilsættes 20% vand 

• Må ikke blandes med anden gødning og mikronæring (dog ok med Flex Mikro)

• Basis gødninger er sure, så udstyret skal være syrefast

• Flex Foliar – bladgødning og Flex Mikro
• Bør anvendes ufortyndet, men kan blandes med vand efter behov

• Undgå så meget væske, at det samler dråber på bladspidserne

• Kan tilsættes biologiske eller kemiske bekæmpelsesmidler

• Må ikke blandes med sulfat-holdige produkter

• Foliar gødninger er ikke sure og kan udbringes med alm. marksprøjte

• HUSK grundig rengøring af udstyr efter brug


	Slide Number 1
	Slide Number 2

