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Vær med i forsøg med nitrifikationshæmmere 

Danish Crown søger andelsejere, som dyrker eget foderkorn og er hjemmeblandere. I første omgang søges 

der ejere svarende til en samlet produktion på 1 mio. grise, og deltagere i demonstrationsprojektet vil få 

mulighed for at købe BASF’s nitrifikations-hæmmer Vizura til en favorabel pris. 

Hæmning af nitrifikation kan bidrage til en bedre kvælstofudnyttelse og en reduceret produktion af latter-

gas. Effekten varierer imellem jordtyper, gødningsstrategi og afgrødevalg samt temperaturer og nedbørs-

mængder. BASF har lavet forsøg, der viser bedre udbytter og en reducerende effekt på udviklingen af kli-

magasser i størrelsesordenen ca. 3-5 procent pr gris. Denne klimaeffekt tæller 100 pct. på bedriften.  

Det er vores vurdering, at de stigende gødningspriser kan betyde at nitrifikationshæmmere kan være en 

omkostningseffektiv vej til at nedbringe klimagasser. Det vil også indgå i denne erfaringsopsamling. 

En del af pilotprojektet er at indsamle erfaringer med udbringningsmetoden, derfor vil du ved tilmelding 

blive bedt om at angive din udbringningsmetode. Endvidere vil der foretages en stikprøve på bedrifterne i 

løbet af vækstsæsonen af SEGES og BASF for at opsamle erfaringer samt foretage simple effektmålinger 

f.eks. kvælstofindhold i blade m.m.

Vizura kan udbringes på 4 måder: Tilsættes direkte i tanken, når gyllen røres op inden udbringning; med 

doseringsudstyr som f.eks. DosiStar og Dosismax monteret på gyllevognen; med marksprøjten eller via ad-

ditivbeholderen på SyreN anlæg. 

DLG står for distribution og fakturering af Vizura, SEGES beregner klimaeffekt og laver enkelte markfor-

søg, BASF besøger en stikprøve af deltagerne, og Danish Crown indsamler navne på deltagere samt udarbej-

der en erfaringsopsamling ved håndteringen af Vizura samt deltagernes tilfredshed.

Andelsejere, der er med i projektet, skal undervejs taste ind i MarkOnline, så SEGES kan beregne effekten, 
og derudover skal der ved projektets afslutning besvares et spørgeskema med evaluering. SEGES vil i 
perioden gennem stikprøver udvælge to deltagere til markforsøg, som vil blive fulgt af medarbejdere i SEGES 
og BASF. 

Tilmeld dig i Ejerservice 

Tag en snak med din planteavlskonsulent om muligheden, og hvis det har interesse, kan du tilmelde dig 

gennem din Ejerkonsulent i Ejerservice eller ved at sende en mail til thara@danishcrown.com.  

Du skal oplyse antallet af ha., du forventer at bringe ud på, den forventede udbringningsmetode, om du gør 

det selv, eller din maskinstation klarer tildelingen samt andelen af hjemmedyrket korn i dit foder.  

Vi åbner for tilmelding efter princippet først til mølle og senest 10. december, så vi sikrer, at alt er klar i 

god tid inden udbringnings-sæsonen 2023. 
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