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Side 1 

 

Generelt 

Generelt Dette afsnit giver dit et overordnet overblik over programmets 
gødningsplanlægning.  

 

En del af markbladet Gødningsplanen er en del af markbladet og indeholder  
specielle funktioner til at vise, fordele og afstemme 
næringsstoffer mv. 

 

Samtidig vil de gødskninger, der oprettes ved 
gødningsplanlægningen, automatisk blive til behandlinger på 
det generelle markblad, hvor du også efterfølgende kan 
redigere i dem.  

 

Før gødningsplanlægningen 
starter 

Før du går i gang med at lave gødningsplan, bør du have 
oprettet organiske gødningslagre samt besætning og evt. 
køb/salg af gødning. Dette foregår via menuen Organisk 
gødning. 

Du bør også have fordelt gødningskvoten via menuen 
Markplan, Gødningsbehov, N-behov. 

 

Sådan vælger du gødningsplan 

Vælg menuen Markblad og 
undermenuen Gødningsplan. 

Sørg for at du står på 
fanebladet Gødningsplan. 

Du kan også komme til 
gødningsplan direkte via 
ikonet Gødningsplan. 

 
 

 

 

Gødskninger vises mark for mark 

På skærmen ser du 
gødskningerne mark for mark. 
Du kan vise en mark ad 
gangen eller flere marker på 
en gang. 

Hvis du arbejder med flere 
bedrifter på en gang, bør du 
indsætte kolonnen Bedrift 
længst til venstre ved at 
højreklikke og vælge 
kolonneopsætning. 
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Skift mellem marker og emner 

Du kan vise alle marker på en 
gang, bladre fra mark til mark 
eller afgrænse på marker med 
f.eks. samme afgrøde.  

Dette foregår på samme måde 
som på fanebladet 
Behandlinger. 

Du kan også skifte mellem at 
vise kun handelsgødninger 
eller husdyrgødninger eller 
begge dele. 

 

 

 

Væsentligste kolonner/rækker 

Generelt Som standard er de væsentligste kolonner vist. Du kan dog 
selv indsætte flere kolonner ved at højreklikke og vælge , 
hvorefter du kan tilføje flere kolonner. 

 

Næringsstoffer 

I gødningsplanen kan du følge 
tildelingen af næringsstoffer til 
hver mark efterhånden du 
planlægger. 

 

Det er muligt at indsætte 
kolonner med DE/ha, hvis du 
ønsker at se dette også. 

 

 

 
 

Udn% 

Udnyttelsesprocenten af Total 
N vises for organiske 
gødninger. Som standard 
foreslår programmet den 
udnyttelsesprocent, der er 
beregnet i lagermodulet. 
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Fasthold mængde 

Kolonnen F står for fasthold 
mængde.  

Når du krydser af i denne 
kolonne, vil mængden ikke 
blive ændret, når du beder 
programmet om selv at 
beregne mængden af en 
restgødning ud fra behovet. 

 

Grundudbringninger af 
organisk gødning og 
handelsgødning bør derfor 
altid krydses af i denne 
kolonne.  

 
 

Behov, i alt og afvigelse 

Behovene på hver mark 
beregnes som udgangspunkt 
af programmet, men du kan 
selv rette i behovene.  

 

Dette gør du ved at åbne 
menuen Markplan, 
Gødningsbehov, N-behov 
eller Øvrige behov. (Se 
separate vejledninger om 
dette). 

 

 
 

Rækken i alt viser dig, hvor 
meget næringsstof marken er 
tildelt med de tilføjede 
behandlinger. 

 

Rækken afvigelse viser dig 
forskellen mellem behov og i 
alt (over- eller 
undergødskning) 
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Afstem organiske gødningslagre 

Samtidig med at du 
udarbejder gødningsplanen, 
kan du afstemme de 
organiske gødningslagre 
måned for måned. 

Gør fanen for afstemning af 
organiske gødningslagre aktiv, 
når du vil afstemme lagrene. 
Husk at krydse af i beregn, 
hvis programmet skal 
genberegne hver gang du 
retter i planen. 

På den måde kan du sikre dig, 
at du har gødning nok til 
rådighed til det som du 
planlægger, og at du samtidig 
får brugt det husdyrgødning 
du har til rådighed. 

 
 

 

Se nøgletal 

Samtidig med gødnings-
planlægningen er det 
nødvendigt at afstemme 
kvælstofkvote, dyreenheder 
osv.  

Gør fanebladet Nøgletal aktivt 
og vælg den nøgletals-
opsætning, som du har brug 
for at følge. 

Husk at krydse af i beregn, 
hvis programmet skal 
genberegne hver gang du 
retter i planen. 

Arbejder du med flere 
bedrifter på en gang, så husk 
at vælge den bedrift, som du 
vil afstemme nøgletallene for. 

 

 

 

 

Funktioner 

Funktionerne vælger du i 
funktionslinien. Nedenfor er 
de væsentligste funktioner 
angivet.  

Hver funktion er beskrevet 
mere detaljeret i separate 
afsnit. 
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Opret handelsgødning Indsætter en ny linie i behandlingen, hvor du kan vælge en 
handelsgødning. 

Opret organisk gødning Indsætter en ny linie i behandlingen, hvor du kan vælge en 
organisk gødning. 

Slet middel Sletter en gødning 

Slet behandling Sletter hele behandlingen 

Kopier behandlinger Kopierer en/flere gødskninger fra en mark til andre marker. 
Du kan også kopiere fra standardplan (selvstændigt modul) 

Noter Åbner notedialogen 

Optimer Beregner automatisk gødningsmængden for de valgte 
gødskninger (Se selvstændig vejledning om optimering). 

Scenarier Funktionen giver mulighed for at oprette og sammenligne 
forskellige planer. (Se selvstændig vejledning om scenarier).  

 

 

 

 


