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Generelt 

Generelt Dette afsnit beskriver hvordan du får programmet til at 
beregne gødningsmængden ud fra et næringsstofbehov.  

Optimerfunktionen virker alene på handelsgødning, idet 
organisk gødning altid fastholdes på den mængde, som du har 
indtastet. 

Beregningen er IKKE en økonomisk optimering. Det er et 
værktøj til at fastsætte mængde/ha ud fra restbehovet. 

 

Brug F-kolonnen til at fastlåse 
behandlinger, der ikke skal 
indgå i gødningsoptimeringen. 
(organiske gødninger er 
allerede låste). 

 

 

 
 

Optimer-funktionen vælges 
via menuen Optimer.  

Ved klik på  pilen bag 
funktionen fremkommer en 
række muligheder. Disse 
beskrives nedenfor 

 
 

De forskellige menuer i funktionen 

Optimer Denne funktion beregner tildelingen (Mgd-kolonnen) for alle 
planlagte handelsgødninger, der er indlæst på skærmbilledet. 
Dvs. alle som er aktive i markfilteret (dog ikke fastlåste 
handelsgødninger og organiske gødninger). 

 

Optimer marker med aktuel 
afgrøde 

Denne funktion beregner tildelingen (Mgd-kolonnen) for alle 
planlagte handelsgødninger på marker med den afgrøde, som 
er aktiv (dvs. linjen markeret med blåt).  

 

Optimer alle marker  Denne funktion beregner tildelingen (Mgd-kolonnen) for alle 
planlagte handelsgødninger på alle marker i det aktuelle 
høstår. 
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Efter optimering på alle 
marker vises det samlede 
resultat af 
gødningsoptimeringen. 

 

Opsætning 

 

Via denne menu kan du vælge 
hvilke næringsstoffer, der skal 
medtages i beregningen af 
mængden.  

Som standard er valgt N, P og 
K, hvor N er den vigtigste. 

 

 
 

 

Brug af optimer funktionen 

En mark ad gangen 

 

Indtil du er dus med funktionen, vil vi anbefale, at du kun 
arbejder med én mark på skærmen ad gangen. Du vælger én 
mark via drop down listen foroven til venstre. 

 

Mange kombinationer 

 

Det er svært at beskrive en fast metode til, hvordan man skal 
udarbejde en gødningsplan. Programmet stiller nogle 
værktøjer til rådighed, hvorefter du selv skal kombinere dem 
mest hensigtsmæssigt.   

 

Hvis der tildeles organisk gødning, bør dette dog registreres 
først, hvorefter der kan optimeres med en eller flere 
handelsgødninger. 
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