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Godt besøgt
n Den danske pavillon på Agritechnica-udstillingen, 
der er arrangeret af Danmarks Generalkonsulat i Ham-
borg, er godt besøgt.

- I alt 11 mindre danske virksomheder holder til på 
standen, og det er en god mulighed for de virksomhe-
der, der vil ind på dels det europæiske marked, men 
også på det internationale marked, siger Trine Kosack, 
som er eksportrådgiver ved Danmarks Generalkonsulat 
i Hamborg.

Firmaet FCSI, der sælger og markedsfører Active NS, 
et produkt til gyllehåndtering, der dels giver bedre 
gyllehåndering, men også mindre lugtgener og mere 
kvælstof, er godt tilfredse med udstillingen og med de 
faciliteter, som er stillet til rådighed på fællesstanden.

- Vi får mange henvendelser her på fællesstanden, 
og vi forventer en række aftaler med udenlandske 
husdyrsproducenter i løbet af ugen, fortæller Karl Erik 
Molbech.

n Karl Erik Molbech fra firmaet SCSI, forventer at havde 
en række aftaler med hjem fra Agritechnica-udstillingen. 
Foto: Per Jørgensen

Fronttank til gødning
n Lemken har lavet en fronttank til gødning eller 
såsæd, Solitair 23, som ventes til Danmark i efteråret 
2018 eller foråret 2019.

- Der er mange planteavlere, der gerne vil bruge lidt 
startgødning til hveden om efteråret, eller bygmarken 
om foråret. I Tyskland bliver man også mere og mere fo-
kuseret på at udnytte gødningen bedst muligt, fortæl-
ler salgschef i Lemken Skandinavien, Nis Albrechtsen, 
om baggrunden for nyheden.

Der er monteret en pakker på tanken, som kan tage 
1.900 liter. Endvidere er der elektrisk doseringsenhed.

n Nis Albrechtsen, der er Lemkens salgschef på det 
skandinaviske marked, præsenterer her virksomhedens nye 
fronttank.  Foto: Morten Ipsen

Måler fugt og protein 
allerede før høst
Med en lille måler kan man nu nemt finde ud af, hvad 
kornet på marken eller på lageret indeholder af pro-
tein, fugt, m.v. 

AF MORTEN IPSEN
– i Hannover

n GrainSense kalder selv måleren 
for et »håndholdt laboratorium«. 

Og der er noget om snakken. Det 
nye apparat er det første håndhold-
te, der kan fortælle landmanden om 
indholdet af protein, fugt, olie og 
kulhydrater i kornet – endnu mens 
det står på marken. Det gælder de 

fire kornafgrøder hvede, byg, havre 
og rug, mens raps og andre afgrøder 
følger senere.

Derudover kan landmanden bruge 
apparatet til at måle foderets kvalitet 
i realtid.  

GrainSense lover en præcision i 
målingerne som på et laboratorium. 

- Landmanden får nu et ordentligt 
beslutningsgrundlag, så han kan tage 
de optimale beslutninger, fortæller 

direktør i GrainSense, Edvard Kro-
gius. 

Nemt at bruge
Måleren er batteridrevet, kræver kun 
3-4 gram kerner, og det tager kun få 
sekunder at lave hver måling. Forbe-
redelse er ikke nødvendigt. 

Enheden bruger blandt andet in-
frarød læsning, hvilket er et velkendt 
princip på laboratorierne.

Alle data fra enheden, inklusiv 
stedet på marken, hvor prøven blev 
taget, kan sendes op i »skyen« og 
gemmes der. Ved hjælp af en app, 
m.m. kan man bruge dataene til at 
forbedre produktiviteten, dele dem 
med andre elektroniske enheder, 
m.v. 

Den internationale salgspris for 
slutbrugeren ligger på 3.900 euro 
(uden moms), plus et abonnement 
til 250 euro/år (uden moms). Edvard 
Krogius vurderer, at apparatets tilba-
gebetalingstid er meget kort – poten-
tielt en høstsæson.

Måleren ventes på det danske mar-
ked i 2019. 

morten@effektivtlandbrug.dk
telefon 63 38 25 3

n Den håndholdte måler lukker for 
hullerne i landmandens uvidenhed om 
kornets kvalitet.  Foto: Morten Ipsen

Green bedding – nu også 
til mellemstore kvægbrug
BRU 400 henvender sig til kvægbrug med 200 til 400 
malkekøer, som ønsker at benytte fiberstrøelse til 
køernes sengebåse, udvundet fra bedriftens egen 
gylle.

AF JACOB LUND-LARSEN 
– i Hannover

n FAN har længe været kendt for 
firmaets gylleseparationsanlæg til 
storlandbrug. Men på Agritechnica 
viser firmaet også et nedskaleret se-
paratoranlæg, som fungerer efter det 
kendte BRU-koncept (Bedding Re-
covery Unit), som producerer såkaldt 
»green bedding«, der er fiberstrøelse 
til køers sengebåse, udvundet fra be-
driftens gylle. 

Det nye anlæg, kaldet BRU 400, 
henvender sig til kvægbrug med 200 
til 400 malkekøer. Systemet kan leve-
res i en »plug and play«-version i en 
20 fods skibscontainer og kræver ikke 
noget særligt fundament.

Processen med at omdanne gylle til 
strøelse tager 15 til 30 timer. I proces-
sen passerer materialet først gennem 

en FAN-gylleseparator, hvilket giver 
fibermaterialet et tørstofindhold 
på 36 procent. Derefter overføres 
massen til en tromle af rustfrit stål, 

hvor en bakteriel proces begynder.   
Under denne proces opnår fiberma-
terialet en temperatur på op til 70 
grader. Dette dræber effektivt alle 
sygdomsfremkaldende organismer, 
der forårsager mastitis hos malke-
køer, lover producenten. 

Serieproduktion af systemet, der 
altså er til mellemstore kvægbedrif-
ter, begynder i 2018.

n Det nye anlæg, kaldet 

BRU 400, henvender sig 

til kvægbrug med 200 til 
400 malkekøer. Systemet 
kan leveres i en »plug and 

play«-version i en 20 fods 

skibscontainer og kræver 

ikke noget særligt funda-

ment. Nyheden præsenteres 
af den danske salgschef, 

Jacob Johnsen, på den 

igangværende Agritechnica- 

messe i Hannover.


