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Foto: Köckerling 

Boxer-systemet giver mulighed for at kombinere opgaver som her, hvor der løsnes i dybden, sås 
raps fra den ene tank og placeres startgødning til rapsen fra den anden tank. Hver tank rummer 
1.650 liter og kan udmade fra et til ca. 400 kg/hektar. 

Blandt de 32 trestjernede nyheder gemmer sig to helt ny måder at gødske på. 

I en tid, hvor der er konstant fokus på omkostninger i markbruget og primært investeres i øget kapacitet og 
mere sikker såning og udbringning, er to af de trestjernede nyheder på Agromek interessante. 

BioCovers opgradering af SyreN-systemet med tilsætning af svovlsyre til gyllen under udbringning for at 
forhindre ammoniakfordampning. Opgraderingen til SyreN+ gør det muligt at tilsætte kvælstof i form af 
flydende ammoniak fra en indvendig tank i gyllevognen, så der nu kan fuldgødskes på basis af gylle. 

Opgraderingen gør det også muligt at tilsætte mangan og fosfor til gyllen fra sidebeholdere i frontholderen til 
svovlsyren. 

Gødsk og så med harven 
En anden interessant trestjernet nyhed er tyske Köckerlings Boxer-system til placering af gødning eller såning 
af raps eller efterafgrøder i kombination med et andet redskab, typisk en dybdeharve. 

Mens harven monteres i traktorens træk, placeres Boxer-enheden i traktorens lift og rummer to gange 1.650 
liter udsæd eller gødning. 

De to beholdere har separate udmadninger fra et til ca. 400 kg/hektar til så- eller placeringsenhederne, der 
placeres på harven. 

Systemet er helt nyt på markedet og gør det muligt at kombinere opgaver, hvad enten der sås raps og placeres 
startgødning med en dybdeharve eller for eksempel placeres startgødning til sukkerroer med nedfældning på 
såbedsharven. 

En eksisterende harve kan således let udbygges til en "kombi-opgave". 

Agromek holdes i Herning 27.-30. november. I år er der uddelt i alt 384 stjerner til 32 trestjernede, 57 
tostjernede og 144 etstjernede nyheder. 
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