
Nyhedsbrev August 

Emne:  Ny husdyrbekendtgørelse vedrørende Agrotain 

Pr. 1. august 2019 er der udsendt en ny husdyrbekendtgørelse, der blandt andet omfatter krav om tilsætning af 
ureasinhibitorer ved udbringning af ureabaseret kvælstof (amidkvælstof). Dette gælder dog ikke gødning, der 
nedbringes indenfor 4 timer, eller gødning der placeres i forbindelse med såning. Kravet om tilsætning af inhibitorer 
træder i kraft per 1. januar 2020. 

Bekendtgørelsens § 27 stk. 11-14 

§ 27. Stk. 11. Udbringning af diammoniumsulfat (svovlsur ammoniak) uden for perioden 1. februar til
1. april og udbringning af kunstgødning, som indeholder ureabaserede kvælstofforbindelser
(amidkvælstof), skal ske ved nedfældning, ved nedbringning inden 4 timer eller ved placering i 
forbindelse med såning, jf. dog stk. 12.

§ 27. Stk. 12. Udbringning af ureabaserede kvælstofforbindelser (amidkvælstof) kan ske uden nedfældning,
nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, såfremt der er tilsat den af 
ureaseinhibitorproducenten anbefalede mængde ureaseinhibitor, eller gødningen højst indeholder 6 pct. kvælstof. 

§ 27.Stk. 13. Bedrifter, der uden for perioden 1. februar til 1. april udbringer kunstgødning, uden nedfældning,
nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, skal kunne dokumentere, at gødningen ikke 
indeholder diammoniumsulfat (svovlsur ammoniak). 

§ 27.Stk. 14. Bedrifter, der udbringer ureabaserede kvælstofforbindelser (amidkvælstof) uden nedfældning,
nedbringning inden 4 timer eller ved placering i forbindelse med såning, skal kunne dokumentere, at den af 
producenten anbefalede mængde ureaseinhibitor er tilsat, eller at gødningen højst indeholder 6 pct. kvælstof. 

Hele bekendtgørelsen kan findes på linket: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209690 

Baggrund 

Urea, amid-N, udvaskes ikke som tilfældet er for nitrat-N. Under ugunstige forhold kan der imidlertid tabes ammoniak 
fra amid-N, hvis der ikke er tilsat ammonium thiosulfat og/eller en ureaseinhibitor. Begrundelsen for ændringen i 
husdyrbekendtgørelsen er et af flere tiltag, for at reducere ammoniakudledningen og klimabelastningen fra 
landbruget. 

Ammonium Thiosulfat (AtS), der ligesom Agrotain er en effektiv inhibitor er ikke omhandlet i bekendtgørelsen. 

Udbytteforsøg 

Da amid-N, i modsætning til nitrat-N, kan udbringes tidligt uden risiko for udvaskning, giver DanGødning med Agrotain 
og Ammonium Thiosulfat (AtS) en effektiv og jævn tilførsel af N som vist i nedenstående forsøgsserie, hvor tidlig 
udbringning af DanGødning   givet 2,7 hkg merudbytte i forhold til samtidig udbringning af fast gødning. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=209690


Vinterhvede 

2015  4 forsøg 
Medio 
marts Medio april 

antal 
udbringninger 

% rå protein i 
kernetørstof 

Udbytte kg N i 
kerne pr. ha 

udb. Og merudb., 
kerne pr. ha 

NS 27-4 (150) 150 0 1 8 130 53,3 

NS 27-4 (100/50) 100 50 2 8,2 133 53,3 

DG. NtS24-6+Agrotain (150) 150 0 1 8,3 137 56,0 

DG. NtS24-6+Agrotain (100/50) 100 50 2 8,1 131 53,3 

 Kilde: landsforsøg 2015 

Hvordan virker Agrotain? 

DanGødning er baseret på tre kvælstofformer amid-N, ammonium-N og nitrat-N. Afgrøden optager ammonium-N og 
nitrat-N, mens amid-N i gødning skal omdannes til ammonium og nitrat før den optages. I jorden vil amid-N via 
enzymet urease omdannes til kuldioxid og ammoniak. Ammoniak vil reagere med vand i jorden og danne 
ammonium. Agrotain hvis aktivstof er NBPT.

(N-(n-butyl) thiophosphortriamid), hæmmer enzymet urease og forsinker derved omdannelsen af amid-N til 
ammonium og sikrer derved mod tab af ammoniak. 

Vær opmærksom på at Agrotain nedbrydes efter nogle få uger hvis den er opblandet i gødningen. Det er derfor 
vigtigt at Agrotain først tilsættes ved udbringning.       

Ammonium Thiosulfat (AtS) 

Ammonium Thiosulfat (AtS) virker ligesom Agrotain også som ureaseinhibitor. Derudover virker Ammonium 
Thiosulfat også som nitrifikationshæmmer (omdannelse af ammonium- N til nitrat-N) og modvirker derved 
udvaskning af nitrat-N.  

DanGødning tilsætter så vidt muligt AtS til alle landbrugsgødninger.  AtS vil sammen med Agrotain sikre en optimal 
udnyttelse af kvælstoffet, og sikre at afgrøderne samtidig får tilført svovl der er et vigtigt plantenæringsstof.




