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Flex Fertilizer System ApS
– Lidt historie

1986 Firmaet Landmark blev stiftet af Flemming Padkær, og produktionsprocessen 
blev  patenteret 

1990 Det første testanlæg blev fremstillet

1995 3 produktionsanlæg blev bygget og installeret i Norge, Danmark og Irland.

1996-2012 Flere anlæg blev installeret i Sverige, Norge, Irland og Holland

2013 Generationsskifte med Lars Hansen påbegyndes. Næste generation Flex 
Fertilizer anlæg blev udviklet. TYPE FP3 og FP5 (3000 og 5000kg/batch)

2016 Installation og start af producent I England. Gamle anlæg blev udskiftet 
med nye FP3 and FP5

2017 Fokus på produktudvikling, og udvikling af specialgødninger til Kina. 
Fremstilling af FP5 testanlæg til stor farm i Xinjiang provinsen

2018 Forskning & produktudvikling



Adm. Direktør
+45 61611062
pzb@flex-fertilizer.com

Stifter
+45 20166590
fp@flex-fertilizer.com

Bogholderi
+45 20116498
ld@flex-fertilizer.com

Ejer & 
forretningsudvikler
+45 20154541
lh@flex-fertilizer.com

Teknisk support og 
udvikling
+45 61738007
jal@flex-fertilizer.com

Produktchef
Produktudvikling
Kemi
+45 28111551
ahn@flex-fertilizer.com

Landbrugsfaglig 
konsulent
+45 50775036
jfj@flex-fertilizer.com

Flex Fertilizer teamet



Flex Fertilizer System ApS
– Hvor er vi?

Xinjiang Flex 
Agriculture co. 
Ltd. (China)



Flex Fertilizer System – i Norge

Flex Kongsvinger AS

Flex Agri AS



Vores hovedkvarter



Lidt om virksomhederne på Hvidkærvej 3

EGATEC A/S
25 ansatte

(Bygning af Flex-anlæg og 
teknisk service)

FLEX FERTILIZER SYSTEM ApS
4 ansatte

I alt 29 
personer i 

”Koncernen”

Flex Fertilizer System og EGATEC er 
søstervirksomheder



Flex Lab



Flex Fertilizer - Hvad er forskellen?

• Traditionel gødning er 
baseret på salte eller 
suspensioner.
– Saltene er til stede som 

frie ioner.

• Flex Fertilizer er baseret 
på komplexkemi.
– Saltene er bundet 

sammen i større 
komplexer, så de kan 
hæfte sig til 
jordkoloiderne og frigives 
langsommere. 

NH2

\
Urea C=O

/
NH2

NH4
+                     NO3

-

Ammonium Nitrate

Mg++ PO4
- -

Magnesium     Phosphate

SO4
- -

Sulphate

+Mg+

HPO3
- +H3N                      NH3

+

\ /
C-O- -O-C

//                  \\
HN                        NH

-O4SH

+



Forskellen på traditionel og komplex

• Traditionel gødning baseret på salte:

• Flex Fertilizer baseret på komplexer:



• Nitrogenet er inhiberet, så det ikke udvaskes eller fordamper så let.

• Fosforet er beskyttet, så det ikke bindes så hurtigt i jorden og bedre kan 

optages af planterne.

• Mikro-næringen er beskyttet, så den er tilgængelig på samme måde som 

med chelater. 

• Lavere salteffekt = mindre svidningstendens.

• Slow-release effekt.

• Lavere nitratindhold og sundere planter. 

Fordele ved komplex kemien:

Alt i alt giver komplex kemien bedre 
kontrol over næringsstofferne.

Flex Fertilizer System - fordele



Flex Fertilizer System™ og miljøet

Det mest miljøvenlige totale gødningssystem 
på markedet 

- 40% lavere miljøbelastning ved fremstilling af 
vores flydende gødning i forhold traditionel gødning
baseret på ægte granulater  

- Gødningerne har næringsstofferne indbygget i 
”complex form” = Næringsstofferne frigives langsomt og i takt
med at planterne har brug for dem  

- Basisgødningerne udvaskes ikke så let som traditionel
gødning på grund af complexformen (elektrisk ladet +)
Binder sig til jordkolloiderne (elektrisk ladet -)

- Bladgødningerne optages af bladende indenfor 8 timer
Ingen kontakt med jorden = ingen udvaskning
Complexformen = lavere salteffekt = mindre svidning)



Video-links

https://www.youtube.com/watch?v=8q5f7wgkD5c

Introduktionsvideo på norsk:

https://www.youtube.com/watch?v=GEfFrnqG_NU

Hvorfor vælge Flex Fertilizers (Dansk):

https://www.youtube.com/watch?v=Flt-pLxgr18

Eksempler på resultater 2017 (Engelsk):

https://www.youtube.com/watch?v=P1cXvlSyfi8

Gødning til græsplænen (Dansk):

https://www.youtube.com/watch?v=8q5f7wgkD5c
https://www.youtube.com/watch?v=GEfFrnqG_NU
https://www.youtube.com/watch?v=Flt-pLxgr18
https://www.youtube.com/watch?v=P1cXvlSyfi8


Svensk 
Producent:

FNC Närings-
center AB i
Örebro



Dansk 
producent:

BJ Agro ApS
I Holsted



Norsk 
producent:

Flex Agri AS
Sandefjord



Norsk Producent:

Flex Kongsvinger AS



Irsk
producent:

BreenFlex
Wexford



Engelsk 
producent:

Edaphos
Oxford



Hollandsk
partner:

Agro-Vital



Finsk partner:

Avagro Oy



Flex Server - Hovedskærm



Flex Server – Online monitorering



Flex Server – Batch reports



Flex Server – Trend kurver



Tak for 
opmærksomheden

☺


