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DLF’s ProNitro® nomineret til hollandsk sports-innovationspris    

Marts, 2017 

 
ProNitro®, den nye gødningscoatning til græsfrø, som DLF introducerede til markedet I 2016, er 
nomineret til en prestigefyldt innovationspris I Holland. Vinderen af innovationsprisen bliver 
offentliggjort den 9. marts  

 
Innovationsprisen “Innovatieprijs Sportaccommodaties” er indstiftet for at fremme 
nye koncepter i sports-verdenen. 
Den hollandske Brancheforening for Sport & Kulturteknik BSNC (Branchevereniging 
Sport en Cultuurtechniek), og to andre organisationer, har indstiftet prisen for at 
sætte større fokus på innovation inden for sportsindustrien, til gavn for kunder og 
sportsudøvere. Blandt de 12 kandidater til prisen har juryen udvalgt tre på basis af 
originalitet, kreativitet, værdi og praktiske anvendelsesmuligheder.  
 

Coatning med kvælstofgødning giver en hurtigere start 
Etablering af en ny plæne eller en græsmark er en langsom proces, der kræver tålmodighed. En af 
udfordringerne for frøforskere er derfor at gøre processen så hurtig og pålidelig som muligt.   

 .  
ProNitro® coatningen kombinerer kvalitetsgræsfrø med kvælstofgødning, der sikrer en hurtig og effektiv 
etablering. ProNitro® coatet frø er både omkostningseffektiv og arbejdsbesparende 
 
En af måderne til at fremme etableringsprocessen er at sikre optimale betingelser under fremspiringen. Vi 
kan ikke gøre så meget ved den måde som brugerne sår frøet på, men vi kan bruge teknologien til at give 
frøene en god start. Ved at coate frøene med gødning får de nyfremspirede græsplanter den næring, de 
har behov for, til at udvikle et godt rodnet. Man udruster med andre ord hvert enkelt græsfrø med sin 
egen madpakke. 

Forsøg med DLFs ProNitro® coatet græsfrø, der blev 
lanceret sidste år, har vist op til 30 procent bedre 
rodvækst og op til 30 procent højere plantetal 
sammenlignet med ubehandlet frø.  
Det forspring kvitterer ProNitro-behandlede parcellerne 
ved at etablere sig både hurtigere og bedre. Derved bliver 
grønsværen hurtigere klar til brug – hvad enten det er til 
sportsbrug eller til græsmarker. Det betyder fra 30 – 50 
timers ekstra spilletid eller 15 – 20 procents større udbytte 
i det første brugsår. 
 
Frøcoating er økonomisk og målrettet 
Det giver en høj udnyttelse at placere gødningen nøjagtig 
der hvor frøet har brug for det. Gødningen gavner græsset 
og ikke ukrudtet. Det sparer også en arbejdsgang at bruge 
gødningscoatet frø. Planterne gror hurtigere og er mere 
effektive til at optage næringsstoffer. Det modvirker 

udvaskning og påvirkning af vandmiljøet sammenlignet med traditionel bredspredt startgødning. 
 
Læs mere om ProNitro® eller kontakt os for flere informationer. 
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