Opbevaring

Beskyttes mod fugt
Det er først og fremmest fugt, der kan beskadige
gødningen under opbevaring. Fugt forårsager
klumper og støv, hvilket forværrer gødningens
spredeegenskaber. Det forværres af høje temperaturer og lang opbevaringstid. Produkterne skal
derfor håndteres med omtanke.

Korrekt temperatur
Pas på sollys! Visse gødningstyper, så som
YaraBela Axan, er følsomme over for høje temperaturer (omkring 32 °C). Ved højere temperaturer
kan de miste kornstyrke og blive til pulver, hvorfor
de altid skal opbevares i skygge.

Opbevaring af storsæk
Hvis indersækken beskadiges og den udsættes
for vand eller fugtig luft kan der dannes klumper
og støv. Sækken skal derfor håndteres og opbevares således, at der ikke kommer vand ind i
indersækken. Hvis skaden er sket, skal hullet
omgående lukkes med tape eller et andet egnet
materiale.

Se altid efter, om ydersækken er blevet beskadiget
under transport til gården eller ved aflæsning.
Sådanne skader kan ødelægge produktet og udgør
i tilfælde af større skader også en sikkerhedsrisiko
ved løftning.
Indendørs opbevaring. Indendørs opbevaring er
bedst, da sækkene i så fald ikke udsættes for fugt,
sol og vind. Hvis du har mistanke om, at der siver
fugt op gennem gulvet, kan du placere sækkene på
paller, plastfolie eller et lag af tomme storsække.
Udendørs opbevaring. Underlaget skal være godt
drænet og uden spidse sten og lignende, der kan
beskadige sækkene. Sækkene bør placeres på
paller. Se afsnittet side 8 om Opbevaring på paller.
Sækkene afdækkes med presenning, der forankres
og sikres godt med låst wire i de underliggende
paller. Presenningen forhindrer lys og vind i at
svække ydersækkens løfteøje og at vand trænger
ind og bliver liggende mellem inder- og ydersækken.
Hvis der ligger vand på indersækken, kan det løbe
ned i sprederen ved tømning. Det er vigtigt, at
presenningen dækker sækkene helt og at den er
ordentligt fastgjort. Ydersækkens kvalitet reduceres
kraftigt, hvis presenningens kanter slår ind på
ydersækken i kraftigt blæsevejr.
Stabling af sække. Når sækkene stables, er det
vigtigt, at underlaget er jævnt og at sækkene ikke
stables for højt for at undgå, at de skrider. Vi anbefaler, at man kun stabler to sække i højden, hvis
de opbevares udendørs. Hvis sækkene opbevares
indendørs, kan man stable tre sække i højden.
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