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Vi erbjuder dig ett utsädessortiment inför höstsåd-
den som både är odlingssäkert samt efterfrågat på 
spannmålsmarknaden. Merparten av utsädet pro-
ducerar vi i egen regi genom duktiga utsädesodlare, 
egen produktion eller produktion hos externa sam-

arbetspartners. Vi håller fokus på att vara en effek-
tiv lagerhusförening med en hög servicegrad med 
insatsvaror och rådgivning som gör bondenytta till 
dig som medlem.

 Utsädesansvarig Andreas Hernbo  

I den finns information om vad vi på 
Lagerhuset rekommenderar dig att odla hösten 2021!

I handen håller du nu 
årets höstutsädesguide!

Varaslättens Lagerhus
- för Dig och Dina grödor-
Affärsidé:

Varaslättens Lagerhus bedriver spann-
målshandel, rådgivning och försäljning av 
insatsvaror för att skapa största 
kund- och bondenytta
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Utsädesmängd till höstvete

Att justera utsädesmängden efter rådande förhål-
lande är ett viktigt steg för att nå ett optimalt vete-
bestånd. Utsädesmängden justeras (antalet grobara 
kärnor/m2) efter såtidpunkt och efter förväntad fält-
uppkomst. Jordarten har en stor påverkan på höst-
vetets uppkomst och hur det sedan etablerar sig på 

hösten. På en lättjord kan utsädesmängden sänkas 
med cirka 10-30% medan på en styv mullfattig lera 
bör utsädesmängden ökas med cirka 10-30%.

Grobarhet och tusenkornvikt står på säcken. Se 
nedan tabell för rekommenderad utsädesmängd:

Höstvete odlas för användning till bröd, foder och industri. Sorterna skiljer sig be-
roende på till vilket ändamål de skall användas. När det gäller brödvete söks oftast 
en hög proteinhalt och bra bakningsegenskaper. För industrin kan en hög stärkel-
sehalt vara det som efterfrågas. Välj en sort i samråd med Lagerhuset så hjälper vi 

dig med insatserna som är lämpliga för att nå målet med din odling.

             Tips inför:

Höstvetesådden Betning av veteutsäde

Vi betar allt vårt konventionella höstveteutsäde 
med Syngentas betningsmedel Vibrance Gold. 
Betning med Vibrance Gold ger ett mycket bra 
skydd mot bla. snömögel, fusarium och ve-
tets flygsot. Betningen ger ett bra skydd mot 
stinksot och dvärgstinksot som kan orsaka stor 
skada i höstvete i vårt område. 
Vibrance Gold stimulerar även rottillväxten vil-
ket ger veteplanten en större rotmassa som ger 
ökad skördepotential och bättre övervintring.  

Gödningssortiment till 
höstsäd
För att få en bra etablering av dina höstgrödor 
är det viktigt att det finns tillräckligt med växt-
näring redan vid start. Nedan finns de produk-
ter som vi rekommenderar inför höstsådden: 

MAP NP 12-23; fosforgödselmedel för höst-
gödsling vid sådd av stråsäd på jordar med re-
lativt högt kaliuminnehåll.

YaraMila 10-14-12; till jordar som behöver en 
startgiva med både kväve, kalium och fosfor. 
En typisk sådan jord är lättleror och mellanleror, 
särskilt där halmen bortförs.

YaraMila HÖST 8-10,5-20 Mn; nivån av och 
relationen mellan fosfor och kalium göra att 
produkten passar främst på lättare jordar och 
jordar med upp till mellanhögt innehåll av P och 
K. Kvävet är i form av ammonium. Ammonium 
och manganinnehållet samverkar för att gynna 
manganupptaget på jordar som är problema-
tiska på grund av lucker jord eller högt pH.

Yara PK 11-21; PK-gödselmedel för höstgöds-
ling av höstsäd på jordar med kaliumbehov 
samt för gödsling av baljväxter på våren.

FORMEL:
Utsädesmängd, kg/ha =

Tusenkornvikt, g x antal grobara kärnor/m2

Grobarhet, %

Rekommendationer av utsädesmängd efter såtidpunkt och sorttyp

Sorttyp 1/9

(tidig)

7/9 15/9

(normal)

22/9 1/10

(sen)

Bestockare: 
Ellvis, Norin, Ahoi

65% 85% 400 grob. +15% ej lämplig

Kärnfyllare: 
Etana, Reform, Informer

70% 85% 400 grob. +15% +30%
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ETANA
Etana är en brödvetesort som är prövad i officiella 
försök sedan 2014. Sorten har bakningsegenska-
per  i toppklass. Etana är en högavkastande sort 
med bra vinterhärdighet, ett högt och mycket sta-
bilt falltal och bra stråegenskaper. Etana är av sort-
typen kärnfyllare som främst bygger sin avkastning 
genom en hög tusenkornvikt. Sorten lämpar sig att 
så från tidigt till något senare sådd. Etana har bra 
motståndskraft mot stinksot och dvärgstinksot.
Finns (konventinellt utsäde) även i 50 kg småsäck!

RGT REFORM
Reform är en brödvetesort som är prövad i officiella 
försök sedan 2012. Sorten har hög avkastning, ett 
kort strå med bra stråstyrka. Sorten har ett högt 
stabilt falltal. Reform är av sorttypen kärnfyllare 
men lite åt bestockare som bygger avkastning av 
kombinationen hög tusenkornvikt och ett högt 
antal ax/m2. Reform lämpar sig att så från tidigt till 
något senare sådd. Finns även i 50 kg småsäck!

NORIN
Norin är ett industri/exportvete med mycket tidigt 
mognad men med lägre avkastning. Sorten har 
mycket bra stråstyrka men är känslig för gulrost. 
Sortens tidighet gör den mycket lämplig som 
förfrukt till höstraps. Norin är av sorttypen bestock-
are som bygger skörd/kärntäthet främst genom 
bestockning och relativt hög axtäthet. Norin skall 
etableras från tidig till normal såtidpunkt.

INFORMER
Industri/exportvete som är prövad i officiella försök 
sedan 2016. Sorten är mycket högavkastande och 
frisk med ett långt strå med mycket bra stråstyrka. 
Mognaden är något sen. Informer är av sorttypen 
kärnfyllare och bygger skörden främst genom hög 
tusenkornsvikt. Den lämpar sig att så från tidigt till 
sen sådd.

  Höstvete
Höstvete är den mest odlade spannmålsgrödan i Sverige. 
Vete från Varaslättens Lagerhus har ett gott renommé hos 
kvarnindustrin i Sverige och är efterfrågad på spannmåls-
marknaden. 

STAVA
Beprövad brödvetesort med ett långt strå som 
ger bra ogräskonkurrens. Sorten har även en hög 
rymdvikt och mycket bra vinterhärdighet. Stava har 
bra motståndskraft mot både stinksot och dvärg-
stinksot och är som helhet en frisk och stabil sort.

KWS AHOI
Ahoi är ett industri/exportvete med tidig mognad 
och med relativt bra avkastning. Sortens tidighet 
gör den mycket lämplig som förfrukt till höstraps. 
Ahoi är av sorttyp bestockare som främst bygger 
sin avkastning genom ett högt antal ax/m². Kärn-
sättningen i de enskilda axen är god. Ahoi skall 
etableras från tidig till normal såtidpunkt.
     

ELLVIS
Ellvis är en brödvetesort som är prövad i officiella 
försök sedan 2004. Ellvis är den marknadssort som 
har bäst falltalsstabilitet. Sorten har mycket bra 
stråstyrka, välbeprövad vinterhärdighet, medellångt 
strå och en tidig mognad. Tidigheten gör att den 
i gynnsamma lägen passar som förfrukt till höst-
raps. Ellvis är av sorttypen bestockare som bygger 
skörd/kärntäthet främst genom bestockning och 
relativt hög axtäthet. Ellvis skall etableras från tidig 
till normal såtidpunkt

STORLEK
 Vete säljs i:

 900 kg   storsäck
 50 kg     småsäck 
 (endast konventionell Etana & RGT Reform)

SORTFÖRSÖK HÖSTVETE L7-101 2016-2020
Skörd Mognad Rymdvikt Falltal Råprotein Strålängd Stråstyrka Tkv

D-F Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

Sort relativtal dagar g/l sek. % cm % gram

Syntetisk mätare 10 396 314 815 360 11,6 77 92 46
Ellvis 98 312 813 378 12,0 79 93 44
Etana 101 312 829 380 11,9 79 91 50

RGT Reform 101 312 831 394 11,7 73 92 47
Informer 106 314 814 377 11,6 85 93 54

Norin 89 309 823 365 12,5 74 94 43
KWS Ahoi 96 309 832 385 11,9 73 86 44
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Höstråg odlas i huvudsak för produktion av knäckebröd och diverse andra bröd-
produkter men även till eget foder. Höstråg passar utmärkt på lätta fastmarks-
jordar och är en mycket vinterhärdig gröda. Hög avkastning nås genom kraftig 
höstbestockning.

Rågvete odlas främst till eget foder och kan 
odlas på de flesta fastmarksjordar, men 
passar bäst på lättare jordar till mellanleror. 
Rågvete är en korsning av vete och råg vil-
ket ger den rågens förmåga att prestera på 
svagare jordar. Endast sidoskott anlagda på 
hösten blir fertila vilket gör att en god höst-
bestockning skall premieras.

PROBUS
Stabil rågvetesort med hög och jämn avkastning 
mellan försöksåren. Probus har visat på hög mot-
ståndskraft mot både gulrost och mjöldagg under 
samtliga år i provning. Sorten har medeltidig mog-
nad med en hög stråstyrka. Levereras i 800kg SS. 
OBS, vi tar inte emot rågvete i skördeleverans!

Rågvete

  Råg

KWS JETHRO
KWS Jethro är senaste tillskott när det gäller 
Hybridråg med PollenPlus-effekt från förädlaren 
KWS. Sorten ligger i topp när det gäller avkast-
ning och övervintring både i Finland och i Dan-
mark och därmed kan vi rekommendera den som 
en förstärkning mot sina föregångare KWS Livado 
och KWS Tayo. KWS Jethro levereras i storsäck 
packad med 12 units/storsäck. Se tabell med 
utsädesrekommendation hybridråg för att räkna ut 
ditt behov.

KWS TAYO
Hybridråg med PollenPlus-effekt vilket minskar 
risken för mjöldryga. Sorten är mycket högavkas-
tande och med bra stråstyrka. KWS Tayo levere-
ras i storsäck packad med 12 units/storsäck. Se 
tabell med utsädesrekommendation hybridråg för 
att räkna ut ditt behov.

Höstkorn
Höstkorn odlas främst till foder och passar 
bra även till dig som önskar säkerställa en 
tidig etablering av höstoljeväxter. Höstkorn 
passar att odla på de flesta jordar på gyn-
samma lokaler. 

KWS ASTAIRE (L)
KWS Astaire är en vinterhärdig 6-rads linjesort med 
mycket bra avkastning. Sorten har en hög strå- och 
kärnkvalitet med ett långt strå för en säker halmtill-
gång. Mognar medeltidigt och passar utmärkt till 
foder. Levereras i 800kg SS.

SY TOREROO (H)
2-radskorn med mycket hög avkastning och bra 
vinterhärdighet. Sorten har medeltidig mognad, 
kort strå och bra stråstyrka. Frisk sort med hög 
motståndskraft mot kornrost. Hybridhöstkorn ska 
etableras tidigt för att  den hög avkastningspotenti-
al ska utnyttjas fullt ut. Hybridkorn är beställnings-
vara som levereras i SS om 10 units. En storsäck 
räcker till 5-6 hektar beroende på såtidpunkt.

HERAKLES
Populationssort som tagits fram genom en speciell 
förädlingsteknik vilket ger den egenskaper som 
liknar hybridrågen. Högre avkastning än andra 
populationssorter men cirka 10% lägre avkastning 
jämfört med hybridråg. Herakles har god falltals-
stabilitet och mycket god vinterhärdighet. Herakles 
rekommenderas vid sen sådd. Levereras i 800 kg 
storsäck.

SORTFÖRSÖK RÅG L7-201 2016-2020
Skörd kg/ha Falltal Mognadstid Strålängd Stråstyrka Rymdvikt Tkv

D-F Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

beh. beh. obeh. obeh. obeh. beh. beh.

Sort relativtal sek. dagar cm % g/l gram

Syntetisk mätare 10 071 278 318 126 61 793 34,5
KWS Tayo 113 314 319 123 70 790 36,1

KWS Livado 108 285 318 124 62 793 33,3
Herakles 103 251 318 132 64 793 35,0

SORTFÖRSÖK RÅGVETE L7-212 2016-2020
Skörd kg/ha Mognad Rymdvikt Råprotein Strålängd Stråstyrka Tkv

D-E Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

beh. beh. beh. beh. beh. beh. beh.

Sort realtivtal dagar g/l % cm % gram

Syntetisk mätare 10 985 309 767 11,3 87 95 50
Probus 100 308 777 11,4 89 89 48

UTSÄDESREK. TILL HYBRIDRÅG
sådatum kärnor/m2 unit/ha ha/storsäck

25/8 - 5/9 180 1,8 6,6
6/9 - 10/9 200 2 6

11/9 - 20/9 230 2,3 5,2
21/9 - 30/9 260 2,6 4,6

SORTFÖRSÖK HÖSTKORN L7-215 2016-2020
Skörd kg/ha Mognad Rymdvikt Råprotein Strålängd Stråstyrka Tkv

D-F Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

beh. obeh. obeh. obeh. obeh. obeh. obeh.

Sort realtivtal dagar g/l % cm % gram

Syntetisk mätare 9 548 303 682 10,9 87 84 48
KWS Astaire 103 303 678 10,9 88 84 50

SY Toreroo 100 301 684 11,0 89 85 47
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Etablering är A & O
Det viktigaste, oavsett etableringsmetod, är att få 
rapsen sådd i första halvan av augusti för bästa re-
sultat. En väl etablerad rapsplanta klarar i regel vin-
tern bättre än en liten rapsplanta. Det är höjden på 
tillväxtpunkten som kommer att avgöra hur väl plan-
tan står emot vinterns påfrestningar. Om tillväxten 
blir för kraftig bör en tillväxtreglering genomföras 
när rapsen har 4-6 blad på hösten och med hjälp av 
den stärka övervintringen.

Utsädesmängd
Anpassning av utsädesmängd är ett viktigt verktyg 
för att få ett bra bestånd. Om beståndet blir för tätt 
så riskerar man att plantorna konkurrerar med var-
andra och sträcker på sig vilket gör att tillväxtpunk-
ten blir mer utsatt för vinterskador. 
En förpackning med höstraps innehåller 1,5 miljoner 
grobara frön och vad förpackningen väger finns no-
terat på etiketten. 

För att få fram utsädesmängden delar ni förpack-
ningens vikt med antalet hektar som förpackningen 
skall räcka till.

Höstraps odlas idag på stabila 12 000 ha/år i västsverige och 
passar på de flesta jordar. En 7-årig växtföljd är att rekommen-

dera för att inte uppföröka växtföljdsjukdommar.

             Tips inför:

Höstrapssådden
Betning av höstraps
Vårt huvudsortiment av rapsutsäde är betat 
med Scenic Gold som ger ett skydd mot svap-
sjukdommar. Vi har även rapsutsäde som är 
betat med Buteo Start som ger ett visst skydd 
mot rapsjordloppa under hjärtbladstadiet.
DK Explicit och NPZ Mercedes finns som obe-
tad och är därmed godkänd att så vid ekolo-
gisk odling.

Växtskydd
Bekämpning av spillsäd är ett måste i raps då 
spillsäden oftas konkurrerar så kraftigt med 
rapsen att den missgynnas. Tillväxtpunkten på 
rapsen måste hållas så låg som möjligt inför 
vinterns påfrestningar.

Sniglar
Sniglar kan äta upp rapsgrodden redan innan 
uppkomst. Bevaka därför förekomsten av snig-
lar redan i förfrukten och följ upp förekomsten 
regelbundet fram till att rapsen vuxit till sig. Vid 
förekomst av snigel bekämpa med 5-7 kg Sluxx 
redan vid sådd, och följ upp vid behov.

Gödningssortiment till raps
För att få en bra etablering av din höstraps är 
det viktigt att det finns tillräckligt med växtnä-
ring redan vid start. OBS, enligt rådande regel-
verk får endas 60 kg Kväve tillföras på hösten.  

YaraMila RAPS 17-5-10; är ett P- och K-starkt 
gödselmedel med extra mycket svavel och bor 
samt en mindre mängd magnesium. Produkten 
är framtagen för att passa det speciella nä-
ringsbehov som oljeväxter och andra kålväxter 
har. Lämplig giva 350 kg/ha vid sådd på hös-
ten. Även lämplig till förstagivan på våren för att 
bland annat fylla rapsens fosforbehov.

YaraBela NS 24-6 SULFAN; är en kväve-
produkt med högt svavelinnehåll anpassat till 
oljeväxter. Rapsen har ett stort behov av svavel 
och ska ges i förhållande 1:5 med kväve.

  EN BRA ETABLERAD RAPS
  GER OFTAS EN BRA SKÖRD!

REKOMMENDERAD UTSÄDESMÄNGD:

Styv lera 60 grobara frö/m2 = 1 FPK till   2,5 ha
Leriga jordar 50 grobara frö/m2 =  1 FPK till   3,0 ha
Lättare jordar 40 grobara frö/m2 = 1 FPK till 3,75 ha
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KLUMPROTS-
RESISTENT SORT: 
Klumprotssjuka går att analysera för att se hur stor 
förekomsten är. Har du behov av en sort som är 
klumprotsresistent så finns det att tillgå.
Vid konstaterad förekomst av klumprotssjuka eller 
vid kännedom av tidigare angrepp tänk på växtfölj-
den! För att minska smittotrycket av klumprotsju-
ka bekämpa alltid spillraps och andra värdväxter 
exempelvis lomme och penningört.

Sorten: Crocodile, beställningsvara!

DVÄRGHYBRID

En dvärghybrid har oftast en bättre vinterhärdighet 
och viltbetas mindre än en konventionell hybridsort 
eftersom dvärghybriden har ett ”krypande” växtsätt 
på hösten. Dvärghybrid rekommenderas vid högt 
vilttryck och vid kärva förhållanden. 

Sort: DK Sevenyi, beställningsvara!

DK EXPLICIT 
Hybridsort som legat bland de högst avkastande 
under många år i vårt försöksområde (D-E). DK Ex-
plicit lämpar sig för tidig till normal sådd då den har 
ringa tendens att sträcka på sig på hösten. Sorten 
är något mer drösningsfast än andra sorter och har 
en mycket bra vinterhärdighet. DK Explicit kan bli 
något stjälksvag på drivande lättjordar. Sorten finns 
även som obetad och är då godkänd att så vid 
ekologisk odling.

NPZ MERCEDES
Hybridsort som har en kraftig höstutveckling och 
passar bäst för sådd från normal till sen sådd. God 
vinterhärdighet i kombination med en sen återväxt 
på våren minskar risken för frostskador i utsatta lä-
gen. Medellång stjälk med mycket bra stjälkstyrka, 
medeltidig mognad och frisk med god motstånds-
kraft mot både bomulls- och kransmögel.
Sorten är obetad och är därmed godkänd att så vid 
ekologisk odling.

På Lagerhuset strävar vi alltid efter att ha god tillgång på rapsutsäde 
redan tidigt på säsongen så att du kan etablera den i tid i augusti när 
spannmålströskorna lämnat fältet.

  Höstraps

DK EXSTEEL
Nyhet!
Hybridsort som klår DK Explicit när det gäller 
avkastning i vårt område. Sorten har en lång stjälk 
med bra stjälkstyrka och drösningsresistens. 
Exsteel har kraftig tillväxt på hösten. Sorten skall 
odlas på gynsamma lokaler och tillväxtreglering 
rekommenderas vid kraftig hösttillväxt för att säkra 
vinterhärdigheten.

NPZ PARCOURS
Nyhet! 
NPZ Parcours är en hybridsort med bra resultat 
i sortförsöken med en hög råfettsskörd och hög 
stjälkstyrka. Sorten ger en robust planta och rela-
tivt långsam tillväxt på hösten vilket gör Parcours 
till en mycket vinterhärdig sort. Såtidpunkten för 
Parcours lämpar sig från tidigt till medel. 

SORTFÖRSÖK HÖSTRAPS OS-27 2016-2020
Skörd olja Skörd frö Mognad Oljehalt Stjälklängd Stjälkstyrka Vinterhärdighet

D-F D-F Sverige Sverige Sverige Sverige D-E

Sort kg/ha kg/ha dagar % cm relativtal relativtal

Sortblandning

(Atora, Explicit, 

Mercedes, SY Harnas)

2 282 5 010 363 50,3 142 100 100

DK Explicit (H) 108 108 361 50,7 126 95 100
DK Exsteel (H) 112 112 363 50,5 144 98 100

NPZ Mercedes (H) 102 102 362 50,5 138 104 104
NPZ Parcours (H) 106 106 364 50,2 143 103 104
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YARAMILA HÖST 10-14-12: Till jordar som behö-
ver en startgiva med både kväve, kalium och fosfor. 
En typisk sådan jord är lättleror och mellanleror, sär-
skilt där halmen bortförs.

MAP NP 12-23: Fosforgödselmedel för höstgöds-
ling vid sådd av stråsäd på jordar med relativt högt 
kaliuminnehåll.

PK 11-21: PK-gödselmedel för höstgödsling av 
höstsäd på jordar med kaliumbehov samt för göds-
ling av baljväxter på våren.

P20: Fosforgödselmedel för jordar med lågt fosfor-
innehåll och relativt högt kaliuminnehåll.

KALISALT K50: Kaliumklorid med 50% kaliuminne-
håll för kaliumgödsling främst till vall.

KOPPARSULFAT: En kopparprodukt innehållande 
25% Cu, vilken passar att koppargödsla lättjordar 
och mullrika jordar som oftas lider kopparbrist. 25 
kg Kopparsulfat ger ca 6 Kg Cu/ha. KRAV-godkänt 
gödselmedel.

PATENTKALI: Ett klorfritt kaliumgödselmedel inne-
hållande 25% kalium, 6% magnesium och 18% 
svavel. KRAV-godkänt gödselmedel.

KALIUMSULFAT: Ett klorfattigt kaliumgödselmedel 
innehållande 41,5% kalium, 0,7% magnesium och 
18% svavel. KRAV-godkänt gödselmedel.

POLYSULPHATE: Är klorfattig och anpassad för 
potatis och grönsaker. Innehåller kalium, svavel, 
magnesium och även kalcium. KRAV-godkänt göd-
selmedel.

KIESERIT: Magnesium- och svavelhaltigt göd-
selmedel för jordar med lågt magnesiumtal. Ger 
en snabb effekt och kan användas till alla grödor. 
KRAV-godkänt gödselmedel.

PELLETERAD EKOLOGISK GÖDSEL:
 
EKOVÄX 10-3-1: KRAV-godkänt gödselmedel för 
ekologisk produktion av spannmål och oljeväxter. 
Användas som engångsgiva om kalium- och sva-
veltillförseln sker med annat gödselmedel.

EKOVÄX 8-3-5-3: KRAV-godkänt gödselmedel för 
ekologisk produktion av spannmål och oljeväxter. 
Används till både vår- och höstsäd då den innehåller 
kväve, fosfor, kalium och även svavel. 

EKOVÄX 6-3-8-5: KRAV-godkänt gödselmedel för 
ekologisk produktion av spannmål, oljeväxter och 
potatis. Innehållet av kalium och svavel samt högre 
fosforinnehåll per kg kväve gör att produkten passar 
utmärkt till potatis.

EKOVÄX 4,4-1,5-2: KRAV-godkänt gödselmedel 
som är tillverkad av gödsel från frigående höns. Ef-
tersom produkten inte innehåller något benmjöl och 
inte är värmebehandlad får den spridas uppe på 
vall. Pelleterad produkt med max 12 meters arbets-
bredd vi centrifugalspridning. Produkten passar bra 
för vallar som saknar flytgödsel. Gödningen saknar 
dock svavel och behöver därför kompletteras med 
exempelvis Polysulfate, Kiserit eller Patentkali.

EKOVÄX N-14: KRAV-godkänt kvävegödselmedel 
för ekologisk produktion av spannmål och oljeväx-
ter.

Tips:
för bästa effekt skall EKO-gödningen myllas re-
jält (minst 5 cm) eller kombisås då näringen pla-
cerad nära rötterna därmed en god start och en 
hög nyttjandegrad av gödseln.

Gödningssortiment
Här presenteras de gödningsartiklar vi erbjuder för konventionell och ekologisk 
produktion. Gödningen kommer normalt in via gödningsterminalen i Lidköping 
och levereras ut till kund med lastbil. Vi lagerhåller de flesta gödningsartiklarna 
i Tråvad och ett smalare säsongslager i Vara på hösten så du enkelt kan kom-
plettera ditt gödningssbehov.

YARABELA NS 27-4 AXAN: Axan är ett kväve-
gödselmedel med måttlig svavelhalt. Svavelinnehål-
let anpassat för behovet i stråsäd och vall.

NS 27-4: Import NS från Achema eller Anwill med 
måttlig svavelhalt anpassad för spannmåls- och 
vallodling.

YARABELA NS 24-6 SULFAN: Sulfan är en kväve-
produkt med högt svavelinnehåll anpassat till olje-
växter. I vall passar Sulfan då P och K tillförs med 
annan gödning eller stallgödsel.

YARALIVA N 15,5 KALKSALPETER: Kalksalpeter 
innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför 
en högre kväveeffektivitet och snabbare effekt än 
andra kvävegödselmedel.

YARAMILA RAPS NPK 17-5-10: Ett P- och K-starkt 
gödselmedel speciellt anpassat för oljeväxter och 
kål. Innehåller extra mycket svavel och bor samt en 
mindre mängd magnesium.

YARAMILA NPK 20-5-10: Passar till spannmål och 
vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt 
kaliuminnehåll.

YARAMILA NPK 21-3-10: Passar till spannmål och 
vall på jordar med lågt kaliuminnehåll.

GÖDNING I 25 KG SMÅSÄCK: Till trädgård 
tillhandahåller vi Kalksalpeter, NPK 21-4-7 och 
NPK 11-5-18 i småsäck som finns i Tråvad

YARAMILA NPK 22-6-6: Bra som startgiva på jor-
dar med lågt fosforinnehåll och normalt kaliuminne-
håll.

YARAMILA NPK 24-4-5: Ett gödselmedel för jordar 
i fosfor- och kaliumklass III.

YARAMILA NPK 26-3-5: En kvävestark produkt för 
jordar med relativt högt kalium- och fosforinnehåll.

YARAMILA NK 22-0-12: Ett NK-gödselmedel med 
balanserad svavelhalt. Används till återväxtgödsling 
i vall samt till spannmål och förstaskörd i vall då fos-
for inte behövs.

YARAMILA PROMAGNA NPK 8-5-19: Används till 
grundgödsling av potatis och grönsaker med mått-
ligt kvävebehov. Produkten innehåller en bredd av 
mikronäring och är klorfri.

YARAMILA PROMAGNA NPK 11-5-18: Används 
till grundgödsling av potatis och grönsaker med 
större kvävebehov. Produkten innehåller mikronä-
ring och är klorfri.

YARAMILA HÖST NPK 8-10.5-20 Mn: Nivån av 
och relationen mellan fosfor och kalium göra att 
produkten passar främst på lättare jordar och jordar 
med upp till mellanhögt innehåll av P och K. Kvävet 
är i form av ammonium. Ammonium och mangan-
innehållet samverkar för att gynna manganupptaget 
på jordar som är problematiska på grund av lucker 
jord eller högt pH.
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Växtnäring
Att tillämpa balanserad gödsling efter mar-
kens växtnäringsstatus och grödans göds-
lingsbehov är avgörande för att långsiktigt 
behålla eller öka skördenivån.

Vi rekommenderar att ni har en aktuell markkartering 
och använder den som beslutsunderlag så att ni kan 

tillämpa en balanserad och långsiktig gödslingsstra-
tegi. Nedan finns 2 exempel från Yaras produktka-
talog på hur ej balanserad gödsling och balanserad 
gödsling påverkar fosforgödslingen över tid. Ni hit-
tar även tabeller med för rekommendationer fosfor, 
kaliumgödsling och kvävegödsling till spannmål och 
oljeväxter.

Exempel 1. Ej balanserad fosforgödsling (källa: Yara)

Om en växtföljd gödslas med kväveprodukter och fosforsvaga NPK-produkter blir resultatet en negativ fosforbalans.
I detta exempel är balansen -58 kg P/ha under växtföljden. Tillförseln är mycket lägre än bortförseln vilket sänker skör-
denivån och tär på markens fosforförråd.

Växtföljd

Skörd 

ton

Bortförsel med 

skörden kg P/ha Gödsling

Tillförsel 

kg P/ha

Balans 

kg P/ha

år 1 Höstraps 3,5 28 60 kg N som YaraMila Raps (höst) 16 -12

år 2 Höstvete 7 21 Axan 0 -21

år 3 Höstvete 7 21 Axan 0 -21

år 4 Korn 5 16 120 kg N som YaraMila 27-3-3 12 -4

Obalans: -58 kg P= -14,5kg P/år!

Exempel 2. Balanserad fosforgödsling (källa: Yara)

Samma växtföljd som ovan, men här används anpassade NPK-produkter till alla grödor varje år under växtföljden.
Tillförsel och bortförsel under växtföljden är i balans vilket bibehåller markens bördighet.

Växtföljd

Skörd 

ton

Bortförsel med 

skörden kg P/ha Gödsling

Tillförsel 

kg P/ha

Balans 

kg P/ha

år 1 Höstraps 3,5 28 60 kg N som YaraMila Raps (höst)
+

60 kg N som YaraMila Raps (1:a giva vår)

16

16
+4

år 2 Höstvete 7 21 100 kg MAP 23 +2

år 3 Höstvete 7 21 100 kg MAP 23 +2

år 4 Korn 5 16 88 kg N som YaraMila 22-6-6 22 +6

Balans: +14 kg P = +3,5 kg P/år!

Fosforgödsling till vårsäd/höstkorn  Riktväden (källa: Yara) 

Skörd ton/ha

P-AL-klass

I II III IVa IVB-V

P-AL-värde

0-2 2-4 4-8 8-12 >12

3 20 15 10 0 0

5 25 20 15 5 0

7 35 25 25 10 0

9 40 35 30 15 0

Spannmål bortför cirka 3.2 kg P per ton skörd.

Fosforgödsling till höstsäd  Riktvärden (källa: Yara)

Skörd ton/ha

P-AL-klass

I II III IVa IVB-V

P-AL-värde

0-2 2-4 4-6 6-8 8-12 >12

6 30 25 20 10 0 0
8 35 30 25 15 5 0

10 35 30 20 15 0
Spannmål bortför cirka 3.2 kg P per ton skörd.

Fosforgödsling till oljeväxter  Riktvärden (källa: Yara)

Skörd ton/ha

P-AL-klass

I II III IVa IVB V

P-AL-värde

0-2 2-4 4-8 8-12 12-16 >16

2 35 25 15 10 0 0
3 30 25 15 0 0
4 35 30 20 0 0
5 40 35 25 0 0

Oljeväxter bortför cirka 8 kg P per ton skörd.
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Passa på att 
strukturkalka

Den första åtgärden för att förbättra markstrukturen är att se till att dräneringen är tillräckligt 
dimensionerad och är i bra skick. Har du en lerjord är det även bra att strukturkalka. 
Strukturkalkning är berättigad till LOVA-stöd som söks via Lagerhuset varje år. 
Vid strukturkalkning använder vi SMA-Cresco Optimal

VARFÖR 
STRUKTURKALK?
• Jorden får en bättre struktur vilket ger jämnare 

och snabbare upptorkning 
• Bättre struktur gynnar rotutveckling och 

därmed bättre utnyttjande av fosfor och övrig 
växtnäring

• Du sparar pengar genom mindre dragmotstånd 
och färre överfarter

• Upp till 15 % högre avkastning för vissa grödor 
visar långliggande försök

ATT TÄNKA PÅ INFÖR
OCH EFTER:
• Mylla in stallgödsel minst en månad innan 

strukturkalkning annars minskar kalkens effekt
• Vänta en vecka efter strukturkalkning innan 

sådd så kalken hinner verka

HUR GÅR DU TILL VÄGA? 

• Strukturkalken sprids efter skörd, då är jorden 
som bäst upptorkad och har som bäst struk-
tur för att få en jämn och bra inblandning av 
strukturkalken. Kalkning vid våta förhållanden 
avråds.

• Sprid minst 2 ton aktiv CaO/ha, motsvarar 6 
ton SMA CrescoOptimal

• Bearbeta in kalken helst med en gång efter 
spridning eller senast 2 dygn efter spridning.

• Bearbetningen sker 2 – 3 gånger på ett djup till 
15 – 20 cm 

forts. växtnäring

Riktvärden för kvävegödsling till stråsäd
Gäller för mineraljord och med förfrukt stråsäd.  (källa: Jordbruksverket)

Skörd

Gröda 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Höstvete bröd 110 130 150 170 190 210 230 250

Höstvete foder 100 120 140 155 170 185 200 215

Rågvete/höstkorn 95 115 135 150 165 180

Råg 80 100 120 135 140 145

Vårvetea) 125 145 165 185 205

Korn fodera) 45 65 85 100 115 130

Korn malta) 70 90 105 120 135

Havrea) 40 60 80 95 110

a) Givorna till vårsäd avser radmyllning av gödsel. Vid bredspridning kan givan ökas med cirka 5 kg kväve per hektar i 
södra Sverige och cirka 10 kg N/ha i övriga landet. 

Kaliumgödsling till spannmål Riktvärden (källa: Yara)

Skörd ton/ha

K-AL-klass

I II III IV-V

K-AL-värde

0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 >20

3 40 30 10 0 0 0
5 50 40 20 5 0 0
7 50 30 15 0 0
9 60 40 25 0 0

Spannmål bortför cirka 5 kg K/ton skörd. Vid halmbärgning ökas kaliumgödslingen med 20-40 kg K/ha. 
Om kalium/magnesiumkvoten är lägre än 0,7 gäller rekommendationen för klassen under aktuell 

K-AL-klass

Kaliumgödsling till oljeväxter  Riktvärden (källa: Yara)

Skörd ton/ha

K-AL-klass

I II III IV-V

K-AL-värde

0-4 4-8 8-12 12-16 16-20 >20

2 60 40 20 0 0 0
3 50 30 10 0 0
4 60 40 20 0 0
5 70 50 30 0 0

Oljeväxter bortför cirka 10 kg K/ton skörd. Upptaget i stjälk och blad är cirka 30 kg K/ton skörd.
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Markkartering
En aktuell markkartering är ett nödvändigt verktyg i strävan efter bra 
odlingsekomi. Här presenterar vi de vanligaste markkarteringspaketen vi erbjuder. 
Efter att du fått tillbaka dina svar från analysen hjälper vi dig gärna med att tolka re-
sultatet för att ge dig bästa rekommendationer om gödnings- och kalkningsbehov. 
Vi samarbetar med Hushållningssällskapet Väst och får svaren i markkartering.se 
vilket ger oss ett bra redskap att rådgöra dina insatser. Proverna analyseras i akto-
riserat labb på Logården med början hösten 2020.

STANDARD
Varje prov analyserar pH, P-Al, K-Al, Mg-Al och Ca-
Al. Vartannat prov analyserar även P-HCL, K-HCL, 
Cu-HCL och mull.

PREMIUM 
Varje prov analyserar pH, P-Al, K-Al, Mg-Al, Ca-Al, 
P-HCL, K-HCL, Cu-HCL och mull.

PREMIUM LERHALT
Varje prov analyserar pH, P-Al, K-Al, Mg-Al, Ca-Al, 
P-HCL, K-HCL, Cu-HCL och mull samt lerhalt på 
varje prov.

MINI
Varje prov analyserar pH, P-Al, K-Al, Mg-Al och 
Ca-Al.

Vi hjälper dig! 
Vi på Lagerhuset hjälper dig med att 
få din åkermark karterad eller en äld-
re markkartering uppdaterad. Vi hjälper 
dig även med hur du skall använda re-
sultat från karteringen och vad du skall 
göra för eventuella insatser ut efter 
markkarteringen. 

Kalkning

Grödornas upptag av näringsämnen och kväve-
gödslingen kan tillsammans stå för ungefär hälften 
av den försurande effekten. Exempelvis försurar 
1 kg kväve från Ammoniumnitrat (Axan eller NS) 
motsvarande 1 kg CaO medan Kalksalpeter har en 
positiv kalkeffekt på 0,7kg CaO per kg kväve. Hur 
sur jorden är mäts genom pH-värdet. Med kalkning 
motverkar du försurning genom att bibehålla eller 
höja pH-värdet. Vi kan hjälpa dig att göra tilldel-
ningsfil efter din markkartering när du beställer kalk 
hos oss. Vid kalkning använder vi kalk från SMA-mi-
nerals.

Hur mycket ska man kalka?
Jordbrukskalk som baseras på kalksten innehåller 
cirka 50 procent CaO. I markkarteringen uttrycks 
kalkbehovet i ton CaO/hektar vilket i praktiken blir 
den dubbla volymen kalkprodukt om kalkproduk-
tens innehåll är 50% CaO. Hur mycket kalk man 
skall tillföra för att höja pH-värdet beror på jordens 
mål pH-värde. Mål-pH-värdet är olika beroende på 
jordens ler- och mullhalt. Exempelvis bör pH-värdet 
på en mullfattig sandjord vara på 6,0 och på mullfat-
tig lerjord 6,5. Detta är en av den viktigaste parame-
tern som man får ut av en markkartering. 

Tillföra magnesium med kalk?
Om Mg-AL-talet ligger under 10 på en lerjord och 
under 5 på en lättjord bör man tillföra magnesium. 
Kalk innehållande magnesium är det billigaste sät-
tet att tillföra magnesium på. Vi har kalkprodukter 
innehållande 4% respektive 12% magnesium. Kal-
ken som innehåller 12% magnesium är Dolomitkalk. 
Kalk med 4% magnesium tas fram genom att man 
blandar vanlig kalksten med Dolomitkalk.

Kalkens positiva effekter:
• Rätt pH-värde ökar tillgängligheten av 

bland annat fosfor 

• Motverkar upptaget av giftiga tungmetaller, 
exempelvis kadmium 

• Växtföljdssjukdomar missgynnas så som 
klumprotsjuka och klöverrotröta 

• Bakterielivet i jorden gynnas och svampar 
missgynnas 

• Baljväxternas kvävefixering förbättras 

• Förbättrar jordens struktur och odlings- 
egenskaper

All odling innebär att jorden gradvis försuras. Vårt fuktiga klimat, ned-
fall av svavel och kväveföreningar, grödornas upptag och bortförsel 
av växtnäring, markandning samt användning av surgörande kväve-
gödselmedel gör sammantaget att jorden försuras.
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Transportledare Transportledare Spannmålschef

Andreas Hernbo

0512-300 455
andreas@
varalagerhus.se

Rickard Kullenberg

0512-300 463
rickard.k@
varalagerhus.se

Peter Larsson

0512-300 454
peter@
varalagerhus.se

Magnus Olsson

0512-300 468
magnus.olsson@
varalagerhus.se

Johanna R. Pettersson

0512-300 458
johanna.pettersson@
varalagerhus.se

Mikael Eklöf

0512-300 460
mikael@
varalagerhus.se

Peter Darljung

0512-300 469
peter.darljung@
varalagerhus.se

Carolina Björkman

0512-300 464
carolina@
varalagerhus.se

Karl Delin

0512-300 459
karl@
varalagerhus.se

Vi finns:

-för Dig och Dina grödor-

Varaslättens Lagerhus har fyra försäljningskontor på 
orterna Erikstad, Skövde, Tråvad och Vara. 

Du är alltid varmt välkommen att kontakta någon av 
oss så hjälper vi dig.

Lagerhusgatan 4, 534 31 Vara | Telefon: 0512-300 450
E-post: info@varalagerhus.se | www.varalagerhus.se

Varaslättens Lagerhus
- för Dig och Dina grödor-
Affärsidé:

Varaslättens Lagerhus bedriver spann-
målshandel, rådgivning och försäljning 
av insatsvaror för att skapa största 
kund- och bondenytta 



Varaslättens Lagerhus ek. för.

 - för Dig och Dina grödor-

Varaslättens Lagerhus bildades 1930 och är en eko-

nomisk förening ägd av ca 1 950 medlemmar som är 

spannmålsproducenter i västra Sverige. Föreningen 

torkar, lagrar och handlar med spannmål och vi ska 

tillsammans med våra medlemmar producera attraktiva 

produkter för kvarn- och foderindustrin. Föreningen om-

sätter ca 900 mkr och hanterar ca 300 000 ton spann-

mål per år. Vår spannmålshantering är fördelad på 

två anläggningar, en i Vara och en i Tråvad, och vi har 

ett eget åkeri med sex lastbilar. Föreningen säljer även 

bland annat utsäde, växtnäring, energi och växtskydds-

medel tillsammans med en väl utvecklad rådgivning. 

Vi är 35 anställda och vår personal är ett kompetent, 

engagerat och väl sammansvetsat gäng.

Lagerhusgatan 4, 534 31 Vara | Telefon: 0512-300 450 |
E-post: info@varalagerhus.se | www.varalagerhus.se


