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Varaslättens Lagerhus
- för Dig och Dina grödor -

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

I HANDEN HÅLLER DU NU: 

Årets vårutsädesguide!
Den är laddad med information om av vad vi på 

Lagerhuset rekommenderar dig att odla våren 2022!

Vi erbjuder dig ett utsädessortiment inför vårsåd-
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 effektiv 
lagerhusförening med en hög servicegrad och med 
rådgivning som gör bondenytta till dig som medlem.

 Utsädesansvarig Andreas Hernbo  
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Utsädesmängd
Att så rätt antal grobara kärnor/m2 är en viktig del 
för att få ett bra bestånd. I tabellen på sid 4 finns 
rekommenderade utsädesmängder vid olika såtid-
punkt. Rekommendationerna i tabellen förutsätter 
att sådd sker med normalt radavstånd, med rätt 
sådjup, med bra såbädd och på leriga jordar. På 
lättare jordar sänks utsädesmängden med ca 10-
15 % vid spannmålsodling. Tänk på att tusenkorn-
vikt och grobarheten varierar mellan sorter och år. 
När Lagerhuset producerar utsäde skriver vi tusen-
kornsvikt och grobarheten på säcken, använd de 
värdena i formeln på sid 4. Vid vallinsådd skall utsä-
desmängden på skyddsgrödan minskas med minst 
10–15 % på mineraljordar och med minst 15-20 % 
på mulljordar. 

TIPS INFÖR:

Vårsådden

Gödsling
Vår rekommendation är att dela kvävegivan vid för-
väntat hög skörd och hög totalkvävegiva, i synner-
het i kombination med tidig sådd (före ca 10 april). 
För mycket kväve tidigt påverkar stråstyrkan nega-
tivt gynnsamma år. Det finns också en risk för kvä-
veförluster vid tidig sådd. Det är lättare att hitta rätt 
kvävenivå när man har möjligheten att årsmånsan-
passa givan senare på säsongen. 
Till den första gödslingen bör ett NPK-gödselmedel 
användas. Val av NPK-produkt och giva görs så att 
P & K-gödslingen hålls balanserat efter markens 
skördenivå och växtnäringsstatus.

har positiva effekter i form av att rotutvecklingen blir 
kraftigare, vilket gör att plantan klarar exempelvis 
torka bättre. Sådd före 10 april räknas som tidig, 
normal sådd 10–25 april osv.

Prioritering i sådd:    

• åkerböna

• vårvete

• havre

• korn

• ärt

• vårraps

Såtidpunkt
Jordtemperatur för maximal groningshastighet lig-
ger för de flesta växter mellan 20 och 25 grader. 
Ofta ligger dock jordtemperaturen mellan 5 och 15 
grader vid sådd. Men sådd vid låga temperaturer 

Formel:

Utsädesmängd, kg/ha =

Tusenkornvikt, g x antal grobara kärnor/m2

Grobarhet, %

Antal grobara kärnor/m2                                   Utsädesmängd kg/ha 

       Exempel på

såtidpunkt Tidig Normal Sen tkv. Tidig Normal Sen

Havre 450 500 550 38 180 200 220

Korn 300 350 400 53 167 195 223

Vårvete 500 550 600 44 231 254 279

Ärter 100 245 258

Åkerböna 50 1 SS till 2 ha

Vårraps (H) 150 1 förp till 1,5 ha

(tabellen ovan är uträknad med 95 % grobarhet)

Riktvärden för kvävegödsling
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. 

Fosforgödsling i vårsäd
(källa: Yara)

P-AL-klass

skörd 

ton/ha I (0-2) II (2-4) III (4-8) IV (8-12) IV (>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 ca 3,2 kg P/ton skörd)  

Kaliumgödsling till spannmål
(källa: Yara)

K-AL-klass

skörd 

ton/ha I (0-2) II (2-4) III (4-8) IV (8-12) IV (>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 ca 5 kg K/ton skörd. Vid halmbärgning 
ökas kaliumgödslingen med 20-40 kg K/ha. Om kalium/mag-
nesium-kvoten är <0,7 gäller rekommendationen för klassen 

under aktuell K-AL-klass)  
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  Vårvete
Odling  av högproteinsorten Quarna är ett koncept som skapar 
extra värde, både hos dig som odlare och hos våra kvarnkunder. 
Med sorten Quarna kan kvarnarna ta fram mjöl med helsvensk 
råvara även till krävande mjölblandningar. 

BELINDA
Industrisort som visat på bra odlingssäkerhet 
under många år. Sorten har bra stråstyrka, medel-
hög avkastning och mognar tidigt. Kontraktsodling 
som betaglukanhavre. Belinda avräknas som gryn-
havre och levererans både i skörd och i lagerleve-
rans. Belinda säljs i 700 kg storsäck.

QUARNA
Vårvete för kvarnindustrin med utmärkta bak-
ningsegenskaper och högst proteinhalt i sortförsö-
ken. Sorten har en mycket bra stråstyrka, mognar 
tidigast av vårvetesorterna samt har ett mycket 
stabilt och högt falltal. Vi betalar en extra premie 
för sorten Quarna och leverans kan ske både i 
skörd och i lagerleverans. Quarna säljs i 900 kg 
storsäck.

  Havre
Varaslättens Lagerhus har en stark position som leverantör av 
grynhavre till kvarnindustrin. Vi ser en fortsatt startk efterfrå-
gan på svensk grynhavre. 

SIBELIUS
Vårvete för bröd- eller foderproduktion. Sorten 
har hög avkastning, hög rymdvikt, högt falltal och 
medelhög proteinhalt. Sorten har ett kort strå med 
bra stråstyrka och medeltidig mognad. Leverans 
kan ske både i skörd och lagerleverans.
Sibelius säljs i 900 kg storsäck.

GALANT
Grynhavresort som har bra stråstyrka, medelsen 
mognad och hög rymdvikt med ganska liten kärna. 
Sorten passar även till foder och kan levereras 
både i skörd och i lagerleverans. Galant säljs i 700 
kg storsäck.

SYMPHONY
Grynhavresort som har visat på bra kärnkvalité 
och hög rymdvikt. Sorten har hög och stabil skörd. 
Passar även till foder och kan levereras både i 
skörd och i lagerleverans. Symphony säljs i 700 kg 
storsäck och till konventionell odling även i 25 kg 
småsäck.

KERSTIN
Grynhavresort till ekologisk produktion som förenar 
odlingssäkerhet med hög kvalité. Högavkastande 
med bra stråstyrka. Sorten är nematodresistent 
mot Gotlandstypen. Leverans både i skörd och i 
lagerleverans. Kerstin säljs i 700 kg storsäck.

LION
Gul grynhavresort med särskilt hög avkastning och 
bra kärnkvalite. Sorten har högst rymdvikt av pro-
vade sorter samt en medelstor kärna. Lion har en 
väldigt homogen sammansättning som passar ex-
tra bra i grynframställning. Kontraktsodling endast 
för lagerleverans. Lion säljs i 700 kg storsäck.

SORTFÖRSÖK HAVRE L7-501 2016-2020
Skörd kg/ha Skörd kg/ha Mognadstid Rymdvikt Strålängd Stråstyrka

beh. led omr. D-F Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

Sort Relativtal relativtal Dagar g/l cm %

Syntetisk mätare 8046 7528 110 564 87 85
Belinda 99 99 109 555 86 86
Galant 99 99 110 574 86 87

Lion 103 103 109 580 87 83
Symphony 101 101 109 572 91 80

SORTFÖRSÖK VÅRVETE L7-301 2016-2020
Skörd kg/ha Falltal Mognadstid Råprotein Strålängd Stråstyrka

beh. led omr. D-F Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

Sort Relativtal sek. dagar % cm %

Syntetisk mätare 7580 359 117 14,1 77 89
Quarna 87 364 115 15,8 75 91
Sibelius 109 382 117 13,7 75 90
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SORTFÖRSÖK ÄRTA L7-610 2016-2020
Skörd kärna Mognadstid Råprotein Höjd vid skörd Stjälkstyrka Tkv

obeh. led omr. D-F Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

Sort realtivtal dagar % cm % gram

Ingrid 4936 111 22,2 67 85 293
Bagoo 112 112 22,2 68 79 257

Eso 104 113 21,9 61 68 265
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Korn används som foder men återfinns även som 
ingrediens i många öl- och whiskeysorter

Ärter är en mycket bra avbrottsgröda med 
hög förfruktseffekt, odlas på jämna och 
väldränerade fält. 

BAGOO
Mycket högavkastande gul ärta med riktigt bra 
stjälkegenskaper som ger bra höjd vid skörd. 
Sorten har relativt låg tusenkornvikt. Bagoo säljs i 
900kg storsäck och i 30 kg småsäck.

  Ärter

  Korn

  Åkerböna
Åkerbönor har mycket bra förfruktseffekt 
och  trivs på leriga och vattenhållande jor-
dar. Åkerböna gynnas av riktigt tidig sådd. 
De brokblommiga sorterna avkastar mer än 
de vitblommiga sorterna. Vitblommiga sor-
ter har ett lägre innehåll av tanniner vilket 
gör att de passar bättre till utfodring av en-
kelmagade djur. Åkerböna säljs i storsäckar 
packade med utsäde som räcker till 2 ha.

TIFFANY
Brokblommig sort som förenar hög skörd med låg 
tusenkornsvikt. Tiffany har medelsen mognad och 
högst proteinhalt av de brokblommiga sorterna i 
provning. 

VITBLOMMIG
Vitblommig sort tas hem mot beställning

ANNIKA
Annika är ett mycket högavkastande foderkorn 
med relativt tidig mognad. Sorten har mlo-resis-
tens mot mjöldagg samt är nematodresistent mot 
havrecystnematod ras 1 och 2. Foderkorn levere-
ras i skörd och lagerleverans. Annika säljs i 800 kg 
storsäck.

SEVERI
Ett finskt mycket tidigt, friskt och stråstyvt 
6-radskorn. Sorten trivs på de flesta jordar, även 
de med lite lägre pH-värde. Severis tidighet gör 
sorten lämplig som förfrukt till höstraps. Foderkorn 
levereras i skörd och lagerleverans. Severi säljs i 
800 kg storsäck.

PROSPECT
Maltkornssort för KRAV-produktion. Sorten har 
en hög avkastning och ett stabilt strå. Prospect 
har mlo-resistens mot mjöldagg samt nematod-
resistent mot havrecystnematod ras 1 och 2. 
Prospect har retaivt hög proteinhalt. Sorten pas-
sar även utmärkt som foderkorn. KRAV-maltkorn 
levereras i skörd och lagerleverans. 
Prospect säljs i 800 kg storsäck.

LAUREATE
Maltkornssort för skörd och lagerleverans 2022. 
Laureate är marknadens högst avkastande malt-
kornssort. Sorten har god motståndskraft mot de 
vanligaste svampsjukdommarna. Laureate har även 
hög motståndskraft mot nematoder. Vi rekommen-
derar att tillväxtreglera maltkornet i stadie 37-49, 
vilket minskar risken för ax- och stråbrytning. Lau-
reate säljs i 800 kg storsäck och 50 kg småsäck.

SORTFÖRSÖK KORN L7-401 2016-2020
Skörd kg/ha Mognadstid Rymdvikt Råprotein Strålängd Stråstyrka

beh. led omr. D-F Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

Sort Relativtal Dagar g/l % cm %

Syntetisk mätare 8345 114 695 11,3 66 88
Laureate 101 115 691 11,1 66 84

Annika 104 112 696 10,8 66 87
KWS Irina 98 114 694 11,6 63 93

RGT Planet 99 113 702 11,2 68 85

SORTFÖRSÖK ÅKERBÖNA L7-613 2016-2020
Skörd kärna Mognadstid Råprotein Stjälklängd Stjälkstyrka Tkv

beh. led omr. D-F Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

Sort realtivtal dagar % cm % gram

Syntetisk mätare 4385 141 30,3 84 92 489
Tiffany 110 141 30,3 89 94 512
Gloria 88 141 32,4 80 88 427
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En vårrapshybrid ger drygt 10 % högre 
skörd jämfört med en linjesort. Hybriderna 
har även en påtagligt snabbare tillväxt och 
konkurrerar därmed bättre med ogräs.

LAGONDA
Hybridsort med hög oljehalt och avkastning i vårt 
område. Sorten har snabb vårutveckling och har 
mycket bra stjälkegenskaper. Utsädet är betat med 
Buteo Start som ger ett visst skydd mot rapsjord-
loppan fram till och med hjärtbladsstadiet.

Vid beställning tar vi fram blandningar av 
spannmål och trindsäd. Vi kan erbjuda både 
konventionell blandsäd och GEB-blandning 
(=Godkänd Ekologisk Blandning). Kontakta 
oss för mer information.

BLANDSÄD
Vid beställning tar vi fram blandningar med spann-
mål och trindsäd av KORN/ÄRT, HAVRE/ÄRT och 
KORN/HAVRE i 800 kg storsäck.

Vårraps Blandsäd 

ACTIVATE 
Mycket tidig sort som även passar i mindre gyn-
sammare majslokaler. Hög skörd för sin tidiga 
mognad med utmärkt fiberkvalitet och hög stär-
kelsehalt. Sorten har ett FAO-tal på 150. Levereras 
betad.

WIZARD 
Ensilagemajs i det tidiga segmentet med FAO-tal 
på 160. Sorten ger hög skörd och bra kvalitét även 
på något kärvare lägen. Levereras betad.

PINNCACLE
Medeltidig sort som förenar hög TS-skörd och 
hög stärkelsehalt på gynnsamma majslokaler för 
området. Sorten har ett FAO-tal på 180. Levereras 
betad.

Majs  är en värmeälskande gröda som trivs bäst på varma 
väldränerade jordar. Att välja en majssort med ett FAO-tal 
lämplig för odlingslokalen är mycket viktigt för att lyckas 
med kvalitén. Vi på Lagerhuset har valt de sorter vi anser 
lämpliga att odla i Västsverige.

  Majs

FAO-tal för majs
Majssortens FAO-tal är ett mått på tidigheten. 
En skillnad på 10 FAO-tal motsvarar 3–4 dagar 
senare eller tidigare skörd. Hög avkastningsför-
måga är kopplad till ett högt FAO-talet. Att väl-
ja en sort med högt FAO-tal kan därmed verka 
lockande men kan innebära att majsen inte hin-
ner mogna tillräckligt och majsen måste skördas 
med för låg TS- och stärkelsehalt med försäm-
rad kvalitet som följd. 

Om du har erfarenhet av majsodling och vet att 
majs går bra på din varma odlingslokal så välj en 
majssort med FAO-tal på 180. Har du en något 
kallare odlingslokal eller vill pröva att odla majs 
skall du välja en majssort med FAO-tal på 150. 

UTSÄDESREKOMENDATION MAJS
Varm lokal Kall lokal

Sådd plantor/m2 fpn/ha plantor/m2 fpn/ha

Tidig 8,0-9,0 1,7-1,9 6,7-7,5  1,4-1,6
Sen 7,0–8,0 1,5–1,7 6,0-7,0 1,3-1,5
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Vi tillhandahåller även ett brett 
sortiment av rena frön. 
OBS beställ i tid!

Vi  har ett brett sortiment av vallfröblandningar med beprövade arter 
och sorter vad beträffar användningsområde och skördeintensitet.

Konventionella 
vallfröblandningar

KAROLINA
Intensiv vallfröblandning för 3-4 skördar med hög 
avkastning och bra härdighet. Karolina rörsvingel ger 
ett breddat skördefönster med sin senare mognad 
jämfört med rörsvingelhybriden Hykor.
Timotej Dorothy/Lischka 45%
Rörsvingel Karolina 30%
Eng. rajgräs Kentauer 10%
Vitklöver Silvester 5%
Rödklöver 4% Taifun 4n + 6% Rozeta 2n 10%

HÖGLAND
Klassisk vallfröblandning. Bred och härdig bland-
ning som lämpar sig för 3-skördesystem.
Timotej Rhonia/Lischka 55%
Ängsvingel Praniza 20%
Eng. rajgräs Kentauer 10%
Rödklöver 4% Taifun + 6% Rozeta 2n 10%
Vitklöver Silvester 5%

RUTAKVARN LUSERN
Intensiv vallfröblandning med lusern för 3-4 skördar 
med hög avkastning och bra härdighet. Att bland-
ningen även innehåller röd- och vitklöver säkrar en 
jämn etablering av baljväxter. Lusern kräver ett 
pH runt 7 för att etablera sig väl.
Timotej Dorothy/Lischka 40%
Rörsvingel Karolina 20%
Eng. rajgräs Kentauer 10%
Lusern Radius/Creno (ympad) 15%
Vitklöver Silvester 5%
Rödklöver 4% Taifun 4n + 6% Rozeta 2n 10%

STABIL
Klassisk vallförblandning för 2-3 skördar och stort 
skördefönster med härdiga arter.
Timotej Rhonia/Lischka 60%
Ängsvingel Preval 30%
Rödklöver 4% Taifun 2n / 6% Rozeta 2n 10%

GRÄSVALL SLUTARP
Intensiv och härdig gräsvallsblandning för 3-4 skör-
dar. Passar alldeles utmärkt på rena mulljordar.
Timotej Rhonia 33%
Ängsvingel Valtteri 30%
Rörsvingel Karolina 32%
Ängsgröe Balin 5%

GRÄSVALL MULLJORD
Mulljordsblandning innehållande Ängsgröe som 
bildar en tät grässvål tålig för tramp och körning. 
Fungerar även utmärkt på fastmarksjord. Passar för 
2-3 skördar som ensilage eller hö.
Timotej Rhonia/Lischka 55%
Ängsvingel Valtteri 35%
Ängsgröe Balin 10%

GRÄSVALL HÖ (F130)
Gräsvallsblandning lämplig för hö och ensilagepro-
duktion med 2-3 skördar.
Timotej Rhonia/Lischka 60%
Ängsvingel Preval/Praniza 40%

BETESVALL (F140)
Flerårig betesvallsblaning som passar på de flesta 
jordar. Innehåller vitklöver för hög produktion och 
måttlig gödsling.
Timotej Lischka 15%
Ängsvingel Preval 25%
Eng.rajgräs Kentauer/Herbal 20%
Ängsgröe Balin 15%
Rödsvingel Reverent 15%
Vitklöver Silvester 10%

BETESVALL HÄST/FÅR
Mycket tramptålig betesfröblandning för flerårig 
betesvall. Sort och artvalet ger en betesvall med 
jämn tillväxt.
Timotej Lischka 25%
Ängsvingel Preval 25%
Eng.Rajgräs Herbal/Kentauer 20%
Rödsvingel Reverent 15%
Ängsgröe Balin 15%

GEV BLOMMANDE TRÄDA
Artrik blandning med 65% örter och 35% gräs. 
Godkänd enligt Jordbruksverkets regler för blom-
mande träda eller kantzoner. Flerårig blandning som 
genom sin mångfald gynnar pollinerande insekter.
Persisk (doft) klöver 10%
Blodklöver 10%
Rödklöver 15%
Honungsört 20%
Cikoria 10%
Rödsvingel 35%

FÅNG 520
Blandning med lågväxande arter för fånggröda, lång-
liggande trädor eller som skyddzoner.
Rödsvingel 90%
Vitklöver 10%

FÅNGGRÖDA ENGELSKT RAJGRÄS
Lättetablerad fånggröda med hög tillväxt.

FÅNGRÖDSVINGEL
Fånggröda med lägre tillväxt än Engelskt Rajgräs.

Om du inte hittar någon blandning i vårt sortiment 
som passar dina förutsättningar och krav så kan 
vi göra en egen skräddarsydd fröblandning åt dig. 
Minsta kvantitet är 300 kg för egen blandning. Vi har 
även ett brett sortiment med rena arter. Är det nå-
got i vårt sortiment som du saknar, kontakta oss på 
Lagerhuset. Vi förbehåller oss rätten att göra mindre 
justeringar beträffande sortval i vallfröblandningar-
na beroende på tillgång.
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GEV = 
Godkänd Ekologisk Vallfröblandning

Godkända ekologiska 
vallfröblandningar

HANDELSVAROR:

Allt inför vallsäsongen

Vi hjälper dig att få rätt 
handelsvaror inför 
vallsäsongen!

Kontakta Peter Darjung så 
hjälper han dig välja rätt!

Ett lyckat vallfoder!

Vi har plansilofolie, balplast och nät genom vårt 
sammarbete med Poly-produkter.
Komplettera med ett bra ensileringsmedel för att 
säkra vallfodrets kavlitet.

Delägarskapet i Spannex gör att Lagerhusets kun-
der har tillgång till ett utökat produktsortiment på 
handelsvaror. “Det innefattar allt från foder, salter 
och mineraler

GEV KAROLINA
Intensiv fröblandning för 3-4 skördar med hög av-
kastning och bra härdighet. Karolina rörsvingelhybrid 
ger ett breddat skördefönster med sin senare mog-
nad jämfört med rörsvingelhybriden Hykor. 
Timotej Lischka/Dorothy 45%
Rörsvingel Karolina 30%
Eng. Rajgräs Kentauer 10%
Rödklöver Taifun 4n/Rozeta2n 10%
Vitklöver Silvester/Sonja 5%

GEV HÖGLAND
Klassisk härdig vallfröblandning för 3 skördar.
Timotej Lischka/Dorothy 50%
Ängsvingel Preval/Praniza 20%
Eng. Rajgräs Kentauer 10%
Rödklöver Taifun4n/Rozeta2n 15%
Vitklöver Silvester/Sonja 5%

GEV LOCKATORP LUSERN
Intensiv vallfröblandning med lusern för 3-4 skör-
dar med hög avkastning och bra härdighet. Att 
blandningen även innehåller röd- och vitklöver säkrar 
en jämn etablering av baljväxter. Lusern kräver ett pH 
runt 7 för att etablera sig väl.
Timotej Lischka 40%
Rörsvingel Karolina 20%
Eng Rajgräs Kentauer 10%
Blåluzern Radius/Creno (ympad) 15%
Rödklöver Taifun4n/Rozeta2n 10%
Vitklöver Silvester/Sonja 5%

GEV GRÄSVALL MULLJORD
Mulljordsblandning innehållande Ängsgröe som 
bildar en tät grässvål tålig för tramp och körning. 
Fungerar även utmärkt på fastmarksjord. Passar för 
2-3 skördar som ensilage eller hö.
Timotej Lischka/Rhonja 55%
Ängsvingel Praniza/Valtteri 35%
Ängsgröe Balin 10%

GEV BETESVALL 
Flerårig betesvallsblaning som passar på de flesta 
jordar. Innehåller vitklöver för hög produktion och 
måttlig gödsling.
Timotej Lischka 15%
Ängsvingel Preval/Praniza 25%
Eng.rajgräs Kentauer/Matilda 20%
Ängsgröe Balin 15%
Rödsvingel Gondolin 15%
Vitklöver Klondike 10%

GEV FÅNG RV 85/15
Fånggrödeblandning som kombinerar maximal andel 
baljväxter (15 %) med lågväxande arter
Rödsvingel 85%
Vitklöver 15%

GEV GRÖNGÖDSLING RR 70/30
Gröngödslingsblandning med rödsvingel som kom-
pletterar rödklövern utan att konkurrera för mycket.
Rödsvingel 70%
Rödklöver 30%

GEV BLOMMANDE TRÄDA
Artrik blandning med 65 % örter och 35 % gräs. 
Godkänd enligt Jordbruksverkets regler för blom-
mande träda eller kantzoner. Flerårig blandning som 
genom sin mångfald gynnar pollinerande insekter.
Persisk (doft) klöver 10%
Blodklöver 10%
Rödklöver 15%
Honungsört 20%
Cikoria 10%
Rödsvingel 35%
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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 % kalium-
innehåll för kaliumgödsling främst till vall.

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. 

EKOVÄX 6-3-8-5: KRAV-godkänt gödselmedel för 
ekologisk produktion av potatis och köksväxter.

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 på vall. 

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

TIPS:
För bästa effekt skall EKO-gödningen myllas re-
jält (<5 cm) eller kombisås då näringen placerad 
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 så du enkelt kan komplettera ditt gödningssbehov.

YARABELA NS 27-4 AXAN: Axan är ett kvävegöd-
selmedel med 27 % kväve och 3,7 % svavelinnehåll 
anpassat för behovet i stråsäd och vall.

NS 27-4: Import NS från Achema eller Anwill med 
27,5 % kväve och 4,5 % svavelinnehåll anpassad 
för spannmåls- och vallodling.

YARABELA NS 24-6 SULFAN: Sulfan är en kvä-
veprodukt med högt svavelinnehåll anpassat till ol-
jeväxter och vall. 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 relativt lågt kaliuminnehåll.

GÖDNING i  25 KG SMÅSÄCK: 
Kalksalpeter, NPK 21-4-7 och NPK 11-5-18  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 gör att pro-
dukten 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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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 analyssvar hjälper vi dig med att tolka 
resultatet för att ge dig bästa rekommendationer om gödnings- och kalknings-
behov. Vi samarbetar med Hushållningssällskapet Väst och får svaren i mark-
kartering.se vilket ger oss ett bra redskap att rådgöra dina insatser. Proverna 
analyseras i aktoriserat labb på Logården i Grästorp.

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.

Tips att tänka på! 
• Standard är att ta 1 jordprov per hektar.
• Provtagning utförs i första hand på hös-

ten när tröskorna lämnat fält fram till tjä-
len kommit.

• Provtagning bör göras tidigast 1 månad 
efter tillförsel av mineralgödsel, och ti-
digast 1 år efter kalkning. Detta för att 
säkerställa att gödselkorn och kalk har 
hunnit lösas upp.

• Höga givor av framförallt organiska göd-
selmedel påverkar markkarteringsanaly-
serna

• Normalt provtagningsintervall är 10 år

Kalk
All  odling gör att jorden gradvis försuras. 
Vårt fuktiga klimat, nedfall av svavel och 
kväveföreningar, grödornas upptag och 
bortförsel av växtnäring, markandning samt 
användning av surgörande kvävegödselme-
del gör sammantaget att jorden försuras. 

Grödornas upptag av kväve och övriga näringsäm-
nen 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 kalkef-
fekt på 0,7 kg CaO per kg kväve. Hur sur jorden är 
mäts genom pH-värdet. Med kalkning motverkar du 
försurning genom att bibehålla eller höja pH-värdet. 

Hur mycket ska man kalka?
Hur mycket kalk man skall tillföra för att höja pH-vär-
det beror på jordens mål pH-värde. Mål-pH-värdet 
varierar beroende på jordens ler- och mullhalt. Kalk-
behovet finns uträknat i din markkartering och ut-
tryckt i ton CaO/ha. Jordbrukskalk innehåller cirka 
45 % CaO. 

Exempelvis om kalkbehovet är 2,0 ton CaO/ha går 
det åt ca 4,4 ton jordbrukskalk/ha för att nå rätt mål-
pH. 

Rätt giva?
Vi kan hjälpa dig att göra tilldelningsfil efter din 
markkartering när du beställer kalk hos oss. Vi leve-
rerar kalk i sammarbete med SMA-mineral.

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. Kalk 
som innehåller 12 % magnesium är Dolomitkalk.
Kalk med 4 % magnesium tas fram genom att man 
blandar vanlig jordbrukskalk med Dolomitkalk.

Kan jag sprida kalken själv?
För den som inte vill köra ut vanlig jordbrukskalk 
finns det en granulerade produkter från OMYA 
som sprids enkelt med gödningsspridare. Detta 
gör att du inte behöver anlita externa entreprenörer 
och kan köra när förhållandena passar dig. Snabb 
pH-förbättring och snabb respons hos grödan som 
kan vara ett bra komplement när du exempelvis har 
ettårsarrende eller behöver ”förstahjälpen” på ett 
visst område i fält.

Produkter:

OMYA Magnum 12Mg
OMYA Calciprill S14

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

växtnäring.
• Motverkar upptaget av giftiga tungme-

taller, exempelvis kadmium.
• Växtföljdssjukdomar missgynnas så 

som klumprotsjuka och klöverrotröta.
• Bakterielivet i jorden gynnas och svam-

par missgynnas.
• Baljväxternas kvävefixering förbättras.
• Förbättrar jordens struktur och od-

lingsegenskaper.
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Andreas Hernbo

0512-300 455
andreas@
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

Andreas Redebratt

0512-300 465
andreas.redebratt@
varalagerhus.se

Karl Delin

0512-300 459
karl@
varalagerhus.se

VI FINNS FÖR DIG

OCH DINA GRÖDOR
Varaslättens lagerhus har funnits sedan 1930. Idag 
ägs idag av ca 1950 lantbrukare i Västsverige och 
har fyra olika försäljningskontor på orterna Erikstad, 
Skövde, Tråvad och Vara. 

Du är alltid varmt välkommen att kontakta någon av 
våra säljare, så hjälper vi dig.

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


