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Varaslättens Lagerhus
- för Dig och Dina grödor -

Varaslättens Lagerhus bedriver spann-
målshandel, 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 vad vi på 

Lagerhuset rekommenderar dig att odla våren 2023!

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 i Tråvad eller hos externa samar-
betspartners. 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  



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.

Övriga riktvärden för gödsling hittar du i Höstutsä-
desguiden.

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 1,4 ha

(tabellen ovan är uträknad med 95 % grobarhet)

Riktvärden för kvävegödsling
Rekommenderad kvävegiva i kg N/ha. Gäller för mineraljord och med förfrukt stråsäd

(källa: Jordbruksverket)

skörd

gröda 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Höstvete bröd 105 125 145 165 185 205 225 245

Höstvete foder 110 125 140 155 170 185 200 215

Rågvete/höstkorn 95 115 135 150 165 180

Råg 80 100 120 135 140 145

Vårvetea) 125 145 165 185 205

Korn fodera) 50 75 90 105 120 135

Korn malta) 75 90 105 120 135

Havrea) 45 65 85 100 115

a) Givorna till vårsäd avser radmyllning av gödsel. Vid bredspridning kan givan ökas med cirka 10 kg N/ha 
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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. 

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 stark efterfrågan 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
Vit 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
Vit grynhavresort med hög rymdvikt och stabil 
skörd. Sorten kan levereras både i skörd och i la-
gerleverans. Symphony säljs i 700 kg storsäck och 
till konventionell odling även i 25 kg småsäck.

LION
Gul grynhavresort med särskilt hög avkastning 
och bra kärnkvalite. Sorten har högst rymdvikt av 
provade sorter samt en medelstor kärna. Lion har 
en homogen kärnsammansättning vilket passar 
extra bra i grynproduktion. Sorten kan levereras 
både i skörd och i lagerleverans. Lion säljs i 700 kg 
storsäck och i småsäck.

FERRY
Vit grynhavresort med mycket hög avkastning. 
Sorten har bra rymdvikt och stråstyrka. Ferry och 
Symphony har samma förädlare. Leverans både 
i skörd och i lagerleverans. Ferry säljs i 700 kg 
storsäck.

SORTFÖRSÖK HAVRE L7-501 2017-2021
skörd skörd mognad rymdvikt strålängd stråstyrka tkv

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

sort relativtal relativtal dagar g/l cm % g

syntetisk mätare 7665 7256 109 558 86 80 39,7
Lion 102 102 109 569 84 79 40,2

Ferry 100 101 110 552 90 80 41,8
Symphony 100 100 109 562 90 79 43,5

Galant 98 98 110 563 85 81 36,1

SORTFÖRSÖK VÅRVETE L7-301 2017-2021
skörd falltal mognad råprotein strålängd stråstyrka

beh. led omr. D-E Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

sort relativtal sek. dagar % cm %

syntetisk mätare 7972 350 115 13,3 81 87
Quarna 82 344 112 15,9 79 89
Sibelius 103 363 114 13,8 74 86

EKOLIGISKA SORTFÖRSÖK HAVRE 2017-2020
skörd mognad rymdvikt strålängd stråstyrka ogräs tkv

beh. led Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

sort relativtal dagar g/l cm % g/m2 g

mätare Galant 4677 106 570 77 91 192 35,2
Symphony 106 106 568 80 93 172 41,2

Ferry* 109 107 569 73 91 171 40,7
* Ferry säljs först 2024 av ekologiskt utsäde
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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.

TIFFANY
Brokblommig sort som förenar hög skörd med låg 
tusenkornsvikt. Tiffany har medelsen mognad och 
högst proteinhalt av de brokblommiga sorterna i 
provning. Tiffany säljs i storsäck packad med utsä-
de till två hektar.

FERNANDO
Vitblommig tanninfri åkerböna med stabil skörd. 
Sorten har något senare mognad och en mycket 
hög proteinhalt. Fernando säljs i storsäck packad 
med utsäde till två hektar.

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 ras 2. Foderkorn 
levereras 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
Malt- eller foderkornssort för KRAV-produktion. 
Sorten har bra avkastning och ett stabilt strå. 
Prospect har mlo-resistens mot mjöldagg samt 
nematodresistent mot havrecystnematod ras 1 och 
ras 2. Prospect har relativt hög proteinhalt. 
KRAV-maltkorn levereras i skörd och lagerleverans. 
Prospect säljs i 800 kg storsäck.

LAUREATE
Vår maltkornssort för skörd och lagerleverans. 
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. 
Laureate säljs i 800 kg storsäck och i småsäck.

SORTFÖRSÖK KORN L7-401 2017-2021
skörd skörd mognad rymdvikt råprotein strålängd stråstyrka

beh. led omr. D-E Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

sort relativtal relativtal dagar g/l % cm %

syntetisk mätare 7947 7657 112 691 11,5 64 87
Laureate 101 101 112 689 11,4 65 85

Annika 104 104 110 693 11,1 64 83

SORTFÖRSÖK ÅKERBÖNA L7-613 2017-2021
skörd mognad råprotein stjälklängd stjälkstyrka tkv

Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

sort realtivtal dagar % cm % gram

syntetisk mätare 4672 139 30,8 80 90 471
Tiffany 107 138 30,9 82 93 488

Fernando 93 140 32,3 80 82 467

SORTFÖRSÖK ÄRTA L7-610 2017-2021
skörd mognad råprotein höjd vid skörd stjälkstyrka tkv

Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige Sverige

sort realtivtal dagar % cm % gram

mätare Ingrid 4937 108 22,2 67 89 294
Bagoo 107 108 22,3 68 83 250
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En vårrapshybrid ger drygt 10% högre skörd 
jämfört med en linjesort. Hybriderna har 
även en påtagligt snabbare tillväxt och kon-
kurrerar 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. Vårraps 
säljs i förpackning med 2,1 milj frö vilket räcker till 
1,4 hektar.

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 

EMMERSSON 
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

Vad är FAO-tal?
FAO-talet anger tidigheten hos respektive majs-
sort. Ju lägre FAO-tal desto tidigare mognar 
majsen. Vilket FAO-tal som passar på respektive 
odlingsplats varierar beroende på hur odlings-
platsen är belägen. På lite kallare odlingsplatser 
eller sådden riskerar bli sen kan ett FAO-tal på 
160 fungera medan en varmare plats kan ha ett 
FAO-tal på upp till 180. Hög avkastningsförmå-
ga är kopplad till ett högt FAO-talet. 

Att välja en sort med högt FAO-tal kan därmed 
verka lockande men kan innebära att majsen 
inte hinner mogna tillräckligt och majsen måste 
skördas med för låg TS- och stärkelsehalt med 
försämrad kvalitet som följd. 

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. Rörsvingeln Karolina 
ger ett breddat skördefönster med sin något senare 
mognad.
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 som levererar 
hög proteinhalt. Lämpar sig för 3-4 skördesystem. 
Blandningen innehåller även röd- och vitklöver vilket 
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 även alldeles utmärkt på rena mulljordar.
Timotej Rhonia 33%
Ängsvingel Valtteri 30%
Rörsvingel Karolina 32%
Ängsgröe Balin 5%

GRÄSVALL MULLJORD
Mulljordsblandning innehåller även 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/Matilda 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 Kentauer/Matilda 20%
Rödsvingel Reverent 15%
Ängsgröe Balin 15%

BLOMMANDE
Artrik blandning med 65% örter och 35% gräs. God-
känd enligt Jordbruksverkets regler för mellangröda, 
blommande träda eller kantzoner. Blandningen är 
godkänd i ekologisk odling. Flerårig blandning som 
genom sin mångfald gynnar pollinerande insekter.
Persisk (doft) klöver 10%
Blodklöver 10%
Rödklöver 10%
Honungsört 20%
Cikoria 15%
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.

RÖDSVINGEL
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.

12 13

V
S
G

Å
Ä
U

R
D
I

U
E
D

T
S
E

2 0 2 3

V
S
G

Å
Ä
U

R
D
I

U
E
D

T
S
E

2 0 2 3



GEV = 
Godkänd Ekologisk Vallfröblandning

Godkända ekologiska 
vallfröblandningar

HANDELSVAROR:

Allt inför vallsäsongen

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”

Vi hjälper dig att få rätt 
handelsvaror inför 
vallsäsongen!

Kontakta Peter Darjung så 
hjälper han dig välja rätt!

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/Rhonia 50%
Ängsvingel Preval/Praniza 20%
Eng. Rajgräs Kentauer 10%
Rödklöver Taifun4n/Rozeta2n 15%
Vitklöver Silvester/Sonja 5%

GEV LOCKATORP LUSERN
Intensiv vallfröblandning med lusern som levererar 
hög proteinhalt. Lämpar sig för 3-4 skördesystem. 
Blandningen innehåller även röd- och vitklöver vilket 
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 innehåller även 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/Rhonia 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 Reverent 15%
Vitklöver Klondike 10%

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

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

BLOMMANDE
Artrik blandning med 65 % örter och 35 % gräs. 
Godkänd enligt Jordbruksverkets regler för mellang-
röda, blommande träda eller kantzoner. Blandningen 
är godkänd i ekologisk odling. Flerårig blandning som 
genom sin mångfald gynnar pollinerande insekter.
Persisk (doft) klöver 10%
Blodklöver 10%
Rödklöver 10%
Honungsört 20%
Cikoria 15%
Rödsvingel 35%
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YaraMila 22-6-6: Bra som startgiva på jordar med 
lågt fosforinnehåll och normalt kaliuminnehåll.

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

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

YaraMila 22-0-12: Ett NK-gödselmedel med balan-
serad svavelhalt. Används till återväxtgödsling i vall 
samt till spannmål och förstaskörd i vall då fosfor 
inte behövs.

YaraMila PROMAGNA 8-5-19: Används till grund-
gödsling av potatis och grönsaker med måttligt kvä-
vebehov. Produkten innehåller en bredd av mikronä-
ring och är klorfri.

YaraMila PROMAGNA 11-5-18: Används till grund-
gödsling av potatis och grönsaker med större kvä-
vebehov. Produkten innehåller mikronäring och är 
klorfri.

Övriga produkter:

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. 

PATENTKALI K25 (Kalimagnesium): 
Ett klorfritt kaliumgödselmedel innehållande 25% 
kalium, 6% magnesium och 18% svavel. KRAV-god-
känt gödselmedel.

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

POLYSULPHATE: 
Är klorfattig och anpassad för potatis och grönsa-
ker. Innehåller kalium, svavel, magnesium och även 
kalcium.

KIESERIT: 
Magnesium- och svavelhaltigt gödselmedel för jor-
dar med lågt magnesiumtal. Ger en snabb effekt 
och kan användas till alla grödor.

KALIUMSULFAT K42: 
Ett klorfattigt kaliumgödselmedel innehållande 
41,5% kalium, 0,7% magnesium och 18% svavel.

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

KOPPARSULFAT Cu25: 
En kopparprodukt innehållande 25% Cu, vilken 
passar att koppargödsla lättjordar och mullrika jor-
dar som oftas lider kopparbrist. 25 kg Kopparsulfat 
ger ca 6 Kg Cu/ha. Koppar finns i 25 kg småsäck.

UREA N46: En kväveprodukt innehållande 46% 
kväve och finns i 25 kg småsäck.

EKOVÄX 8-3-5-3: KRAV-godkänt gödselmedel för 
ekologisk produktion av spannmål och oljeväxter.

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. Med tanke på osä-
kerhet i marknaden så reserverar vi oss för att alla produkter inte kommer att 
finnas tillgängliga.

N-produkter:

KALKSALPETER (YaraLiva N15,5): Kalksalpeter 
innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför 
en högre kväveeffektivitet och snabbare effekt än 
andra kvävegödselmedel.

AXAN (YaraBela NS 27-4): 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.

SULFAN (YaraBela NS 24-6): Sulfan är en kväve-
produkt med högt svavelinnehåll anpassat till olje-
växter, men passar även i vall då P och K tillförs med 
annan gödning eller stallgödsel.

NPK-produkter:

YaraMila RAPS 17-5-10: Ett P- och K-starkt göd-
selmedel speciellt anpassat för oljeväxter och kål. 
Innehåller extra mycket svavel och bor samt en min-
dre mängd magnesium.

YaraMila HÖST 8-10.5-20 Mn: Nivån av och rela-
tionen 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 problematiska på grund av lucker jord eller 
högt pH.

YaraMila HÖST 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 20-5-10: Passar till spannmål och vall på 
jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliu-
minnehåll.

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

 exakt innehåll se hemsida: 
www.varalagerhus.se/vaxtnaring
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Markkartering
Här presenterar vi de vanligaste markkar-
teringspaketen vi erbjuder. Efter att du fått 
tillbaka dina svar från analysen hjälper vi dig 
gärna med att tolka resultatet för att ge dig 
bästa rekommendationer om gödnings- och 
kalkningsbehov.

Vi samarbetar med Hushållningssällskapet Väst 
och proverna analyseras i aktoriserat labb på 
Logården i Grästorp. Svaren på analysen regisreras 
på markkartering.se vilket ger oss ett bra redskap 
att tex göra tilldelningsfiler osv.

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

Tips att tänka på!
• Standard är att ta 1 prov per hektar
• Provtagning utförs i första hand på hösten när 

tröskorna lämnat fält fram till tjälen kommit
• Provtagning bör göras tidigast 1 månad efter 

tillförsel av mineralgödsel, och tidigast 1 år efter 
kalkning. Detta för att säkerställa att gödselkorn 
och kalk har hunnit lösas upp

• Höga givor av framförallt organiska gödselme-
del påverkar markkarteringsanalyserna

• Normalt provtagningsintervall är 10 år

Kalk

Här listar vi några av de positiva effekterna med 
kalkning:

• Rätt pH-värde ökar tillgängligheten av växtnä-
ring 

• Motverkar upptaget av giftiga tungmetaller, ex-
empelvis kadmium

• Växtföljdssjukdomar missgynnas så som klum-
protsjuka och klöverrotröta

• Bakterielivet i jorden gynnas och svampar miss-
gynnas

• Baljväxternas kvävefixering förbättras
• Förbättrar jordens struktur- och odlingsegen-

skaper

Kalkning är ofta positivt för odlingen, samti-
digt som det förbättrar jordens egenskaper. 
Ett bra kalktillstånd gör det lättare att bear-
beta jorden och ger en bättre rottillväxt på 
vissa jordar.

Det finns kalkprodukter med naturligt ursprung och 
kalkprodukter som är biprodukter från industriella 
processer, till exempel Mesakalk från pappersmas-
saindustrin.

Den vanliga kalken, som baseras på främst kalk-
sten innehåller omkring 50 procent CaO. Dolom-
itkalk är en specialkalk som dessutom är rik på 
magnesium. Kross är i förhållandevis billigt och 
utnyttjandet är långsammare, medan mjöl är dyrare 
men ger verkan nästan omgående, dvs ett högre 
kalkvärde år 1.

Strukturkalk och ”vanlig” kalk är två skilda saker. 
Vanlig kalk höjer pH men har ingen struktureffekt, 
medan strukturkalk är bränd eller släckt kalk som 
är fri att reagera med lerpartiklarna och på så sätt 
skapa en god struktur på din lerjord.

För den som inte har möjlighet att köra ut vanlig 
jordbrukskalk finns det granulerade produkter från 

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.

OMYA som sprids enkelt med gödningsspridare. 
Detta gör att du inte behöver anlita externa entre-
prenörer 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 ettåriga arrende eller behöver ”för-
stahjälpen” på ett visst område i fält.

Vara Lagerhus samarbetar med Mewab som leve-
rantör av kalkprodukter.

OMYA KALK 
OMYA Calciprill 52,0
OMYA Sulfoprill 14 45,0 14,0
OMYA Magnum 12 55,0 12,0

600 kg storsäck

MEWAB KALK 
CaO% Mg% S%

MEWAB Standard 48,0
MEWAB Standard Mg4 42,5 4,2
MEWAB Standard Mg12 29,0 12,0
MEWAB Struktur (LOVA) 50,0
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Andreas Hernbo

0512-300 455
andreas@
varalagerhus.se

Peter Larsson

0512-300 454
peter@
varalagerhus.se

Annette Jacobsson 

0512-300 468
annette.jacobsson@
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

Marcus T. Lundmark

0512-300 453
marcus.lundmark@
varalagerhus.se

VI FINNS
För Dig & Dina

Grödor
Varaslättens Lagerhus bildades 1930 och är en 
ekonomisk förening ägd av ca 1950 medlemmar 
som är spannmålsproducenter i västra Sverige. 

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

Lagerhusgatan 4, 534 34 Vara | 0512-300 450
info@varalagerhus.se | www.varalagerhus.se


