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Biogödselreportage

Gilla oss på Facebook så får 
du våra nyheter direkt i 
din feed. 

Du hittar våra kontaktuppgifter och 
mer om oss på www.biototal.se

Här träffar du oss i sommar!

Spannmålsodlarföreningens årsmöte, 
31 maj-1 juni i Tällberg

Fältvandring med Spannmålsodlar-
föreningen och Fröodlarföreningen, 
11 juni, Nybble Gård, Vintrosa

Almedalen, 2 juli, East Sweden 
Garden

Brunnby lantbrukardagar, 3-4 juli, 
Brunnby gård

För mer lokala fältvandringar, håll ut-
kik på vår webbplats och på Facebook. 

Den här månaden bör-
jar vi en reportageserie 
om Biogödsel! Först ut 
är Hans Stenström på 
Bråborg. I kommande 
nyhetsbrev kommer 
Lennart Petersson och 
Magnus Börjeson samt 
rådgivare Arvid Lindgren 
på Lovanggruppen ge sin 
syn på gödselmedlet. 

Under 2012 anlade Biototal ett antal 
slamförädlingsförök i Mellansverige, 
med målet att ytterligare förädla samt 
minska lukten under tiden slammet 
ligger på långtidslagring. Försöken 
sker i samarbete med ett av Sveriges 
största reningsverk, Käppalaverket. 
Under 2013 startar vi upp fler försök 
med syfte att skapa en attraktiv 
produkt. 

Slamförädlingsförsök

Biototal har god tillströmning av 
kunder och därför söker vi nu en ny 
kundansvarig i Region väst. 

En annons kommer inom kort att 
finnas tillgänglig på vår webbplats.

Vi rekryterar i väst



Biogödsel är ett ”grönt fullgödselmedel” som 
bland annat innehåller makronäringsämne-
na kväve, fosfor, kalium och svavel samt viktiga 
mikronäringsämnen och organiskt material. En 
stor del av kvävet i biogödsel är i form av ammo-
nium, vilket är ett resultat av rötningsprocessen. 
Den höga andelen ammoniumkväve gör biogöd-
sel till ett gödselmedel med snabb kväveverkan, 
det betyder att kvävet kommer grödan snabbt till 
godo.

Ytterligare en fördel med biogödsel är dess mull-
höjande effekt, innehållet av organiskt material är 
visserligen ofta lägre än i stallgödsel till följd av 
rötningen men det organiska materialet är å an-

dra sidan mer stabilt och kan därmed höja jordens 
mullhalt och förbättra strukturen rejält. 
    
Biogödsel är ett bra val till vall med tanke på dess 
innehåll av kalium. Även för höstraps finns stora 
fördelar då raps redan på hösten har ett stort behov 
av kväve, fosfor, svavel och mikronäringsämnen 
för att stärka övervintringsförmågan. Ett fullgöd-
selmedel som biogödsel har därmed potential att 
öka avkastningen ytterligare eftersom grunden 
till rapsskörden läggs redan med gödslingen på 
hösten.  

 Text och bild: Camilla Söderberg
Vid frågor, kontakta: Julia Fransson

julia.fransson@biototal.se, 073-2010123

Hans Stenström är ekologisk lantbrukare och 
driver gården Bråborg med 250 ha växtodling och 
80 dikor med kalvar samt ungdjur som hjälper till 
att hålla gårdens naturbetesmarker öppna. I väx-
todlingen ingår vall till djuren samt höstraps, höst-
vete och timotejfrö. Hans började med biogödsel 
under 2011 och byggde en brunn med en kapacitet 
på ca 2000 kubikmeter.

- Jag ville trygga gårdens näringstillförsel och 
främst tillgången till lättillgängligt kväve.

Biogödsel sprids i timotejfrö, höstraps och höst-
vete. Spridningen sker främst på våren men till 
höstrapsen ges första givan redan på hösten. 

Hans sprider biogödsel med en självgående 
spridare, en tjänst som han köper in. Det leder 
till att tillgängligheten påverkar när grödorna kan 
gödslas vilket så klart inte är helt optimalt. Hans 
ser utvecklingspotential i spridningstekniken; 

ekipagen är på ca 40 ton.  Men Hans är en positiv 
biogödselanvändare:

- Biogödseln är tillförlitlig, det som är extra bra 
är att största delen av kvävet är direkt växttill-
gängligt. 

Biogödselspecial

“Biogödsel är tillförlitligt”




