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Den här säsongen har varit speciell i 
många avseenden och andelen vårsäd 
kommer att vara större än på länge. 
Biogödsel är ett fullgödselmedel med 
nödvändigt innehåll av kväve, fosfor, 
kalium och svavel samt alla viktiga 
mikronäringsämnen och passar därför 
utmärkt för vårspridning. 

Att tänka på inför spridning i vårsäd 
innan sådd är att se till att harva ner 
biogödseln så att ammoniumjonerna 
får god jordkontakt. Då vårsäden har 
en kortare växtsäsong än höstgrödor är 
det viktigt att sprida biogödseln så tidigt 
som möjligt för bästa kväveeffekt, även 
i växande gröda. 

För dig som har vallar passar biogödseln 
extra bra med tanke på dess innehåll 
av kalium. Vid spridning av biogödsel 
där slakterirester använts som substrat, 
tänk på att det är 3 veckors karens från 
spridning till skörd, och 6 veckors ka-
rens från spridning till betessläpp.  

Prata gärna med din rådgivare om hur 
din gödslingsstrategi ska se ut med 
större andel vårsäd.

Är du intresserad av extra volymer eller 
vill bli ny kund, ta kontakt med den hos 
oss som är kundansvarig i ditt område 
(www.biototal.se/kontakt).

Nya kundansvariga

God tillströmning av kunder har gjort 
att vi i dagsläget rekryterar 2-3 medar-
betare till företaget. Tjänsterna kommer 
utgå från Linköping i första hand. 

Johan Thrap Olsen och Roland Grimmark 
tar över alla kunder i områdena kring 
Linköping och Jönköping. 

Månadens profiler är lantbrukaren Jan 
Andersson och sonen Rickard på gården 
Trojenborg i Mantorp. Jan driver lant-
bruket på dryga 260 ha och får mycket 
hjälp av Rickard som har maskinsta-
tionen JR Energientreprenad. 

Jan har tagit emot slam sedan 2007. 
- Det har gjort stor skillnad! Bättre 
struktur och kraftigare grödor, säger 
Jan. 

I slutet av 2011 stod gödselbrunnen på 
4200 kubik klar och 2012 spreds den 
första omgången med biogödsel. 
- Jag har i stort sett halverat inköpen av 
mineralkväve tack vare biogödseln och 
slammet.

Månadens profiler

Läs mer om oss på 
www.biototal.se 
eller på 
www.facebook.
com/biototal

Biogödsel i vårbruket
Om du är intresserad av att spetsa din 
biogödsel eller stallgödsel med ammo-
niumsulfat har vi just nu ett bra pris på 
1350 kr/ton exklusive frakt. Det ger ett 
pris på 6,43 kr/kg N exklusive frakt.

Spetsning med Ammoniumsulfat

Ett längre report-
age från Trojenborg 
finns på vår webb-
plats. 


