
Vill du bli en del av Biototal?
Vi på Biototal växer och söker därför nya 
kundansvariga inom lantbruk. Intresserad? 
Läs mer på vår hemsida.

Biototal – flera bolag i ett!
I juli bildades Biototal Miljösupport AB. 
Miljösupport kommer att hjälpa 
kommuner, företag och reningsverk 
med miljöarbete – för att förhindra att 
oönskade ämnen hamnar i vår miljö 
och i våra gödselmedel. Verksamheten 
var förut en del av Biototal 
Förnyelsebar Växtnäring AB – men har 
nu alltså blivit ett eget bolag.
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Kretsloppsgården Fransberg
Biototal har byggt en kretsloppsgård mellan 
Söderköping och Norrköping. Kretsloppsgården 
drivs som ett eget bolag och på gården kommer 
försök och utveckling kring tillvaratagande av 
restprodukter från samhälle och industri att äga 
rum. Växtodling, förädling av slam och rötrester 
samt spridning av växtnäring är några av de 
områden som kommer utvecklas på gården. 
Gården är även tänkt att vara ett centrum för 
kunskapsspridning och en samlingsplats för företag 
som arbetar med kretsloppslösningar.

Biototals första fältdemonstration
Under juni månad anordnades Biototals första 
fältdemonstration på kretsloppsgården Fransberg. 
Det var en solig dag och ett glatt gäng som fick ta 
del av hur Biototals produkter fungerar i fält.

Under fältförsöken testades produkterna flytande 
biogödsel, avvattnad biogödsel, biospets och 
ammoniumsulfat. Samtliga produkter och 
kombinationer gav en tydlig skördeökning jämfört 
med nollrutan i fältförsöken. 

Kvävespetsning
Dags att spetsa upp brunnens 
kväveinnehåll? Biototal har två 
spetsprodukter att erbjuda.

Biospets är ett indunstningskoncentrat 
som produceras vid Scandinavian 
Biogas anläggning på Södertörn. 
Produkten är flytande och har ett 
ammoniumkväveinnehåll på 16,5 
kg/ton samt innehåller kalium och 
svavel.

Ammoniumsulfat är en produkt som 
produceras på SSABs anläggning i 
Oxelösund och har ett 
ammoniumkväveinnehåll på 21 % och 
ett svavelinnehåll på 24 %. Håll utkik 
på vår hemsida efter kommande 
höstrabatter!

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

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

Sommarhälsning från Biototal
Vi på Biototal vill passa på att hälsa glad sommar och 
uppdatera våra kunder med vad som hittills har hänt 
under sommaren och vad som komma skall i höst.

http://www.biototal.se/

