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Ekogödsel Plus N14
LÄTTSPRIDD • PELLETERAD • HÖG KVÄVEHALT
Årets stora nyhet är Ekogödsel Plus N14. Med sin snabba tillgänglig
het är detta en unik produkt för den ekologiska gödselmarknaden!

Råvara: Blodmjöl och vinass.

Råvarorna är hämtad från blodmjöl, vilket anses vara den råvara

Struktur: Pellets.

från slaktindustrin som snabbast blir tillgänglig för grödan. Produkten
innehåller ingen fosfor och passar därför bra på gårdar som ligger högt
med sin fosforgödsling i växtodlingen. Produkten lämpar sig även väl att
använda som en proteingiva till vete. För att få bästa effekt är det viktigt
att mylla den, om man väljer att bredsprida produkten är det väldigt viktigt att större mängder regn kommer tätt inpå spridning för att produkten ska lösas upp och bli tillgänglig.
Prisskillnaden mellan fodervete och kvarnvete har historiskt aldrig
varit så stora som den är nu. Trenden just nu går mot större överskott
av foderspannmål och mer begränsad mängd kvarnvete på marknaden. Så länge trenden med överskott på foderspannmål finns kvar
så är det väldigt viktigt för odlingsekonomin att klara av att uppnå de
proteinkrav som spannmålshandlarna har. Vid en skörd på 5 ton och
så lönar det sig att proteingödsla till en prisdifferens på 60 öre/kg eller
mer mellan kvarnvete och fodervete. Ofta fås även en skördeökning
med en senarelagd gödsling som inte är beaktat i tabellen nedan. Ju
större skörd som står på fältet, desto viktigare är det att klara proteinet.
Vid höga skördar krävs det en mindre prisskillnad mellan fodervete och
kvarnvete för att göra det lönsamt att gödsla. Se tabellen nedan:
Skörd kg/ha
3000 kg/ha
4000 kg/ha
5000 kg/ha
6000 kg/ha
7000 kg/ha
8000 kg/ha
9000 kg/ha

kr/kg
1,00
0,75
0,60
0,50
0,43
0,38
0,33

Tabellen visar vid vilken
prisskillnad mellan
fodervete och kvarnvete
där man når break even
med en extra gödsling
på drygt 40 kg N i form
av N14.
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Användningsområde: Spannmål,
oljeväxter och rotfrukter.
Spridning: Såmaskin, centrifugalspridare, rampspridare.
Rekommenderad giva:
300–1 000 kg/ha.
Förpackning: Storsäck 900 kg.
Vi betalar SvepRetur-avgift.
Lagring: Lagras inomhus på torrt
underlag, får ej utsättas för väta.
Max 2 säckar högt.
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