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Bilder 2018



Kostnader för gödsling, gödselpriser(Kaskärr Grönsaker Ab, Mikael 

Söderholm) 

• Fertiplus 200 euro/t + moms 24%

• Ekogödsel Plus ca 400 euro/t + moms 24% 

• Feriplus vätska 1800 euro/1000 liter + moms 24%

Dessa priser är hemma på gården i södra Finland

Använd mängd till olika led, kostnad/ha:
• Ekogödsel 80 kgN => 1 000kg/ha (1t/ha*400€/t=400€/ha)
• Ekogödsel 40 kgN => 500kg/ha (0,5t/ha*400€/t=200€/ha)
• Fertiplus 80 kgN => 2 000kg/ha (2t/ha*200€/t=400€/ha)
• Fertiplus 40 kgN = 1 000kg/ha (1t/ha*200€/t=200€/ha)
• Fertiplus 40kgN + bladgödsel, Fertiplus vätska, i blomningen = 1 000kg/ha + vätska 20l/ha 

(20l/ha*1,8€/l =36€/ha + 200€/ha = 236€/ha
• Ekogödsel 40 kgN + bladgödsel, Fertiplus vätska, i blomningen = 500kg/ha + vätska 20l/ha 

(36€/ha + 200€/ha = 236€/ha
• Ogödslad + bladgödsel 20l/ha=> 20l/ha*1,8€/l =36€/ha
• Ogödslad + bladgödsel 40l/ha=> 40l/ha*1,8€/l =72€/ha
• Ogödslad = 0€/ha



Markkartering 2018

Datum 22.5.

Ca 2920

P 6,8

K 270

Mg 620

S 8,3

Cu 7,5

Mn 15

Zn 2,7

22.5. togs ett grundprov från skiftet innan gödsling. 

Jordarten var mullhaltig MoLera, pH 6,8

Datum 22.5.

Ca 4000

K 2600

Mg 5600

P 260

Näringsförråd 
(mg/l): 

Provtagningsdag 22.5.

Lösl. Nitrat (NO3-N) 6,75

Kväve am. (NH4-N) 3,00

Kväveanalys (mg/l): 



Kvävemätningar i ekogödslingsförsöket, N-sensor

• Växterna har inte tagit upp så mycket kväve som de borde pga torkan och den pelleterade gödseln har heller inte mineraliserats som den 
ska då den behöver mycket fukt till det. Demoförsöket gödslades 22.5. och mellan gödslingstillfället och första mätningen 14.6. hade 
försöket endast fått ca 10 mm regn, fram till nästa mätning 28.6. hade det regnat ca 20 mm till och inför sista mätningen 5.7. kom det 
ytterligare ca 25 mm regn.



Analysresultat, skördeavkastning



Skördevariationen rutvis...



Lönsamhet

• Ett förenklat exempel på uträkning av lönsamhet, såhär gjorde vi
• Försäljning till Fazer som brödvete

• Priset räknas ut med grundpris +/- kvalitetsprissättning enligt analysen

• Priset/ton tas gånger skörden och 
minskas sedan med 
gödslingskostnaderna







Grundpriset korrigerades med 
kvalitets tillägg/avdrag...



Detta togs inte i 
beaktande i detta 
exempel...



Lönsamhet?!
Försäljning till Fazer (moms 0%)

Försäljning (moms 0%) –
gödselkostand (moms 0%) =>


