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Efterlängtade svenska försök visar på ökad avkastning för lantbrukare
som använder sig av Timac Agros produkter
Marknaden har under lång tid efterfrågat svenska oberoende försök vilket under 2017 genomförts
för flertalet grödor. Timac Agro kan med glädje dela med sig av resultaten som visar på ett
betydande högre skördenetto för lantbrukaren.
Under 2017 har oberoende försök utförda av Hushållningssällskapet och Agrolab utförts på höstvete,
höstraps, vall och potatis. Resultaten är nu inkomna på de tre förstnämnda och är entydigt positiva
vilket samspelar med resultaten från de internationella forskningsförsök som Timac Agro tidigare
lutat sig mot. Resultat från potatisförsök förväntas publiceras i början på nya året när Svensk Potatis
utfört sina tester på upptagen vara.
Höstrapsförsöken visade på en genomsnittlig
skördeökning om 400kg/ha vilket ger ett ökat
skördenetto med över 500kr/ha. Ett viktigt tillskott
för den ekonomiskt drivne lantbrukaren. Både
försök med Duofertil och PinKstart genomfördes
vilka gav likartade resultat.
Höstveteförsöken visade på de absolut starkaste resultaten där
den genomsnittliga skördeökningen gav närmare 1,5 ton/ha
gentemot konventionell strategi. I försöken användes Fertiactyl
Starter på tunna höstvetebestånd i Östergötland och Skåne.
Baserat på skörderesultaten så var det genomsnittliga
skördenettot på mer än 1 500kr/ha. Detta gör Fertiactyl Starter till
en väldigt intressant produkt för många lantbrukare som efter
årets tuffa höst lider av tunna höstvetebestånd.
Vallförsöken visade på en högre skörd med
Sulfammo från Timac Agro men det unika var trots
en större massa så bibehölls också energivärdet i
skörden. Vilket skiljer sig från andra
gödningsprodukter på marknaden och visar på
resultatet av biostimulering som finns i
produkterna. Omräknat till skördenetto så ger det
lantbrukaren 604kr/ha i extra intäkt.
VD Stefan Atterwall om försöksresultaten;
”- Vi har alltid varit väldigt trygga med våra produkter genom återkommande nöjda kunder och
utländska försök. Därför känns det extra bra att nu också få oberoende bekräftelse från svenska
försök att våra produkter skapar ett rejält mervärde för våra kunder”
För mer info kring 2017 års försök, vänligen kontakta VD Stefan Atterwall, telefon; 072 050 98 11
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