
Se baksidan för våra utsädessorter eller besök www.vallbergalantman.se

Varmt 

välkomna till 

oss på Vallberga 

Lantmän

Glenn Kaufeldt 
(växtodling) 0430-162 36

Peter Hansson 
(växtodling) 0430-162 17

Elna Svensson 
(diesel, plast) 0430-162 04

Sofie Hultin 
(transport) 0430-162 37

Lukten av nybearbetad jord, fågelkvitter i skyn och värmande solstrålar i ansiktet  
kommer snabbare än vi tror. Det är med spänning vi ser fram mot vårsådden 2022. Våra 

egna utsädessorter i Nordic Seed Sweden är foderkorn Skyway och åkerböna Lynx.  
Inför vårsådd 2023 kommer vår egen nya kornssort Firefox. 

Kontakta gärna någon av våra säljare för att diskutera ditt sortval inför vårens sådd.

- Vi investerar för framtiden tillsammans med dig

VÅRUTSÄDE 2022
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Blommande stråk  Blommande stråk  gynnar pollinerande  
gynnar pollinerande  insekter. Våra egna 
insekter. Våra egna blandningar är  blandningar är  en hjälpinsats i  en hjälpinsats i  naturen.naturen.



Köpvillkor: Enhetsfrakt tillkommer på utsäde. Betalningsvillkor är den 30/5 2022. 
Dröjsmålsränta tillkommer efter förfallodatum. Vi har ingen returrätt på utsäde. 
Ring gärna om du får utsäde över, eftersom det kan finnas kunder som kan komma 
att behöva mer utsäde. Vi förmedlar den tjänsten. Vid behov av markkartering, 
kalk, diesel, växtnäring och växtskydd, kontakta Vallberga Lantmän.

Ansvarig utgivare är Vallberga Lantmän, info@vallberga.nu.

Följ oss på Facebook: Vallberga Lantmän Lantbruk

AVS: VALLBERGA LANTMÄN, LANTMANNAPLAN 5, 312 50 VALLBERGA

EKO Ring oss för information om sorter. 

VÅRKORN

n RGT Planet  (Maltkorn)

• Mycket hög avkastning  
 och medeltidig mognad
• Mjöldagg- och Nematodresistent
• God sjukdomsprofil

n Skyway  (Foderkorn)

• Högavkastande sort med stor kärna
• Motståndskraftig mot sjukdomar
• Långt strå och god stråstyrka

n Laureate  (Foderkorn/Maltkorn)

• Frisk med långt strå
• Blir maltkornssort 2023
• OBS! Kan endast levereras som  
 maltkorn i eftersäsong 2022

n Ellinor  (Foderkorn)

• Frisk
• Långt och stabilt strå
• Medeltidig sort

VÅRVETE

n Sibelius 
• Hög rymdvikt
• Frisk
• Utmärkta kärnegenskaper

n Diskett 
• Hög avkastning
• God motståndskraft mot sjukdomar
• God stråstyrka och stabilt falltal

VÅRRÅGVETE

n Milewo 
• Hög avkastning
• Långt strå och jämn kärnkvalitet
• Hög ogräskonkurrens

HAVRE

n Symphony
• Hög avkastning
• Goda stråegenskaper  
 och bra stråstyrka
• Bra kärnkvalitet

GRÖNFODER

n Ärt/Havre 
• Foderärt 51 %
• Havre 49 %
 
n Ärt/Korn
• Foderärt 51 %
• Korn 49 %

ÅKERBÖNA

n Lynx
• Hög avkastning med hög  
 proteinhalt
• Brokblommig
• Låg tusenkornsvikt

n Tiffany
• Låg tusenkornsvikt
• Hög proteinhalt
• Brokblommig

ÄRTOR

n Eso
• Foderärt
• Låg tusenkornsvikt
• Kan ej levereras i skörd 2022


