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Jordbruk och handelsträdgårdar är en kategori av återkommande kunder. 
Vi erbjuder dem avancerad analys och provtagning av odlingsbar mark. 
Ett gediget förarbete optimerar och säkerställer en god skörd. Vi hjälper 
våra kunder hela vägen och ombesörjer med all nödvändig dokumentation. 

I samarbete med våra kunder tar vi fram den idealiska miljön för specifika 
grödor och för känslig mark. Vi har rätt kompetens och utrustning för avan-
cerad provtagning. Avtal med ackrediterade laboratorier för snabba analyser av 
proverna är en självklarhet. Våra projekt dras inte i långbänk. Tiden är ofta en 
viktig faktor för många projekt i det här segmentet, inte minst i hanteringen 
av känsliga grödor. Vi erbjuder även täckning och förberedelse av våtmark till 
odlingsbara ytor. Ibland kan detta kräva tillförsel av nya jordmassor.

Optimerade odlingsjordar ökar förut- 
sättningarna för en bra skörd både på 

jordbruk och handelsträdgårdar.

www.agabsyd.se



Avstamp för plantering kan ibland kräva analys och prov-
tagning för att ge vissa grödor optimal växtmiljö. Utifrån 
analysresultaten avgör vi tillsammans med kunden hur 
vi bäst hanterar befintlig mark. Vi bistår, både med egen 
återvunnen jord eller specialblandningar för olika grödor.  
Vi erbjuder t. ex. regionalt tillverkad matjord som blan-
dats upp med sand och kompost. Rotogräsfri jord som är  
mineralgödslad och används  för plantering. Kompostjord 
som luckrar upp och berikar befintlig jord, eller special-
blandningar som Hasselfors Gardens sortiment av kvali-
tativa jordar för alla användningsområden. 

Delar av vår vackra ända av Sverige består av en del våt-
marker som potentiellt kan integreras och konverteras till 
odlingsbar mark. Dock omgärdas dessa projekt av en del 
regler och lagar som vi måste följa. Vi ombesörjer natur-
ligtvis med all dokumentation och expertis för denna typ 
av projekt. Regelverket förändras kontinuerligt och det 
krävs att man håller sig uppdaterad på rätt sätt.

ÅGAB tar emot schakt enligt fasta rutiner och ser sedan  
till att massorna sorteras och saneras. Kraven från myndig-
heterna är att man ska kunna spåra massornas ursprung, 
var de hamnar efter behandling på anläggningen och sedan 
vart de tar vägen ut till godkänd tipp plats. För mindre 
arbeten med begränsade mängder schakt, så utför vi prov-
tagningar och skickar dem till analys. 

ODLINGSBARA VÅTMARKER

SANERADE JORDMASSOR

RÄTT JORDMÅN TILL RÄTT GRÖDA
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