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Vultus breddar marknaden med analys av sockerrör – 

efter framgångsrika fältstudier 

 
Vultus AB (”Vultus” eller ”Bolaget”) utökar plattformen med analys och 
rekommendationer för sockerrör. Vultus har under växtsäsongen 2022 bedrivit 
framgångsrika fältstudier tillsammans med odlare, vilka resulterat i högre avkastning 
på skörd och stora besparingar i gödningsmedel. Sockerrör är en av världens mest 
odlade grödor och öppnar upp för en stor marknad med samarbetspartners, 
framförallt i Asien.  
 
Vultus adderar nu sockerrör till analysplattformen, vilken ger kunder och partners möjlighet att 
optimera skördevolym och avkastning samt minska insatsvaror som kväve. Bolaget har via 
framgångsrika fältstudier, under fem gödningscykler, uppvisat en minskad andel kvävetillförsel 
(kg/ha) med 42 procent och en ökning av avkastningen (ton/ha) med 9 procent samt besparingar på 
utsläpp av växthusgaser (kg/ha) med 29 procent.  

 
Sockerrör är en av världens mest odlade grödor med över en miljard ton som skördas varje år.1 Likt 
andra grödor använder majoriteten av jordbrukarna jämna doser av gödselmedel i flera 
gödslingscykler för att nå högre avkastning utan att ta hänsyn till variabiliteten i fälten. Med Vultus 
analysverktyg skapas specifika rekommendationer för varje del av fältet, med hänsyn till variationer, 
vilket ger högre skördar med mindre insatsvaror samtidigt som koldioxidavtrycket från 
jordbruksmetoderna begränsas.   
 
”Det är väldigt glädjande att kunna utöka vår plattform med analyser av sockerrör. Fältstudierna har 

varit väldigt framgångsrika och vår plattform har bidragit till högre avkastning på skörd samtidigt 

som vi halverar kvävetillförsel. Resultaten kommer öka intresset för Vultus plattform och vi ser stora 

möjlighet för partnerskap, framförallt i Asien där vi för dialog med flera stora aktörer på marknaden.” 

säger Per Karlsson, VD för Vultus. 

 

Läs mer om Vultus fältstudier via denna Vultus 

 
För mer information om Vultus, vänligen kontakta 
Per Karlsson, VD Vultus AB 
Telefon: +46 (0) 70-001 97 01 
E-post: per.karlsson@vultus.se 
Hemsida: www.vultus.se 

 

 
About Vultus – vultus.se 
Vultus take hi-tech research and satellite data down to earth, offering farmers large fertilizer savings 
and better yields through precision farming. All based on facts and solid analysis, all understandable 
and ready to put into practice. Vultus is the farmer's eye in the sky - providing forecasts, intel and 
warnings in all kinds of weather, 24/7/365 - giving growers a crystal ball for an accurate heads up on 
their business. 
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