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*Sillguano 
från 

Gullmarns Aktiebolag, 
Lindholmen. 

.__.v:.».__. . ›p

Med sillperiodens återkomst har ett värdefullt 

gödningsämne, på senare tider lifligt efterfrågadt. 
tillförts jordbruket. 

Kraftigt och användbart för de _flesta kultur- 
växter och hvilka jordarter som hälst, ådagalagdt 
genom flerfaldiga särdeles lyckade försök, har. 
detta värdefulla gödningsämne funnit en synner- 
ligen stor afsättning på utlandet. 

Äfven inom Sverige har det på sista tiden 
rönt stor. efterfrågan och under denna saison hafva 
rätt. betydande försäljningar inom landet egt rum, 
trots concurrensen med Chilesalpetern samt en 
massa Litländska artificiella”gödningsämiuen. 

»Med kännedom om detta gödningsmedels ut- 
märkta egenskaper (skrifver Professor Bergstrand 
i en Iirosctxyi? öfver sillguanon) vore det emeller- 
tid högst önskligt om det kunde blifva så kändt 
af våra egna landtbrukare att dess hufvudsakliga 
och största marknad vore att finna inom Sverige 
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till gagn för svenska jordbruksnäringens utveck- 

ling. Ur rent fosterländslç och statsekonomisk 

synpunkt vore detta att föredraga framför sättet 
att från utlandet inköpa en stor mängd dyrbara 
gödningsämnen, särdeles sådana som höra till de 
Inera qväfvehaltiga» Hvad nu särskildt vår sill- 

guano från Lindholmen beträffar, innehåller den- 
samma enligt Doktor Alb. zltterbce/gs i Kalmar 

analys öfver ett generalprof taget ur 4,500 säckar 

afskeppade pr ångaren Tento till Dunkerque Lander 
sistl. Mars månad följande kemiska beståndsdelar: 

Fett . . . . . . .: 12,3. 
Andra org-ämnen . . :z 68,0. 
Aska . . . . . . . :.- 12.3. 
Fuktighet . . . . . :- 7,4. 

. ?WTS 
Qvâfve . . . . . . :z 10,5. 
Fosforsyra . . . . . v_ 5,0. 

I öfrigt är vårt fabrikat, omsorgsfullt och väl 
pulvriseradt samt alltigenom af en likformig be- 
skaffenhet, hvarförutom under fabrikationen såväl 
de organiska som mineraliska beståndsdelarne 
blifvit försatta i sådant tillstånd att de äro lätt- 

lösliga och hastigt kunna af de odlade växterna 
upptagas och tillgodogöras  

I fråga om Sillgttanons användning, så lämpar 
den sig synnerligen väl till öfvergödningar, på 
samma sätt som chilesalpetcr, eller svafvelsyrad 
ammoniak. å gräsvallar, svagare sädesfält, gräs- 
planer och ängar m. m. I så fall utströs ämnet 
öfver fältet senare på hösten eller mycket. tidigt 
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på våren. innan växtligheten egentligen hunnit 
börja. framträda. För Öfrigt begagnas denna guano 
enbart i likhet med andra vanliga gödningsämnen 
vid odlingen af sädesslag och rotfrukter, för hvilka 
sednare i allmänhet den utgör ett ypperligt göd- 
ningsämne. Den utströs och nedharfvas imat- 
jordslagret kort före sädden. När ett höstsädes- 
fält skall efter sädesskörden läggas itlerârig gräs- 
vall, är det mycket fördelaktigt att använda Sill- 
guano på samma sätt som man jalägar begagna 
benmjöl, isynnerhet om jorden till sin natur är 
mera fattig pa organiska eller mullartade ämnen 
och därjemte lider brist pâ qväfve. Likaså för 
vårsäd, som skall igensås med gräs, ärSillguanon 
passande. Vid tillredningexi af jorden för sådd 
af rotfrukter eller sättning at potatis 0.  v. ut- 
strör man gödningsämnet, som i så fall äfven 
torde visa sig såsom ett kraftigt medel mot jord- 
mask, andra skadedjur och insekter, hvilka pläga 
besvär-a dessa kulturväxter under deras första ut- 
vecklingsperiod. 

Däremot är den qväfverika Sillguanon min- 
dre lämplig för ärter, vieker eller s. k. legumino» 
ser i allmänhet. Är det emellertid så, att man 
afser att producera gröntoder eller en rik växt- 
massa. utan att växterna skola tvingas till full- 
ständig mognad och fruktbildning, då är guanon 
alltid att rekommendera. För sockerbetsodlingen 
är Sillguanon ett särdeles utmärkt och passande 
gödningsmedel samt ersätter dervid chilesalpetern. 

  

  



   Vid tillfällen då ladugårdsgödseln är otillräck- 

lig, så att ett trädesfält ej erhåller mer än t. ex. 

halfgödiiing per tunnland då är sillguanon synner- 
ligen lämplig att fylla hvad som brister och för- 
stärka den svaga gödslingen med kreaturssjuillning. 

I ofvannämnde fall bör 150 a 250 kilo pr 
tunnland vara tillräcklig öfvergödning. Deremot 
använder man till Växter med kort vegetationslid 
som t. ex. rotfrukter, rikare gödning, circa 300 
kilo på tunnland. Naturligtvis beror mängdeni 
hvarje fall på jordens natur och beskaffenhet. och 
i huru hög växtkraft den befinner sig. På hår- 
dare mera mullfattiga jordarter erfordras en större 
qvantitet pr tunnland än på lättare och mera 
myllrika. 

Inom trädgårdsskötseln kan och bör Sillgua- 
non finna en stor och Inångsidig användning. 
Utom till öfvergödsling af gräsplaner passar den 
synnerligen väl för gödslingen af grönsaksväxter, 
blomstergrupper och rabatter samt vid tillbland- 
ningen af jord för krukväxter, hvarjemte den med 
fördel begagnas för fruktträd, bär-buskar, Smultron 
och jordgubbar. 

Såsom handelsartikel är alltid lämpligast, att 

Sillguanon försändes uti marknaden såsom torr 
och oblandad samt under uppgifven garanterad 
halt af qväfve, fosforsyra och fuktighet. De vid 

användningen förekommande blandningarne med 
andra gödningsämnen böra ske af landtbrukarne 
själfva samt vid hvarje enskildt fall bestämmas. 
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Professorn och agriculturkemisten Dif” C. E. 

Bergstrand intygar också uti en broschyr öfver 

Sillguanon att den har en särdeles stor och om: 

fattande användning inom landthushållningen och 

förtjenar alla växtodlares uppmärksamhet, samt 

*tilläggerz »IFå andra gödningsämnen torde finnas 

som äro så användbara, kraftiga och verksamma 

under förutsättning att man förstår att på ända- 

målsenligt sätt göra bruk deraf i praktiken» 
Då vår fabrik är den yngsta och Vi i fabri- 

kationen samlat flere års erfarenhet samt tillgodo- 

gjort oss densamma såväl vid val af de bästa 

maskiner som tillverkningsmetod, hvilket äfven 

framgår af ofvanstående analys. uppmana vi på 
det lilligaste våra ärade köpare och kunder tillse 

vid köp af .sillguano att säekarne äro försedda 

med vårt fabriksmärke. 

-Rekommenderande oss uti benägen åtanke 

vid förefallandc! behof, skall det alltid vara för oss 

en kär pligt attftillhandahålla prima fabrikat till 

facila priser och betalningsvilkor. 

Gullmarns Aktiebolag, 
Lindholmen, 

Lysekil. 
Felegramadress-z Gullmarholaget. 

   

  

  



Prisuppgifter: 
Pris 

per säck 

Torr, oblandad Sillguano 
innehållande: 

Qväfve omkring 10 9/0 . . . . . . 

ibbsforsyra omkring 4 --5 °/o.. 

Expedieras i. fria säckar om 100 

kilo netto i ................................. .. 

..................... V. Kronor 

Kände och säkre köpare medgifxras betalning 
med accepterad vexel på tid som öfverenskoinmes. 
z

Gullmarns Aktiebolag. 
Lindholmen, Lysekil. 

Benägna order torde lngifvas till Bolagets 
nedanstående agent.. 

Uddevalla 1896. Henr. Åbergs tryckeri. 


