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1948

LMI grundades av
Lennart Månsson

Redan tidigt började Lennart Månsson intressera sig för
svårigheterna med odling. Lennarts nyfikenhet på växter och deras näringsbehov fick honom att börja granska
växternas innehåll med hjälp av analyser. Det visade sig
snabbt att dessa analyser var till stor hjälp för att veta
vilka näringsämnen som behövde tillföras. Ett laboratorium började byggas 1950.

jord och vårt varumärke. Flera produkter är dessutom
KRAV-godkända.

Laboratoriet har fortsatt växa och idag körs 100-tals
analyser varje dag på jord, växter och vatten. LMI har
sedan starten även byggt en produktionsanläggning där
det tillverkas flytande växtnäring.

Hos oss får du alltid ett personligt bemötande.

LMIs kunder kan vara vem som helst, men framförallt
vänder sig LMI till yrkesodlare och till de som vill ha
egna produkter av flytande växtnäring. Alla som behöver hjälp med växtnäring eller analyser är välkomna!

Det är inte bara i Sverige LMI finner sina kunder utan
även internationellt. Fler och fler ser fördelarna med att
analysera och använda flytande växtnäringar.

Personligt och flexibelt
Vi är ”Jordnära experter”, i praktiken enkla, ödmjuka
och personliga. Med en gedigen kunskap inom växtnäring och det som står jorden nära, brinner vi för vår
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”Jag har samarbetat med LMI i många år.
Med analyser och gödselmedel från LMI kan
jag optimera min odling för bästa avkastning.”

Mats Olofsson, Vikentomater AB

”Allt vi gör ska vara underbyggt av forskning
och sunt agronomiskt tänk. Vi anlitar LMI för
all produktion av våra egna produkter, för
då vet vi att varje tillverkad batch analyseras
för att säkerställa innehåll och kvalitet. Med
kombinationen av produktion och analyser är
LMI en viktig partner för Crophealth AB. LMI
hanterar även hela vår logistik på ett effektivt
och professionellt sätt.”

Peter Strömberg, Founder/CEO
Crophealth AB – Rooted in science
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LMI är Sveriges största tillverkare
av flytande växtnäring
LMIs fabrik ligger i Helsingborg. Här tillverkas flytande växtnäringar som kan anpassas efter kundens
behov.
Genom investeringar de senaste åren, har kapaciteten fördubblats och flexibiliteten ökat. Alla
produkter som tillverkas kontrolleras noga på laboratoriet innan de levereras ut till kund. LMIs
blandningar hittar du hos flera ledande aktörer
på marknaden.

Vi är specialister på analyser
Även i laboratoriet har LMI investerat. Allt för att behålla en hög standard och för att kunna ge snabba svar.
Laboratoriets kunder är bl a reningsverk, växthus,
lantbruk, golfbanor, torvproducenter m fl.
För de vanligaste analyserna, plantsaft-, spurway- och
vattenanalyser, lämnar LMI svar dagen efter proverna
ankommit. Snabba analyssvar är LMIs signum.
LMI sätter stort värde i ett personligt bemötande. Om
du skickat in ett prov, finns det alltid någon du kan
kontakta och diskutera analysresultatet med.

LMI Lager
Ett företag i företaget, LMI förfogar över ett lager
där det finns möjlighet för dig att hyra plats.
Lagret sköts av LMIs personal som utlovar snabba
och säkra leveranser.

All the essential
nutrients
to feed your crops

Svensk mikronäring
– från Piteå till Adelaide
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Vårt mål?
Multi-K® Reci: garanterat lågt natriuminnehåll, perfekt för återcirkulation
Haifa Cal® GG: standard kalciumnitrat
Haifa Cal® Prime: kalciumnitrat med nästan noll ammonium
GrowClean: gödselmedel som rengör ditt system
Multicote®: hela utbudet av kontrollerade gödningsmedel
Multi-Mix®: komplett NPK startgödsel för din krukväxtblandning

Pioneering the Future

www.haifa-group.com

www.lmiab.com
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Gödselmedel av högsta klass!

