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Hortilab palvelee marjan ja hedelmän viljelijöitä 2018
Monivuotisia kasveja viljeltäessä viljelmän perustamisvaiheessa tehdään kauaskantoisia päätöksiä,
joita myöhemmin voi olla vaikea korjata. Tällaisia ovat mm kasvupaikan valinta ja maanparannustoimet. Lohkon ravinne– ja pH-taso tarkistetaan viljavuustutkimuksen avulla. Hortilabin maaanalyysien avulla saat selville maan ravinnetasot. Marjanviljelyyn suositellaan määritettäväksi
maasta perustutkimuksen (K, Ca, Mg, P, S, Jl, pH, maalaji ja multavuus) lisäksi hivenravinteet (Cu,
Mn, Zn ja B) sekä nitraattityppi. Jos käytät ohjeista poikkeavaa perustamislannoitusta, kannattaa
viljavuustutkimus teettää uudelleen seuraavana syksynä tai keväänä.
Monivuotisten kasvien lannoitusmenetelmänä käytetään kastelulannoitusta. Nykyään paljon käytössä on tihkukastelujärjestelmä. Sekä kasvin että kasteluvesijärjestelmän kannalta on hyvä tietää
kasteluveden laatu. Tämä onnistuu kätevästi Hortilabin raakavesianalyysillä, mitä voi täydentää esimerkiksi kiintoainemäärityksellä.
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Lehtilannoituksella voidaan nopeastikin korjata ravinnepuutteita. Hortilabin kasvianalyysillä
saat helposti selville, onko kasvi saanut juuri sen verran ravinteita, kuin oli tarkoitus. Ehdit korjata
lannoitusta ennen kuin näkyviä tuhoja ilmaantuu ja saat runsaan ja laadukkaan sadon.
Maa-analyysi marjojen ja hedelmien viljelyyn: 45,30 €


Perustutkimus
(K, Ca, Mg, P, S, johtoluku, pH, maalaji, multavuus)

Cu, Mn, Zn

B

NO3-N
Näytemäärä 1/2 litraa. Toimitusaika 2 viikkoa.

Raakavesianalyysi: 77,60 €


Johtokyky, alkaliteetti, kaliumpermanganaatti, P, K, Ca, Mg, S,
Fe, B, Cu, Mn, Zn, Na, Cl-, Si ja NO3-N
Näytemäärä 1/2 litraa (1 litra jos halutaan myös kiintoaine).
Raakavesianalyysejä tehdään torstaisin.

Kasvianalyysi: 88,85 €

N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, B, Cu, Mn, Zn ja kuiva-aine
Näytemäärä 300 g tuoreita lehtiä. Toimitusaika noin 1 viikko.
Kirjaus ja jätteenkäs.kulut 7,90 € /maatilaus & käsittelykulut 6,90 €/lasku lisätään.
Alv 24 % lisätään kaikkiin hintoihin.

Ilmaista näytteenottomateriaalia löytyy useasta maatalouskaupasta sekä maataloustoimistosta. Voit
myös ottaa yhteyttä Hortilabiin niin lähetämme maanäyterasioita suoraan kotiisi (veloitamme vain postituskulut). Analyysien tilauslomakkeita voi tulostaa kotisivujemme www.hortilab.fi kautta. Tutustu nyt Tilauspalveluumme, lähetä viljavuustutkimuksen analyysitilaus digitaalisesti Hortilabiin!
Kotisivuillamme voit myös tutustua Tulospalveluumme. Sieltä löydät analyysituloksesi reaaliajassa, myös
tulkintaohjelmien vaatimat tiedostot.
Seuraa ”ajankohtaista” palstaa, saat tietoa tarjouksistamme ja kuljetuspalvelustamme.
Kysy lisää analyyseistämme laboratoriosta!
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