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Hortilab betjänar bär– och fruktodlare 2020
Då man odlar fleråriga växter gör man i odlingens anläggningsskede långsiktiga beslut, vilka senare
kan vara svåra att korrigera. Sådana faktorer är till exempel val av växtplats och jordförbättringsåtgärder. Skiftets näringsämnes– och pH-nivåer undersöks med en markkarteringsanalys. Med
hjälp av Hortilabs jordanalyser kan Du kontrollera dessa nivåer. För bärodlingen rekommenderas utöver grundanalysen (K, Ca, Mg, P, S, Lt, pH, jordart och mullhalt) också spårämnen (Cu, Mn,
Zn och B) samt nitratkväve. Om du gör en grundgödsling som avviker från riktlinjerna kan det
löna sig att göra en ny markkarteringsanalys på hösten eller följande vår.
När man gödslar mångåriga växter använder man oftast bevattningsgödsling, nuförtiden ofta
droppbevattning. Både för växtens och bevattningssystemets skull är det viktigt att känna till vattenkvaliteten. Med hjälp av Hortilabs råvattenanalys kan du behändigt kontrollera ditt bevattningsvatten. Analysen kan också kompletteras med en analys av fasta partiklar.
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Med hjälp av Hortilabs växtanalys kan Du lätt kontrollera om näringsämnena tagits upp av växten i rätt mängd. Du hinner korrigera gödslingen redan före märkbara skador syns och får en riklig
och kvalitativ skörd. Med hjälp av bladgödsling kan Du snabbt korrigera en konstaterad näringsämnesbrist.
Jordanalys för bär– och fruktodling: 47,00 €


Grundanalys
(K, Ca, Mg, P, S, ledningstal, pH, jordart, mullhalt)

Cu, Mn, Zn

B

NO3-N
Provmängd 1/2 liter. Leveranstid 2 veckor.

Råvattenanalys: 79,15 €


Ledningsförmåga, alkalitet, kaliumpermanganat, P, K, Ca, Mg, S,
Fe, B, Cu, Mn, Zn, Na, Cl– , Si och NO3-N
Provmängd 1/2 liter.
Råvattenanalyser utförs torsdagar.

Växtanalys: 88,85 €

N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, B, Cu, Mn, Zn och torrsubstans
Provmängd 300 g färska blad. Leveranstid ca 1 vecka.

Registrerings- och avfallsh.avgift 7,90 € /jordbeställning & expeditionsavgift 7,10 €/
faktura tillkommer. Moms 24 % tillkommer på alla priser.

Du hittar material för provtagningen kostnadsfritt i flera lantbruksaffärer samt lantbrukskanslier. Du
kan också kontakta Hortilab, så sänder vi Dig askar för jordproven direkt hem utan extra kostnad. Via vår
nätsida www.hortilab.fi kan man skriva ut beställningsblanketter. Bekanta Dig med den elektroniska Beställningsservicen. Sänd analysbeställningen för markkarteringen digitalt till Hortilab!
På vår hemsida kan Du också bekanta Dig med vår Resultatservice. Där hittar Du Dina analysresultat,
också i den form tolkningsprogrammen behöver, i realtid.
Följ med vår ”Aktuellt” -spalt på hemsidan. Där får Du veta om våra erbjudanden och vår provuppsamling.
Fråga mera om våra analyser på laboratoriet!
www.hortilab.fi

