Så här tar Du jordprov i hemträdgården
1)

Väl planerat – hälften vunnet! Välj på förhand ut vilka områden som skall
analyseras. Indela området i delområden enligt växt-slag som odlas t.ex
gräsmatta, grönsaker, jordgubbar. Från vart och ett av delområdena tas
skilda prov. Tag separata prov från områden där växtligheten är speciellt
dålig.

2)

Vid provtagningen behövs en spade, plasthink och en eller flera plastpåsar
eller Hortilabs provaskar.

3)

Provtagningen:
1. Gräv en ca. 20 cm djup grop. Tag med spaden en 1-2 cm tjock lodrät
jordskiva längs gropens kant.
2. Fortsätt som ovan och tag prov på tio olika ställen av området.
3. Blanda jordskivorna väl i plasthinken.
4. Fyll plastpåsen eller jordasken med 0,5 liter av jordblandningen.

4)

Fyll i beställningen som finns på baksidan. Beställ rätt analys-alternativ och
vid behov gödselanvisningar för de växter Du odlar. Ange när växterna skall
sås/planteras eller när de såtts/ planterats. Välj antingen konventionella
eller ekologiska gödselråd. Ange om Du redan har någon gödselsort i lager.

5)

Sänd jordprovet till Hortilab Ab för analys.

6)

Analysresultaten får Du mot faktura hem i brevlådan om 2-3 veckor.

Välkommen till analysserviceföretaget Hortilab!

Analysbeställning 2020
Hemträdgårdens jordanalys
(jordart, mullhalt, nitrat, pH, kalcium, kalium, fosfor, magnesium, svavel).
Pris 34,00 €/prov + 18,60 €/beställning (exp.+avfallsh.)

Boranalys Pris 9,55 €.
(bor är det viktigaste spårämnet i trädgårdsodlingen).

Spårämnespaket Pris 18,60 €.
(koppar, mangan och zink, rekommenderas om man planterar fleråriga
kulturer t.ex jordgubbar, anlägger gräsmatta eller har växtstörningar).

Jag beställer anvisningar för gödsling och kalkning
Pris per prov och grupp 35,00 €.

Planterade
Ja
Nej

Planteringstid

Gräsmatta/ prydnadsväxter

___________

Fruktträd/ bärbuskar/ hallon

___________

Jordgubbar

___________

Potatis
Grönsaker
Konventionella eller
ekologiska gödselanvisningar (vid användning
av egen kompost för gödselanvisningarna behövs också analys av komposten)
Jag har följande gödselmedel i lager: _________________________________
_____________________________________________________________
Namn: ________________________________________________________

Vasavägen 41, 64200 Närpiö/Närpes
06-347 4250, hortilab@hortilab.fi
www.hortilab.fi

Näradress: ________________________ Postadress: ___________________
Telefon: __________________________

