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Dags att förnya markkarteringen!
Jordbrukare
Vare sig du är ny eller tidigare kund
så sänd även denna gång dina jordprov till Hortilab som är ett flexibelt och kundvänligt laboratorium!
Miljöersättningen under den innevarande programperioden förutsätter bland annat att odlaren skall
göra en markkartering av de
åkrar som odlas.

Markkarteringen bör förnyas minst
vart femte år om punktkartering
används. Vid linjeprovtagning skall
prov tas vart tredje år. För de skiften som markkartering senast utförts 2017 borde en ny kartering
utföras i år om skiftena fortfarande
brukas.

Spårämnen är viktiga
för din odling
Många spårämnen löser sig dåligt
i välkalkade jordar. Lösligheten blir
bättre när jordens pH-värde sjunker men åter sämre i de suraste
jordarna. Rätt spårämnesnivå höjer
skördens kvalitet. Vid potatisodling
kom ihåg också bor.

Nyttiga analyser
Glödningsförlusten ger ett exakt
mått på mängden organiskt material på åkern, vilken i sin tur påverkar
skördenivån. Kolmängden kan
uppskattas genom att multiplicera
resultatet med 0,58.
Till vårt sortiment hör också grobarhetsanalys samt andra kvalitetstest på spannmål så som fuktighet och protein-%. Vi analyserar
även råprotein från foder.
Hortilab gör också växtanalyser
t.ex. vid odlingsväxtens broddstadium.
Fråga mera om våra analyser på
laboratoriet!

Pålitlig och noggrann
analysservice
Sedan december 2000 är Hortilab
ett av Finas ackrediterat laboratorium, T 187 och vi kan garantera
att analyssvarens riktighet följer
den internationella kvalitetstandarden SFS-EN ISO/IEC 17025. Vi
deltar årligen i jämförelsetester
mellan laboratorierna som ordnas
av Luke .

Våra förmåner 2022!

1

Svavel– eller alternativt natriumanalys ingår alltid i grundanalysen

2

Kalkningsrekommendation
gratis på alla prov

provuppsamling
3 Arrangerad
från lantbruksaffärer i april-maj
och från början av september till årets
slut. Transporten helt gratis!

användning av Hortilabs kun4 Vid
dretur (603818) betalar man

endast 12,90 € (+moms) i frakt,
som faktureras i samband med analysresultaten. Använd mottagarens telefonnummer 050-5511141 alltid när
du skickar prov.

även Hortilabs förmåner för
5 SeSLC-medlemmar
på www.slc.fi

Oy Hortilab Ab
Vasavägen 41
64200 Närpes
Telefon: 06-347 4250
e-post: hortilab@hortilab.fi

Filer som odlingsprogrammen
kräver gratis via Resultattjäns6
ten. Skriv basskiftetsnummer i formatet xxxxxxxxxx utan bindestreck.

beställningen elektroniskt
7 Gör
via Beställningstjänsten! Ditt
kundnummer finns på analysprotokoll
och räkning.

Elektronisk service
Hortilabs elektroniska Beställnings– och Resultattjänst finns
på www.hortilab.fi. Via Beställningstjänsten kan du enkelt göra
beställningen av markkarteringsanalyserna. Från Resultattjänsten kan
d u
h ä m t a
a n a l y s svaren genast när de är färdiga. Du
kan skriva ut resultaten eller sända
dem direkt till din rådgivare för
uppgörande av odlingsplan. I vår
Resultattjänst finns analysresultaten
i filer som de vanligaste odlingsprogrammen automatiskt läser.

Provtagning
Observera att du själv kan bestämma leveranstiden hos Hortilab!
Du kan till och med få dina analyssvar inom en vecka. Hämta
Hortilabs kostnadsfria provaskar
och beställningsblanketter i din lantbruksaffär, hos ProAgria eller ring
oss. Beställningsblanketter kan även
skrivas ut på vår hemsida eller så
använder du vår elektroniska beställningstjänst. Ta del av de förmåner vi har!

Sändning av prov
Proven kan behändigt skickas till
laboratoriet genom att använda
Hortilabs kundretur, koden är
603818. Anvisningarna finns i
jordaskförpackningarna.
Hos flera samarbetspartner och i
flera lantbruksaffärer ordnar vi gratis uppsamling och transport av
prov till laboratoriet. Uppsamlingen
ordnas under våren och hösten.
Tidtabellerna finns på
www.hortilab.fi.

