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Hortilab betjänar potatisodlarna 2020
Potatisen är ett av de viktigaste livsmedel vi odlar och dess kvalitet måste vara hög. Speciell vikt
borde fästas vid växtbetingelserna och jordens näringshalt. Vid odling av potatis har kalkningens
betydelse länge varit något oklar, men numera fäster man större vikt vid den. Kalkningen påverkar potatisens struktur och förbättrar potatisens lagerhållbarhet. Övriga huvudnäringsämnen
som kalium, magnesium och fosfor har också en betydande roll när man odlar potatis. Med
Hortilabs markkarteringsanalys kan Du ta reda på jordens näringshalt så ofta Du vill.
Brist på svavel ökar vattenhalten och sänker stärkelsehalten i potatisen. Hos Hortilab kan Du
kostnadsfritt välja analys av svavel i samband med markkarteringen.
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För att man skall få en potatisskörd av hög kvalitet måste man också sköta om spårämnesgödslingen. I april-maj och september-oktober får Du hos Hortilab fem spårämnespaket (Cu,
Mn, Zn) till priset av fyra.
Av spårämnen är bor viktigt vid potatisodling. Bor har en central roll i bland annat uppbyggnaden av cellväggar i potatisknölarna och deras hållbarhet. Därför har vi tagit med bor i vårt potatispaket.

Potatispaket: 35,50 €




grundanalys*
Cu, Mn, Zn
B
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*) Hortilabs grundanalys med svavel:
jordart, mullhalt, pH, ledningstal, kalcium, kalium, fosfor, magnesium och svavel
Registrerings-, avfallsh.- & expeditionsavgift 15,00 € /beställning 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 (endast postavgiften debiteras). Via vår nätsida www.hortilab.fi kan man skriva ut beställningsblanketter. Bekanta Dig med vår nya elektroniska beställningstjänst. Sänd analysbeställningen för markkarteringen digitalt till Hortilab!
På vår hemsida kan Du också bekanta Dig med vår Resultattjänst. Där hittar Du Dina analysresultat, också i
den form tolkningsprogrammen behöver.
Följ med vår ”Aktuellt” spalt. Där får Du veta om våra erbjudanden och vår provuppsamling.

