Oy HORTILAB Ab
PB 58 (Vasavägen 41), 64201 NÄRPES
Tel. 06-347 4250, Fax 06-347 4260
hortilab@hortilab.fi www.hortilab.fi

PROVTAGNING AV BOLL- OCH GOLFPLANER
Antal prov per plan
Av gräsmattan på bollplaner tas minst ett prov. Om växtligheten eller växtunderlaget avviker på
någon del av gräsmattan tas ett separat prov från denna del.
Vid provtagning av golfgreener kan en eller flera greener sammanföras till ett provområde. Så här
kan man förfara, när greenerna har samma växtunderlag, är gödslade på likartat sätt och till sin
växtlighet är enhetliga. Greenerna skall därtill vara belägna i terräng där fuktighetsförhållandena är
jämförbara. Det rekommenderas dock att möjligast många greener behandlas som separata
provområden.
Som separata provområden betraktas fairwayn där växtunderlag, fuktighetsförhållanden och
växtlighet avviker från greenernas. Från vart och ett område tas egna prov. Även på helt enhetliga
områden tas minst ett prov per 5000 m2.

Delproven
Varje prov sammanställs av delprov.
Delproven tas jämt över hela det område
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Provtagning
Delproven tas med en jordborr. Borren trycks vinkelrätt ner i jorden. Alla delprov från ett och
samma område tas lika djupt. Växande gräs och gräsklipp avlägsnas från provets yta.
Provtagningsdjupet på greener är 10-15 cm. På bollplaner tas provet genom hela växtskiktet, dock
minst 10 cm djupt. På golfplanernas fairway-områden tas provet av ett 20 cm tjock skikt. Delproven
blandas väl och ½ liter jord sänds för analys.

Växtprov
Färskt gräs samlas vid sista klippningen före gödsling. Ta inte gräsprov omedelbart efter
sandspridningen ”dressningen”. Avlägsna sand och orenheter t.ex genom att snabbt doppa
gräsklippet i ett vattenämbar så att sanden faller till botten. Förpacka ca 1 liter prov så lufttätt som
möjligt i en plastpåse.
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Prov av bevattningsvattnet
Skölj en ren flaska upprepade gånger med vattnet, som skall analyseras. Fyll flaskan helt och slut
den genast med en ren kork. Om provet tappas ur en kran får vattnet rinna 5-10 minuter, tills
vattnets temperatur är konstant. Det behövs ca: ½ liter vattenprov. Råvattenanalysen kan också
kompletteras med analys av fasta partiklar.

Avsändning av proven
Proven sänds i Hortilabs provaskar, flaskor och påsar eller motsvarande förpackningar. Med
proven bifogas ett följebrev där det anges vilka analyser som önskas, avsändarens
kontaktuppgifter samt om analysen är brådskande. Samtidigt kan rekommendation för gödsling
och kalkning beställas. Uppgifter om växtslag, växtlighetens ålder samt utförd gödsling och
kalkning anges. Tilläggsuppgifter fås hos Hortilab, tel 06-347 4250.

