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Analyser för odling i växthus 2020
Odla framgångsrikt
Resultaten behändigt via
Hortilabs analysservice omfattar alla
nätet
analyser som behövs för att odla
framgångsrikt: råvatten, pressvatten,
utgående näringslösning, returlösning, torv samt växter och frukter. Hämta Dina analysresultat i realtid
Vi sänder Dig kostnadsfritt ma- via vår Resultattjänst www.hortilab.fi
Meddelande om färdiga analyterial för provtagningen.
ser kan beställas som textmeddelande eller per e-post. Du kan skriva ut
Pålitlig och snabb analysanalysresultatet som protokoll eller
som Excel-tabell. Du kan också få
service
resultatet enligt internationell praxis
Vi gör pressvattenanalyser på i mmol/l. Det är behändigt att komtisdagar och torsdagar! Övriga municera med Din rådgivare.
vatten– och torvanalyser görs på
Resultaten sänds alltid per post tilltorsdagar.
sammans med fakturan, utan extra
Proven bör finnas på laboratoriet kostnader (meddela om Du inte vill
senast dagen före analys. Växtanaly- ha utskrift på papper). Analyserna
ser görs vid behov 1-2 gånger per faktureras enligt gällande prislista.
vecka och Du får resultaten inom Fullständig pressvatten– och torvanalys påförs varken registreringsnågra dagar.
eller expeditionsavgifter. Mot en
För prov som analyseras andra tilläggsavgift får Du kopia av resultaveckodagar (SNABBANALYS) debi- ten per e-post. Det lönar sig att
teras en startavgift/beställning samt begära offert om Du planerar större
mängder regelbundna analyser under
analyspriset utan rabatter
året.
Erbjudanden finns under ”Aktuellt”
Hortilab kan sända Dig e-fakturor.
på vår webbsida.
Provtagning
Pressvatten
Ta alltid proven vid samma tidpunkt
på dagen och lika lång tid efter bevattning. Försäkra Dig om att torvens fuktighet är optimal när Du tar
pressvattenprov. Meddela om möjligt
torvens fuktighets-%. Märk ut provtagningsplatserna kring vilka proven
tas. Ta åtminstone 10 delprov på
olika ställen i huset och blanda dem
väl. Ta alltid proven i ett rent kärl.
Fyll hela flaskan eller asken med
prov. Av pressvatten behövs 1 dl.

XTSERAR VÄ
VI ANALY
ET
G
VÅRT E
NITRAT I
!!
M
IU
R
O
LABORAT

registrerings-, avfallshanterings- eller expeditionsavgift för fullständiga pressvatten– och torvanalyser:
I ngen

Pressvatten:

Torv:

Analys

Rabatt

Pris €/st

Rabatt

Pris €/st

1-5

0%

72,30

0%

52,90

6-10

5%

68,70

3%

51,30

11-15

10 %

65,10

5%

50,25

16-20

15 %

61,45

7%

49,20

21-

20 %

57,85

10 %

47,60

Moms 24 % tillkommer på alla priser. Pristrappan gäller per kalenderår.

Oy Hortilab Ab
Vasavägen 41
64200 Närpes

Telefon: 06-347 4250
e-post: hortilab@hortilab.fi

Bladprov
Ta alltid proven samma tid på dagen,
då är analysresultaten jämförbara. Ta
inte med blad som vuxit i skuggan.
Ta bara blad av en och samma art till
varje prov. Blanda inte ihop sjuka
och friska prov. Anteckna i följebrevet om Du har använt bladgödsel. Ta
proven enligt följande:
Tomat: det tredje eller fjärde fullt
utvecklade bladet från toppen räknat.
Av tomatblad behövs 12-15 blad.
Gurka: fullvuxna unga blad. Av gurkblad behövs 8-10 st.

Ros: det tredje eller fjärde fullt utvecklade bladet från toppen räknat.
Det behövs drygt 100 fembladiga
Observera att odlings- och bevatt- blad beroende på arten. Provet kan
ningssätt påverkar jord- och press- också sammanställas av blad från
vattenprovtagningen på följande sätt: blindskott.
Övriga växter: ta ungefär en liter,
Dysbevattning: ta alltid delproven ca 300 g, unga fullt utvecklade blad.
på samma avstånd från dysorna och Av sallat behövs minst tre huvuden.
genom hela växtbädden.
Om du önskar tilläggsbestämningar
s.s. kisel– eller nitratanalys av proven
Droppbevattning: ta delproven 10 behövs något större mängd blad.
-15 cm från droppen och genom hela Förpacka bladen i plastpåsar och
växtbädden.
pressa ut luften innan Du sluter påsen. Sänd proven för analys så fort
som möjligt.
Begränsade växtunderlag: ur
begränsade växtunderlag tas provet
genom hela växtbädden. Pressvatten
kan pressas antingen för hand eller
med torvpress. Ur inaktiva substrat
(stenull, plastskum) sugs provet med
en spruta. Ta delproven 10-15 cm
från droppen.

