Landbrukets analysepartner

Uttak av jordprøver til gjødselplanlegging
Jordprøver er en god investering uansett om man driver stort eller
lite. En jordprøve forteller deg næringsstatus i jorda og gir nødvendig
informasjon for å vurdere om fjorårets gjødsling fungerte etter planen,
samt planlegge neste års drift. Analyseresultatene danner grunnlaget
for å planlegge riktig gjødsling og kalking for å gi plantene så optimale
vekstforhold som mulig.
Det er meget viktig at jordprøvene blir tatt ut slik at de er representative
for det aktuelle arealet. De bør også tas ut på samme sted hver gang slik
at nye og gamle prøveresultater kan sammenlignes. Jordprøvene tas ut
om høsten eller på våren før gjødsling/kalking, når jorda er stabil. Uttak
på snødekket jord bør unngås.

Riktig uttak av jordprøver er avgjørende for
korrekte og representative analysesvar.
Les her hvordan du går frem.

Utstyr
Før du starter bør du finne frem kart, bestillingsskjema,
jordbor, prøveesker, samlekartong for prøveeskene,
vannfast tusj og en bøtte. Kart kan bestilles på nettsiden
til Skog og landskap. Bestillingsskjema kan fylles i og
skrives ut fra våre nettsider.
Jordbor, prøveesker og samlekartong kan du få hos
kommunen eller hos Norsk Landbruksrådgiving. Mange
møller og FK-butikker har også dette tilgjengelig. Alternativ
kan du bestille det direkte fra oss på e-post.
Forberedelser
Ta utgangspunkt i gårdens skifteinndeling. Avgrens på
kartet områder som jordprøvene skal representere basert
på jordvariajson, terrengform og bruk av jorda. Finn et
punkt som er mest mulig representativt for området prøven
skal representere. Det anbefales ofte å ta ut en jorprøve
per 5 dekar. Ved store og ensartede skifter kan hver
prøve representere 10-15 dekar, og for små uensartede
skifter bare 2-3 dekar. Nummerer prøvene fortløpende.
Ikke bruk samme nummer på flere prøver.
Uttak av prøver
Ta prøvene i matjordlaget, ned til 20 cm dybde. Prøvene skal ikke inneholde undergrunnsjord. Ikke
bland ulike jordarter, eller jord som har vært brukt på ulike måter, i samme prøve.
Ta minst 10 stikk med jordboret fra hvert prøvested. Borstikkene konsentreres innenfor en sirkel
med radius på 3-5 meter. Tøm jorda fra boret i en bøtte og bland jorda godt før du fyller den over i
prøveesken. FYLL PRØVEESKEN HELT OPP!
Dersom prøvene er veldig våte kan de med fordel stå noen dager til tørk før de sendes inn.
Innlevering av prøver
Det skal alltid følge nøye utfyllt bestillingsskjema med prøvene. Vær sikker på at prøvemerkingen
på skjemaet stemmer overens med prøvemerkingen på eskene. Sørg også for at du selv holder
oversikt over hvilke prøver som representerer hvilke arealer.
Jordprøvene kan leveres inn ved de fleste landbrukskontor, noen møller og FK-burikker, til Norsk
landbruksrådgiving eller ved alle Eurofins sine avdelinger i Norge.
Prøvene kan også sendes i posten direkte til laboratoriet på adressen nedenfor. Pakk jordprøvene
forsvarlig slik at de ligger stødig og emballasjen tåler postgangen. Husk å legge ved det utfylte
skjemaet.
Vanlig svartid er ca 5 uker. Det kan ta noe lenger tid i høysesong.

Ta kontakt for mer informasjon eller for å få tilsendt standard prøvemateriell!
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