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BESTÄLLNINGSSEDEL 

Växt- och jord – Potatis 
  

Uppdragsgivare: __________________________________________ 

Kundnr: _____________   Kontaktperson: ________________________   

Adress:_________________________________________________ 

Postadress: _____________________________________________ 

Telefon: _____________________    Fax: ______________________ 

E-Mail: _________________________________________________ 

Kopiemottagare:___________________________________________ 

 
   

OBS!  
 En beställningssedel för varje prov 

 För att erhålla korrekta gödslingsråd från utvärderingsprogrammet måste alla uppgifter vara i fyllda! 

 För mer information – Se baksidan! 

Provmärkning; ………………………………… 

……. ………………….. ……… 

Jord 

  Ja, provtagningsdjup 25 cm, om annat, …………...cm 

 Kväve – ammoniumkväve och nitratkväve 

 pH, fosfor, kalium, magnesium, kalcium, bor. (Ingår inte i paketet. Analystid c. 10 arbetsdagar. Faktureras separat.) 

 Nej 

Gröda (Dessa uppgifter är obligatoriska) 

Sort Namn Förväntad skörd 

ton/ha 

Uppkomstdatum 

(50% uppkomna plantor) 

Provtagningsdatum 

 Matpotatis   …….-…….-……. …….-…….-……. 

 Fabrikspotatis   …….-…….-……. …….-…….-……. 

 Chipspotatis   …….-…….-……. …….-…….-……. 

 Utsädespotatis   …….-…….-……. …….-…….-……. 

Kringdata 

 Förfrukt  Vall  Annan; ……………………. 

 Stallgödsel i växtföljden  Riklig 
>0,9 DE 

 Måttlig 
0,5-0,9 DE 

 Små mängder 
0,2-0,5 DE 

 Obetydligt 
<0,2 DE 

 Stallgödsel till grödan ………………….ton/ha under   hösten  våren 

 Handelsgödsel (totalt före 

provtag.) 

N…………….kg/ha P…………….kg/ha K…………….kg/ha 

 Beståndsbeskrivning  Mycket kraftigt  Ganska 
kraftigt 

 Normalt  Ganska 
svagt 

 Svagt 

 Markfuktighet  Mycket fuktigt  Ganska fuktigt  Normalt  Ganska torrt  Torrt 

 Bedömd mullhalt  >12% 
mycket mullrik 

 6-12% 
mullrik 

 3-6% 
måttligt mullrik 

 2-3% 
något mullhaltig 

 <2% 
mullfattig 

PROVUPPGIFTER 

Eurofins anteckningar: 

 

Prov nr:       ……………. 

 

Ank.datum: ……………. 

 

Sign: 
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Information 

Analyspaket 
Eurofins växt- och jordanalys för potatis är ett rationellt och tillförlitligt hjälpmedel för att styra 
tilläggsgödslingen och avhjälpa växtnäringsbrister. För att få en fullständig analys över näringsstatusen bör 
hela paketet användas.  

1. Jordanalys före sättning;  
- Jordanalys; pH, lättlösligt fosfor (P), kalium (K), magnesium (Mg), kalcium (Ca), bor (B) 

  mineralkväve; nitratkväve (NO3-N), ammoniumkväve (NH4-N) 

2. Kombinerade växt- och jordanalyser, ca 20 dagar efter uppkomst; 
- Växtanalys; kväve (N), fosfor (P), kalium (K), kalcium Ca), magnesium (Mg), mangan (Mn),  

           koppar (Cu), zink (Zn), bor (B), järn (Fe), natrium (Na), svavel (S), aluminium (Al) 
- Jordanalys; mineralkväve; nitratkväve (NO3-N), ammoniumkväve (NH4-N) 

3. Kombinerade växt- och jordanalyser, ca 40 dagar efter uppkomst; 
 - Växt- och jordanalys enligt analyspaket 2. 

Provtagning 

Jordprov 
Prov tas längs en linje på 50-100 m som är representativ för skiftet. Linjen skall ej läggas längs raderna eller 
körriktningen vid gödselspridning. Jorden samlas i en hink, blandas och ca 0,3 kg läggs i en plastpåse. Skicka 
provet i en papperspåse. Förvara jorden 
svalt.    

Totalt görs 20 borrstick  som lämpligen 
delas upp på 5 st. provtagningsställen. Det 
är viktigt att samtliga stick tas till samma 
djup, dvs 25 cm ned från mitten av kupan. 

Växtprov 
Prov tas på ca 20 ställen utefter 
provtagningslinjen på 50-100m. Provet 
skall bestå av 30-40 friska blad (minst 100 g). Rester av 
jord eller gödsel stör analysen. Skölj eventuellt under 
rinnande vatten.  Låt växtprovet torka något. 
Provtagningstidpunkt är 20-80 dagar efter uppkomst.   

Blad nr 4 uppifrån räknat skall plockas.  
Som blad nr 1 räknas det med bladskaft längre än 1 cm. 
Knip av bladet inne vid stjälken som bilden visar. 

Övrigt 

Analystider 

 Växter 3 arbetsdagar 

 Jord; - mineralkväve 3 arbetsdagar 
 - pH, P, K, Mg, Ca, B 10 arbetsdagar 

Provförvaring/transport 
Kväveprov förvaras och transporteras kylda eller frysta. Växtprov bör torkas om det inte skickas samma dag.   

Provtagningsmaterial 
Ring Eurofins kundservice, 010-490 84 10, för provtagningsmaterial och beställningssedlar. 

Provinlämning 
Skicka/lämna provet tillsammans med beställningssedeln till Eurofins i Kristianstad, se adress sida 1.  
Posta ej provet dag före helgdag! 

 

Läs mer om analyser på vår hemsida, www.eurofins.se 

 

 


