ANALYSEBESTILLING
PRIVATE HAGER
Ønsker vurdering av
Det Norske Hageselskap

Oppdragsgiver:
Navn:

 JA

Adresse:

 NEI

Postnr./sted:
Tlf:

Medlemsnummer:

E-post:

Prøvemerking (tekst/tall):

Prøvemerking (tekst/tall):
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Bestemmelse av næringsinnhold og kalkbehov
Jord – pakke 1: Jordart, moldinnhold, pH, volumvekt, P, K, Ca, Mg, Na

Tilleggsopplysninger:

Fylles ut av laboratoriet:
Oppdragsnr:

Prøvetakingsdato:…………………………………………

Ankomstdato:

Antall prøver:……………………………………………….
Betalers sign:………………………………………………

Prøver sendes til:
Eurofins Food & Agro Testing Norway AS
Avd. Jord og Planter
Pb 3033 Kambo, N-1506 Moss
Besøksadresse: Møllebakken 50, N-1538 Moss

Telefon direkte: 91 58 25 61
Tlf Sentralbord: 09450
jord@eurofins.no
www.eurofins.no

ANALYSEBESTILLING
PRIVATE HAGER
Slik gjør du det:
•Jordprøven som sendes inn skal være representativ for den delen av hagen en
ønsker å undersøke. Derfor består en jordprøve av 7-10 delprøver tatt jevnt fordelt
over det arealet en ønsker å undersøke.
•Skrap bort det øverste jordlaget. Dette skal ikke være med i jordprøven som skal
analyseres.
•Bruk en spade og lag en ”vegg” ca. 15-20 cm dyp. Ta ut et tynt sjikt, dette er en delprøve.
•Bland flere delprøver og ta ut ca ½ liter godt blandet jord og legg det i esker (gjerne ½
melkekartong eller tilsvarende) evt. i en sterk pose.
•Merk esken med navn og dato og eventuelt prøvenummer dersom du har tatt prøver
fra flere deler av hagen.
•Fyll ut et bestillingsskjema med navn, adresse, antall prøver og prøvenummer.
Noter hva som skal analyseres (eks kalk og gjødselbehov).
•Er jordprøvene våte kan det lønne seg å sette åpne prøveesker til tørk noen dager i
romtemperatur før innsending. Pakk esken(e) i en ny felles eske (gjerne en Norges
pakkeeske) sammen med bestillingsskjemaet.
•Ca fem uker etter at prøvene er mottatt av laboratoriet vil analysesvarene være klare
og sendes til deg!
•Det Norske Hageselskap gir veiledning til sine medlemmer om anlegg og stell av plen
og hagen for øvrig. Medlemmer av Hageselskapet får gratis tolkning av analyseresultater! Ønsker du en vurdering av jorda utført av Hageselskapet, så kryss av for
det på bestillingen, og noter medlemsnummer. Skriv også på årsaken til at det skal
analyseres på jordprøver (eks sjekke kalk- og gjødselbehov, misvekst i grønnsaks
hagen eller lignende).
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Prøver sendes til:
Eurofins Food & Agro Testing Norway AS
Avd. Jord og Planter
Pb 3033 Kambo, N-1506 Moss
Besøksadresse: Møllebakken 40, N-1538 Moss

Telefon direkte: 91 58 25 61
Tlf Sentralbord: 09450
jord@eurofins.no
www.eurofins.no

