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Analyse av planter
Eurofins Landbruk tilbyr planteanalyser av alle kulturer. I våre rapporter 
får du vist dine resultater opp mot normtall, for en rekke kulturer. Vi har 
mulighet til å analysere både for plantenæringsstoffer og tungmetaller.

Planteanalyser er nyttige både ved mistanke om mangelsykdommer, 
for kvalitetssikring og i forhold til langsiktig gjødselplanlegging. I korte 
kulturer hvor det er rask utvikling, eller hvor planteproduksjonen foregår 
under spesielt krevende vekstforhold, kan det være behov for å vurdere 
næringssituasjonen gjennom sesongen. Analyse av planteprøver kan 
også gi verdifull informasjon for å tilpasse gjødslingen til varierende 
næringstilgang på de ulike skiftene gjennom vekstsesongen. Jevn vekst 
og utvikling er med på å bedre avlingens kvalitet og størrelse. 

Planteanalyser gir viktig informasjon om 
avlingsbregensende faktorer i produksjonen og 
grunnlag for vurdering av viktige strakstiltak for å 
unngå avlingsreduksjon. 



Hvorfor planteanalyse?
Planteanalyser gir god kontroll på at plantene har tatt opp ønsket mengde næringsstoffer. 
God næringstilgang gir best tilvekst og kvalitet på selve planten eller det som skal høstes.

Plantene kan imidlertid lide av næringsmangel selv om det synes å være tilfredsstillende vekst. 
Mangel på næringsstoffer kan ofte være kommet ganske langt før en kan se resultatet med det 
blotte øyet. Kvalitet og andre egenskaper som fruktsetting etc. kan være svekket selv om det ikke 
synes direkte på tilveksten. En planteanalyse kan gi en mulighet til å rette opp mangelsituasjonen 
før den får alvorlige konsekvenser. 

I tilfeller hvor det er synlige mangelsymptomer på plantene, kan en planteanalyse gi en god oversikt 
over hvilke næringsstoffer planten mangler. Analyseresultatene kan sammenlignes med normtall, 
eller med en planteanalyse av friske planter fra samme kultur. 

Analyse av tungmetaller er mest aktuelt på områder der vekstmedium er iblandet slam, ved trafikkerte 
veier, eller der man har mistanke om forurensing med tungmetaller. 

Hvordan ta ut planteprøve?
Prøveuttak må skje tidligst 3-5 dager etter bladgjødsling eller bruk av plantevernmidler. 

Det er viktig å ta plantedeler fra tilnærmet samme sted på planten fra mange planter (20-30 
uttakssteder), for på den måten sikre en representativ prøve. Bladene bør være fullt utviklede og 
av samme alder. En kan f.eks ta 4. og 5. blad fra vekstpunkt. Standardisering av uttaksmetode gjør 
det enklere å ta ut tilsvarende prøve senere, for dermed å kunne sammenligne egne resultater 
fra år til år. Det er gitt noen anbefalinger over de ulike vekststadiene i tabellene på side 2 av 
bestillingsskjemaet. 

Analysepakker for planter
Eurofins har satt sammen en analysepakke spesielt tilpasset planteanalyser. Pakken inneholder 
analyse av følgende parametere: total-nitrogen, fosfor, kalium, magnesium, kalsium, svovel, kobber, 
mangan, sink, bor, molybden og jern.

Analysepakken for tungmetaller i planter inneholder følgende parametere: arsen, kadmium, krom, 
kobber, nikkel, bly og sink.

Andre parametere kan leveres på forespørsel.

Rapport med normtall
Eurofins har utviklet en analyserapport som gir sammenligningsgrunnlag med normtall for en rekke 
kulturer og ulike vekststadier. For å få mest mulig glede av dette er det nødvendig med så nøyaktig 
som mulig tilbakemelding på plantens vekststadium sammen med planteprøven. Det er beskrevet 
ulike vekststadier bak på bestillingsskjema. Ta kontakt hvis andre kulturer ønskes rapportert mot 
normtall. 

Se bestillingsskjema og veiledning i prøveuttak på våre hjemmesider.
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