
Provtagningsdatum

Prov nr. Gröd kod                                       
(finns på baksidan)

Analyspaket

Lagring och transport Adress     

Vid frågor ring vår kundsupport: 010- 490 84 10 eller skicka ett mail till info.lantbruk@eurofins.se

Analysresultaten kan komma att användas i underlag för statistik och forskning, som kartlägger och utvecklar svenskt lantbruk.

- Använd en plastpåse till proven. 

- Notera provnumret på provpåsen som motsvarar informationen på beställningssedeln.

- Märk emballage med Växtanalys. OBS! Ange grödkod på följesedeln.

Eurofins Agro Testing Sweden AB                                                                                    

Box 9024                                                                                                                              

291 09 KRISTIANSTAD

1. Växtanalys: N, P, K, Mg, Ca, S, Cu, Mn, Zn, B, Mo, Fe (rapport med riktvärden på utvalda grödor)

Eurofins offert nr:

(fylls i av labratoriet)

2. Tungmetaller: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn (rapport utan riktvärden)

3. annan analys

Analyspaket (200 gr plantmaterial, utan jord)

Antal prov Uppdragsnummer

Lab ID #                       fylls 

i av labratoriet

Uppdragsgivare/organisations nr: Telefon:

E-post*:

Kopiemottagare:

Annan faktureringsadress än ovan:

Växtanalysföljesedel

Kundnummer (Eurofins)

Namn:

Adress:

Gröda/kultur

Postnummer och ort:

Provmärkning

 Pappersrapport* (avgift på 50kr tillkommer)

Ankomstdatum



Gröda Utvecklingsstadium Provtagning/del av plantan

Korn axgång hela plantan utan rötter

Råg begynnande stråskjutning hela plantan utan rötter

Majs max 30 cm hög planta hela plantan utan rötter

Majs före synlig tofs blad under virvel

Majs gröna trådar synliga blad strax under kolv

Majs matning av kolven 5: bladet från toppen

Majs vid mognad blad strax under kolv

Höstvete strax före axgång de två översta bladen

Höstraps rosettstadium till baljbildning 5:e fullt utvecklade bladet (utan skaft) från toppen

Basilika sommar fullt utvecklade blad från ny tillväxt

Äpple augusti nya fullt utvecklade blad med bladskaft

Päron augusti nya fullt utvecklade blad med bladskaft

Jordgubbe start blomning nya fullt utvecklade blad med bladskaft 

Jordgubbe under blomning nya fullt utvecklade blad

Jordgubbe skördestart nya fullt utvecklade blad med bladskaft 

Jordgubbe efter skörd nya fullt utvecklade blad med bladskaft 

Jordgubbe säsongsslut nya fullt utvecklade blad med bladskaft 

Hallon från blomning till skörd fullt utvecklade blad från mitten av skottet

Hallon efter skörd fullt utvecklade blad från mitten av skottet

Blåbär sommar fullt utvecklade blad från ny tillväxt

Potatis 30 cm höga plantor 25 nya fullt utvecklade blad

Potatis vid blomning 25 nya fullt utvecklade blad

Potatis knölar 1/2-färdiga nya fullt utvecklade blad med bladskaft

Potatis fullt utvecklade knölar nya fullt utvecklade blad med bladskaft

Rödbeta betor 5 cm i   senast fullt utvecklade blad + bladskaft 

Gul lök lök 1/2-vuxen hela plantan utom löken

Broccoli vid huvudbildning nya fullt utvecklade blad

Blomkål vid knappbildning nya fullt utvecklade blad med bladskaft

Morot vid halva kulturtiden nya fullt utvecklade blad

Gran sommar barr från årsskott (plantskola)

Tall sommar barr från årsskott (plantskola)
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