
Guide för markkartering

GENERELLA REGLER FÖR MARKKARTERING: Se Markkarteringsrådets folder "God Markkarteringssed".

Mer information om markkartering hittar du på vår hemsida, www.eurofins.se. 
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Analys av samtliga prov

Analys av vartannat prov * Enl. sedimentation, **glödgning och ***våtskiktning.(enl. krav miljöstöd)

Analys av vart 3:e prov ****Uppföljning av bef. GPS-punkter, ca var 3:e till var 5:e punkt

Analys av vart 5:e prov

VILKET ANALYSPAKET SKA JAG VÄLJA?  SE NÄSTA SIDA! 

Analyspaket med provtagning Lättlöslig 
växtnäring

Innehåll analystyper

JordartFörråd 
växtnäring



Förslag på 
analys- 

paket, nr

Kartor som 
ingår

Tillvals-
kartor

1 pH, P, K Mg, Ca, 
K/Mg

2 pH, P, K Mg, Ca, 
K/Mg

3 pH, P, K Mg, Ca, 
K/mg-kvot

4
pH, P, K, K-HCl, 

mullhalt, 
kalkbehov

Mg, Ca, 
K/Mg, Cu

5
pH, P, K, ler- och 

mullhalt, 
kalkbehov

Mg, Ca, 
K/Mg

6
pH, P, K, ler- och 

mullhalt, 
kalkbehov

Mg, Ca, 
K/Mg

7
pH, P, K, ler- och 

mullhalt, 
kalkbehov

Mg, Ca, 
K/Mg

8 0 0

INPLASTNING AV SAMTLIGA KARTOR ÄR ALLTID TILLVAL ! SÅN 2014.03.20

Jag har övervägande mulljordar och vill veta volymvikten för gödslingens del och 
aluminiumhalten för att få en säker kalkbehovsbestämning på jordar med låga pH.

För att få en god översikt över näringstillståndet, både lättlösligt och förråd, vill jag även 
ha en komplett jordartsanalys, enligt sedimentationsmetoden.

 Vilket analyspaket ska jag välja?

Jag vill göra en uppföljning av min markkartering som jag gjorde för ca 4-5 år sedan.

Förutom paket 1 vill jag även veta ler- och mullhalten i min jord, vartannat prov, jag vill 
även ha kalkbehovskarta! 

Förutom paket 1 vill jag även veta ler- och mullhalten i min jord, varje prov, jag vill 
även ha kalkbehovskarta! Bästa precisionspaketet.

Jag vill bara veta de vanligaste näringsämnena ( pH, P-AL, K-AL, Ca-AL, Mg-AL) i min 
jord till ett lågt pris! Jag har gott kalktillstånd i mina marker.

Förutom paket 1 vill jag även ha uppgift om förrådsvärden (inkl. koppar) i min jord, jag 
vill även ha kalkbehovskarta! 

Förutom paket 1 vill jag även veta ler- och mullhalten i min jord, varje prov,  jag vill även 
ha kalkbehovskarta! 


