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BESTÄLLNINGSSEDEL 

Mineralkväve (N-min) 

   

Kundnr:_____________________________________________  

Uppdragsgivare: ______________________________________   

Kontaktperson: _______________________________________  

Adress:__________________________________________________________________ 

Postadress: ______________________________________________________________ 

Telefon: ________________________________    Fax: ____________________________ 

Mobil: ________________________________    E-mail: ___________________________ 

Kopiemottagare:__________________________________________________________ 
 

    

Provtagningsdjup Alternativa provtagningsdjupet:                    OBS! Notera djupet i tabellen för att få svar i 
kg/ha Om inget djup noteras ges svaret endast i mg/100 g 

Provtagning i två skikt; 0-30 cm och 30-60 cm 

Provtagning i ett skikt; 0-30 cm (för grönsaker med grunt rotsystem, tex. potatis och lök) 

o Provtagning i ett skikt; 0-60 cm 

o Annat djup. 

 

 

 

 

 ÖNSKAD ANALYS  Se information på baksidan! 
 

Nr Skifte 
Provtagnings- 

djup 

 

N-min 

3 

4 

Annan analys 

 
1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

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

 

PROVUPPGIFTER 

 

 

Eurofins anteckningar: 

 

Prov nr:       ……………. 

 

Ank.datum: ……………. 

 

Sign: 
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Information 
 
Provtagning 
Kväveprovtagning görs på våren för att få reda på mängden kväve i jorden inför säsongen och därmed 
förutsäga kvävegödslingsbehovet. Provtagning görs enligt linjekarteringsmetoden. Varje skifte ska ha sin egen 
linje som är fastlagd både i terrängen och på kartan.  
 

 Proverna kan tas med ett jordborr eller spade.   

 Minst 20 delprov tas längs en representativ linje över fältet. 
Provtagningsdjup – se framsidan.  

 Delproven läggs i en hink 
 Rör om! 
 Ta ut ett samlingsprov, ca 0,5 liter från hinken och lägg i 

provkartongen. 
 Fyll i beställningssedeln.Notera respektive nummer på 

jordkartongen.  
 Notera linjerna på markkarteringskartan för eget bruk.  
 Skicka proverna samma dag till Eurofins. Om proverna inte är till Eurofins tillhanda inom ett dygn skall 

proverna frysas. Skicka ej prover dag innan helgdag. 
 
  
 
 

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

Övrigt 
Analystider 
 Mineralkväve, Nmin 3 arbetsdagar 

  

Provförvaring/transport 
Kväveprov förvaras och transporteras kylda eller frysta.   

Provtagningsmaterial 
Ring Eurofins kundservice, 010-490 84 10, för provtagningsmaterial och beställningssedlar eller beställ via vår 
hemsida www.eurofins.se/lantform.asp. 

Provinlämning 
Skicka/lämna provet tillsammans med beställningssedeln till Eurofins.  

 

 

 

http://www.eurofins.se/lantform.asp

