Bestilling af kulturteknisk analyse
Analysetype

Analysekode

Trin for trin!

Næringsstof lille Rt, Pt, Kt, Mgt

Lille

1) Tag 16 stik pr. areal

Næringsstof stor Rt, Pt, Kt, Mgt, Cut, Nit

Stor

2) Bland jorden godt

Næringsstof golf Rt, Pt, Ft, Kt, Mgt, Cut

Green

3) Fyld bøtten helt op

Teksturanalyse

I vægtprocent

Teks.

4) En æske pr. analyse

Sigteanalyse

Med sigtekurve

Sigte

5) Tydelig registrering

Att.:

Ledetal

Lt, totale indhold af salte

Lt

6) Send prøven retur

E-mail:

Saltanalyse

Clt og Nat

Glødetab %

Vægtprocent organisk stof

Dato:

Adresse:

Tlf.:

Salt
Glødetab

Æske-kodenr. Benævnelse for arealet

Noter: Arealtype, problem, jordbund, afklip?

Analysekode

Eksempel: 50012 Træningsbane Trunderup

Lerjord, meget nedslidt, afklippet samles ikke

lille
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Bestilling af kulturteknisk analyse
Vejledning
Ring hvis du behøver hjælp: 40 20 96 13
Forsendelse

Du skal bruge

De fyldte plastbøtter sender du retur sammen med registreringsskemaet til:

Jordbor

Adressen:

Asbjørn Nyholt

Ren spand

Gl. Nyborgvej 61

Skraber, f.eks. skruetrækker

5772 Kværndrup

Små plastbøtter til prøverne
Vandfast tusch

Valg af analysetype

Papir til registrering

Er du i tvivl om, hvilken analysetype du skal vælge, hjælper jeg gerne.
Der er sikrest, at analysetypen er skrevet på, inden du sender prøven.

Sådan tager du prøverne
Jordprøve skal afspejle roddybden - ofte ned til 20 cm.

Registrering af prøven

For at få en repræsentativ jordprøve, skal du tage 16-20 stik på

På forsiden af denne liste skriver du det nummer, der står på

arealer op til en størrelse på 1 ha.

plastbøtten, benævnelse på arealet, skriv gerne en lille note, hvis der

Går du i et W på hver halvdel af arealet, dækker du området godt.

er noget specielt ved arealet.

Alle de små jordpropper samler du i spanden, blander dem rundt

Husk at skrive hvilken analysetype, der skal laves på prøven.

og fylder prøvebøtterne helt op. Det er vigtigt, at bøtten er helt fuld!

Svartider
Normal svartid er 2½ uger
Hasteprøver med svartid på 1½ uger
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