Følgeseddel til jordprøver
Navn:
Adr.:
Tlf.:

E-mail:

❒

Ja jeg ønsker markkort med analyseresultater. (Kræver, at du sammen med prøverne afleverer et markkort,
der viser, hvor de enkelte prøver er udtaget)

❒

Ja, jeg ønsker en kalkplan.

Hvis posen er mærket tydeligt med marknr., er det ikke nødvendigt at skrive posens stregkode nedenfor.
VIGTIGT:
Brug marknr.
fra aktuel
markplan

Posenr. = stregkode

Marknr.

Analysepakke
(sæt kryds)
Antal
ha som
prøven
dækker

Jb-nr.

Bemærkninger
Rt, Pt,
Kt, Mgt

Rt, Pt, Kt,
Mgt, Cut

”Kvæg2”
Rt, Pt,
Kt, Mgt,
Total N
1

5

10

15

Vejledning i udtagning af jordprøver
Tegn en skitse over markerne og skriv marknumre på skitsen, eller brug en kopi af det seneste markkort.
Området, der tages prøve i, bør være ensartet med hensyn til jordbund og dyrkning. Tag en prøve for hver 4-5 ha, afhængig af,
hvor ensartet marken er. (For ”kvægbrug 2” med op til 2,3 DE/ha, er der lovkrav om mindst 1 prøve for hver 5 ha).
Undgå at tage prøver i foragre eller kanter af marken. Her kan have ligget kalkdynger, ensilagestakke eller markmøddinger.
Gå aldrig på langs af arealet, men følg eksemplerne nedenfor, afhængigt af markens facon.
Navngiv prøverne som vist i eksemplerne.

1

2

3

4
Sand (4 A)

(3 N)

(3 S)
Ler (4 B)

1. Udtag 15-20 stik per mark eller delmark.
2. Bland jorden fra de 15-20 stik grundigt i en spand.
3. Fyld en prøvepose til fyldstregen.
4. Udfyld bestillingssedlen med stregkode, marknr. /delmarknr. osv.
5. Hvis du har taget flere prøver i én mark, så navngiv dem med bogstaver. F.eks. 3 N og 3 S eller 4 A og 4 B.
Skriv hvor stort et areal hver delprøve repræsenterer, hvis du ønsker en kalkplan.
6. Skriv en bemærkning ”ny mark”, ”have”, ”nabo” eller lignede, hvis prøven er fra en mark, der ikke findes i din markplan.
7. Kryds af for hver prøve, hvilken analysepakke du ønsker.
Analysepakke 1: Reaktionstal, fosfor- kalium- og magnesiumtal.
Analysepakke 2: Som pakke 1 + kobbertal.
Analysepakke 3: Som pakke 1 + total-N. Denne pakke bestilles for ”kvægbrug 2”-prøver.
8. Aflever jordprøver, følgeseddel, markkort og jordspyd i vores reception i Billund eller Esbjerg.
9. Husk at aflevere jordspyddet sammen med prøverne, det koster 150 kr., hvis du beholder det.

Aflevering uden for åbningstiden:
Billund:
Kør ned ad rampen til kælderen. Her finder du en reol med en hylde markeret ”jordprøver”.
Esbjerg:
Afleveres i rummet til venstre for hovedindgangen. Rummet har en hvid skydedør (der står ”Prøveindlevering” på skiltet).

