Vejledning i jordprøveudtagning
Før du udtager jordprøver, anbefales det at læse følgende vejledning igennem.
Når prøverne er udtaget leveres spyd (hvis det er lånt) tilbage, og jordprøverne
sendes til OK – Laboratoriet (Se adressen på bagsiden). Herefter sendes sedlen med
bægrenumre til BJ-Agro, så vi kan bestille analyserne.
Hvordan?

Først vurderes marken grundigt - om der er specielle pletter, om der er
udbytteforskelle i marken, om der indenfor de sidste 4-6 år er sket sammenlægninger af flere forskellige marker osv. Derefter tages 1 prøve for hver ca. 5 ha
(evt. mindre, efter jordtype, vandforhold, sammenlægning og erfaring i øvrigt). Er
marken meget ensartet kan prøverne godt dække større arealer (10 ha), hvis man fra
tidligere jordprøver ved at det er en ensartet mark.

Hvor mange? Når det er bestemt hvilket areal en prøve skal repræsentere, tages prøven diagonalt

over stykket med omtrent lige store mellemrum. Ikke i foragre, lave pletter o.lign.
(tages for sig selv, hvis det er større områder med ”problemer”), der tages mindst 1520 stik pr. prøve, som blandes grundigt inden bægeret fyldes.
Et stik skal repræsentere dyrkningslaget, dvs. ikke dybere end til bunden af
plovfuren.
Bestilling

Bæger-nummer og mark-nummer, samt evt. delmark (feks. øst eller vest ved flere
prøver pr. mark), noteres på bagsiden af denne seddel med det samme, så man
undgår fejl. Sæt X ved jordtype (kun nødvendigt hvis ikke det er almindelig sandjord),
og X ved ønsket jordprøve. Altid standard, men også i et vist omfang Cu-tal (koster
ca. 30 kr ekstra pr. prøve). Under andet kan eks. bestilles ekstra analyser - feks. C/N
til lovpligtige analyser på ejendomme med 2,3 DE.

Husk!

Sedlen sendes til BJ-Agro, mens prøverne sendes til OK-Laboratoriet. Benyt bægre
med fortløbende numre, da spring i numrene kan give problemer for EDBregistreringen.

Ring endelig hvis der er flere spørgsmål.

Med venlig hilsen
BJ-Agro

Følgeseddel til jordprøver
(sendes til BJ-Agro - VIGTIGT!!!)
Prøvetagningsdato:

__________________________

_____

Navn & tlf. (evt. stempel)

Bæger-nr.
(SKAL være
fortløbende)

Jordtype

Mark nr.
Let sand

(sæt kryds)
Lerbl. sand
Lerjord

Andet (eks. C/N)

Analyse
Humus

(sæt kryds)
Std. (Rt,Pt, Kt,
Mgt)

Cut

Vedlæg evt. en kortskitse, der synliggør hvor prøverne er udtaget. Notèr venligst marknr., bægernr. samt hvor i
marken prøven er udtaget, såfremt der måtte være udtaget mere end en prøve pr. mark !

Prøverne sendes direkte til laboratoriet – Husk at sende denne seddel til BJ-Agro!
OK-Laboratoriet (Mærk pakken ”BJ-Agro”)
Ærøvej 1 E
8800 Viborg
samtidig faxes/sendes denne følgeseddel til BJ-Agro, der elektronisk bestiller jordprøverne på laboratoriet.

