
ODLA MED NATUREN® 
Beställning av jordanalys

Företag / Namn Gatuadress Postnummer Postadress Analyskostnad

Analys av mikroliv  1-4 st.                2 500 kr/st.
Analys av mikroliv  5-9 st.                1 990 kr/st.
Analys av mikroliv  ≥10 st.               1 690 kr/st.
Analys av markkemi                            2 500 kr/st.    

Kontaktperson Telefon Mailadress

Prov Provdatum Provets beteckning Provdjup (cm) Kultur som odlas och antal år Ev. problem Förhistorik* Beställning av analys
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2

3

4

5

* Kompletterande fakta; ev. förgröda, växtföljd, tidigare gröda/grödor på fältet, ekologiskt eller konventionell odling, fungicider,  
   herbicider eller pesticider,  stärkande eller tillväxtstimulerande ämnen, kompostspridning och annat som kan vara av intresse.

Mikrolivsanalys

Markkemianalys

Mikrolivsanalys

Markkemianalys

Mikrolivsanalys

Markkemianalys

Mikrolivsanalys

Markkemianalys

Mikrolivsanalys

Markkemianalys

Se sida 2 för analys av fler prover.



ODLA MED NATUREN® 
Beställning av jordanalys - sida 2

Prov Provdatum Provets beteckning Provdjup (cm) Kultur som odlas och antal år Ev. problem Förhistorik* Beställning av analys
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* Kompletterande fakta; ev. förgröda, växtföljd, tidigare gröda/grödor på fältet, ekologiskt eller konventionell odling, fungicider,  
   herbicider eller pesticider,  stärkande eller tillväxtstimulerande ämnen, kompostspridning och annat som kan vara av intresse.
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Telefon: 042 - 36 70 05 e-post: info@odlamednaturen.se
www.odlamednaturen.se

Odla med naturen, Norra Kustvägen 469, 263 92 Jonstorp
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