
ODLA MED NATUREN® 
Instruktioner

Instruktion uttag av jordprov för markkemianalys
Syftet med analysen
En kemianalys av jorden görs för att se om förhållandena mellan olika näringsäm-
nen i jorden är i balans och att de finns i tillräcklig mängd. Det kan finnas många 
olika anledningar till att balansen har rubbats, vilket gör det svårt för växterna att 
tillgodose sig alla makro- och mikronäringsämnen.

Strategier för provtagning
Man kan ha olika strategier när man tar ut provet beroende på vad man vill veta. 
Grundläggande är att man oftast vill ta så representativa prov som möjligt för ett 
fält eller område. Några viktiga faktorer att ta hänsyn till vid val av plats:
• Man kan ta på de allra bästa respektive sämsta platserna på ett fält och jämfö-

ra dem. Det ger ofta en indikation på vad som behöver åtgärdas.
• Topografin har stor betydelse. Lågpunkter har ofta sämre upptorkning vilket 

kan påverka såväl mikroliv som markkemi. Jordarten kan även skilja sig mel-
lan höga och låga punkter i ett område. Undvik lågpunkter och höjder om de 
inte är en stor del av fältet.

• Det kan vara intressant att ta prov på fläckar med problemogräs, där man har 
tydliga sjukdomsangrepp eller där marken har dålig genomsläpplighet.

• Undvik körspår och gångvägar.

Utrustning och material
Jordborr, skruvmejsel, hink, slev/spade, grövre plastpåse, t.ex. ziplock, som rym-
mer mängden jord som krävs, etikett och vattenfast penna, se bild 1. Se till att allt 
är rent och diskat med vanligt diskmedel. Om man ska ta flera prov, ta med en 
trasa för att torka rent redskapen mellan proven. 

Provtagning ute i fält
För att analysera en odlingsyta eller ett fält behövs flera delprov ifrån olika de-
lar av fältet eller området som man sedan blandar noga. Delproven tas så att det 
samlade jordprovet representerar odlingsytan, vanligtvis genom att gå sicksack 
över odlingsytan eller fältet, se bild 2. 

Proven tas lättast med en jordborr. Jordborren sticks ner till det önskade djupet, 
vrids om och dras upp. Jorden skrapas ut i spannen med hjälp av skruvmejseln. 
Observera att det endast är den mängd jord som ryms i röret som ska tas med 
i varje delprov. Eventuell jord som fastnar på övriga delar av jordborren får inte 
läggas till det samlade provet.

Om man inte har tillgång till en jordborr kan man använda en spade. Var då noga 
med att den del av spadtaget som tas ut till provet har samma tjocklek och bredd 
för hela det djup man provtar.  

Djup
Proven skall tas på 25 cm djup och görs lättast med en jordborr, se bild 3. Sätt en 
markering/tejpbit 25 cm upp på jordborret så att proven tas på rätt djup.

Bild 1 Utrustning till jordprov.

Bild 2 Ta ut representativa prov för 
fältet eller området.

Bild 3 Jordborr



Antal prov
Om ytan är större än 1 ha tas 30-40 delprov per odlingsyta. Vid mindre ytor räck-
er det med 20-25 delprov. De olika delproven läggs ihop och blandas väl samman 
till ett prov.

Mängd jord som behövs
För markkemianalys behövs 1,5 liter jord.

Märkning av proven
Lägg proven i en plastpåse och märk påsen väl med:
1. Provets beteckning, t.ex fältnamn, behandlingsled o.s.v.
2. Datum för provtagning.

Märkning görs antingen genom klisteretikett eller genom att skriva med perma-
nent tuschpenna på påsen.

Om du tar jordprover på fält eller provplatser upprepade gånger underlättar det 
om du är konsekvent i provbeteckningen.

Beställningsformulär 
Fyll i blanketten ”Beställningsformulär jordanalys”. Det går bra att fylla i den elek-
troniskt eller för hand. Bifoga den ifyllda blanketten med jordproverna. Spara en 
kopia själv. Maila gärna också den ifyllda blanketten till odlamednaturen@ 
splendorplant.se.

Sändning
Proven skickas till:

Splendor Plant AB
Odla med naturen
Norra Kustvägen 469
263 92 Jonstorp

Analyssvar
Svar kommer normalt inom 4-5 veckor.

Kontaktuppgifter
Om ni har några frågor kan ni kontakta oss på info@odlamednaturen.se eller ring 
042-36 70 05. 

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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