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Allmänt
Tag gärna två prover från olika ställen och blanda ihop jorden, för bästa resultat. 
1. Undvik att ta prover som innehåller djurspillning.
2. Tag samma mängd prov vid jämförelse av olika prover.
3. Provtagningsdjup, tag bort översta 5 cm av jordlagret. 

För gräsmattor ta provet på 5 – 15 cm djup. 
I rabatter (blommor och grönsaker): ta provet på 20 – 40 cm djup.
För träd: Ta provet på 20 – 60 cm djup.

Att tänka på
Att läsa av färgkorten:
Vid jämförelse av färgen på provet och färgskalan, kolorimetriskmetod, (gäller vid pH, fosfor och kväve 
mätning): håll provröret ca 2 cm ifrån färgkortet. Områdena är: spår, låg, medium och högt om provet ligger 
på mellan två områden tex låg och medium blir det låg-medium. 
Vid mätning av kalium (turbidimetrisk metod): Håll provröret mot färgkortet över avläsningsytan. Se till att 
ljuset kommer bakifrån. Börja med att titta på Spår (Trace) och gå sedan vidare till lågt, medium och högt, 
tills man precis kan se den vita linjen i mitten av avläsningsytan.  

pH-test
1. Fyll ett provrör med Indikator reagensen HI3896 pH upp till 2.5ml, det första märket på provröret.
2. Tag 6st småskedar av jordprovet och häll i provröret. Sätt på locket och skaka om ordentligt i en minut.
3. Låt stå i 5 minuter.  Läs sedan av genom att jämföra med färgkortet.

Tillblandning av lösning för mätning av kväve, fosfor och kalium
Fyll ett provrör med Indikator reagensen HI3896 pH upp till 7.5ml, det treedje märket på provröret.
Använd den lilla skeden och fyll på med jord enligt följande:
Åkerjord: 9 skedar jord 
Trädgårdsjord: 6 skedar jord

Sätt på locket och skaka om ordentligt i minst 1 minut. Låt stå i minst 5 minuter, ju klarare lösning ju bättre 
resultat. 

Kväve-test (NO3)
1. Tag plastpipetten och fyll den upp till 2.5ml av ovanstående ”klara” lösning och häll det i ett rent provrör. 

Försök att undvika jorden så mycket som möjligt.
2. Tillsätt ett ”kuvert” av reagens för kväve (HI3895-N). Sätt på korken på provröret och skaka väl i 30 

sekunder för att lösa upp reagensen. 
3. Låt provröret stå i 30 sekunder, jämför med färgkortet på Nitrat-skalan och läs av den skära färgen mot 

färgskalan.

Fosfor-test (P2O5)
1 Tag plastpipetten och fyll den upp till 2.5ml av ovanstående ”klara” lösning och

häll det i ett rent provrör. Försök att undvika jorden så mycket som möjligt.
2 Tillsätt ett ”kuvert” av reagens för Fosfor (HI3895-P). Sätt på korken på provröret och skaka väl i 30 

sekunder för att lösa upp reagensen. Jämför med färgkortet på Fosfor-skalan och läs av den blå färgen 
mot färgskalan.

Kalium-test (K2O)
1. Tag plastpipetten och fyll den upp till 0.5ml av ovanstående ”klara” lösning och häll det i ett rent provrör. 

Fyll på med destillerat vatten till 2.5 ml, det första märket på provröret.
2. Tillsätt ett ”kuvert” av reagens för Kalium (HI3895-K). Sätt på korken på provröret och skaka väl i 30 

sekunder för att lösa upp reagensen. 
3. Jämför sedan färgen med färgkortet på Kalium-skalan och läs av.
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