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Denne instruktion omfatter prøveudtagning ved udbringning af fast, organisk gødning.
Generelt
Faste, organiske gødninger er sjældent homogene - hverken under lagring eller udbringning. Derfor
skal der udtages et stort antal delprøver (min. 20 delprøver).
Udtagningstidspunkt
Prøven udtages så tæt på udbringningstidspunktet i forsøget som muligt. Dvs. umiddelbart før eller
under udbringning. Prøven skal så vidt muligt udtages af eller tæt på det læs, som bringes ud i forsøget.
Metode
Gødningen læsses på forsøgsstaldgødningsvognen. Derefter tømmes staldgødningen ud på jorden i
en stak. Herved sker en blanding af gødningen. Denne stak læsses herefter på vognen igen. Fra vognen udtages en prøve á minimum 20 håndfulde gødning. Det skal altid sikres, at alle fraktioner ("tykt
og tyndt") bliver repræsenteret i det rigtige forhold. Så vidt muligt udtages prøven uden at man ser direkte på, hvad man udtager. Hvis der skal køres flere læs gødning udtages en delprøve fra hvert læs.
Disse delprøver blandes grundigt, og der udtages en prøve på 1-2 kg.
Samme organiske gødning i flere forsøg eller led
Hvis samme læs gødning bringes ud i flere forsøg, skal der kun udtages en prøve. Hvis gødningssprederen fyldes undervejs, er der oftest ikke tale om samme læs. Sørg altid for at færdiggøre behandlingerne i et forsøg med samme læs organisk gødning. Giv Teknologisk Institut besked, hvis en gødningsprøve skal anvendes i flere forsøg. Se også under mærkning.
Emballering
Faste gødninger skal altid emballeres i to plasticposer af kraftig kvalitet. Poserne skal lukkes omhyggeligt, og emballeres i en kasse eller lignende, som kan modstå tryk og stød under forsendelsen.
Mærkning og følgesedler
Tilsendte mærkesedler og følgesedler skal anvendes. Hvis samme organiske prøve anvendes i flere
forsøg, skal mærkesedler og følgesedler fra de andre forsøg returneres til Teknologisk Institut med angivelse af hvilken prøve, der kan knyttes til forsøget. Hvis mærkesedler og fortrykte følgesedler ikke er
tilsendt, mærkes posen enten direkte med vandfast tusch eller et vandfast klistermærke med følgende

oplysninger: Konsulentnavn, konsulentnr., landsforsøgsenhedens nr., dato, gødningstype, forsøgsplannr., lbnr. og lednavn.
Opbevaring og forsendelse
Prøver af organisk gødning skal opbevares koldt og i skygge. Prøverne skal sendes til laboratoriet senest dagen efter udtagningen. Hvis dette ikke er muligt, skal den nedkøles. Send ikke prøven lige op
til helligdage og weekends.
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