
Prisliste husdyrgjødsel 

Verdsett husdyrgjødsla riktig med en 
gjødselanalyse fra Eurofins Agro!

Husdyrgjødsel er en fullgjødsel (NPK) med mikronæringsstoffer. 
Det er stor forskjell på innholdet av næringsstoffer i gjødsel fra ulike 
dyreslag, og det kan også variere mye innen samme dyreslag. 
Innholdet varierer videre med hvor gammel gjødselen er, hvordan 
den er blitt lagret, samt hvor mye vann, sagflis, torv eller halm som er 
innblandet.  Å benytte normtall alene for å anta hva gjødsla inneholder 
kan gi et svært unøyaktig resultat. En analyse av husdyrgjødsla gir 
det beste grunnlaget for å utarbeide en gjødslingsplan og beregne 
rett mengde og type mineralgjødsel. 

Eurofins tilbyr flere forskjellige analysepakker for alle typer 
husdyrgjødsel. Andre typer organisk gjødsel som for eksempel 
pelletert gjødsel, kan også analyseres. Har du behov for en 
varedeklarasjon av gjødsel er du velkommen til å ta kontakt. Vi kan 
skreddersy en analysepakke til de fleste behov.

Eurofins har emballasje som er egnet til både fast og flytende 
husdyrgjødsel.
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Ved innsending av gjødselprøver skal Eurofins sine prøveflasker brukes. 
Dette gjelder både til fast og flytende gjødsel. Våre prøveflasker rommer 1 liter og har en stor 
åpning som gjør det lett å helle gjødsel inn og ut av flasken. Åpningen gjør det også enkelt å bruke 
denne emballasjen til fast gjødsel. Har du gjødsel som ikke kan fylles i våre flasker, så ta kontakt 
med avdelingen på jord@eurofins.no.

Det er viktig å ta ut en representativ prøve. Pass på at gjødselen er godt rørt før prøvetaking. Fyll 
flaska til 5 cm fra toppen og gjør flaska ren på utsiden etter at korken er forsvarlig lukket. Et nøye 
utfylt bestillingsskjema skal alltid følge prøven, og vi anbefaler å putte skjemaet i en plastpose  
som så festes til flasken, f. eks med strikk.  
Prøvene må fryses før innsending dersom de ikke sendes samme dag.  
Det er også viktig at prøvene sendes på en slik måte at de ikke risikerer å bli 
liggende i posten over helg eller helligdager.  
NB! Merk den ytre emballasjen godt med ”GJØDSEL”.

Gjødselflasker får du hos de fleste av våre samarbeidspartnere. Ta kontakt med din rådgiver eller 
ditt utsalgssted for landbruksprodukter. Bestillingsskjema finner du på våre hjemmesider.

Kjemisk analyse Parametere Pris eks. mva

Proff Tørrstoff (TS), pH, Ammonium (NH4-N), Nitrogen (N), Svovel (S) 
Fosfor (P), Kalium (K), C/N-forhold, Kobber (Cu), Bor (B),  
Mangan (Mn), Jern (Fe), Natrium (Na), Kalsium (Ca), Sink (Zn),  
Magnesium (Mg)

1495,-

Standard Tørrstoff (TS), pH, Ammonium (NH4-N), Nitrogen (N), Svovel (S) 
Fosfor (P) og Kalium (K)

995,-

Basis Tørrstoff (TS), Ammonium (NH4-N), Nitrogen (N), Fosfor (P) og 
Kalium (K)

895,-

Tungmetaller Tørrstoff (TS), Kadmium (Cd), Bly (Pb), Kvikksølv (Hg),  
Nikkel (Ni), Sink (Zn), Krom (Cr), Kobber (Cu)

1095,-

Bakterieanalyser Parametere Pris eks. mva

Bakteriepakke Salmonella, E. Coli, Termotolerante Koliforme Bakterier (TKB) 995,-

Enkeltanalyse Salmonella 495,-

Enkeltanalyse E.Coli 395,-

Enkeltanalyse Termotolerante Koliforme Bakterier (TKB) 395,-

Enkeltanalyse Smørsyresporer 495,-

Eurofins forbeholder seg retten til endringer. Oppdaterte prislister finner du alltid på www.eurofins.no


