
RAVINNETILA-ANALYYSIT
KASVUKAUDELLA

Saapumispvm 

Tutkittava kasvi
ohra sokerijuurikas

kaura porkkana

syysvehnä keräkaali

kevätvehnä sipuli

ruis                     peruna

säilörehu (nurmi) mansikka

öljykasvit

muu 

Tulkinta halutaan (näille kasveille on tulkinta tulosten mukana)
sipuli

salaatti

kaali

porkkana

peruna                     

mansikka

vadelma

TILATTAVA ANALYYSI

Laaja kasvianalyysi 

(marjat, perunat, vihannekset, juurekset, nurmikasvit) 

N, P, Ca, K, Mg, B, S, Fe, Cu, Mn, Zn

Kasvianalyysi (viljat, öljykasvit) 

N, P, K, B, Mn, S

Muu (esim. nitraatti, jonka toimitusaika on pidempi) 

KASVINÄYTE 

Näytteen nimi

Näytteenottopvm

MAANÄYTE 

Näytteen nimi

Näytteenottopvm

TILATTAVA ANALYYSI

Ravinnetila-analyysi

pH, johtoluku, nitraattityppi, ammoniumtyppi,

P, K, Mg, S, Ca, Na, Cl, Mn, B, Cu, Fe, Al, Zn

MAKSAJAN TIEDOT (jos eri kuin tilaaja)

Nimi

Lähiosoite

Postinumero  

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti

Y-tunnus 

Viite 

Yhteystietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

TILAAJAN TIEDOT

Nimi

Lähiosoite

Postinumero  

Postitoimipaikka

Puhelin

Sähköposti (pakollinen)

Tilatunnus

Tilan nimi

Kunta

Y-tunnus

Voimassa oleva hinnasto ja tilaukseen sovellettavat Eurofins Viljavuuspalvelu Oy:n yleiset ehdot löytyvät www.viljavuuspalvelu.fi/hinnastot.



KASVINÄYTTEIDEN OTTO 
Näytteeseen ei oteta sairaita tai vioittuneita kasveja vaan niistä otetaan tarvittaessa erillinen näyte.
Näyte pestään ennen lähetystä, jotta siihen ei jää pölyä tai kasvinsuojeluainejäämiä ja 
sen annetaan kuivua ennen pakkaamista.
Näytteen koko vähintään 150 grammaa tai 1 litra tiukasti pakattuna muovipussiin.

Viljat
• Sopiva näytteenoton ajankohta on pensomisvaiheesta  

lippulehtivaiheeseen asti.
• Näytteeseen otetaan koko kasvin maanpäällinen osa ja  

varmistetaan ettei näytteeseen tule maata mukaan.
• Otetaan vain kasveja, jotka edustavat koko lohkoa.

Peruna
• Näytteenottoajankohta on aikaisintaan 1 viikko täydellisen  

taimettumisen jälkeen ja viimeistään kukinnan alussa.
• Näytteeseen otetaan nuorimpia täysin kehittyneitä lehtiä.

Öljykasvit
• Sopiva näytteenoton ajankohta on ruusukevaiheesta  

kukinnan alkuun asti.
• Näytteeseen otetaan koko kasvin maanpäällinen osa ja  

varmistetaan ettei näytteeseen tule maata mukaan.
• Otetaan vain kasveja, jotka edustavat koko lohkoa.

Mansikka ja muut kasvit
• Näytteeseen otetaan nuorimpia täysin kehittyneitä lehtiä.

MAANÄYTTEIDEN OTTO
Otetaan vähintään 10 osanäytettä maakairalla linjanäytteenottona. Osanäytteet yhdistetään ja sekoitetaan  
ne yhdeksi 4 dl näytteeksi. Näytteenottosyvyys tulisi olla ruokamultakerroksen syvyydeltä, n. 20 cm.
Kokoomanäyte kerätään jokaiselta tutkittavalta lohkolta, ja vähintään yksi näyte/5 ha. Uusi näyte kannattaa
ottaa esim. jos lohkon maalaji selvästi muuttuu tai kasveissa on kasvuhäiriöitä. 

NÄYTTEIDEN PAKKAAMINEN JA LÄHETYS
Kasvinäytteet: Postituskuoria saa maatalouskaupoista tai ne voi tilata nettisivuiltamme www.viljavuuspalvelu.
fi/tarviketilaus. Näyte pakataan muoviseen näytepussiin, tilaussaate täytetään ja näyte sekä saate laitetaan 
postituskuoreen. 

Maanäytteet: Näytteet pakataan Viljavuuspalvelusta saataviin näyterasioihin. Näytteet jäähdytetään esim. 
jääkaapissa ennen lähettämistä. Näyteitä ei saa kuivattaa ennen lähettämistä.

Näytteet postitetaan Express Morning 9- postipakettina välittömästi näytteenoton jälkeen, mieluummin alkuviikosta.

Näytteiden toimitusosoite
Käyntiosoite   Postitusosoite
Eurofins Viljavuuspalvelu Oy Eurofins Viljavuuspalvelu Oy
Graanintie 7   PL 500
50190 Mikkeli   50101 Mikkeli

Leikkaa näyte 2  cm 
pinnan yläpuolelta
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PL 500 (Graanintie 7), 50101 Mikkeli • Puh 015 320 400
www.viljavuuspalvelu.fi • viljavuuspalvelu@eurofins.fi

Katso pätevyysalue 
www.finas.fi
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