
Prisliste jordhelse
Riktig gjødsling og kalking er ikke nok for å sikre en god produksjon. 
Flere planteproduksjoner har utfordringer med skadegjørere som finnes 
i jorda. Eurofins tilbyr analyse av jord for å avdekke viktige skadegjørere 
som Plasmodiophora brassicae (klumprot), potetcystenematode (PCN) 
og øvrige nematoder. 

Det finnes mange typer nematoder som angriper nyttevekster som 
dyrkes i Norge. I mange tilfeller er det mulig å forebygge avlingsskader 
ved å kjenne smittetrykket og velge planter med god motstandsevne. 
Vi kan analysere både for cystenematoder og frittlevende nematoder i 
jorda, og kan tilby en rekke nematodepakker tilpasset din produksjon.

Prøver til analyse av potetcystenematode skal tas ut i tråd med 
Mattilsynets ”Veileder for prøvetaking for potetcyctenematode” som du 
finner på www.mattilsynet.no. Der finner du også mer informasjon om 
regelverket rundt PCN. 
Eurofins leverer PCN-analyser i tråd med Mattilsynets krav til 
analysemetode

Ta kontakt for priser og mer informasjon! 
Bestillingsskjema finner du på eurofins.no.
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   Eurofins Agro Testing Norway AS 
   Avdeling jord og planter

Klumprot Metode Prøvemengde
Analyse av Plasmodiophora brassicae qPCR 0,5 liter

Frittlevende nematoder Metode Prøvemengde
Frittlevende nematoder i jord eks. Longidorus og Xiphinema qPCR 1 liter

Frittlevende nematoder inkl. Longidorus og Xiphinema qPCR 1,5 liter

Frittlevende nematoder eks. Longidorus og Xiphinema 
+ alle cystenematoder

qPCR 1,5 liter

Frittlevende nematoder inkl. Longidorus og Xiphinema 
+ alle cystenematoder

qPCR 1,5 liter

Meloidogyne (rotgallenematode) qPCR 1 liter

Pratylenchus (rotsårsnematode) qPCR 1 liter

Tilleggsanalyser for frittlevende nematoder
Inkubasjon av organisk materiale i 14 dager. 

Rotmasse  
Røtter fra flere planter med jord

Cystenematoder Metode Prøvemengde
Potetcystenematode (PCN) * 
antall cyster, larver og egg av Globodera

Mikroskopi 0,6 liter

Alle cystenematoder i jord  ** 
antall levende og tomme cycter, samt larver av  
Globodera, (PCN), Heterodera (Korncystenematoder) og Punctodera 
(nematoder i gress)

Mikroskopi 1 liter

Betecystenematoder  

Tilleggsanalyser for PCN-pakker
Potetcystenematode PCN, hasteanalyse 1 ukes svartid 

kan bestilles som tillegg til  pakken merket *
Potetcystenematode PCN, hasteanalyse 2 ukers svartid 

kan bestilles som tillegg til pakken merket *
Artsbestemmelse av Globodera spp.  
kan bestilles i tillegg til pakkene merket * og **
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Pristilbud gis på forespørsel. 

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


