
REHUNÄYTTEIDEN OTTAMINEN

• Näytettä varten otetaan 5 –8 osanäytettä suureen 
astiaan varaston eri puolilta.

• Osanäytteet sekoitetaan hyvin ja sekoituksen jäl-
keen otetaan varsinainen lä he tet tävä näyte.

• Eri kasvulohkoista tehtyjä rehueriä ei tulisi sekoit-
taa, koska rehuarvot voivat poiketa suuresti.

• Lähetettävän näytteen koko eri rehuilla:
      - vilja, väkirehu, rypsi         2  litraa
      - heinä, oljet                  0,3  kg
      - säilörehu       2  litraa
      - juurekset, peruna      1  kg
      - seos- ja liemirehut      1  litra
•	 Nurmirehuille käytetään NIR-rehusaatetta

Viljat
Osanäytteet kerätään puhtaaseen astiaan käsin. Näyt
teet se koi te taan ja koottu rehunäyte lä he tetään ana ly-
soi tavaksi. Viljoista kerätään “kourallisia” puh taa seen 
sankoon lohko- tai vil ja erä koh taisesti, sekoitetaan ja 
otetaan näyte.

Rehuvilja-analyysi

NIR-rehuvilja-analyysi soveltuu kuivatuille viljan jyville, 
yhtä viljalajia sisältäville murskeviljoille, herneelle, 
härkäpavulle sekä mäskille. Hehtolitrapaino voidaan 
tehdä ainoastaan kuivatuista ohran, kauran, vehnän ja 
rukiin jyvistä. Kaikki vilja tai vilja + valkuaiskasviseok-
set analysoidaan kemiallisesti (suppea tai laaja rehua-
nalyysi).

Nestemäiset rehut
Näyte otetaan huolellisen sekoittamisen jälkeen. Näyte 
koostetaan osanäytteistä. Näyte pa ka taan puhtaaseen 
muovipulloon. Nestemäiset rehut lähetetään mie luum-
min pakastettuina, etteivät lämpene kuljetuksen ai ka-
na.  Näy tepullot kää ritään sa no ma leh teen ja pa ka taan 
pah vi laa tik koon.

NÄYTTEEN PAK KA US JA LÄHETTÄMINEN

Näytteet pakataan huo lel li sesti suljettuun muo vi-
pussiin. Näytteet olisi hyvä lähettää alkuviikosta, ettei-
vät ne joudu seisomaan avaamattomina vii kon lo pun yli 
pos tis sa. Näyt teitä postitettaessa voi käyttää  Economy 
16 -postipakettikorttia ja liemirehuille Express 9 -posti-
pakettikorttia. 

Näytteet pa ka taan ilmatiiviisti kuivumisen ehkäisemi-
seksi. Ti laus lomakkeeseen tulee merkitä asia kas tiedot, 
näyt tei den numerot ja halutut analyysit, sekä mille 
eläinryhmälle rehua syötetään. Muista ilmoittaa appeen 
ja seosrehun (esim. viljaseos) seossuhde rehuarvo-
laskentaa varten. Lo mak keet lai te taan suo ja pus siin ja 
pa ka taan näyt tei den mu ka an. Mikäli lähetät samalla 
useita näytteitä, pakkaa ne samaan postituspussiin 
tai pahvilaatikkoon.

Tulosten toimitusaika on noin 1–2 viikkoa, NIR-rehu-
vilja-analyyseillä 3-4 työpäivää ja seleenillä 3 viikkoa 
näytteiden saa pu mi sesta. Tulokset toimitetaan säh-
köpostilla ja/tai postitse. Ne löytyvät sähköisesti myös 
osoitteesta: www.viljavuuspalvelu.fi/tuloslaari

REHUSAATE

PL 500 (Graanintie 7), 50101 Mikkeli • Puh 015 320 400
www.viljavuuspalvelu.fi • viljavuuspalvelu@eurofins.fi
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Katso pätevyysalue 
www.finas.fi

Muut kuin nurmirehut


