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Arvoisa asiakkaamme,
Viljavuuspalvelu on toiminut Suomessa jo 65 vuoden ajan, ja vuodesta 2012 olemme olleet osa Eurofins laboratoriokonsernia. Vuoden
2017 keväällä yhdistyimme Suomen Ympäristöpalvelun kanssa Eurofins Agro tuotenimen alle. Tässä asiakaskirjeessä kerromme Eurofins Agron ajankohtaisista asioista tälle syksylle.

VILJAVUUSTUTKIMUS
Nyt on oikea aika tarkistaa viljavuustutkimusten voimassaoloaika, joka on ympäristösitoumuksen hyväksyneillä tiloilla viisi
vuotta. Tämä tarkoittaa, että nyt tulisi uusia syksyllä 2012 tehdyt
viljavuustutkimukset. Muistattehan, että yhdellä viljavuustutkimuksella voi suunnitella enintään viiden kasvukauden lannoitukset.
Ottakaa maanäytteeseen vähintään seitsemän osanäytettä,
jotta näyte edustaa riittävän hyvin näytteenottoaluetta. Eri maalajeja ei myöskään tule ottaa samaan näytteeseen, vaan niistä tulee lähettää erilliset näytteet. Ottakaa rasia täyteen maata, millä
varmistatte näytteen riittävyyden kaikkiin haluamiinne analyyseihin sekä näytteen sujuvaan käsittelyyn analyysilinjastollamme. Täysin automatisoitu analyysilinjastomme sekä asiantunteva
henkilöstömme takaavat sen, että saatte tulokset viljavuustutkimuksista nopeasti.
Tutustukaa kotisivuillamme videoon maanäytteenotosta!

AJANKOHTAISTA JA UUTTA 2017
•

Toimipisteet Mikkelissä ja Oulussa

Eurofins Viljavuuspalvelun ja Suomen Ympäristöpalvelun yhdistyttyä Eurofins Agro tuotenimen alle, tarjoamme teille markkinoiden monipuolisimmat analyysit sekä Mikkelissä että Oulussa.
Voitte jatkossa toimittaa näytteet kumpaan tahansa laboratorioon. Sähköinen tilaaminen onnistuu jatkossa osoitteessa www.tilauslaari.fi ja analyysitulokset löytyvät www.tuloslaari.fi. Ennen
6.6.2017 Suomen Ympäristöpalveluun saapuneiden näytteiden
tulokset löytyvät Suomen Ympäristöpalvelun tulospalvelusta.

•

Postin pakettikortit muuttuvat

Posti muuttaa sopimusnumerolla olevia postipakettikorttejaan
siten, että vanhat pakettikortit eivät ole enää voimassa 1.1.2018.
Jos teillä on vielä vanhoja pakettikortteja, voitte postittaa niillä
näytteet vuoden 2017 aikana. Vuodesta 2018 alkaen voitte joko
käyttää uusia pakettikorttejamme, joita on saatavilla mm. maatalouskaupoissa, maaseututoimistoissa sekä toimistoillamme
Mikkelissä ja Oulussa, tai postittaa näytteet asiakaspalautuksena.
Tällöin postikulut veloitetaan laskulla analyysikulujen kanssa samanaikaisesti. Voitte myös maksaa itse paketin kulut lähetyshetkellä ilman erillistä Eurofins Agron pakettikorttia.

•

Uusi paketti: Maan kasvukunto

Syksy on parasta näytteenottoaikaa myös uudelle ’Maan kasvukunto’- analyysipaketillemme, joka sisältää määritykset maan
mikrobiologisesta aktiivisuudesta, maan kokonaistyppivarannosta, hiili/typpi-suhteesta sekä typen vapautumiskapasiteetista
kasvien käyttöön. Uudella analyysilla saatte entistä monipuolisemman kuvan peltojenne kasvukunnosta. Ottakaa näytteet
ennen ensimmäisiä pakkasia, koska alhaiset lämpötilat voivat
vaikuttaa mikrobien aktiivisuuteen.

•

Tuloslaari- tulokset kätevästi sähköisesti

Olettehan tutustuneet jo sähköiseen tulosjärjestelmäämme
www.tuloslaari.fi. Tuloslaarista tulokset voi myös kätevästi siirtää eri viljelysuunnitteluohjelmistoihin sekä exceliin.

Säästäkää lähetyskuluissa hyödyntämällä kattavaa näytteidenkeräilyverkostoamme, josta saatte lisätietoja kotisivuiltamme.

•
•
•
•

Viljavuustutkimuksen tulokset nopeasti myös Tuloslaarista
Säästä lähetyskuluissa hyödyntämällä kattavaa näytteidenkeräilyverkostoamme
Pötsipuntari - uusi tulkinta NIR-rehuanalyyseille
Alennus käsittelykulusta (-25%), kun teet tilauksen Tilauslaarissa syys-joulukuussa
Kääntöpuolella asiaa kotieläintuottajille

PÖTSIPUNTARI UUSI TULKINTA KARKEAREHUILLE
Analysoimme rehut markkinoiden monipuolisimmilla
NIR-analyysipaketeilla Mikkelin laboratoriossamme. NIR-analyysit soveltuvat karkearehuille (säilörehut, heinät, tuore ruoho),
viljoille (ohra, kaura, vehnä, ruis) sekä valkuaiskasveille (herne,
härkäpapu). Laajaan säilörehupakettiin kuuluu myös havainnollinen tulkinta yleisimmille säilörehuille (nurmi- ja apilapitoinen
säilörehu, maissisäilörehu).
Pötsipuntari-tulkinnassa otetaan kantaa säilörehun vaikutuksista ruokintaan, maidontuotantoon ja karjan terveyteen. Lisäksi
annetaan vinkkejä ruokinnan korjaamiseen sekä rehuntekoon,
jos siihen on tarvetta. Kun rehuna on maissisäilörehu, kuuluu
analyysiin tärkkelyksen ohella myös ohitustärkkelyksen määrä
prosentteina ja grammoina. Lisäksi tulkinta sisältää ohitustärkkelyksen määrän vähenemisennusteen säilöntäajan pidentyessä.
Tulkinnat esitetään numeroarvojen lisäksi havainnollisina kuvaajina. Säilyvyystulkinta sisältää rehun analyysitulosten perusteella
lasketut N-indeksin, S-indeksin, säilyvyysindeksin ja jälkikäymisherkkyyden. Tuloksen lisäksi esitetään tavoitearvot säilörehulle.

ENTISTÄ MONIPUOLISEMMAT REHUANALYYSIT
Laaja NIR- säilörehuanalyysimme sisältää myös tulokset sulamattomasta kuidusta (iNDF). iNDF yhdessä NDF kuidun kanssa
antaa tarkemman kuvan rehun kuitupitoisuudesta, joka edelleen
mahdollistaa eläinten entistä kokonaisvaltaisemman ruokinnan
suunnittelun. Lisäksi olemme uudistaneet rehujen lisähivenpakettia lisäämällä boorin pakettiin, jossa oli jo aiemmin seleeni,
jodi, koboltti ja molybdeeni.

Syysterveisin,
Eurofins Viljavuuspalvelu Oy

UUDET REHUT KALIBRAATIOSSA
Y-tunnus 0115896-9, kotipaikka Mikkeli | Eurofins Viljavuuspalvelu Oy / 1709

Tarkka ja laaja kalibraatio on edellytys oikeille NIR-rehutuloksille. NIR-laitteemme kalibrointi perustuu yli 130 000 näytteen
tausta-aineistoon, joka päivittyy koko ajan uusilla näytteillä. Jo
entuudestaan kattava rehukalibraatiomme täydentyi vuodelle
2017 mm. härkäpapusäilörehulla ja apilasäilörehulla sekä kokoviljasäilörehuilla, jotka sisältävät viljan lisäksi virnaa tai hernettä+
virnaa. Katso kotisivuiltamme ajankohtaisin listaus kaikista saatavilla olevista kalibraatioista.
Toimitamme tulokset 3-4 arkipäivässä NIR-rehuanalyyseille.
Jos asiakkaan sähköpostiosoite on asiakastiedoissamme, tulokset saapuvat ensimmäisenä sähköpostitse.

Katso pätevyysalue
www.finas.fi
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